
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

บริษทั เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน)  

และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท เจดับเบิล้ยูดี อนิโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี    

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

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี     

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ยกเวน้เร่ืองท่ีจะกล่าวในวรรคถดัไป ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาล โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึง

ส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขต

จาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด ซ่ึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 
 

เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมเีง่ือนไข 
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 เงินลงทุนของกลุ่มบริษทัใน Transimex Corporation (“TMS”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมในต่างประเทศ 

บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนใน TMS ซ่ึงแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2565 มีจาํนวน 1,119.79 ลา้นบาท และรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) และกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนของ TMS สําหรับงวดสาม

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ขาดทุนจาํนวน 25.42 ลา้นบาท และกาํไรจาํนวน 18.19 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมตามลาํดบั โดยใชข้อ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของ TMS สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 

2564 ซ่ึงจดัทาํโดยผูบ้ริหารของ TMS ท่ียงัมิไดผ้า่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชี ขา้พเจา้ไม่สามารถใชวิ้ธีการสอบทานอ่ืนใหเ้ป็นท่ี

พอใจเก่ียวกบัมูลค่าเงินลงทุนและส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน TMS ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้่ามีรายการ

ปรับปรุงใดท่ีจาํเป็นในจาํนวนเงินดงักล่าวหรือไม่ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดใ้ห้ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวม

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบ 
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ข้อสรุปอย่างมเีง่ือนไข 

 

ยกเวน้ผลของรายการปรับปรุงต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวม ซ่ึงขา้พเจา้อาจพบหากไม่เกิดสถานการณ์ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง           

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

เร่ืองอ่ืน ๆ  

 

ขา้พเจา้ไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามรายงานของ

ผูส้อบบญัชีลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2565 ขา้พเจา้ไม่สามารถไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัมูลค่า

ตามบญัชีของเงินลงทุนใน TMS ซ่ึงแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 1,131.17 ลา้นบาท และ

ส่วนแบ่งกาํไรและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ TMS สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จาํนวน 360.96 ลา้นบาท เน่ืองจาก   

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ของ TMS อยูใ่นระหว่างการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของ TMS ยงัไม่แลว้เสร็จ 

ดงันั้น กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมดงักล่าวโดยใชง้บการเงินท่ีจดัทาํโดยผูบ้ริหารของ TMS ท่ียงั

ไม่ไดผ้่านการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ผูส้อบบญัชีของ TMS ไดต้รวจสอบ  

งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแลว้ ทาํให้ขา้พเจา้ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่าง

เพียงพอในเร่ืองน้ีแลว้และไดข้อ้สรุปว่าไม่มีรายการปรับปรุงใดท่ีจาํเป็นต่อจาํนวนเงินของเงินลงทุนใน TMS ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 และส่วนแบ่งกาํไรและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 

 

 

 

 

 

(เอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4195 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

13 พฤษภาคม 2565 



บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,037,948        1,421,581        557,429           919,362           

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื

ลูกหนีการคา้ 3 910,518           868,788           113,781           88,740             

ลูกหนีหมุนเวียนอนื 3 191,736           183,356           46,410             38,645             

เงินใหกู้ย้มืระยะสัน

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 154,000           5,000               266,670           458,920           

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการอนื 600                  -                   -                   -                   

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 63,284             79,274             39,715             55,436             

สินคา้คงเหลือ 96,146             125,620           -                   -                   

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 11 173                  173                  173                  173                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื 51,669             32,331             7,456               2,174               

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,506,074 2,716,123 1,031,634 1,563,450

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 25,337             27,252             8,160               8,159               

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 11 388,953           399,359           294,573           304,828           

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4 2,350,005        2,337,537        450,103           450,103           

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 4 231,970           152,417           -                   -                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                   -                   3,756,399        3,563,799        

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 9,651               21,762             1,187,791        924,513           

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอืน 1,692               2,400               -                   -                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ัญญาอนุญาต

   ใหด้าํเนินการ 264,170           270,369           264,170           270,369           

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 592,668           547,643           -                   -                   

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 3,964,711        3,842,686        97,356             101,696           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 7 1,594,598        1,627,121        53,561             65,401             

ค่าความนิยม 2, 8 236,336           220,250           -                   -                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 176,018           218,861           21,547             22,706             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 74,411             73,120             -                   -                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3 151,408           147,979           71,370             65,526             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,061,928 9,888,756 6,205,030 5,777,100

รวมสินทรัพย์ 12,568,002 12,604,879 7,236,664 7,340,550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 9 653,812           1,242,855        340,000           953,022           

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื 3 915,056           842,760           138,043           124,160           

ส่วนของหุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 598,681           -                   598,681           -                   

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 501,560           505,459           229,308           229,324           

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3, 9 6,233               6,256               -                   -                   

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 375,397           344,075           36,452             46,926             

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 15,914             7,000               -                   -                   

หนีสินหมุนเวียนอืน 71,927             85,193             12,001             11,991             

รวมหนีสินหมุนเวียน 3,138,580 3,033,598 1,354,485 1,365,423

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 9

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,499,093        1,501,599        511,734           569,176           

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 34,179             35,763             -                   -                   

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอืน 23,550             23,550             -                   -                   

หนีสินตามสัญญาเช่า 1,189,300        1,265,947        9,993               10,898             

เจา้หนีไม่หมุนเวียนอนื 89,879             90,744             -                   -                   

หุน้กู้ 9 2,346,270        2,450,856        2,346,270        2,450,856        

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 75,557             86,232             2,526               4,568               

ประมาณการหนีสินไมห่มุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 78,629             76,691             21,695             21,033             

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน 77,862             61,510             7,511               7,494               

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 5,414,319 5,592,892 2,899,729 3,064,025

รวมหนีสิน 8,552,899 8,626,490 4,254,214 4,429,448

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

4



บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

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

ส่วนเกินจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 55,666             55,666             -                   -                   

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 877,116 751,430 650,639 571,086

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุน้ 125,453           210,816           40,770 48,975

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,778,066 3,737,743 2,982,450 2,911,102

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 237,037 240,646 -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,015,103 3,978,389 2,982,450 2,911,102

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,568,002 12,604,879 7,236,664 7,340,550

-                   -                   -                   

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั เจดบัเบิลยดู ีอนิโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้ 10

