
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อนิโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน)  

และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั เจดบัเบิ้ลยูดี    

อินโฟโลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เจดบัเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั  

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี     

ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ยกเวน้เร่ืองท่ีจะกล่าวในวรรคถดัไป ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาล โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึง

ส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขต

จาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมด ซ่ึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน
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เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 

 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 6 เงินลงทุนของกลุ่มบริษทัใน Transimex Corporation (“TMS”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมในต่างประเทศ 

บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย มูลค่าตามบัญชีของบัญชีเงินลงทุนดังกล่าวซ่ึงแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี            

31 มีนาคม 2564 มีจาํนวน 771.43 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนใน TMS สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี            

31 มีนาคม 2564 และ 2563 จาํนวน 31.02 ลา้นบาท และ 18.71 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมตามลาํดบั โดยใชข้อ้มูล

ทางการเงินระหว่างกาลของ TMS สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ซ่ึงจดัทาํโดยผูบ้ริหารของ TMS ท่ี

ยงัมิไดผ้า่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชี ขา้พเจา้ไม่สามารถใชวิ้ธีการสอบทานอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจในส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน 

TMS ดงักล่าว และส่วนท่ีรวมอยู่ในเงินลงทุนใน TMS ดว้ยจาํนวนเดียวกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่สามารถ

ระบุไดว่้ามีรายการปรับปรุงใดท่ีจาํเป็นในจาํนวนเงินดงักล่าวหรือไม่ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดใ้ห้ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบ 

 

ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 

 

ยกเวน้ผลของรายการปรับปรุงต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวม ซ่ึงขา้พเจา้อาจพบหากไม่เกิดสถานการณ์ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง           
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

 

 

 

 

(เอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4195 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

12 พฤษภาคม 2564 

 



บริษัท เจดบัเบิลยูด ีอนิโฟโลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,308,081 814,959 820,921 378,477

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน

ลูกหนีการคา้ 4, 5 652,766 610,336 112,580 90,167

ลูกหนีอืน 4 121,273 121,038 44,423 132,540

เงินใหกู้ย้มืระยะสนั

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                        -                        297,320 111,620

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 111,490 76,072 89,689 76,072

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอืน 426 1,610 -                        -                        

สินคา้คงเหลือ 98,623 112,891 -                        -                        

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 14 170,274 173 140,266 173

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 80,023 45,678 34,024 2,241

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,542,956 1,782,757 1,539,223 791,290

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 24,500 24,487 8,152 8,150

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                        -                        3,542,799 3,535,128

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 1,195,341 1,152,361 236,495 236,495

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 67,822 64,550 -                        -                        

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 14 188,602 205,548 184,450 201,500

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 12,976 71,975 133,141 99,692

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอืน 17,945 21,390 -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 283,149 289,190 283,149 289,190

อสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน 562,114 573,012 -                        -                        

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 3,332,692 3,130,864 110,486 114,562

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 1,641,158 1,696,453 108,617 120,314

ค่าความนิยม 3, 10 212,967 107,171 -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 161,357 158,898 23,499 23,983

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 45,218 43,737 1,700                     -                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 4 128,447 151,306 60,141 84,946

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,874,288 7,690,942 4,692,629 4,713,960

รวมสินทรัพย์ 10,417,244 9,473,699 6,231,852 5,505,250

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เจดบัเบิลยูด ีอนิโฟโลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 11 530,388 500,591 300,000 300,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 4 641,770 588,971 128,224 110,434

ส่วนของหุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 500,785 512,689 500,785 512,689

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 500,375 450,700 276,726 252,119

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 291,444 286,815 53,776 54,892

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 8,706 10,512 -                        -                        

หนีสินหมุนเวยีนอืน 64,240 61,042 12,354 10,667

รวมหนีสินหมุนเวียน 2,537,708 2,411,320 1,271,865 1,240,801

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 1,587,605 1,619,369 731,150 777,392

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4, 11 32,675 19,000 -                        -                        

หนีสินตามสญัญาเช่า 11 1,320,608 1,379,405 44,793 56,521

เจา้หนีไม่หมุนเวยีนอืน 65,509 68,475 -                        -                        

หุน้กู้ 11 1,291,228 597,737 1,291,228 597,737

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 45,483 32,100 -                        1,833

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 70,510 69,046 19,620 19,697

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 25,648 25,625 5,880 5,946

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 4,439,266 3,810,757 2,092,671 1,459,126

รวมหนีสิน 6,976,974 6,222,077 3,364,536 2,699,927

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เจดบัเบิลยูด ีอนิโฟโลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

    ทุนจดทะเบียน

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

    ทุนทีออกและชาํระแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,335,830 1,335,830 1,335,830 1,335,830

ส่วนเกินทุนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยดว้ยการแลกหุน้ 390,969 390,969 390,969 390,969

ผลต่างทีเกิดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 428,790 428,790 -                        -                        

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 3,242 3,242 3,242 3,242

กาํไรสะสม

       จดัสรรแลว้

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

       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 544,926 404,152 552,715 477,082

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (11,838)                 (5,603)                   23,560 37,200

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,252,919 3,118,380 2,867,316 2,805,323

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 187,351 133,242 -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,440,270 3,251,622 2,867,316 2,805,323

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,417,244 9,473,699 6,231,852 5,505,250

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั เจดบัเบิลยดู ีอนิโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 12

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 791,279             739,398             267,682             261,984             

รายไดจ้ากการขาย 258,475             203,619             -                     -                     

รายไดด้อกเบียและเงินปันผล 5,010                 6,942                 65,159               7,746                 

กาํไรจากการวดัมูลค่ายตุิธรรมของส่วนไดเ้สียทีถืออยูก่่อน 3 78,588               -                     -                     -                     

รายไดอื้น 13,783               16,120               7,141                 2,147                 

รวมรายได้ 1,147,135          966,079             339,982             271,877             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 535,306             483,649             195,811             182,105             

ตน้ทุนขาย 244,905             199,791             -                     -                     

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 18,224               18,666               3,153                 3,284                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 152,422             131,675             38,981               33,980               

รวมค่าใช้จ่าย 950,857             833,781             237,945             219,369             

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 196,278             132,298             102,037             52,508               

ตน้ทุนทางการเงิน (47,186)              (51,209)              (23,386)              (22,283)              

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้ และบริษทัร่วม

   ทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 17,776               25,081               -                     -                     

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 166,868             106,170             78,651               30,225               

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (26,652)              (15,573)              (3,018)                (4,982)                

กําไรสําหรับงวด 140,216             90,597               75,633               25,243               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 8,654                 36,575               -                     -                     

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 8,654                 36,575               -                     -                     

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนด

   ให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (17,050)              (34,100)              (17,050)              (34,100)              

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 3,410                 6,820                 3,410                 6,820                 

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (13,640)              (27,280)              (13,640)              (27,280)              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (4,986)                9,295                 (13,640)              (27,280)              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 135,230             99,892               61,993               (2,037)                

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

31 มีนาคม 31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั เจดบัเบิลยดู ีอนิโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่               140,774                 93,454                 75,633                 25,243 

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม                    (558)                 (2,857) -                     -                     

              140,216                 90,597                 75,633                 25,243 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่               134,539                 98,675                 61,993                 (2,037)

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม                     691                   1,217 -                     -                     

              135,230                 99,892                 61,993                 (2,037)

กําไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน 0.14                   0.09                   0.07                   0.02                   

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั เจดับเบลิยูดี อนิโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลกาํไร (ขาดทุน)

จากเงินลงทุนใน

ผลต่าง ตราสารทุน

ของอตัรา ทีกาํหนดให้ รวมองค์ รวม

ผลต่างทีเกิดจาก ส่วนเกินทุน แลกเปลียน วดัมูลค่าดว้ย ประกอบ ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน การรวมธุรกิจของ จากการจ่าย ทุนสาํรอง จากการ มูลค่ายติุธรรม อืนของ ผูถื้อหุน้ ทีไม่มี รวม

ทีออกและ ส่วนเกิน จากการ กิจการภายใต้ โดยใชหุ้น้ ตาม ยงัไม่ได้ แปลงค่า ผา่นกาํไรขาดทุน ส่วนของ ของ อาํนาจ ส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ แลกหุน้ การควบคุมเดียวกนั เป็นเกณฑ์ กฎหมาย จดัสรร งบการเงิน เบด็เสร็จอืน ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 510,000 1,335,830 390,969 428,790 3,242 51,000 369,185 (50,786) 42,160 (8,626) 3,080,390 119,741 3,200,131

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

       จากการลงทุนในบริษทัยอ่ยเพมิขึน -             -           -             -                       -            -           -             -             -                    -           -            (11,873)     (11,873)       

   ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอานาจควบคุมเพมิขึนจากการเพมิทุนของ

      เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -             -           -             -                       -            -           -             -             -                    -           -            4,691        4,691           

    รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -             -           -             -                       -            -           -             -             -                    -           -            (7,182)       (7,182)         

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -             -           -             -                       -            -           -             -             -                    -           -            (7,182)       (7,182)         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -             -           -             -                       -            -           93,454       -             -                    -           93,454       (2,857)       90,597         

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -             -           -             -                       -            -           -             32,501       (27,280)             5,221        5,221         4,074        9,295           

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด -             -           -             -                       -            -           93,454       32,501       (27,280)             5,221        98,675       1,217        99,892         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 510,000 1,335,830 390,969 428,790 3,242 51,000 462,639 (18,285) 14,880 (3,405) 3,179,065 113,776 3,292,841

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท เจดับเบลิยูดี อนิโฟโลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลกาํไร (ขาดทุน)

จากเงินลงทุนใน

ผลต่าง ตราสารทุน

ของอตัรา ทีกาํหนดให้ รวมองค์ รวม

ผลต่างทีเกิดจาก ส่วนเกินทุน แลกเปลียน วดัมูลค่าดว้ย ประกอบ ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน การรวมธุรกิจของ จากการจ่าย ทุนสาํรอง จากการ มูลค่ายติุธรรม อืนของ ผูถื้อหุ้น ทีไม่มี รวม

ทีออกและ ส่วนเกิน จากการ กิจการภายใต้ โดยใชหุ้้น ตาม ยงัไม่ได้ แปลงค่า ผา่นกาํไรขาดทุน ส่วนของ ของ อาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น แลกหุ้น การควบคุมเดียวกนั เป็นเกณฑ์ กฎหมาย จดัสรร งบการเงิน เบด็เสร็จอืน ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 510,000 1,335,830 390,969 428,790 3,242 51,000 404,152 (42,803) 37,200 (5,603) 3,118,380  133,242 3,251,622

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

   การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

      ซึงอาํนาจควบคุมเปลียนแปลง 3 -             -           -            -                      -            -           -             -             -                   -           -            8,089        8,089          

   ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพมิขึนจากการเพมิทุนของ

      เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -             -           -            -                      -            -           -             -             -                   -           -            45,329      45,329         

    รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -             -           -            -                      -            -           -             -             -                   -           -            53,418      53,418         

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -             -           -            -                      -            -           -             -             -                   -           -            53,418      53,418         

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -             -           -            -                      -            -           140,774     -             -                   -           140,774     (558)          140,216       

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -             -           -            -                      -            -           -             7,405         (13,640)            (6,235)      (6,235)       1,249        (4,986)         

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -             -           -            -                      -            -           140,774     7,405         (13,640)            (6,235)      134,539     691           135,230       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564 510,000 1,335,830 390,969 428,790 3,242 51,000 544,926 (35,398) 23,560 (11,838) 3,252,919 187,351 3,440,270

(พนับาท)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท เจดับเบลิยูดี อนิโฟโลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืน

ส่วนเกินทุน ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน จากการจ่าย ทุนสาํรอง ผลกาํไร (ขาดทุน) รวม

ทีออกและ ส่วนเกิน จากการ โดยใชหุ้น้ ตาม ยงัไม่ได้  จากการวดัมูลค่า ส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ แลกหุน้ เป็นเกณฑ์ กฎหมาย จดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 510,000 1,335,830 390,969 3,242 51,000 456,907 42,160 2,790,108

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -               -               -               -               -               25,243         -                           25,243

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน -               -               -               -               -               -               (27,280)                    (27,280)        

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -               -               -               -               25,243         (27,280)                    (2,037)          

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2563 510,000 1,335,830 390,969 3,242 51,000 482,150 14,880 2,788,071

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท เจดับเบลิยูดี อนิโฟโลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืน

ส่วนเกินทุน ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน จากการจ่าย ทุนสาํรอง ผลกาํไร (ขาดทุน) รวม

ทีออกและ ส่วนเกิน จากการ โดยใชหุ้น้ ตาม ยงัไม่ได้  จากการวดัมูลค่า ส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ แลกหุน้ เป็นเกณฑ์ กฎหมาย จดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2564 510,000 1,335,830 390,969 3,242 51,000 477,082 37,200 2,805,323

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -               -               -               -               -               75,633         -                           75,633

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน -               -               -               -               -               -               (13,640)                    (13,640)

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -               -               -               -               75,633         (13,640)                    61,993         

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2564 510,000 1,335,830 390,969 3,242 51,000 552,715 23,560 2,867,316

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท เจดับเบิลยูดี อนิโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 140,216 90,597 75,633              25,243              

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

กาํไรจากการขายเงินลงทุนชวัคราว (27)                   (40)                   (27)                   (40)                   

(กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนชวัคราวทียงัไม่เกิดขึน (74)                   (7)                     (67)                   38                     

ตน้ทุนทางการเงิน 47,186 51,209 23,386              22,283              

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 243,943 157,220 28,203              25,650              

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทยีงัไม่เกิดขึน (23,859) (2,965) (1,870)              (1,661)              

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้ และบริษทัร่วม ทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษ)ี (17,776)            (25,081)            -                   -                   

กลบัรายการหนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ (97)                   (1,646)              (1,456)              (1,441)              

กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนทีรับรู้จากการวดัมูลค่ายติุธรรม (78,588)            -                   -                   -                   

กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (847)                 -                   -                   -                   

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 2,768                2,493                627                   632                   

เงินปันผลรับ (2,800)              (3,173)              (61,480)            (3,173)              

ดอกเบียรับ (2,210)              (3,719)              (3,680)              (4,574)              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26,652              15,573              3,018                4,982                

334,487 280,461 62,287              67,939              

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (3,763)              12,095              (24,111)            (3,654)              

สินคา้คงเหลือ 14,268              4,068                -                   -                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (5,823) 9,869 (4,037)              (99)                   

เงินฝากทมีีขอ้จาํกดัในการใช้ (13) 17,249 (2)                     17,272              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,078 (139) (2,942) (506)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 43,615 (85,423) 17,666 (15,404)

หนีสินหมุนเวียนอนื 1,252                -                   1,687                -                   

เจา้หนีไม่หมุนเวียนอืน (2,966) (1,401) -                   605

จ่ายประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน (1,305) (44) (704)                 -                   

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 23 3,819 (66) 1,612

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 380,853 240,554 49,778              67,765              

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (14,345) (26,807) (3,813)              (7,535)              

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 366,508 213,747 45,965              60,230              

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

31 มีนาคม 31 มีนาคม

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชวัคราว 60,000 (29,210) 60,000              790                   

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนชวัคราว (230,000) -                   (200,000)          -                   

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                   63,000 -                   75,000              

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                   -                   (185,700)          (12,400)            

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (29,210)            -                   -                   -                   

เงินสดจ่ายเพือซือส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมซึงอาํนาจควบคุมเปลียนแปลง (4,627)              -                   -                   -                   

เงินสดจ่ายชาํระค่าหุน้เพมิทนุในบริษทัยอ่ย -                   -                   (7,671)              (97,731)            

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                   -                   (50,189)            -                   

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 18,087 4,054 6,972                4,054                

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ -                   (23,971) -                   (23,971)            

เงินสดจ่ายเพือซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (1,710) (23,452) -                   -                   

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (319,916) (150,000)          (3,257)              (14,783)            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,283              -                   -                   -                   

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,815) (1,053) (743)                 (90)                   

รับเงินปันผล 2,800                3,173                152,680           3,173                

รับดอกเบีย 1,852 20,191 3,652                21,677              

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (498,256) (137,268) (224,256)          (44,281)            

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสัน

   จากสถาบนัการเงิน 30,000 8,302 -                   -                   

เงินสดชาํระคืนเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสัน

   จากสถาบนัการเงิน (2,310)              (869,501)          -                   (839,500)          

เงินสดชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                   -                   -                   (20,000)            

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 85,763              -                   12,693              -                   

เงินสดชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (88,572)            (40,906)            (36,254)            (4,380)              

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,170                -                   -                   -                   

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (83,771) (90,136) (15,019)            (14,099)            

เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ 700,000 600,000 700,000           600,000           

เงินสดรับจากการเพิมทนุในบริษทัยอ่ย - ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 45,329              -                   -                   -                   

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (58,798) (31,231) (40,685)            (21,001)            

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 628,811 (423,472) 620,735 (298,980)

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

31 มีนาคม 31 มีนาคม

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท เจดับเบิลยูดี อนิโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน 497,063           (346,993)          442,444           (283,031)          

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทมีีตอ่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (3,941)              -                   -                   -                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 493,122           (346,993)          442,444           (283,031)          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ 1 มกราคม 814,959 885,539 378,477           458,052           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 31 มีนาคม 1,308,081 538,546 820,921           175,021           

