
 

 

     
 
 
 
 
 

บริษทั เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)  
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท เจดับเบิล้ยูดี อนิโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ     
(ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั      
เจดบัเบ้ิลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั  ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ยกเวน้เร่ืองท่ีจะกล่าวในวรรคถดัไป ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาล โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขต
จ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด ซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 
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เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมเีง่ือนไข 
 

เงินลงทุนของกลุ่มบริษทัใน Transimex Corporation (“TMS”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมในต่างประเทศ บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย
มูลค่าตามบญัชีของบญัชีเงินลงทุนดงักล่าวซ่ึงแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีจ านวน 700.90 
ลา้นบาท และรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน TMS จ านวน 27.27 ลา้นบาทและ 74.10 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ตามล าดบั โดยใชข้อ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของ TMS 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ซ่ึงจดัท าโดยผูบ้ริหารของ TMS ท่ียงัมิไดผ้า่นการสอบทาน ขา้พเจา้
ไม่สามารถใชวิ้ธีการสอบทานอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจในส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน TMS ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และส่วนท่ีรวมอยู่ในเงินลงทุน TMS ดว้ยจ านวนเดียวกนั ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้่ามีรายการ
ปรับปรุงใดท่ีจ าเป็นในจ านวนเงินดงักล่าวหรือไม่ และดงัท่ีกล่าวในวรรคเร่ืองอ่ืน กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน 
TMS จ านวน 18.20 ลา้นบาท และจ านวน 22.58 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ตามล าดบั โดยใชข้อ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของ TMS ท่ีจดัท าโดยผูบ้ริหารของ TMS ท่ียงัมิได้
ผ่านการสอบทาน ซ่ึงผูส้อบบญัชีอ่ืนไม่สามารถใชวิ้ธีการสอบทานอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจในเงินลงทุนใน TMS และส่วนแบ่งก าไรจาก
เงินลงทุนใน TMS ผูส้อบบญัชีอ่ืนจึงให้ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนและงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 
ข้อสรุปอย่างมเีง่ือนไข 
 

ยกเวน้ผลของรายการปรับปรุงต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ซ่ึงขา้พเจา้อาจพบหากไม่เกิดสถานการณ์ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้
ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบต่อบริษทัและบริษทัยอ่ยจาก
การน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตั้ งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ทั้ งน้ี  ข้อสรุปของข้าพเจ้าไม่ได้เปล่ียนแปลงไป 
เน่ืองจากเร่ืองน้ี 
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เร่ืองอ่ืน 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เจดับเบ้ิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ของบริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู อินโฟโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ
สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนโดยให้ขอ้สรุปอย่างมีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 เน่ืองจากผูส้อบบญัชีอ่ืนไม่
สามารถใชวิ้ธีการสอบทานอ่ืนใหเ้ป็นท่ีพอใจในมูลค่าเงินลงทุนใน TMS และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน TMS ส าหรับงวดสาม
เดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 
 
 
 
 
(เอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4195 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤศจิกายน 2563 

 



บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 653,336 885,539 203,797 458,052

เงินลงทุนชัว่คราว 30,180 960 173 960

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6 683,046 952,411 110,468 144,183

เงินให้กูย้มืระยะส้ัน

เงินให้กูย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                     63,000 166,320 204,920

เงินให้กูย้มืระยะส้ันแก่กิจการอ่ืน 65,161 159,205 62,000 150,000

ส่วนของเงินให้กูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 63,826 100,884 63,826               100,884

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 1,819 596                    -                     -                     

สินคา้คงเหลือ 148,474 59,948 -                     -                     

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 6 48,029 48,713 9,285 2,845

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,693,871 2,271,256 615,869 1,061,844

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 24,109               36,772 8,147                 20,879

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                     -                     3,502,089          3,282,619
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 1,134,345          1,031,963 236,495             236,495
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 108,148             43,702 -                     -                     

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 210,276             243,058 206,150             207,700

เงินให้กูย้มืระยะยาว

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 101,346 69,420 125,695             95,441

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 21,181 22,404 -                     -                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตสั้ญญาอนุญาต

   ให้ดาํเนินการ 295,007 278,899 295,007 279,017

อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 9 498,905 316,094 -                     -                     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 3,017,762 3,001,986 97,202 108,882

สิทธิการเช่า -                     64,701               -                     -                     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 1,738,716 -                     128,668 -                     

ค่าความนิยม 12 92,902 92,902 -                     -                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 165,347 174,549 25,752 27,424

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,979 18,487 -                     -                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 6 138,953 152,740 72,305 95,564