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 1,065,259          791,279             304,352             267,682             

รายไดจ้ากการขาย 299,237             258,475             -                     -                     

รายไดด้อกเบียและเงินปันผล 6,894                 5,010                 81,038               65,159               

กาํไรจากการวดัมูลค่ายตุิธรรมของส่วนไดเ้สียทีถืออยูก่่อน -                     78,588               -                     -                     

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 13,281               5,109                 -                     2,406                 

รายไดอื้น 25,726               8,185                 3,217                 4,735                 

รวมรายได้ 1,410,397          1,146,646          388,607             339,982             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 760,023             535,306             214,314             195,811             

ตน้ทุนขาย 272,511             244,905             -                     -                     

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 18,944               18,224               3,840                 3,153                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 211,057             151,933             40,899               38,981               

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -                     -                     133                    -                     

รวมค่าใช้จ่าย 1,262,535          950,368             259,186             237,945             

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 147,862             196,278             129,421             102,037             

ตน้ทุนทางการเงิน (71,411)              (47,186)              (46,421)              (23,386)              

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้ และบริษทัร่วม

   ทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 4 74,085               17,776               -                     -                     

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 150,536             166,868             83,000               78,651               

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (22,042)              (26,652)              (3,447)                (3,018)                

กําไรสําหรับงวด 128,494             140,216             79,553               75,633               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (76,892)              8,654                 -                     -                     

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (76,892)              8,654                 -                     -                     

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนด

   ให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (10,256)              (17,050)              (10,256)              (17,050)              

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 2,051                 3,410                 2,051                 3,410                 

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (8,205)                (13,640)              (8,205)                (13,640)              

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (85,097)              (4,986)                (8,205)                (13,640)              

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 43,397               135,230             71,348               61,993               

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

31 มีนาคม 31 มีนาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

6



บริษทั เจดบัเบิลยดู ีอนิโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่               125,686               140,774                 79,553                 75,633

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม                   2,808                    (558) -                     -                     

              128,494               140,216                 79,553                 75,633

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่                 40,323               134,539                 71,348                 61,993

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม                   3,074                      691 -                     -                     

                43,397               135,230                 71,348                 61,993

กําไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน 0.12                   0.14                   0.08                   0.07                   

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั เจดับเบลิยูดี อนิโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

รวมองค์ รวม

ผลต่างทีเกิดจาก ส่วนเกินทุน สาํรองการ ประกอบ ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน การรวมธุรกิจของ จากการจ่าย ทุนสาํรอง สาํรอง เปลียนแปลง อืนของ ผูถื้อหุน้ ทีไม่มี รวม

ทีออกและ ส่วนเกิน จากการ กิจการภายใต้ โดยใชหุ้น้ ตาม ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ใน ส่วนของ ของ อาํนาจ ส่วนของ

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

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

   การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

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

   ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพมิขึนจากการเพมิทุนของ

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

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

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -             -           -             -                       -            -           -             -             -                   -            -            53,418      53,418         

กาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

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

     กาํไรเบด็เสร็จอืน -             -           -             -                       -            -           -             7,405         (13,640)            -6,235 (6,235)       1,249        -4,986

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 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

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท เจดับเบลิยูดี อนิโฟโลจสิตกิส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกิน

จากการ รวมองค์ รวม

เปลยีนแปลง ผลต่างทีเกิดจาก ส่วนเกินทุน สาํรองการ ประกอบ ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน สดัส่วน การรวมธุรกิจของ จากการจ่าย ทุนสาํรอง สาํรอง เปลยีนแปลง อืนของ ผูถื้อหุน้ ทีไม่มี รวม

ทีออกและ ส่วนเกิน จากการ การถอืหุน้ กิจการภายใต้ โดยใชหุ้น้ ตาม ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ใน ส่วนของ ของ อาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ แลกหุน้ ในบริษทัยอ่ย การควบคุมเดียวกนั เป็นเกณฑ์ กฎหมาย จดัสรร งบการเงิน มูลค่ายติุธรรม ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มนีาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2565 510,000 1,335,830 390,969 55,666 428,790 3,242 51,000 751,430 161,841 48,975 210,816 3,737,743  240,646 3,978,389

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

   ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม -             -           -             -                -                       -            -           -             -             -                   -           -            (12,083)     -12,083

   ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพมิขึนจากการเพมิทุนของ

      เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -             -           -             -                -                       -            -           -             -             -                   -           -            5,400        5,400

    รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -             -           -             -                -                       -            -           -             -             -                   -           -            (6,683)       (6,683)         

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -             -           -             -                -                       -            -           -             -             -                   -           -            (6,683)       (6,683)         

กาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -             -           -             -                -                       -            -           125,686     -             -                   -           125,686     2,808        128,494

     ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -             -           -             -                -                       -            -           -             (77,158)      (8,205)              -85,363 (85,363)     266           -85,097

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -             -           -             -                -                       -            -           125,686     (77,158)      (8,205)              (85,363)    40,323       3,074        43,397         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มนีาคม 2565 510,000 1,335,830 390,969 55,666 428,790 3,242 51,000 877,116 84,683 40,770 125,453 3,778,066 237,037 4,015,103

(พันบาท)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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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

กาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

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

     ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -               -               -               -               -               -               (13,640)                    -13,640

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -               -               -               -               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

(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 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2565 510,000 1,335,830 390,969 3,242 51,000 571,086 48,975 2,911,102

กาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -               -               -               -               -               79,553         -                           79,553

     ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -               -               -               -               -               -               (8,205)                      -8,205

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -               -               -               -               79,553         (8,205)                      71,348         

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2565 510,000 1,335,830 390,969 3,242 51,000 650,639 40,770 2,982,450

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

11



บริษัท เจดับเบิลยูดี อนิโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 128,494 140,216 79,553              75,633              

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

กาํไรจากการขายเงินลงทุนชวัคราว -                   (27)                   -                   (27)                   

กาํไรจากเงินลงทุนชวัคราวทียงัไม่เกิดขึน -                   (74)                   -                   (67)                   

ตน้ทุนทางการเงิน 71,411 47,186 46,421              23,386              

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 186,751 162,856 26,220              28,203              

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทยีงัไม่เกิดขึน -14,047 -23,859 1,050                (1,870)              

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหนีสินอนุพนัธ์ 18,463 -                   -                   -                   

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษ)ี -74,085 (17,776)            -                   -                   

กลบัรายการหนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ -77 (97)                   (38)                   (1,456)              

กาํไรจากการวดัมูลค่ายตุิธรรมของส่วนไดเ้สียทีถืออยูก่่อน -                   (78,588)            -                   -                   

กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -15,112 (847)                 -                   -                   

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 2,547 2,768                661                   627                   

เงินปันผลรับ -4,533 (2,800)              (65,565)            (61,480)            

ดอกเบียรับ -2,361 (2,210)              (15,473)            (3,680)              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22,042 26,652              3,447                3,018                

319,493            253,400 76,276 62,287

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (49,344)            (3,763)              (51,328)            (24,111)            

สินคา้คงเหลือ 25,097              14,268              -                   -                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (13,559)            -5,823 (909)                 (4,037)              

เงินฝากทมีีขอ้จาํกดัในการใช้ 1,915                -13 -                   (2)                      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (3,429)              1,078 -5,844 -2,942

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 39,675              43,615 13,256 17,666

หนีสินหมุนเวียนอนื (13,266)            1,252                10                     1,687                

เจา้หนีไม่หมุนเวียนอืน 24,613              -2,966 -                   -                   

จ่ายประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน (609)                 -1,305 -                   (704)                 

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (2,111)              23 17 -66

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 328,475            299,766 31,478 49,778

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (28,822)            -14,345 (7,811)              (3,813)              

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 299,653            285,421 23,667 45,965

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชวัคราว -                   60,000 -                   60,000              

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

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                   -                   289,800            -                   

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (149,000)          -                   (97,550)            (185,700)          

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการอืน (600)                 -                   -                   -                   

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (94,036)            (29,210)            -                   -                   

เงินสดจ่ายเพือซือส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมซึงอาํนาจควบคุมเปลียนแปลง -                   (4,627)              -                   -                   

เงินสดจ่ายชาํระค่าหุน้เพมิทนุในบริษทัยอ่ย -                   -                   (192,600)          (7,671)              

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอืน 151                   -                   -                   -                   

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                   -                   (439,300)          (50,189)            

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 27,037              18,087 191,027            6,972                

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอืน 708                   -                   -                   -                   

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ (370)                 -                   (370)                 -                   

เงินสดจ่ายเพือซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (33,238)            -1,710 -                   -                   

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (264,996)          -238,829 (1,541)              (3,257)              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 63,222              10,283              -                   -                   

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,614)              -5,815 (279)                 (743)                 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,207                -                   -                   -                   

รับเงินปันผล 4,533                2,800                66,093              152,680            

รับดอกเบีย 1,870                1,852 33,485              3,652                

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (445,126)          -417,169 -151,235 -224,256

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสัน

   จากสถาบนัการเงิน 60,000              30,000 -                   -                   

เงินสดชาํระคืนเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสัน

   จากสถาบนัการเงิน (643,092)          (2,310)              (613,022)          -                   

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 153,727            85,763              -                   12,693              

เงินสดชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (143,079)          (88,572)            (57,774)            (36,254)            

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                   1,170                -                   -                   

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (105,598)          -83,771 (12,485)            (15,019)            

เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ 500,000            700,000 500,000            700,000            

เงินสดรับจากการเพิมทนุในบริษทัยอ่ย - ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,400                45,329              -                   -                   

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (62,055)            -58,798 (51,084)            (40,685)            

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (234,697)          628,811 -234,365 620,735

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท เจดับเบิลยูดี อนิโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (380,170)          497,063            (361,933)          442,444            

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทมีีตอ่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (3,463)              (3,941)              -                   -                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (383,633)          493,122            (361,933)          442,444            

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ 1 มกราคม 1,421,581        814,959 919,362            378,477            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 31 มีนาคม 1,037,948        1,308,081 557,429 820,921

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีค่าซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 4,312                4,675                -                   -                   

เจา้หนีค่าซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 45,435              19,424              747                   494                   

เจา้หนีค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 919                   2,876                -                   43                     

หนีสินตามสัญญาเช่า 1,564,697        1,612,052        46,444              98,569              

การไดรั้บส่วนลดค่าเช่าทีเกียวขอ้งกบั Covid-19 233                   2,753                -                   -                   

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

15 
 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
2 การซ้ือบริษทัยอ่ย 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
7 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
8 ค่าความนิยม 
9 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
10 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
11 เคร่ืองมือทางการเงิน 
12 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
13 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
14 การจดัประเภทรายการใหม่ 

  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

16 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 
 

1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหว่างกาลน้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอไปแลว้ในงบการเงินประจ าปี 
ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี   
31 ธนัวาคม 2564 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตามนโยบายการ
บญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการค านวณและ
แหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 
2 กำรซ้ือบริษัทย่อย 
 
(ก) การซื้อเงินลงทุนใน EM Logistics & Warehousing Pte. Ltd. (“EMLOG”) 

 
เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัได้มาซ่ึงอ านาจควบคุมใน EM Logistics & Warehousing Pte. Ltd. (“EMLOG”) ซ่ึง 
เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืน โดยการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัดงักล่าว
จ านวนร้อยละ 10 จากผูถื้อหุ้นเดิมรายหน่ึง โดยช าระเป็นเงินจ านวน 20 ลา้นบาท มีผลท าให้กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทดังกล่าวเพ่ิมจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 60 และเปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนใน 
บริษทัยอ่ย 
 

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

  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ระเมินราคาอิสระได้แลว้เสร็จ และมีการบนัทึกรายการ
สินทรัพยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่ายุติธรรมเรียบร้อยแล้ว โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทับนัทึก
ปรับปรุงค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจเพ่ิมข้ึน 18.13 ลา้นบาท ซ่ึงการปรับปรุงดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขการปรับปรุงบญัชี
เก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจ 

 
ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละ
ประเภทท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
สินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมา     มูลค่ำยุติธรรม 
    (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      25,622 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน    32,748 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น    776 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์    49,516 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้    609 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม    19,270 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน    5,964 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน    (39,336) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน    (1,946) 
เงินกูย้มืระยะยาว    (46,731) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า    (610) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    (5,896) 
รวมสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้    39,986 
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ40)    (15,994) 
รวมสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ท่ีได้รับ    23,992 

     
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า    23,992 
มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีถืออยูก่่อนและส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้    115,833 
ค่ำควำมนิยม    91,841 

     
 