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีค่าซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 4,675                50,056              -                   -                   

เจา้หนีค่าซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19,424              43,164              494                   1,792                

เจา้หนีค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,876                542                   43                     58                     

หนีสินตามสัญญาเช่า 1,612,052        1,753,521        98,569              136,639           

การไดรั้บส่วนลดค่าเช่าทีเกียวขอ้งกบั Covid-19 2,753                -                   -                   -                   

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

31 มีนาคม 31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

15 

หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล 

3 การซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5 ลูกหน้ีการคา้ 

6 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

9 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

10 ค่าความนิยม 

11 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

12 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

13 ภาษีเงินได ้

14 เคร่ืองมือทางการเงิน 

15 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

16 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

  



บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

16 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 

 

1 ข้อมูลท่ัวไป  

 

บริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัโลจิสติกส์ครบวงจรทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจการขนส่งสินคา้ บริหารคลงัสินคา้ ท่าพกัสินคา้ บริการรับฝากสินคา้ 

ให้บริการบรรจุภณัฑแ์ละการขนยา้ยสินคา้และตูค้อนเทนเนอร์ นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัยงัดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการให้เช่าพ้ืนท่ี 

การจดัเก็บรักษาเอกสารและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง การบริการลานจอดรถยนต ์การขนยา้ยบา้นพกัอาศยั การจดัทาํพร้อมติดตั้ง

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านดา้นโลจิสติกส์ การให้บริการดา้นอาหารและห้องเยน็และบริการท่ีเก่ียวขอ้งครบวงจร 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล  

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เ ร่ือง 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี

เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่าน

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นคร้ังแรกซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 และและถือปฏิบติัตามขอ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัเร่ืองการยินยอมการลดค่าเช่าท่ี

เก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) ทั้งน้ี การถือปฏิบติั

ดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
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(ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการและนโยบายการบัญชี 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตามนโยบายการ

บัญชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบัญชี วิธีการคาํนวณและ

แหล่งขอ้มูลสาํคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 

3 การซ้ือส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 

 

 การซ้ือเงินลงทุนใน EM Logistics & Warehousing Pte. Ltd. (“EMLOG”) 
 

เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้มาซ่ึงอํานาจควบคุมใน EM Logistics & Warehousing Pte. Ltd. (“EMLOG”)  

ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืน โดยการซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั

ดงักล่าวจาํนวนร้อยละ 10 จากผูถื้อหุ้นเดิมรายหน่ึง โดยชาํระเป็นเงินจาํนวน 20 ลา้นบาท มีผลทาํให้กลุ่มบริษทัมีสัดส่วน

การถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเพ่ิมจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 60 และเปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ย 
 

EMLOG มีเงินลงทุนใน JWD Asia Logistics (Cambodia) Co., Ltd (“JWDALC”) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ดงันั้น

การมีอาํนาจควบคุมใน EMLOG จะเป็นการขยายธุรกิจบริการเก็บของให้เช่าและบริการขนส่งในต่างประเทศของกลุ่มบริษทั 
 

ข้อมูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือสําหรับสินทรัพยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละ

ประเภทท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 

สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนี้สินท่ีรับมา     มูลค่ายุติธรรม 

  หมายเหต ุ  (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      25,622 

ลูกหน้ีการคา้     24,087 

ลูกหน้ีอ่ืน    8,661 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน    776 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  8  42,359 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  9  609 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     1,720 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน    5,964 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน    (39,336) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน    (1,946) 
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สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนี้สินท่ีรับมา     มูลค่ายุติธรรม 

  หมายเหต ุ  (พันบาท) 

เงินกูยื้มระยะยาว    (46,731) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า    (610) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    (953) 

รวมสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้    20,222 

หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (ร้อยละ40)    (8,089) 

รวมสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ท่ีได้รับ    12,133 

     

มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีถืออยูก่่อน    95,833 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีถืออยูก่่อน ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ     (17,245) 

กําไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนท่ีรับรู้จากการวัดมลูค่ายุติธรรม     

   ของส่วนได้เสียท่ีถืออยู่ก่อนท่ีรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    78,588 

     

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า    12,133 

มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีถืออยูก่่อนและส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้    115,833 

ค่าความนิยม  10  103,700 

     

การซ้ือธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้กลุ่มบริษทัอยู่ในระหว่างจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินท่ีไดรั้บมา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 การประเมินมูลค่ายงัอยูใ่นขั้นตอนดาํเนินการ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัจะมีการ

ทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพ่ิมเติมภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือ

ธุรกิจและรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ จะทาํการปรับปรุงสํารองดงักล่าว หรือ

หากมีการประมาณสาํรองเพ่ิมเติมท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบั

การซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
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4 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วม การร่วมคา้ และบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 และ 7 สําหรับบุคคลหรือกิจการอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกลุ่มบริษทัมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนยัสาํคญัในระหว่างงวดมีดงัต่อไปน้ี  

 

ช่ือกิจการ ประเทศท่ี

จัดตั้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้ง จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

บริษทั โชคสมุทรมารีน จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและมีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ 

บริษทั วินเนอร์ย่ี (ไทยแลนด)์ จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและมีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ 

บริษทั ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอน็เนอร์ยี จาํกดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและมีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ 

บริษทั เซา้ทอี์สตเ์อเช่ียนแพคเกจจ่ิงแอนด ์

   แคนน่ิง จาํกดั 

ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและมีผูถื้อหุ้นและกรรมการของบริษทัยอ่ย 

   ทางออ้มเป็นผูถื้อหุ้น 

Clipper Holdings Co., Ltd. ฮ่องกง เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

Bok Seng Logistics Private Limited สิงคโปร์ เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

Marchetti Group Holdings Pte. Ltd. สิงคโปร์ เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและมีผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยทางออ้มร่วมกนั 

 

นโยบายการกาํหนดราคาท่ีในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัต่อไปน้ี  

 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา  

ซ้ือ / ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกดว้ยส่วนเพ่ิม 

การให้บริการ / รับบริการ ราคาตลาด / ตน้ทุนบวกดว้ยส่วนเพ่ิม 

การให้เช่า / การเช่า ราคาตลาด / ราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

เงินปันผลรับ ตามสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 

ดอกเบ้ียรับ / ดอกเบ้ียจ่าย อตัราท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียจากสถาบนัการเงิน 

ซ้ือ / ขายสินทรัพย ์ ราคาตามบญัชีบวกดว้ยส่วนเพ่ิม 

รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา / ตน้ทุนสุทธิบวกดว้ยส่วนเพ่ิม 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

ขายสินคา้หรือการให้บริการ -  -  2,886  1,347 

ดอกเบ้ียรับ -  -  2,410  2,009 

รายไดอ่ื้น -  -  2,104  2,045 

เงินปันผลรับ -  -  58,108  - 

ค่าบริการจ่าย -  -  35,728  35,877 

ค่าเช่าจ่าย -  -  29,953  27,911 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  -  483 

ซ้ือสินทรัพย ์ -  -  -  551 

        

การร่วมค้า        

ขายสินคา้หรือการให้บริการ 2,837  677  -  - 

ดอกเบ้ียรับ 610  1,317  181  365 

รายไดอ่ื้น 650  3,007  -  - 

ค่าบริการจ่าย 397  -  -  - 

        

บริษัทร่วม        

ขายสินคา้หรือการให้บริการ 11,218  3,671  732  1,421 

        

ผู้บริหารสําคัญ        

รายไดจ้ากการให้บริการ 327  -  -  - 

        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั         

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 10,934  10,503  6,948  7,979 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 280  324  143  190 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 11,214  10,827  7,091  8,169 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกัน  

ขายสินคา้หรือการให้บริการ 907  1,723  -  - 

ดอกเบ้ียรับ 1,087  2,171  1,087  2,171 

ค่าบริการ 9  -  -  - 

ค่าเช่า 1,043  2,175  -  - 

ดอกเบ้ียจ่าย 176  178  -  - 

        

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

ลูกหนี้การค้า 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  1,843  2,530 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 10,272  9,834  2,910  2,611 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 309  372  -  - 

รวม 10,581  10,206  4,753  5,141 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

ลูกหนี้อืน่ 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  22,770  98,630 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 19,661  29,701  5,000  5,467 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,649  467  548  467 

รวม 23,310  30,168  28,318  104,564 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  297,320  111,620 

รวม -  -  297,320  111,620 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  127,950  57,000 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 29,586  51,046  -  21,763 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 94,880  97,001  94,880  97,001 