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,549,976 5,547,677 4,697,510 4,354,021

รวมสินทรัพย์ 9,243,847 7,818,933 5,313,379 5,415,865

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 13 445,835             1,073,056 300,000             888,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6 591,317             695,679 101,594             116,780

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 13 -                     -                     25,000               65,000

ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 386,000             386,000 386,000             386,000

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 315,661             186,146 133,928             34,781

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

   (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี) 13 279,980             61,742 54,871               7,114

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 4,849                 6,911 -                     -                     

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 48,440               53,326 9,001                 10,822

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,072,082 2,462,860 1,010,394 1,508,497

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 1,258,087 1,295,433 514,380 566,406

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 13 19,000 19,000 -                     -                     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน) 13 1,412,420 86,342 64,388 10,284

เจา้หน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน 66,694 60,896 -                     -                     

หุ้นกู้ 13 1,110,859 514,000 1,110,859 514,000

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                     38,464 2,931 2,905

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 68,088 65,319 19,064 20,243

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 25,789 6,482 5,399 3,225

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 3,960,937 2,085,936 1,717,021 1,117,063

รวมหน้ีสิน 6,033,019 4,548,796 2,727,415 2,625,560

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
5



บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

    ทุนจดทะเบียน

    (หุ้นสามัญ 1,020,000,000 หุ้น มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 510,000 510,000 510,000 510,000

    ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

    (หุ้นสามัญ 1,020,000,000 หุ้น มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 510,000             510,000             510,000             510,000             

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,335,830          1,335,830          1,335,830          1,335,830          

ส่วนเกินทุนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยดว้ยการแลกหุ้น 390,969             390,969             390,969             390,969             

ผลต่างท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 428,790             428,790             -                     -                     

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 3,242                 3,242                 3,242                 3,242                 

กาํไรสะสม

       จดัสรรแลว้

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

       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 328,313             438,751             254,003             457,104             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 47,668               (8,626)                40,920               42,160               

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,095,812          3,149,956          2,585,964          2,790,305          

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 115,016             120,181             -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,210,828          3,270,137          2,585,964          2,790,305          

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,243,847          7,818,933          5,313,379          5,415,865          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอินโฟโลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้ 6, 14

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและการใหบ้ริการ 709,153             742,353             230,186             264,935             
รายไดจ้ากการขาย 272,030             143,784             -                     -                     
รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 8,178                 11,634               9,485                 11,918               
รายไดอ้ื่น 4,412                 7,574                 6,138                 4,944                 
รวมรายได้ 993,773             905,345             245,809             281,797             

ค่าใช้จ่าย 6

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและการใหบ้ริการ 488,376             505,034             165,273             188,546             
ตน้ทุนขาย 258,288             142,259             -                     -                     
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 20,884               15,088               3,331                 2,926                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 139,493             150,280             38,954               41,425               
รวมค่าใช้จ่าย 907,041             812,661             207,558             232,897             

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 86,732               92,684               38,251               48,900               
ตน้ทุนทางการเงิน (43,473)              (28,514)              (21,789)              (20,111)              
ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้ และบริษทัร่วม
   ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 6 30,765               12,392               -                 -                 
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 74,024               76,562               16,462               28,789               
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (3,754)                (8,992)                (2,272)                (4,485)                

กําไรสําหรับงวด 70,270               67,570               14,190               24,304               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 9,089                 2,598                 -                     -                     
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน -                     40,300               -                     40,300               
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่
   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                     (8,060)                -                     (8,060)                
รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 9,089                 34,838               -                     32,240               

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนด
   ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 4,650                 -                     4,650                 -                     
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่
   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (930)                   -                     (930) -                     
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 3,720                 -                     3,720                 -                     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 12,809               34,838               3,720                 32,240               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 83,079               102,408             17,910               56,544               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอินโฟโลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 72,536               75,005               14,190               24,304               
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,266)                (7,435)                -                 -                 

70,270               67,570               14,190               24,304               

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 80,083               112,625             17,910               56,544               
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,996                 (10,217)              -                 -                 

83,079               102,408             17,910               56,544               

กําไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.07                   0.07                   0.01                   0.02                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

8



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอินโฟโลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้ 6, 14

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและการใหบ้ริการ 2,092,614          2,171,913          728,811             789,127             

รายไดจ้ากการขาย 705,199             423,077             -                     -                     

รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 26,021               47,131               27,889               187,545             