  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 บุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 และ 5  
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ -  -  7,223  2,886 
ดอกเบ้ียรับ -  -  14,901  2,410 
รายไดอ่ื้น -  -  2,208  2,104 
เงินปันผลรับ -  -  61,032  58,108 
ค่าบริการจ่าย -  -  43,270  35,728 
ค่าเช่าจ่าย -  -  28,005  29,953 
ซ้ือสินทรัพย ์ -  -             752  - 
        
กำรร่วมค้ำ        
ขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ 1,192  2,837  278  - 
ดอกเบ้ียรับ 1,266  610  -  181 
รายไดอ่ื้น 12,768  650  -  - 
ค่าบริการจ่าย -  397  -  - 
ขายสินทรัพย ์ 46,488  -  -  - 

 

บริษัทร่วม        
ขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ 12,446  11,218  666  732 
ดอกเบ้ียรับ 62  -  62  - 
รายไดอ่ื้น 18  -  -  - 

  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ผู้บริหำรส ำคญั        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 320  327  -  - 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 12,360  10,934  7,790  6,948 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 289  280  148  143 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 12,649  11,214  7,938  7,091 

        
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน        
ขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ 9,245  907  -  - 
ดอกเบ้ียรับ 509  1,087  509  1,087 
ค่าบริการ 29  9  -  - 
ค่าเช่า 1,025  1,043  -  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 380  176  -  - 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า  
บริษทัยอ่ย -  -  5,908  3,197 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 7,048  5,228  759  716 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,401  1,012  -  - 
ผูบ้ริหารส าคญั 15,491  17,815  -  - 
รวม 29,940  24,055  6,667  3,913 

 
 
 
 

   

 

   



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

20 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  33,577  26,692 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 14,721  12,631  62  63 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 618  684  618  684 
รวม 15,339  13,315  34,257  27,439 

 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน  
บริษทัยอ่ย -  -  261,670  453,920 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้  154,000  5,000  5,000  5,000 
รวม 154,000  5,000  266,670  458,920 

        

เงินให้กู้ยืมระยะยาว  
บริษทัยอ่ย -  -  1,186,411  921,052 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 31,840  42,139  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41,095  58,897  41,095  58,897 
รวม 72,935  101,036  1,227,506  979,949 

 

 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 2564   2565  2564  เพิ่มข้ึน  ลดลง   2565 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 5.00  5.00 - 5.25  5,000  149,000  -  154,000 
รวม     5,000      154,000 

 
  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 2564   2565  2564  เพิ่มข้ึน  ลดลง   2565 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 2.60 - 5.00  2.60 - 5.25  453,920  97,550  (289,800)  261,670 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 5.00  5.00  5,000  -  -  5,000 
รวม     458,920      266,670 

            
 

 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 
เงินให้กู้ยมืระยะยาว 2564   2565  2564  ลดลง  ปรับมูลค่า   2565 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

LIBOR+3, 
6.70 

 
6.70  42,139 

  
(10,000) 

  
(299) 

  
      31,840 

 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

MLR-1.25, 
LIBOR+3  

MLR-1.25, 
LIBOR+3 

  
58,897 

  
(17,539) 

  
(263) 

  
41,095 

รวม     101,036      72,935 

 
 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม   
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   เพิ่มข้ึน /     
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 
เงินให้กู้ยมืระยะยาว 2564  2565  2564  (ลดลง)  ปรับมูลค่า  2565 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
 
บริษทัยอ่ย 

3.75 - 5.00, 
LIBOR+3  

3.75 - 5.25, 
LIBOR+3 

 
921,052  265,401  (42)  1,186,411 

 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

MLR-1.25, 
LIBOR+3  

MLR-1.25, 
LIBOR+3 

  
58,897 

  
(17,539) 

  
(263) 

  
41,095 

รวม     979,949      1,227,506 

 
  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  38,988  38,988 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,277  1,277  -  - 
รวม 1,277  1,277  38,988  38,988 

 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  27,011  23,997 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 13,058  12,023  -  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,757  2,991  -  - 
รวม 14,815  15,014  27,011  23,997 

 

เงินกู้ยมืระยะยาว  
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,412  42,019  -  - 
รวม 40,412  42,019  -  - 

        
 

 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
 
    

ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 

เงินกู้ยืมระยะยาว 2564   2565  2564  ลดลง  ปรับมูลค่า  2565 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บุคคลและกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

3.75 - 4.00, 
LIBOR+3 

 3.75 - 4.00, 
LIBOR+3 

 
42,019  (1,668)  61  40,412 

รวม     42,019      40,412 
 
  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาส าคญัท่ีท ากบับุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั  
 

สัญญาเงินให้กู้ยมืระยะยาว  
 

เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2565 บริษทัไดท้ าสญัญาเงินใหกู้ย้มืระยะยาวกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู ทรานสปอร์ต 
(ประเทศไทย) จ ากดั”) จ านวน 275 ลา้นบาท และเบิกใชไ้ปเป็นจ านวน 108.80 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อ
ปี และตอ้งช าระคืนทั้งหมดภายในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2573 
 
เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2565 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะยาวกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เบญจพรแลนด์ จ ากดั”) 
จ านวน 649 ลา้นบาท และเบิกใชไ้ปเป็นจ านวน 267.50 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อปี และตอ้งช าระคืน
ทั้งหมดภายในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2573 

  
สัญญาเช่าพืน้ที่จอดรถ 
 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2565 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั ออโตล้อจิค จ ากดั”) ท าสัญญาเช่าด าเนินงานเพ่ือเช่าพ้ืนท่ีจอดรถกบั
บริษทัยอ่ย (“บริษทั กีลเล่ียน จ ากดั”) มีก าหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี โดยมีค่าเช่าและค่าบริการในอตัราเดือนละ 0.30 ลา้นบาท 
 
สัญญาเช่าส านักงาน คลังสินค้าและการให้บริการ 

 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2565 บริษทัได้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานหลายฉบบั เพ่ือเช่าส านักงาน คลงัสินคา้และการบริการกบั  
บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เบญจพรแลนด์ จ ากดั”) โดยมีค่าเช่าและค่าบริการในอตัราเดือนละ 0.02 - 3.25 ลา้นบาท มี
ก าหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี 