รวม 124,466  148,047  222,830  175,764 

 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 2563   2564  2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง   2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 2.05 - 5.00  2.05 - 5.00  111,620  185,700  -  297,320 

รวม     111,620      297,320 

 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 2563   2564  2563  ลดลง  ปรับมูลค่า   2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

LIBOR+3, 

6.70 

 LIBOR+3, 

6.70 

  

51,046 

  

(21,763) 

  

303 

  

29,586 

 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

MLR-1.25, 

LIBOR+3 

 MLR-1.25, 

LIBOR+3 

  

97,001 

  

(5,029) 

  

2,908 

  

94,880 

รวม     148,047      124,466 
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 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 2563   2564  2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง   2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 3.75  3.75  57,000  71,952  (1,002)  127,950 

 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

LIBOR+3, 

MLR-1.25 

 LIBOR+3, 

MLR-1.25 

  

21,763 

  

- 

  

(21,763) 

  

- 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  LIBOR+3   LIBOR+3  97,001  -  (2,121)  94,880 

รวม     175,764      222,830 

 

 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  38,988  38,975 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,277  1,277  -  - 

รวม 1,277  1,277  38,988  38,975 

 

 

เจ้าหนี้การค้า 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  29,168  24,579 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 199  199  -  - 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  683  348  -  - 

รวม 882  547  29,168  24,579 
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เจ้าหนี้อื่น 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ -  10,954  -  - 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,677  1,246  -  - 

รวม 1,677  12,200  -  - 

 

 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

เพ่ิมขึ้น 

จากการ    

ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 

เงินกู้ยืมระยะยาว 2563   2564  2563  รวมธุรกิจ  ลดลง  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.75  3.75  19,000  13,675  -  32,675 

รวม     19,000      32,675 

 

สัญญาสําคัญท่ีทํากับบุคคลหรือกจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน  

 

สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีสัญญาเงินให้กูยื้มระยะส้ันกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั  

เบญจพรแลนด ์จาํกดั”) จาํนวน 120 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.60 และ 4.25 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระเม่ือทวงถาม 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีสัญญาเงินให้กูยื้มระยะส้ันกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั 

เจดบัเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จาํกดั”) จาํนวน 60 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.25 ต่อปี และมีกาํหนด

ชาํระเม่ือทวงถาม 
 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีสัญญาเงินให้กูยื้มระยะส้ันกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั 

โกลบอล ฟู้ดเซอร์วิส เน็ตเวิร์ก จาํกัด”) จาํนวน 0.7 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.25 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระ 

เม่ือทวงถาม 
 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีสัญญาเงินให้กูยื้มระยะส้ันกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั 

เจดบัเบิ้ลยดีู อาร์ท สเปซ จาํกดั”) จาํนวน 5 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.25 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระเม่ือทวงถาม 
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สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีสัญญาเงินให้กูยื้มระยะยาวกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั  

เจดบัเบิ้ลยูดี เอเชีย จาํกดั”) จาํนวน 50.19 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.25 ต่อปี โดยตอ้งชาํระคืนทั้งหมดภายใน

วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2569 

บริษทัมีเงินให้กูยื้มระยะยาวกบัการร่วมคา้แห่งหน่ึง (“EMLOG”) เป็นจาํนวน 0.24 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เทียบเท่ากบั 7.25 

ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูยื้มระยะยาวกบับริษทัย่อย (“JWDAH”) เน้ือหาของสัญญา

ระบุให้ JWDAH รับโอนภาระหน้ีสินท่ี EMLOG มีกบับริษทัในจาํนวนเดียวกนั เพ่ือแลกกบัหุ้นสามญัใน EMLOG จาํนวน 

241,400 หุ้น โดยสัญญามีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ LIBOR บวกร้อยละ 3 ต่อปี และมีเง่ือนไขชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาส  

(ดูหมายเหตุขอ้ 6) 

บริษทัมีเงินให้กูยื้มระยะยาวกบัการร่วมคา้แห่งหน่ึง (“JWDALC”) เป็นจาํนวน 0.48 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เทียบเท่ากบั 14.51 

ลา้นบาทตามลาํดบั เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนใน EMLOG เพ่ิมร้อยละ 10 ทาํให้สัดส่วนเงินลงทนุ

ในบริษทัดงักล่าวเปล่ียนจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 60 ดงันั้น เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่การร่วมคา้จึงไดเ้ปล่ียนสถานะเป็นเงิน

ให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 

สัญญาเช่าพืน้ท่ีจอดรถ 

 

เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั ออโตล้อจิค จาํกดั”) ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานเพ่ือเช่าพ้ืนท่ีจอดรถกบั

บริษทัยอ่ย (“บริษทั กีลเล่ียน จาํกดั”) มีกาํหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี โดยมีค่าเช่าและค่าบริการในอตัราเดือนละ 0.30 ลา้นบาท 

 

สัญญาเช่าสํานักงาน คลังสินค้าและการให้บริการ 

 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2564 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าดาํเนินงานหลายฉบบั เพ่ือเช่าสาํนกังาน คลงัสินคา้และการบริการ กบับริษทั

ย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เบญจพรแลนด์ จาํกดั”) โดยมีค่าเช่าและค่าบริการในอตัราเดือนละ 0.34 - 3.91 ลา้นบาท มีกาํหนด

ระยะเวลาเช่า 1 ปี 
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5 ลูกหนีก้ารค้า 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

31 มีนาคม 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

 31 มีนาคม 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 466,247  446,146  64,565  45,874 

เกินกาํหนดชาํระ        

   1 - 30 วนั 160,540  139,601  43,830  41,202 

   31 - 60 วนั 6,487  5,559  3,780  2,535 

   61 - 90 วนั 2,541  14,222  437  567 

   มากกว่า 90 วนั 19,773  7,687  291  318 

รวม 655,588  613,215  112,903  90,496 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2,822)  (2,879)  (323)  (329) 

สุทธิ 652,766  610,336  112,580  90,167 

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า        

   จะเกิดขึ้น 57  1,647  6  1,441 
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6 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  
 

  งบการเงินรวม  

 

 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้  

  

ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย  

 

  

ลกัษณะธุรกิจ 

31 มีนาคม 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

31 มีนาคม 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

31 มีนาคม 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

31 มีนาคม 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

  (ร้อยละ)  (พัน) (พันบาท) 

บริษัทร่วม                  

JVK - Naga Movers Ltd.  ให้บริการขนส่ง 50.00  50.00  USD 25  USD 25  1,001  1,001  4,181  4,524  

JVK - Naga Movers, LDA  ให้บริการขนส่ง 50.00  50.00  USD 25  USD 25  800  800  6,394  6,040  

Phnom Penh SEZ Plc. (“PPSP”) บริการจดัการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 14.61  14.61  USD 35,938  USD 35,938  235,515  235,515  244,966  244,842  

Bok Seng PPSEZ Dry Port Co., Ltd. ให้บริการขนส่ง 40.00  40.00  USD 4,573  USD 4,573  152,736  152,736  164,951  161,165  

บริษทั ซีเจ เจดบัเบ้ิลยดีู โลจิสติกส์                  

   (ประเทศไทย) จาํกดั ให้บริการขนส่ง 49.00  49.00  THB 2,000  THB 2,000  980  980  3,418  2,815  

Transimex Corporation (“TMS”) ให้บริการขนส่ง 23.96  23.79  VND 724,461,610  VND 724,461,610  611,644  604,206  771,431  732,975  

          1,002,676  995,238  1,195,341  1,152,361  

การร่วมค้า                  

EM Logistics & Warehousing Pte. Ltd. (“EMLOG”) ลงทุนในบริษทัอื่น -  50.00  -  USD 945  -  19,452  -  16,593  

บริษทั สยาม เจดบัเบ้ิลยดีู  ให้บริการรับฝากสินคา้และ                 

   โลจิสติกส์ จาํกดั     ขนส่งสินคา้ 42.50  42.50  THB 5,000  THB 5,000  2,125  2,125  3,145  3,331  

PT Samudera JWD Logistics ให้บริการขนส่ง 49.01  49.01  IDR 57,655,314  IDR 57,655,314  66,989  66,989  40,551  44,626  

บริษทั ออริจ้ิน เจดบัเบ้ิลยูดี อินดสัเทรียล                   

   แอสเซท จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 49.99  -  THB 48,300  -  24,150  -  24,126  -  

          93,264  88,566  67,822  64,550  

รวม          1,095,940  1,083,804  1,263,163  1,216,911  

 

  



บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

28 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน ยกเวน้ TMS และ PPSP ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์วียดนามและกมัพูชา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีราคาปิดต่อหุ้นอยู่ท่ี 