รายไดอ้ื่น 23,366               29,443               10,464               13,946               

รวมรายได้ 2,847,200          2,671,564          767,164             990,618             

ค่าใช้จ่าย 6

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและการใหบ้ริการ 1,414,486          1,482,957          514,786             559,212             
ตน้ทุนขาย 675,624             394,108             -                     -                     
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 54,887               45,624               9,397                 8,808                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 419,413             473,007             115,458             139,917             
รวมค่าใช้จ่าย 2,564,410          2,395,696          639,641             707,937             

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 282,790             275,868             127,523             282,681             
ตน้ทุนทางการเงิน (143,083)            (80,623)              (66,429)              (56,452)              
ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้ และบริษทัร่วม
   ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 6 87,339               73,920               -                 -                 
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 227,046             269,165             61,094               226,229             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (20,973)              (35,412)              (8,998)                (11,517)              

กําไรสําหรับงวด 206,073             233,753             52,096               214,712             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 62,335               (51,594)              -                     -                     
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน -                     75,950               -                     75,950               
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่
   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                     (15,190)              -                     (15,190)              
รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 62,335               9,166                 -                     60,760               

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนด
   ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (1,550)                -                     (1,550)                -                     
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่
   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 310                    -                     310                    -                     
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (1,240)                -                     (1,240)                -                     
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 61,095               9,166                 (1,240)                60,760               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 267,168             242,919             50,856               275,472             

(พันบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 กนัยายน 30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอินโฟโลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 214,128             244,026             52,096               214,712             
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (8,055)                (10,273)              -                 -                 

206,073             233,753             52,096               214,712             

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 270,422             255,974             50,856               275,472             
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,254)                (13,055)              -                 -                 

267,168             242,919             50,856               275,472             

กําไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.21                   0.24                   0.05                   0.21                   

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 กนัยายน 30 กนัยายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลตา่ง

ส่วนเกินทุน ของอตัรา ผลกาํไร รวมองค์ รวม

จากการลงทุน ผลตา่งที่เกิดจาก ส่วนเกินทุน แลกเปลี่ยน  จากการวดั ประกอบ ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ในบริษทัยอ่ย การรวมธุรกิจของ จากการจ่าย ทุนสาํรอง จากการ มูลคา่ อื่นของ ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มี รวม

ที่ออกและ ส่วนเกิน ดว้ยการ กิจการภายใต้ โดยใชหุ้น้ ตาม ยงัไม่ได้ แปลงคา่ สินทรัพย์ ส่วนของ ของ อาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ แลกหุน้ การควบคุมเดียวกนั เป็นเกณฑ์ กฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ทางการเงิน ผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 - ปรับปรุงใหม่ 510,000 1,335,830 390,969 421,302                 3,242 51,000 304,000 (1,337) 2,480           1,143 3,017,486 122,467       3,139,953

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 17 -              -              -              -                        -              -              (214,200)      -              -              -              (214,200)      -              (214,200)      

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 17 -              -              -              -                        -              -              -              -              -              -              -              (38,168)        (38,168)        

    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -              -              -              -                        -              -              (214,200)      -              -              -              (214,200)      (38,168)        (252,368)      

    การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    การเสียไปซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

       โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง -              -              -              -                        -              -              (400)            -              -              -              (400)            400              -              

    การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

       จากการลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้น -              -              -              -                        -              -              -              -              -              -              -              (11,888) (11,888)        

    การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

       จากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย -              -              -              -                        -              -              -              -              -              -              -              49,758 49,758         
    รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -              -              -              -                        -              -              (400)            -              -              -              (400)            38,270         37,870         

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -              -              -              -                        -              -              (214,600)      -              -              -              (214,600)      102              (214,498)      

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -              -              -              -                        -              -              244,026       -              -              -              244,026       (10,273) 233,753       

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -              -              -              -                        -              -              -              (48,812)        60,760         11,948         11,948         (2,782)         9,166           

รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -              -              -              -                        -              -              244,026       (48,812)        60,760         11,948         255,974       (13,055)        242,919       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 510,000 1,335,830 390,969 421,302 3,242 51,000 333,426 (50,149)        63,240 13,091 3,058,860 109,514 3,168,374

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั เจดบัเบิล้ยูด ีอินโฟโลจสิติกส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลกาํไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนใน
ตราสารทุนที่