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ  
 

  งบกำรเงินรวม  
 

 
สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้  
  

ราคาทุน 
 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย  
 

  
ลกัษณะธุรกิจ 

31 มีนาคม 
2565  

31 ธนัวาคม 
2564  

31 มีนาคม 
2565  

31 ธนัวาคม 
2564  

31 มีนาคม 
2565  

31 ธนัวาคม 
2564  

31 มีนาคม 
2565  

31 ธนัวาคม 
2564  

  (ร้อยละ)  (หน่วยพนั) (พันบาท) 

บริษทัร่วม                  
JVK - Naga Movers Ltd.  ใหบ้ริการขนส่ง 50.00  50.00  USD 25  USD 25  1,001  1,001  4,324  4,478  
JVK - Naga Movers, LDA  ใหบ้ริการขนส่ง 50.00  50.00  USD 25  USD 25  800  800  7,499  7,215  
Phnom Penh SEZ Plc. (“PPSP”) บริการจดัการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 14.61  14.61  USD 35,938  USD 35,938  235,515  235,515  281,686  279,390  
Bok Seng PPSEZ Dry Port Co., Ltd. ใหบ้ริการขนส่ง 40.00  40.00  USD 10,500  USD 10,500  152,736  152,736  177,771  177,222  
บริษทั ซีเจ เจดบัเบ้ิลยดีู โลจิสติกส์    
   (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
ใหบ้ริการขนส่ง 

 
49.00 

  
49.00 

  
THB 2,000 

  
THB 2,000 

 
980 

 
980 

 
4,275 

  
4,143 

 

Transimex Corporation (“TMS”) ใหบ้ริการขนส่ง 21.91  21.78  VND 1,058,715,480  VND 1,058,715,480  670,480  656,442  1,119,786  1,131,169  
บริษทั สมายซนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน 29.41  29.41  THB 71  THB 71  508,808  508,808  545,650  521,906  
MyCloud Holdings Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน 19.75  19.75  USD 9,495  USD 9,495  213,608  213,608  209,014  212,014  
          1,783,928  1,769,890  2,350,005  2,337,537  
การร่วมค้า                  
บริษทั สยาม เจดบัเบ้ิลยดีู  ใหบ้ริการรับฝากสินคา้และ                 
   โลจิสติกส์ จ ากดั     ขนส่งสินคา้ 42.50  42.50  THB 5,000  THB 5,000  2,125  2,125  3,324  3,201  
PT Samudera JWD Logistics ใหบ้ริการขนส่ง 49.01  49.01  IDR 57,655,314  IDR 57,655,314  66,989  66,989  29,626  31,024  
บริษทั แอลฟา อินดสัเทรียล โซลูชัน่ จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 49.99  49.99  THB 235,000  THB 235,000  117,500  117,500  117,967  116,999  
บริษทั ลิฟลฟั จ ากดั ใหบ้ริการจดัหาซอฟตแ์วร์และ  

   จ าหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
 

39.99 
  

39.99 
  

THB 1,500 
  

THB 1,500 
  

1,200 
  

1,200 
  

1,189 
  

1,193 
 

บริษทั แปซิฟิค ทียเูอม็ โคลด ์สโตเรจ จ ากดั ใหบ้ริการรับฝากสินคา้ 49.99  -  THB 80,000  -  80,000  -  79,864  -  
          267,814  187,814  231,970  152,417  
รวม          2,051,742  1,957,704  2,581,975  2,489,954  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน ยกเวน้ TMS และ PPSP ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์วียดนามและกมัพูชา 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีราคาปิดต่อหุน้อยูท่ี่ 120,900  ดองเวียดนามและ 2,440  เรียลกมัพูชาตามล าดบั (31 ธันวาคม 2564: 75,000 ดองเวียดนามและ 2,070 เรียลกัมพูชา ตามล าดับ) มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน TMS และ 
PPSP เท่ากบั 2,804,080 ลา้นดองเวียดนามและ 25,622 ลา้นเรียลกมัพูชาตามล าดบั (31 ธันวาคม 2564: 1,729,439 ล้านดองเวียดนาม และ 21,737 ล้านเรียลกัมพูชาตามล าดับ) เทียบเท่าเงินบาทจ านวน 4,105.17 ลา้นบาทและ 
211.66 ลา้นบาทตามล าดบั (31 ธันวาคม 2564: 2,533.63 ล้านบาทและ 178.42 ล้านบาทตามล าดับ) 
 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนเพิ่มในบริษทั TMS เป็นจ านวน 134,200 หุน้ ท าใหก้ลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน TMS เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 21.78 เป็นร้อยละ 21.91 โดยจ่ายช าระเป็นเงิน
จ านวน 9.54 พนัลา้นดองเวียดนาม  เทียบเท่ากบั 14.04 ลา้นบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2565 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั แปซิฟิค ห้องเยน็ จ ากดั”) และบริษทัไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั (“TUM”)  ไดร่้วมกนัจดัตั้งบริษทัร่วมทุน ไดแ้ก่ บริษทั แปซิฟิค ทียเูอม็ โคลด ์สโตเรจ จ ากดั 
(“PACT”) ซ่ึงประกอบกิจการก่อสร้างคลงัสินคา้หอ้งเยน็ ส าหรับรองรับการจดัเก็บวตัถุดิบ และสินคา้ของบริษทัในกลุ่ม TUM โดยมีบริษทัยอ่ยเป็นผูบ้ริหารจดัการ คลงัสินคา้หอ้งเยน็ และมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท ต่อมาใน
การประชุมวิสามญัของผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วมทุน (“PACT”) เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2565 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลา้นบาท เป็น 80 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 790,000 หุ้น มูลค่า    
หุน้ละ 100 บาท รวมเป็นจ านวน 79 ลา้นบาทโดยกลุ่มบริษทัถือหุน้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 

 

หลกัทรัพย์ค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เงินลงทุนในบริษทั TMS ราคาทุนจ านวน 163.80 ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (31 ธันวาคม 2564: 163.80 ล้านบาท) (ดูหมายเหตุขอ้ 9)                

   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

 
 สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
 

 
ลกัษณะธุรกิจ 

 31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2563  

31 มีนาคม 
2565  

31 ธนัวาคม 
2564  

31 มีนาคม 
2565  

31 ธนัวาคม 
2564  

   (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 เจดบัเบิล้ยดีู โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั ใหบ้ริการขนส่ง  49.00 49.00  THB 2,000  THB 2,000  980  980  
MyCloud Holdings Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน  19.75 19.75  USD 9,495  USD 9,495  213,608  213,608  
รวม          450,103  450,103  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 
รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระส าคัญ 