55,200 ดองเวียดนามและ 1,930 เรียลกัมพูชาตามลาํดับ (31 ธันวาคม 2563: 36,100 ดองเวียดนามและ 1,180 เรียลกัมพูชา ตามลาํดับ) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน TMS และ PPSP เท่ากับ 1,077,210 ล้านดองเวียดนามและ 20,268  ล้านเรียลกัมพูชาตามลาํดบั 

(31 ธันวาคม 2563: 608,218 ล้านดองเวียดนาม และ 12,391 ล้านเรียลกัมพูชาตามลาํดับ) เทียบเท่าเงินบาทจาํนวน 1,462.85  ลา้นบาทและ 157.03 ลา้นบาทตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2563: 805.59 ล้านบาทและ 92.81 ล้านบาทตามลาํดับ) 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนเพิ่มในบริษทั TMS เป็นจาํนวน 139,300 หุ้น ทาํให้กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน TMS เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 23.79 เป็นร้อยละ 23.96 โดยจ่ายชาํระเป็นเงินจาํนวน 5.66 พนัลา้นดองเวียดนาม เทียบเท่า

กบั 7.44 ลา้นบาท 
 

เมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เบญจพรแลนด์ จาํกดั”) และบริษทั วนั ออริจ้ิน จาํกดั ไดร่้วมกนัจัดตั้งบริษทัร่วมทุน ไดแ้ก่ บริษทั ออริจ้ินเจดับเบ้ิลยูดี อินดสัเทรียล จาํกดั ซ่ึงประกอบกิจการพฒันาอสังหาริมทรัพย์และมีทุนจดทะเบียน 

1 ลา้นบาทโดยกลุ่มบริษทัถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ต่อมาเมื่อวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 บริษทั เบญจพรแลนด ์จาํกดั ไดล้งทุนในหุ้นสามญัจากการเพิ่มทุนของบริษทัร่วมทุนดงักล่าว โดยชาํระค่าหุ้นเพิ่มเติมร้อยละ 55 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็นจาํนวน

เงิน 23.65 ลา้นบาท (8,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.50 บาท) 

 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง JWD Asia Holding Private Limited ("JWDAH") ไดล้งทุนตามสัดส่วนเดิมในหุ้นสามญัจากการเพิ่มทุนของ EMLOG เป็นจาํนวน 405,284 หุ้น โดยชาํระค่าหุ้นของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็นจาํนวนเงิน 0.16 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ เทียบเท่ากบั 5.06 ลา้นบาท และหกักลบกบัเงินให้กูยื้มเป็นจาํนวน 0.24 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เทียบเท่ากบั 7.25 ลา้นบาท นอกจากน้ีในวนัเดียวกนั JWDAH ไดซ้ื้อเงินลงทุนใน EMLOG เพิ่มร้อยละ 10 เป็นจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท จากผูถ้ือหุ้นรายอื่น ทาํให้สัดส่วน

เงินลงทุนในบริษทัดงักลา่วเปลี่ยนจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 60 และเปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 
 

หลักทรัพย์คํา้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินลงทุนในบริษทั TMS ราคาทุนจาํนวน 187.54 ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินกูยื้มระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (31 ธันวาคม 2563: 187.54 ล้านบาท) (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 
 

เงินปันผลรับ 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บหุ้นปันผลจากเงินลงทุนในบริษทั TMS เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 2.53 ลา้นหุ้น เท่ากบั 87.69 ลา้นดองเวียดนาม เทียบเท่าเงินบาทจาํนวน 113.30 ลา้นบาท

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

 

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

 31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563  

31 มีนาคม 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

31 มีนาคม 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทร่วม           

Phnom Penh SEZ Plc. (“PPSP”) บริการจดัการเขตเศรษฐกิจพิเศษ  14.61 14.61  USD 35,938  USD 35,938  235,515  235,515  

บริษทั ซีเจ เจดบัเบ้ิลยูดี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ให้บริการขนส่ง  49.00 49.00  THB 2,000  THB 2,000  980  980  

รวม          236,495  236,495  



บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ  

 

ทุนชาํระแลว้  

 

ราคาทุน  

 

การดอ้ยค่า  

 

ราคาทุน-สุทธิ 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 ลกัษณะธุรกิจ 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2564  2564  2563 

  (ร้อยละ)  (พนับาท) 

บริษัทย่อยทางตรง                    

บริษทั เบญจพรแลนด ์จาํกดั  ให้เช่าท่ีดินและอาคาร 100.00  100.00  570,000  570,000  570,000  570,000  -  -  570,000  570,000 

บริษทั ออโตล้อจิค จาํกดั  การให้บริการและให้เช่าพื้นท่ีลานจอดรถ 100.00  100.00  50,000  50,000  52,591  52,591  -  -  52,591  52,591 

บริษทั ดาตา้เซฟ จาํกดั  ให้บริการจดัการเอกสาร 100.00  100.00  75,000  75,000  75,000  75,000  -  -  75,000  75,000 

บริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชัน่แนล  บรรจุหีบห่อ ขนยา้ยภายในประเทศและ                    

   มูฟเวอรส์ จาํกดั     ระหว่างประเทศ 100.00  100.00  44,400  44,400  45,749  45,749  -  -  45,749  45,749 

บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี เอเชีย จาํกดั  โลจิสติกส์ บริหารการขนส่งสินคา้ บริหาร                    

     คลงัสินคา้ ท่าพกัสินคา้                    

     และการบรรจุภณัฑ์ 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 จาํกดั  จาํหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์                    

     อิเลคทรอนิกส์โปรแกรม                    

     ซอฟตแ์วร์ และระบบเครือข่าย 100.00  100.00  13,550  13,550  16,355  16,355  -  -  16,355  16,355 

บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี ทรานสปอร์ต  ให้บริการขนส่งสินคา้ ทั้งภายใน                    

   (ประเทศไทย) จาํกดั     และระหว่างประเทศ 95.89  95.89  100,000  92,000  99,136  91,465  -  -  99,136  91,465 

บริษทั จาแพค โฮลด้ิง จาํกดั  ลงทุนในบริษทัอื่น 100.00  100.00  415,500  415,500  806,469  806,469  -  -  806,469  806,469 

บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค จาํกดั  ให้บริการรับฝากสินคา้แช่แข็งในห้องเยน็ 99.60  99.60  250,000  250,000  249,000  249,000  -  -  249,000  249,000 

บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค แลนด ์จาํกดั  ให้บริการคลงัสินคา้ 100.00  100.00  160,000  160,000  160,000  160,000  -  -  160,000  160,000 

บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี สโตร์ อิท จาํกดั  ให้บริการห้องเก็บของส่วนตวั 89.00  89.00  160,000  160,000  142,400  142,400  -  -  142,400  142,400 

บริษทั โกลบอล ฟู้ดเซอร์วิส เน็ตเวิร์ค จาํกดั  ลงทุนในบริษทัอื่น 100.00  100.00  231,000  231,000  230,999  230,999  -  -  230,999  230,999 

บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี อาร์ท สเปซ จาํกดั  ให้บริการรับฝากงานศิลปะ 100.00  100.00  80,000  80,000  80,000  80,000  -  -  80,000  80,000 

กิจการร่วมคา้เจดบัเบ้ิลยดีู  บริการยกขนตูสิ้นคา้ท่ีท่าเทียบเรือชายฝ่ัง 51.00  51.00  10,000  10,000  5,100  5,100  -  -  5,100  5,100 

รวม          3,542,799  3,535,128  -  -  3,542,799  3,535,128 

                     



บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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          งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

 สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 ลกัษณะธุรกิจ  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

   (ร้อยละ)  (พัน)  (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางอ้อม                     

บริษทั แปซิฟิค ห้องเยน็ จาํกดั  ให้บริการรับฝากสินคา้แช่แข็ง                     

     ในห้องเยน็และขนส่งสินคา้แช่แขง็  100.00  100.00  THB 443,000  THB 443,000  -  -  -  -  -  - 

                      

บริษทั แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จาํกดั  ให้บริการขนส่ง  100.00  100.00  THB 20,000  THB 20,000  -  -  -  -  -  - 

บริษทั เจพีเค โคลด ์สโตเรจ จาํกดั  ให้บริการรับฝากสินคา้แช่แข็ง                     

     ในห้องเยน็  74.69  74.69  THB 103,948  THB 103,948  -  -  -  -  -  - 

บริษทั กีลเลี่ยน จาํกดั  ให้เช่าท่ีดิน  100.00  100.00  THB 4,550  THB 4,550  -  -  -  -  -  - 

JWD Asia Holdings Private Ltd.  ลงทุนในบริษทัอื่น  100.00  100.00  USD 26,673  USD 26,673  -  -  -  -  -  - 

JVK Indochina Movers Ltd.  ให้บริการขนส่ง  100.00  100.00  USD 70  USD 70  -  -  -  -  -  - 

JCM Logistics & Warehousing  ลงทุนในบริษทัอื่น                     

   Private Limited   52.50  52.50  USD 761  USD 761  -  -  -  -  -  - 

Jasia Logistics (Myanmar)  Co., Ltd.  ให้บริการรับฝากสินคา้และขนส่ง                       

     สินคา้  52.15  52.15  USD 869  USD 869  -  -  -  -  -  - 

Chi Shan Long Feng Food Co., Ltd   ให้บริการดา้นอาหาร  60.00  60.00  TWD 150,000  TWD 150,000  -  -  -  -  -  - 

DataSafe (Cambodia) Ltd.   ให้บริการจดัการเอกสาร  100.00  100.00  USD 120  USD 120  -  -  -  -  -  - 

บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี บ็อกเส็ง  ให้บริการขนยา้ยภายในประเทศและ                     

   โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั     ระหว่างประเทศ  60.00  60.00  THB 34,000  THB 34,000  -  -  -  -  -  - 

บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี สโตร์ อิท                      

   (รามอินทรา) จาํกดั  ให้บริการห้องเก็บของส่วนตวั  45.39  45.39  THB 10,400  THB 10,400  -  -  -  -  -  - 

 

  



บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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       งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

 สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ  

 

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน  

 

การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 ลกัษณะธุรกิจ  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

   (ร้อยละ)  (พัน)  (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางอ้อม                     

Prosper Logistics Joint                       

   Stock Company  ลงทุนในบริษทัอื่น  50.88  50.88  VND 20,360,000  VND 20,360,000  -  -  -  -  -  - 

JDMS Logistics Joint                        

   Stock Company  ลงทุนในบริษทัอื่น  50.98  50.98  VND 10,050,000  VND 10,050,000  -  -  -  -  -  - 

บริษทั  เจดบัเบ้ิลยดีู  เอ็กซ์เพรส จาํกดั  ให้บริการขนส่งสินคา้ควบคุม                     

    อุณหภูม ิ  95.89  95.89  THB 40,000  THB 32,000  -  -  -  -  -  - 

บริษทั สโตร์การ์ด จาํกดั  ให้บริการห้องเก็บของส่วนตวั  89.00  89.00  THB 4,500  THB 4,500  -  -  -  -  -  - 

บริษทั แปซิฟิค เอ็ม โคลด ์สโตเรจ จาํกดั  ให้บริการรับฝากสินคา้แช่แข็ง                     

     ในห้องเยน็  40.00  40.00  THB 100,000  THB 25,000  -  -  -  -  -  - 

EM Logistics & Warehousing Pte. Ltd.  ลงทุนในบริษทัอื่น  60.00  -  USD 1,934  -  -  -  -  -  -  - 

JWD Asia Logistics (Cambodia) Co., Ltd.  โลจิสติกส์ บริหารการขนส่ง                      

     สินคา้ บริหารคลงัสินคา้                     

     ท่าพกัสินคา้ และการบรรจุภณัฑ์  60.00  -  USD 500  -  -  -  -  -  -  - 

 



บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

 

• บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จาํกดั โดยชาํระคา่หุ้นเพ่ิมเติมร้อยละ 20 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิม

ทุนเป็นจาํนวนเงิน 7.67 ลา้นบาท (383,568 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

 

• บริษทั เจดบัเบิ้ลยดีู เอก็ซ์เพรส จาํกดั โดยชาํระค่าหุน้เพ่ิมเติมร้อยละ 20 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็นจาํนวนเงิน

8 ลา้นบาท (399,995 หุ้นมูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 

 

• บริษทั แปซิฟิค เอม็ โคลด ์ สโตเรจ จาํกดั โดยชาํระค่าหุ้นเพ่ิมเติมร้อยละ 75 ของมูลค่าทนุจดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็น  

จาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท (400,000 หุ้นมูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 

 

การซ้ือเงินลงทุนใน EMLOG 

 

เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 JWDAH ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ EMLOG จาํนวนร้อยละ 10 จากผูถื้อหุ้นเดิมรายหน่ึง โดยชาํระ

เป็นเงินจาํนวน 20 ลา้นบาท มีผลทาํให้กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเพ่ิมจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 60 

และเปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 

 

หลักทรัพย์คํา้ประกัน 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินลงทนุในบริษทั JWDAH ราคาทนุจาํนวน 859.61 ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินกูยื้มระยะ

ยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (31 ธันวาคม 2563:859.61 ล้านบาท) (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

 

เงินปันผลรับ 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัไดรั้บเงินปันผลจากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั 

เจดบัเบิ้ลยดีู ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จาํกดั”) เป็นจาํนวนเงิน 58.11 ลา้นบาท 
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8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

 

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ -ราคาทุน 

 

การโอนเขา้จาก

สินทรัพยสิ์ทธิการใช-้

ราคาตามบญัชีสุทธิ 

  

การเพ่ิมขึ้นจาก 

การรวมธุรกิจ- 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 

(ดูหมายเหตุข้อ 3) 

 ผลต่างจากอตัรา

แลกเปลี่ยนจากการ

แปลงค่างบการเงินของ

บริษทัยอ่ย 

ในต่างประเทศ 

  

 

การจาํหน่าย 

และการโอนออก-

ราคาตามบญัชีสุทธิ 

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ -ราคาทุน 

  

 

การจาํหน่าย 

และการโอนออก-

ราคาตามบญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 

ท่ีดิน  54,582  -  -  -  -  -  - 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  47,012  -  21,382  640  -  129  - 

เคร่ืองจกัร  2,824  -  -  1,631  (1)  166  - 

อุปกรณ์สาํนกังานและอุปกรณ์อ่ืน  5,327  -  657  367  (45)  1,535  - 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้น

คลงัสินคา้ 

  

18,130 

  

- 

  

1,362 

  

- 

  

- 

  

211 

  

- 

ยานพาหนะ  10,856  224  2,147  57  (37)  1,921  - 

สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้าง 

   และติดตั้ง 

  

175,383 

  

- 

  

16,811 

  

3,639 

  

(9,353) 

  

525 

  

- 

รวม  314,114  224  42,359  6,334  (9,436)  4,487  - 

 

ต้นทุนการกู้ ยืม 

 

ตน้ทุนการกูยื้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บมาซ่ึงสินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยส์าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จาํนวน 1.62 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2563: 1.24 ล้านบาท)
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9 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ะหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

 

      งบการเงินรวม  

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 
 

หมายเหต ุ ท่ีดิน 

 อาคาร 
และส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 

เคร่ืองจกัร 

  
อุปกรณ์สาํนกังานและ 

อุปกรณ์อ่ืน 

 เคร่ืองมือและ 
อุปกรณ์ท่ี 

ใชใ้นคลงัสินคา้ 

 

ยานพาหนะ 

 

รวม 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  449,757  647,368  322,383  3,223  52,297  221,425  1,696,453 
เพิ่มขึ้น  3,829  482  -  631  251  10,684  15,877 
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ 3 -  552  -  -  57  -  609 
จาํหน่าย  -  -  -  -  -  (579)  (579) 
โอนไปท่ีดินอาคารและอุปกรณ์  -  -  -  -  -  (224)  (224) 
หัก ค่าเส่ือมราคา  (19,818)  (24,425)  (11,761)  (307)  (6,596)  (8,071)  (70,978) 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564  433,768  623,977  310,622  3,547  46,009  223,235  1,641,158 

               
      งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

ท่ีดิน 

 อาคาร 
และส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 

เคร่ืองจกัร 

  
อุปกรณ์สาํนกังานและ 

อุปกรณ์อ่ืน 

 เคร่ืองมือและ 
อุปกรณ์ท่ี 

ใชใ้นคลงัสินคา้ 

 

ยานพาหนะ 

 

รวม 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  2,048  77,976  4,583  2,265  14,221  19,221  120,314 
เพิ่มขึ้น  -  -  -  630  -  1,921  2,551 
หัก ค่าเส่ือมราคา  (203)  (10,004)  (666)  (200)  (1,434)  (1,741)  (14,248) 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564  1,845  67,972  3,917  2,695  12,787  19,401  108,617 
 

หลักทรัพย์คํา้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดน้าํสิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 28.63 ลา้นบาท เป็นสินทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 11) 
 

การยินยอมการลดค่าเช่าท่ีเก่ียวข้องกับ COVID-19 
 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บการลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ทาํให้ค่าเช่าสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ลดลงเป็นจาํนวน 2.75 ลา้นบาท
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10 ค่าความนิยม 

 

  งบการเงินรวม  

 หมายเหต ุ 2564  2563 

  (พันบาท) 

ราคาทุน     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  107,171  92,902 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 3 103,700  14,166 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน     

   ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ  2,096  103 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม / วันท่ี 31 ธันวาคม   212,967  107,171 

 

11 หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

 
  งบการเงินรวม 

  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 

 

ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 

ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 

เงินเบิกเกินบญัชี 

และเงินกูยื้มระยะสั้น 

จากสถาบนัการเงิน 

  

 

158,430 

 

 

 

371,958 

 

 

 

530,388 

 

 

 

128,475 

 

 

 

372,116 

 

 

 

500,591 

ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึง

กาํหนดชาํระภายใน

หน่ึงปี 

  

 

- 

 

 

 

500,785 

 

 

 

500,785 

 

 

 

- 

 

 

 

512,689 

 

 

 

512,689 

ส่วนของเงินกูยื้มระยะ

ยาวจากสถาบนั

การเงินท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 

  

 

 

390,050 

 

 

 

 

110,325 

 

 

 

 

500,375 

 

 

 

 

387,278 

 

 

 

 

63,422 

 

 

 

 

450,700 

ส่วนของหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายใน

หน่ึงปี  

  

 

 

- 

 

 

 

 

291,444 

 

 

 

 

291,444 

 

 

 

 

- 

 

                    

 

 

286,815 

 

                     

 

 

286,815 

หุ้นกู ้  -  1,291,228  1,291,228  -  597,737  597,737  
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  งบการเงินรวม 

  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 

 

ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 

ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 

 หมายเหตุ (พันบาท) 

เงินกูยื้มระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน 

  

1,495,860 
 

 

91,745 
 

 

1,587,605 
 

 

1,590,765 
 

 

28,604 
 

 

1,619,369 

เงินกูยื้มระยะยาวจาก

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4 

 

- 
 

 

32,675 
 

 

32,675 
 

 

- 
 

 

19,000 
 

 

19,000 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า   -  1,320,608  1,320,608  -  1,379,405  1,379,405 

รวมหนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบีย้ 

  

2,044,340 
 

 

4,010,768 
 

 

6,055,108 
 

 

2,106,518 
 

 

3,259,788 
 

 

5,366,306 

             
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 

 

ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 

ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 

เงินเบิกเกินบญัชี 

   และเงินกูยื้มระยะสั้น 

   จากสถาบนัการเงิน 

  

 

- 

 

 

 

300,000 

 

 

 

300,000 

 

 

 

- 

 

 

 

300,000 

 

 

 

300,000 

ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึง

กาํหนดชาํระภายใน

หน่ึงปี 

  

 

- 

 

 

 

500,785 

 

 

 

500,785 

 

 

 

- 

 

 

 

512,689 

 

 

 

512,689 

ส่วนของเงินกูยื้มระยะ

ยาวจากสถาบนั

การเงินท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 

  

 

 

208,452 

 

 

 

 

68,274 

 

 

 

 

276,726 

 

 

 

 

188,697 

 

 

 

 

63,422 

 

 

 

 

252,119 

ส่วนของหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายใน

หน่ึงปี  

  

 

 

- 

 

 

 

 

53,776 

 

 

 

 

53,776 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

54,892 

 

 

 

 

54,892 

หุ้นกู ้  -  1,291,228  1,291,228  -  597,737  597,737 

เงินกูยื้มระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน 

  

696,758 
 

 

34,392 
 

 

731,150 
 

 

748,788 
 

 

28,604 
 

 

777,392 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า   -  44,793  44,793  -  56,521  56,521 

รวมหนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบีย้ 

  

905,210 
 

 

2,293,248 
 

 

3,198,458 
 

 

937,485 
 

 

1,613,865 
 

 

2,551,350 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่างๆ ตลอดจนการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีระบุไวใ้น

สัญญาเงินกูยื้มและเง่ือนไขของหุ้นกู ้

 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 

เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเงินกูยื้มระยะส้ันท่ีมีหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินต่างประเทศ

แห่งหน่ึงจาํนวนเงิน 68.80 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั เทียบเท่าเงินบาทจาํนวน 75.62 ลา้นบาท เงินกูยื้มดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย

คงท่ีร้อยละ 1.32 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 6 เดือน 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2564 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูยื้มระยะยาวท่ีไม่มีหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง 

จาํนวน 12.69 ลา้นบาท เงินกูยื้มดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.50 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 3 ปี 

 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเงินกูยื้มระยะยาวท่ีมีหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินในประเทศ

แห่งหน่ึงจํานวน 215 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบ้ีย BIBOR ประเภท 3 เดือนบวกร้อยละ 1.75 ต่อปีและ 

มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 10 ปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัยอ่ยมีการเบิกใชเ้งินกูด้งักล่าวเป็นจาํนวน 156.72 ลา้นบาท 

 

หุ้นกู้ 

 

เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 บริษทัออกหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั จาํนวน 700 ลา้นบาท (700,000 หน่วย มูลค่าท่ี

ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) ซ่ึงมีกาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี 26 มีนาคม 2569 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.10 ต่อปี โดยมี

กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

 

 

สินทรัพย์ท่ีใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

หมายเหต ุ

31 มีนาคม 

2564 
 

31 ธนัวาคม

2563 

 31 มีนาคม 

2564 
 

31 ธนัวาคม

2563 

  (พันบาท) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (JWDAH) 7 859,610  859,610  -  - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (TMS) 6 187,542  187,542  -  - 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ  203,328  209,130  -  - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1,334,832  1,296,154  -  - 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 9 28,629  28,961  -  - 

รวม  2,613,941  2,581,397  -  - 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจาํนวนเงินรวม 1,835 ลา้นบาท และ  

1,003 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2563: 1,543 ล้านบาท และ 510 ล้านบาท ตามลาํดับ)  

 

12 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

  กลุ่มบริษัท 

 

กลุ่มบริษทัมี 6 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานธุรกิจ 

ท่ีสําคญัน้ีให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากดาํเนินธุรกิจและใช้กลยุทธ์ทางการตลาด 

ท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจ 

ท่ีสาํคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  

 

• ส่วนงานท่ี 1 การบริการดา้นโลจิสติกส์ซพัพลายเชนอยา่งครบวงจรและการบริหารจดัการคลงัสินคา้ 

• ส่วนงานท่ี 2 การให้บริการขนส่งสินคา้ 

• ส่วนงานท่ี 3 การให้บริการขนยา้ยในประเทศและต่างประเทศ 

• ส่วนงานท่ี 4 บริการรับฝากเอกสารขอ้มูล 

• ส่วนงานท่ี 5 อาหาร 

• ส่วนงานท่ี 6 อ่ืนๆ 

 

บริษัท 

 

บริษทัดาํเนินการในส่วนงานธุรกิจเดียวคือธุรกิจการให้บริการรับฝากและบริการจดัการคลงัสินคา้ ดังนั้น ผูบ้ริหารจึง

พิจารณาว่าบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 

 

ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายใน

และสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดใ้น

การวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการ

อ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการกาํหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไปตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 

 

 

 



บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

39 

 งบการเงินรวม 

              รายการตดับญัชี   

 ส่วนงานท่ี 1  ส่วนงานท่ี 2  ส่วนงานท่ี 3  ส่วนงานท่ี 4  ส่วนงานท่ี 5  ส่วนงานท่ี 6 รวมส่วนงานท่ีรายงาน  ระหว่างส่วนงาน  รวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 632  618  90  58  46  47  29  29  257  200  93  14  1,147  966  -  -  1,147  966 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 72  6  74  63  2  4  1  2  -  1  78  76  227  152  (227)  (152)  -  - 

รวมรายได้ 704  624  164  121  48  51  30  31  257  201  171  90  1,374  1,118  (227)  (152)  1,147  966 

                                    

การจําแนกรายได้                                    

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก                                    

ไทย 704  624  162  121  31  33  30  31  -  4  82  88  1,009  901  (217)  (152)  792  749 

ไตห้วนั -  -  -  -  -  -  -  -  257  197  -  -  257  197  -  -  257  197 

สหรัฐอเมริกา -  -  -  -  13  16  -  -  -  -  -  -  13  16  -  -  13  16 

ประเทศอื่นๆ -  -  2  -  4  2  -  -  -  -  89  2  95  4  (10)  -  85  4 

รวมรายได้ 704  624  164  121  48  51  30  31  257  201  171  90  1,374  1,118  (227)  (152)  1,147  966 

                                    

ประเภทสินค้าและบริการหลัก                                    

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 626  602  158  118  47  50  29  29  -  -  70  67  930  866  (139)  (126)  791  740 

รายไดจ้ากการขาย -  -  -  -  -  -  1  1  257  201  11  11  269  213  (11)  (9)  258  204 

กาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีถือ

อยูก่่อน 

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

79 

  

- 

  

79 

  

- 

  

- 

  

- 

  

79 

  