   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565   

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

   (พันบาท) 
บริษทัย่อย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565   3,563,799 
เพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย   192,600 
ณ วนัที ่31 มีนำคม 2565   3,756,399 

 
ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

 
• บริษทั เบญจพรแลนด์ จ ากดั (“BJL”) โดยช าระค่าหุ้นเพ่ิมเติมร้อยละ 100 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็นจ านวน

เงิน 180 ลา้นบาท (1,800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 
• บริษทั โกลบอล ฟู้ดเซอร์วิส เน็ตเวิร์ค จ ากดั (“GFS”) โดยช าระค่าหุน้เพ่ิมเติมร้อยละ 3 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุน

เป็นจ านวนเงิน 6.3 ลา้นบาท (2,100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 
• บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู เฮลท ์คอนเนคซ์ จ ากดั (“JHX”) โดยช าระค่าหุน้เพ่ิมเติมร้อยละ 15 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุน

เป็นจ านวนเงิน 6.3 ลา้นบาท (420,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 
 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ยดงัน้ี 
 

• บริษทั แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จ ากดั  โดยช าระค่าหุ้นเพ่ิมเติมร้อยละ 100 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็นจ านวน
เงิน 20 ลา้นบาท (200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 

• บริษทั ฟิวเจอร์ เฮลท ์อินโนเวชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั โดยช าระค่าหุน้เพ่ิมเติมร้อยละ 15 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุน
เป็นจ านวนเงิน 6.3 ลา้นบาท (600,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 
 

หลกัทรัพย์ค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เงินลงทุนในบริษทั JWDAH ราคาทุนจ านวน 521.27 ลา้นบาท ใช้เป็นหลกัประกันวงเงินกู้ยืม  
ระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (31 ธันวาคม 2564: 521.27 ล้านบาท) (ดูหมายเหตุขอ้ 9)  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 หมายเหตุ งบกำรเงินรวม   
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร  
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  3,842,686  101,696 
ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน  278,744  1,823 
ตน้ทุนการกูย้มื  2,441  - 
รับโอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ราคาตามบญัชีสุทธิ 7 225  - 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ  (46,704)  - 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  (25,144)  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (2,990)  - 
ค่าเส่ือมราคา  (84,547)  (6,163) 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565  3,964,711  97,356 

 
หลกัทรัพย์ค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 2,077.71 ลา้นบาท 
และ 11.06 ล้านบาท ตามล าดับ เป็นสินทรัพยค์  ้ าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากสถาบันการเงิน (31 ธันวาคม 2564: 
1,925.75 ล้านบาท และ 11.37 ล้านบาท ตามล าดับ) (ดูหมายเหตุ 9)  

 
 
 



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ะหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 
 

หมายเหตุ ท่ีดิน 

 อาคาร 
และส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 

เคร่ืองจกัร 

  
อุปกรณ์ส านกังาน 
และอุปกรณ์อ่ืน 

 เคร่ืองมือและ 
อุปกรณ์ท่ี 

ใชใ้นคลงัสินคา้ 

 

ยานพาหนะ 

 

รวม 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  413,271  585,318  287,514  4,159  39,263  297,596  1,627,121 
เพิ่มข้ึน  316  5,252  -  2,496  10,808  26,993  45,865 
จ าหน่าย  -  -  -  -  -  (1,406)  (1,406) 
โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 -  -  -  -  -  (225)  (225) 
หัก ค่าเส่ือมราคา  (19,644)  (27,408)  (12,017)  (526)  (6,090)  (11,072)  (76,757) 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565  393,943  563,162  275,497  6,129  43,981  311,886  1,594,598 

               
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

ท่ีดิน 

 อาคาร 
และส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 

เคร่ืองจกัร 

  
อุปกรณ์ส านกังาน 
และอุปกรณ์อ่ืน 

 เคร่ืองมือและ 
อุปกรณ์ท่ี 

ใชใ้นคลงัสินคา้ 

 

ยานพาหนะ 

 

รวม 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  1,054  36,117  1,881  2,438  9,660  14,251  65,401 
เพิ่มข้ึน  -  -  -  119  -  2,033  2,152 
จ าหน่าย  -  -  -  -  -  (840)  (840) 
หัก ค่าเส่ือมราคา  (264)  (9,264)  (666)  (217)  (1,127)  (1,614)  (13,152) 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565  790  26,853  1,215  2,340  8,533  13,830  53,561 
 



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

29 

หลกัทรัพย์ค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัไดน้ าสิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 27.30 ลา้นบาท เป็นสินทรัพยค์  ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน (31 ธันวาคม 2564: 27.63 ล้านบาท) (ดูหมายเหตุ 9)  

 

8 ค่ำควำมนิยม 
 

 หมายเหตุ งบกำรเงินรวม  
  (พันบาท) 
ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  220,250 
ปรับปรุงค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 2 18,125 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน   
   ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ  (2,039) 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565  236,336 

 
9 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ีมีหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง 
เป็นจ านวน 60 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3 - 5.25 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนภายใน 3 - 4 เดือน 

 
เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2565 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินในประเทศ
แห่งหน่ึง โดยมีวงเงินสินเช่ือให้กูจ้  านวน 12.50 ลา้นบาท ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัยอ่ยมีการเบิกใชเ้งินกูด้งักล่าว
เต็มจ านวนแลว้ โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.2 ต่อปี โดยเร่ิมช าระงวดแรกในเดือนมีนาคม 2565 และตอ้งช าระคืน
ทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม 2570 
 
หุ้นกู้ 
 

เม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัออกหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั โดยมีมูลค่ารวมจ านวน ไม่เกิน 500 ลา้นบาท 
อาย ุ3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2568 หุน้กูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.6 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

30 

 
สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกนัหน้ีสิน 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

หมายเหตุ 
31 มีนาคม

2565 
 

31 ธนัวาคม
2564 

 31 มีนาคม
2565 

 
31 ธนัวาคม

2564 
  (พันบาท) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (JWDAH) 5 521,267  521,267  -  - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (TMS) 4 163,801  163,801  -  - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  198,391  195,593  -  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 2,077,709  1,925,751  11,058  11,373 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 7 27,299  27,632  -  - 
รวม  2,988,467  2,834,044  11,058  11,373 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 824 ลา้นบาท และ        
270 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2564: 1,082 ล้านบาท และ 170 ล้านบาท ตามล าดับ)  