- 

รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 66  8  1  -  -  -  -  -  -  -  9  11  76  19  (71)  (13)  5  6 

รายไดอ้ื่น 12  14  5  3  1  1  -  1  -  -  2  1  20  20  (6)  (4)  14  16 

รวมรายได้ 704  624  164  121  48  51  30  31  257  201  171  90  1,374  1,118  (227)  (152)  1,147  966 

                                    

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                                    

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 66  8  164  121  -  -  1  2  257  201  99  22  587  354  (156)  (86)  431  268 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 638  616  -  -  48  51  29  29  -  -  72  68  787  764  (71)  (66)  716  698 

รวมรายได้ 704  624  164  121  48  51  30  31  257  201  171  90  1,374  1,118  (227)  (152)  1,147  966 
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 งบการเงินรวม 

              รายการตดับญัชี   

 ส่วนงานท่ี 1  ส่วนงานท่ี 2  ส่วนงานท่ี 3  ส่วนงานท่ี 4  ส่วนงานท่ี 5  ส่วนงานท่ี 6 รวมส่วนงานท่ีรายงาน  ระหว่างส่วนงาน  รวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 

   ก่อนหักภาษีเงินได ้

 

125 

  

89 

  

1 

  

(4) 

  

(3) 

  

(3) 

  

4 

  

4 

  

(1) 

  

(6) 

  

79 

  

1 

 

205 

 

81 

 

(56) 

 

- 

 

149 

 

81 

สินทรัพยส่์วนงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

  /31 ธนัวาคม 

 

10,161 

  

9,121 

  

1,539 

  

1,617 

  

161 

  

179 

  

230 

  

225 

  

926 

  

752 

  

3,950 

  

3,730 

  

16,967 

  

15,624 

 

(6,550)  (6,150) 

  

10,417 

  

9,474 

หน้ีสินส่วนงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

  /31 ธนัวาคม 

 

5,637 

  

4,808 

  

411 

  

288 

  

92 

  

98 

  

113 

  

114 

  

584 

  

394 

  

1,369 

  

1,499 

  

8,206 

  

7,201 

 

(1,229)  (979) 

  

6,977 

  

6,222 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนงานท่ี 1 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564  2563 

 (ล้านบาท) 

ประเภทสินค้าและบริการหลัก    

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 268  262 

รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 65  8 

รายไดอ่ื้น 7  2 

รวมรายได้ 340  272 

    

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้    

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 65  8 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 275  264 

รวมรายได้ 340  272 

    

กาํไรตามส่วนงานก่อนภาษีเงินได ้ 79  30 

 

การกระทบยอดกําไรหรือขาดทุนของส่วนงานท่ีรายงาน งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564  2563 

 (พันบาท) 

ส่วนท่ีรายงาน 149,092  81,089 

จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน    

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้ และบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 17,776  25,081 

กําไรรวมก่อนภาษีเงินได้ 166,868  106,170 

 

13 ภาษีเงินได้  

 

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2564 คือร้อยละ 15.97 และร้อยละ 3.84 ตามลาํดบั (31 มีนาคม 2563: ร้อยละ 14.67 และร้อยละ 16.48 ตามลาํดับ) 

การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีสาเหตุหลกัมาจากความแตกต่างระหว่างการรับรู้

รายไดท้างบญัชีกบัรายไดท้างภาษีบางรายการ 

  



บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงลาํดบัชั้น

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสาํหรับ

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่า

ยติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  

 



บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ี 

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 
เคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564                 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน                 

ตราสารทุน  4,152  184,450  -  188,602  184,450  -  4,152  188,602 

ตราสารหน้ี  170,274  -  -  170,274  -  170,274  -  170,274 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน  174,426  184,450  -  358,876         

                 

หนี้สินทางการเงิน                 

หุ้นกู ้ 11 -  -  (1,792,013)  (1,792,013)  -  (1,798,373)  -  (1,798,373) 

รวมหนี้สินทางการเงินอ่ืน  -  -  (1,792,013)  (1,792,013)         

  



บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 หมายเหตุ 

เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563                 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน                 

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

ตราสารหน้ี  173  -  -  173  -  173  -  173 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน  4,221  201,500  -  205,721         

                 

หนี้สินทางการเงิน                 

หุ้นกู ้ 11 -  -  (1,110,426)  (1,110,426)  -  (1,113,832)  -  (1,113,832) 

รวมหนี้สินทางการเงินอ่ืน  -  -  (1,110,426)  (1,110,426)         

  



บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

45 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

เคร่ืองมือทางการเงิน  

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 

 
เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน  

เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564                 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน                 

ตราสารทุน  -  184,450  -  184,450  184,450  -  -  184,450 

ตราสารหน้ี  140,266  -  -  140,266  -  140,266  -  140,266 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน  140,266  184,450  -  324,716         

                 

หนี้สินทางการเงิน                 

หุ้นกู ้ 11 -  -  (1,792,013)  (1,792,013)  -  (1,798,373)  -  (1,798,373) 

รวมหนี้สินทางการเงินอ่ืน  -  -  (1,792,013)  (1,792,013)         

 

  



บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 หมายเหตุ 

เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร  

หรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563                 

สินทรัพย์ทางการเงิน                 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน                 

ตราสารทุน  -  201,500  -  201,500  201,500  -  -  201,500 

ตราสารหน้ี  173  -  -  173  -  173  -  173 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน  173  201,500  -  201,673         

                 

หนี้สินทางการเงิน                 

หุ้นกู ้ 11 -  -  (1,110,426)  (1,110,426)  -  (1,113,832)  -  (1,113,832) 

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

 

 

 

 

 

 



บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 
 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 

เงินลงทุนในกองทนุรวมใน

ความตอ้งการของตลาดท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทนุ  

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

 

ประเภท เทคนิคการประเมินมูลค่า 

หุ้นกู ้ อา้งอิงจากราคานายหนา้ 

 

15 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 

 

ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2564 งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ  

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 197,896  837 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 118,274  - 

รวม 316,170  837 

    

ภาระผูกพนัอื่นๆ    

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร  122,945  60,522 

สัญญาอ่ืนๆ  93,696  93,696 

รวม 216,461  154,218 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 หนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารของกลุ่มบริษทัและบริษทั คํ้าประกนัโดยการวางเงินฝาก

ธนาคารออมทรัพย ์ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน เป็นหลกัประกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจาํนวนเงิน 24.50 ลา้นบาท และ 8.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ใช้เป็นหลักประกันหนังสือคํ้ าประกันจากธนาคารและอ่ืนๆ (31 ธันวาคม 2563: 24.49 ล้านบาท และ 8.15 ล้านบาท 

ตามลาํดับ)  



บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2564 กลุ่มบริษทัไดปิ้ดบริษทัย่อยทางออ้มท่ีไม่ไดด้าํเนินกิจการแลว้ ไดแ้ก่ JWD Asia Logistics (Laos) 

Co., Ltd. (“JWDAL (Laos)”) เพ่ือลดค่าใชจ้่ายในการบริหารจดัการ ส่งผลให้ JWDAL (Laos) ส้ินสภาพการเป็นบริษทัย่อย

ของกลุ่มบริษทั โดยไม่ไดส่้งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัแต่อยา่งใด 

 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เบญจพรแลนด์ จาํกดั”) ไดเ้ขา้ทาํสัญญาให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ 

ระยะยาวในทรัพยสิ์นโครงการเจดบัเบิ้ลยูดี นวนคร โดยให้เช่าทรัพยสิ์นแก่ทรัสเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ

การเช่าอสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท (“AIMIRT”) ในราคารวม 123.50 ลา้นบาท มีกาํหนดระยะเวลา 30 ปี 

นบัตั้งแต ่22 เมษายน 2564 จนถึงวนัท่ี 21 เมษายน 2594 

 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมติัการเพิ่มทุน 

ของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากัด”) โดยเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 

100 ลา้นบาท เป็น 115.79 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 157,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวน 

15.79 ลา้นบาท และจะจดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าวภายในเดือนพฤษภาคม 2564 และมีมติอนุมติัการขายหุ้นสามญัของ

บริษทัยอ่ยดงักล่าวท่ีถือโดยบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 9.04 ของทุนจดทะเบียนให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั 

 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เจดบัเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย  จาํกดั”) ไดท้าํสัญญา 

ซ้ือหุ้นของ บริษัท วี เอ็น เอส ทรานสปอร์ต จํากัด ซ่ึงประกอบกิจการให้บริการขนส่งเป็นจาํนวนเงิน 175 ล้านบาท  

โดยกลุ่มบริษทัถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 

 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทั ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

สาํหรับผลประกอบการปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 224.40 ลา้นบาท ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายเงิน

ปันผลในเดือนพฤษภาคม 2564 
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