 
10 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 
  กลุ่มบริษทั 
 

กลุ่มบริษทัมี 6 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานธุรกิจ 

ท่ีส าคญัน้ีให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากด าเนินธุรกิจและใชก้ลยุทธ์ทางการตลาด 

ท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจ 

ท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  
 

• ส่วนงานท่ี 1 การบริการดา้นโลจิสติกส์ซพัพลายเชนอยา่งครบวงจรและการบริหารจดัการคลงัสินคา้ 

• ส่วนงานท่ี 2 การใหบ้ริการขนส่งสินคา้ 

• ส่วนงานท่ี 3 การใหบ้ริการขนยา้ยในประเทศและต่างประเทศ 

• ส่วนงานท่ี 4 บริการรับฝากเอกสารขอ้มูล 

• ส่วนงานท่ี 5 อาหาร 

• ส่วนงานท่ี 6 อ่ืนๆ 

  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทั 
 

บริษทัด าเนินการในส่วนงานธุรกิจเดียวคือธุรกิจการให้บริการรับฝากและบริการจดัการคลงัสินคา้ ดังนั้น ผูบ้ริหารจึง
พิจารณาวา่บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 

 
ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายใน
และสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือวา่การใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้น
การวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการ
อ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหวา่งส่วนงานเป็นไปตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 

 
 

 



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
              รายการตดับญัชี   
 ส่วนงานท่ี 1  ส่วนงานท่ี 2  ส่วนงานท่ี 3  ส่วนงานท่ี 4  ส่วนงานท่ี 5  ส่วนงานท่ี 6   รวมส่วนงานท่ีรายงาน  ระหวา่งส่วนงาน  รวม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน  
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 746  632  260  90  57  46  35  29  296  257  16  93  1,410  1,147  -  -  1,410  1,147 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 91  72  107  74  1  2  1  1  -  -       90  78  290  227  (290)  (227)  -  - 
รวมรำยได้ 837  704  367  164  58  48  36  30  296  257  106  171  1,700  1,374  (290)  (227)  1,410  1,147 

                                     

การจ าแนกรายได้                                     

ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั                                     

ไทย 795  704  365  162  17  31  36  30  -  -  92  82  1,305  1,009  (277)  (217)  1,028  792 
ไตห้วนั -  -  -  -  -  -  -  -  296  257  -  -  296  257  -  -  296  257 
สหรัฐอเมริกา -  -  -  -  19  13  -  -  -  -  -  -  19  13  -  -  19  13 
ประเทศอ่ืนๆ 42  -  2  2  22  4  -  -  -  -  14  89  80  95  (13)  (10)  67  85 
รวมรำยได้ 837  704  367  164  58  48  36  30  296  257  106  171  1,700  1,374  (290)  (227)  1,410  1,147 
                                    
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลกั                                    
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 722  626  358  158  57  47  36  29  -  -  73  70  1,246  930  (181)  (139)  1,065  791 
รายไดจ้ากการขาย -  -  -  -  -  -  -  1  296  257  10  11  306  269  (7)  (11)  299  258 
ก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีถือ
อยูก่่อน 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
79 

  
- 

  
79 

  
- 

  
- 

  
- 

  
79 

รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 82  66  2  1  -  -  -  -  -  -  19  9  103  76  (96)  (71)  7  5 
รายไดอ่ื้น 18  9  7  3  1  1  -  -  -  -  6  2  32  15  (6)  (6)  26  9 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 15  3  -  2  -  -  -  -  -  -  (2)  -  13  5 - -  -  13 - 5 

รวมรำยได้ 837  704  367  164  58  48  36  30  296  257  106  171  1,700  1,374  (290)  (227)  1,410  1,147 
                                    
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                                     

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 82  66  367  164  -  -  1  1  296  257  29  99  775  587  (207)  (156)  568  431  

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 755  638  -  -  58  48  35  29  -  -  77  72  925  787  (83)  (71)  842  716  

รวมรำยได้ 837  704  367  164  58  48  36  30  296  257  106  171  1,700  1,374  (290)  (227)  1,410  1,147 



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
              รายการตดับญัชี   
 ส่วนงานท่ี 1  ส่วนงานท่ี 2  ส่วนงานท่ี 3  ส่วนงานท่ี 4  ส่วนงานท่ี 5  ส่วนงานท่ี 6   รวมส่วนงานท่ีรายงาน  ระหวา่งส่วนงาน  รวม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 

ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 
   ก่อนหกัภาษีเงินได ้

 
133 

  
125 

  
(6) 

  
1 

  
1 

  
(3) 

  
3 

  
4 

  
20 

  
(1) 

  
(4) 

  
79 

 
147 

 
205 

 
(71) 

 
(56) 

 
76 

 
149 

สินทรัพยส่์วนงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
  /31 ธนัวาคม 

 
11,147 

  
11,048 

  
2,604 

  
2,497 

  
163 

  
191 

  
207 

  
216 

  
889 

  
1,058 

  
4,414 

  
4,305 

  
19,424 

  
19,315 

 
(6,856)  (6,710) 

  
12,568 

  
12,605 

หน้ีสินส่วนงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
  /31 ธนัวาคม 

 
6,887 

  
6,818 

  
1,445 

  
1,380 

  
106 

  
118 

  
101 

  
108 

  
561 

  
602 

  
1,645 

  
1,943 

  
10,745 

  
10,969 

 
(2,192)  (2,343) 

  
8,553 

  
8,626 

 



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดก าไรหรือขาดทุนของส่วนงานท่ีรายงาน งบกำรเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565  2564 

 (พันบาท) 
ส่วนท่ีรายงาน 76,451  149,092 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน    
ส่วนแบ่งก าไรของการร่วมคา้ และบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 74,085  17,776 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 150,536  166,868 

 

11 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มลูค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงล าดบัชั้น
มูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกล้เคียงกับมูลค่า
ยติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  
 
 
 
 



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

35 

  งบกำรเงินรวม 

  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุตธิรรม 

  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565   

สินทรัพย์ทางการเงิน                 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน                 

เงินลงทุนตราสารทุน  94,380  294,573  -  388,953  264,594  -  124,359  388,953 
เงินลงทุนตราสารหน้ี  173  -  -  173  -  173  -  173 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  94,553  294,573  -  389,126         

                 
หน้ีสินทางการเงิน                 
หุน้กู ้  -  -  (2,944,951)  (2,944,951)  -  (2,904,881)  -  (2,904,881) 
หน้ีสินอนุพนัธ์อ่ืน  (47,062)  -  -  (47,062)  -  (47,062)  -  (47,062) 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงินอ่ืน  (47,062)  -  (2,944,951)  (2,992,013)         

 



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม 

  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุตธิรรม 

  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   

สินทรัพย์ทางการเงิน                 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน                 

เงินลงทุนตราสารทุน  94,531  304,828  -  399,359  274,849  -  124,510  399,359 
เงินลงทุนตราสารหน้ี  173  -  -  173  -  173  -  173 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  94,704  304,828  -  399,532         

                 
หน้ีสินทางการเงิน                 
หุน้กู ้  -  -  (2,450,856)  (2,450,856)  -  (2,460,217)  -  (2,460,217) 
หน้ีสินอนุพนัธ์อ่ืน  (28,598)  -  -  (28,598)  -  (28,598)  -  (28,598) 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงินอ่ืน  (28,598)  -  (2,450,856)  (2,479,454)         

 
  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบเฉพำะกจิกำร 

  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุตธิรรม 

  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565   

สินทรัพย์ทางการเงิน                 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน                 

เงินลงทุนตราสารทุน  -  294,573  -  294,573  264,594  -  29,979  294,573 
เงินลงทุนตราสารหน้ี  173  -  -  173  -  173  -  173 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  173  294,573  -  294,746         

                 

หน้ีสินทางการเงิน                 
หุน้กู ้  -  -  (2,944,951)  (2,944,951)  -  (2,904,881)  -  (2,904,881) 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงินอ่ืน  -  -  (2,944,951)  (2,944,951)         

 
  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบเฉพำะกจิกำร 

  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุตธิรรม 

  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   

สินทรัพย์ทางการเงิน                 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน                 

เงินลงทุนตราสารทุน  -  304,828  -  304,828  274,849  -  29,979  304,828 
เงินลงทุนตราสารหน้ี  173  -  -  173  -  173  -  173 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน  173  304,828  -  305,001         

                 

หน้ีสินทางการเงิน                 
หุน้กู ้  -  -  (2,450,856)  (2,450,856)  -  (2,460,217)  -  (2,460,217) 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงินอ่ืน  -  -  (2,450,856)  (2,450,856)         

 
 



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 

 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
เงินลงทุนในกองทุนรวมใน
ความตอ้งการของตลาดท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน  

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

อนุพนัธ์  ค านวณจากแบบจ าลองโดยใช้ขอ้มูลท่ีหาไดจ้ากตลาด (Observable Market Data) 
ปรับดว้ยค่าความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่คา้แต่ละราย ไม่รวมความเส่ียงดา้นเครดิต
ของกลุ่มบริษทั และค่าความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ เพ่ือสะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของอนุพนัธ์ 

 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  
ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ 

ที่มีนัยส ำคญั  

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง 
ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ท่ีมี

นัยส ำคญัและกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
ตราสารทุน  วิธีคิดลดกระแสเงินสด   อตัราคิดลด  มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะ

เพิ่มข้ึน (ลดลง) หากอตัราคิดลด
ต ่าลง (สูงข้ึน) 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม  
 
ประเภท เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 

หุน้กู ้ อา้งอิงจากราคานายหนา้ 

 
การกระจกุตัวของความเส่ียงทางด้านเครดิต  
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึ้น   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565  เพ่ิมข้ึน  กลบัรายการ  เพ่ิมข้ึน  กลบัรายการ 

  (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  457  -  -  (38) 
เงินให้กูย้มืระยะยาวกบักิจการอ่ืน  -  (534)  -  - 
         
 

  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

40 

12 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรท่ีไม่เกีย่วข้องกนั 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร  
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 120,618  1,112 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 222,029  - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 2,089   44 
รวม 344,736  1,156 

    

ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ    
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  162,724  61,265 
สญัญาอ่ืน ๆ  93,896  93,696 
รวม 256,620  154,961 

    
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 หนังสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารของกลุ่มบริษทัและบริษทัค ้ าประกนัโดยการวางเงินฝาก
ธนาคารออมทรัพย ์ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นหลกัประกนั 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจ านวนเงิน 25.34 ลา้นบาท และ 8.16 ลา้นบาท ตามล าดบั  
ใชเ้ป็นหลกัประกนัหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารและอ่ืนๆ (2564: 27.25 ล้านบาท และ 8.16 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 

13  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2565 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทั ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี
ส าหรับผลประกอบการปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 255 ลา้นบาท ซ่ึงมีก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในเดือนพฤษภาคม 2565 
 
เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2565 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากดั”) ไดท้  าสญัญาซ้ือหุ้น
ของบริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึง (“บริษทั แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จ ากดั”) จากบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั จาแพค็ โฮลด้ิง 
จ ากดั”) จ านวน 399,998 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 เป็นจ านวนเงิน 44 ลา้นบาท 

  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในการประชุมวิสามญัของผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั แปซิฟิค ห้องเยน็ จ ากดั”) เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565    
ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 443 ลา้นบาทเป็น 471 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 280,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นจ านวน 28 ลา้นบาท 
 

14 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลปี 2565 เพื่อวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ ไดมี้การจดั
ประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลปี 2565 ดงัน้ี 

 

 2564 

 งบกำรเงินรวม 

 ก่อนจดัประเภทใหม ่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภท 
 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน      

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 868,238  (25,478)  842,760 
เจา้หน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 65,266  25,478  90,744 

   -   
 

 2564 

 งบกำรเงินรวม 

 ก่อนจดัประเภทใหม ่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภท 
 (พันบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
   วันที่ 31 มีนาคม 2564 

     

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -  (5,109)  (5,109) 
รายไดอ่ื้น (13,783)  5,598  (8,185) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 152,422  (489)  151,933 

   -   

 



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 2564 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ก่อนจดัประเภทใหม ่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภท 
 (พันบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
   วันที่ 31 มีนาคม 2564 

     

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -  2,406  2,406 
รายไดอ่ื้น 7,141  (2,406)  4,735 

   -   

 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