กาํหนดใหว้ดัมูลค่า
ผลต่าง ดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ส่วนเกินทุน ของอตัรา ผ่านกาํไรขาดทุน รวมองค์ รวม
จากการลงทุน ผลต่างที่เกิดจาก ส่วนเกินทุน แลกเปลี่ยน เบ็ดเสร็จอื่น ประกอบ ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ในบริษทัย่อย การรวมธุรกิจของ จากการจ่าย ทุนสาํรอง จากการ (2562: ผลกาํไรจาก อื่นของ ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มี รวม
ที่ออกและ ส่วนเกิน ดว้ยการ กิจการภายใต้ โดยใชหุ้น้ ตาม ยงัไม่ได้ แปลงค่า การวดัมูลค่า ส่วนของ ของ อาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ แลกหุน้ การควบคุมเดียวกนั เป็นเกณฑ์ กฎหมาย จดัสรร งบการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน) ผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่รายงานในงวดก่อน 510,000 1,335,830 390,969 428,790                3,242 51,000 438,751 (50,786) 42,160                      (8,626)       3,149,956  120,181    3,270,137
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -              -           -             -                        -            -           (69,566)      -             -                            -            (69,566)     (440)          (70,006)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงนิทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 17 -              -           -             -                        -            -           (255,000)    -             -                            -            (255,000)   -            (255,000)
    รวมเงนิทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -              -           -             -                        -            -           (255,000)    -             -                            -            (255,000)   -            (255,000)

    การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
       จากการลงทุนในบริษทัย่อยเพิ่มขึ้น 5 -              -           -             -                        -            -           -             -             -                            -            -             (11,873)     (11,873)        
   ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของ
      เงินลงทุนในบริษทัย่อย -              -           -             -                        -            -           -             -             -                            -            -             10,402      10,402         
    รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -              -           -             -                        -            -           -             -             -                            -            -             (1,471)       (1,471)          

รวมรายการกับผู้ เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -              -           -             -                        -            -           (255,000)    -             -                            -            (255,000)   (1,471)       (256,471)     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน -              -           -             -                        -            -           214,128     -             -                            -            214,128     (8,055)       206,073       
     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -              -           -             -                        -            -           -             57,534       (1,240)                       56,294      56,294       4,801         61,095         
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -           -             -                        -            -           214,128     57,534       (1,240)                       56,294      270,422     (3,254)       267,168       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 510,000 1,335,830 390,969 428,790 3,242 51,000 328,313 6,748 40,920 47,668 3,095,812 115,016 3,210,828

งบการเงนิรวม
กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทุน องคป์ระกอบอื่น

จากการลงทุน ส่วนเกินทุน ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ ในบริษทัยอ่ย จากการจ่าย ทุนสาํรอง ผลกาํไร รวม

ที่ออกและ ส่วนเกิน ดว้ยการ โดยใชหุ้น้ ตาม ยงัไม่ได้  จากการวดัมูลค่า ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ แลกหุน้ เป็นเกณฑ์ กฎหมาย จดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 510,000 1,335,830 390,969 3,242 51,000 388,169 2,480 2,681,690

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 17 -               -               -               -               -               (214,200)      -                           (214,200)      

    รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -               -               -               -               -               (214,200)      -                           (214,200)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -               -               -               -               -               214,712       -                           214,712       

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -               -               -               -               -               -               60,760                     60,760         

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -               -               -               -               214,712       60,760                     275,472       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 510,000 1,335,830 390,969 3,242 51,000 388,681 63,240 2,742,962

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทุน องคป์ระกอบอื่น

จากการลงทุน ส่วนเกินทุน ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ ในบริษทัยอ่ย จากการจ่าย ทุนสาํรอง ผลกาํไร (ขาดทุน) รวม

ที่ออกและ ส่วนเกิน ดว้ยการ โดยใชหุ้น้ ตาม ยงัไม่ได้  จากการวดัมูลค่า ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ แลกหุน้ เป็นเกณฑ์ กฎหมาย จดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่รายงานในงวดก่อน 510,000 1,335,830 390,969 3,242 51,000 457,104 42,160                     2,790,305

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -               -               -               -               -               (197) -                           (197)

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 17 -               -               -               -               -               (255,000)      -                           (255,000)      

     รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -               -               -               -               -               (255,000)      -                           (255,000)      

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -               -               -               -               -               52,096         -                           52,096

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -               -               -               -               -               -               (1,240)                      (1,240)

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -               -               -               -               52,096         (1,240)                      50,856         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 510,000 1,335,830 390,969 3,242 51,000 254,003 40,920 2,585,964

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 206,073              233,753              52,096                214,712              

ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 20,973 35,412 8,998 11,517

ตน้ทุนทางการเงิน 143,083              80,623                66,429                56,452                

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 472,430              261,788              71,173                42,171                

ค่าใชจ่้ายประมาณการหน้ีสิน -                      3,146                  -                      3,146                  

กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (85)                      (94)                      (40)                      (18)                      

(กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนชัว่คราวท่ียงัไม่เกิดข้ึน 29                       (107)                    36                       (6)                        

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (11,428)               5,438                  (2,723)                 6,687                  

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้ และบริษทัร่วม ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) (87,339)               (73,920)               -                      -                      

(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 5,393                  9,521                  (1,680)                 10,168                

กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (2,255)                 (2,718)                 (47)                      (532)                    

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      3,803                  -                      -                      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                      5,529                  -                      -                      

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 6,024                  10,829                1,898                  2,036                  

เงินปันผลรับ (9,601)                 (9,667)                 (9,601)                 (161,542)             

ดอกเบ้ียรับ (16,420)               (37,464)               (18,288)               (26,003)               

726,877              525,872              168,251              158,788              

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 225,465              5,773                  39,040                (596)                    

สินคา้คงเหลือ (83,646)               (1,485)                 -                      -                      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,154                  (5,954)                 (6,441)                 (553)                    

เงินฝากท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 12,663                (252)                    12,732                (154)                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,311                  (32,650)               315                     (1,903)                 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (57,233)               8,851                  (4,093)                 (8,513)                 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4,886)                 (4,315)                 (1,822)                 (747)                    

เจา้หน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,797                  (1,477)                 -                      -                      

จ่ายประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (3,255)                 (596)                    (3,076)                 -                      

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 19,307                (1,205)                 2,174                  -                      

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 849,554              492,562              207,080              146,322              

ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (5,044)                 (25,936)               13,849                1,282                  

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 844,510              466,626              220,929              147,604              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 30,836                15,157                790                     5,034                  

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (60,000)               (50,000)               -                      -                      

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 63,000                100,000              116,000              82,808                

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      (77,400)               -                      

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 88,000                74,684                88,000                -                      

เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน -                      -                      -                      (6,422)                 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ -                      (497,179)             -                      (980)                    

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      (840)                    (207,597)             (552,300)             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      400                     -                      -                      

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                      (62,196)               -                      -                      

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,648                24,086                12,648                24,086                

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      (70,350)               -                      (70,350)               

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ (46,767)               (6,638)                 (46,767)               (6,638)                 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (167,621)             (61,083)               -                      -                      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,009                  3,681                  47                       532                     

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (527,417)             (459,929)             (47,756)               (18,138)               

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (8,052)                 (10,380)               (743)                    (5,454)                 

เงินปันผลรับ 9,601                  9,667                  9,601                  161,542              

ดอกเบ้ียรับ 30,903                10,062                30,141                5,451                  

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (566,860)             (980,858)             (123,036)             (380,829)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ย

   ท่ีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม (11,873)               -                      (11,873)               -                      

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 454,694              532,128              300,000              642,000              

เงินสดชาํระคืนเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (1,039,500)          (448,414)             (839,500)             (482,000)             

เงินสดรับคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      (40,000)               (203,000)             

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 171,800              811,800              -                      550,000              

เงินสดชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (130,537)             (138,621)             (4,381)                 (11,606)               

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (2562: เงินสดท่ีผู้เช่าจ่ายเพ่ือลดจาํนวน

   หนีสิ้นซ่ึงเกิดขึน้จากสัญญาเช่าการเงิน) (233,934)             (42,465)               (43,655)               (4,449)                 

เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ 600,000 -                      600,000 -                      

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย - ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 10,402                52,372                -                      -                      

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (255,000)             (214,200)             (255,000)             (214,200)             

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                      (38,168)               -                      -                      

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (138,240)             (75,444)               (57,739)               (51,800)               

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (572,188)             438,988              (352,148)             224,945              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (294,538) (75,244) (254,255) (8,280)

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 62,335                6,799                  -                      -                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (232,203) (68,445) (254,255) (8,280)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 885,539              456,395              458,052              82,582                

บวก เงินสดท่ีถูกจดัประเภทไวเ้ป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -                      2,553                  -                      -                      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน 653,336              390,503              203,797              74,302                

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 31,542                -                      -                      -                      

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ -                      13,831                -                      13,831                

เจา้หน้ีซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 3,270                  2,622                  -                      -                      

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,899                  47,523                570                     1,279                  

เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีไดรั้บการผ่อนผนัการชาํระเงินกูย้ืม 53,296                -                      46,864                -                      

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน) 1,692,399           148,084              119,259              17,398                

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

18 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 การซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
6 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
8 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
9 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
11 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
12 ค่าความนิยม 
13 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
14 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
15 สญัญาเช่า 
16 ภาษีเงินได ้
17 เงินปันผล 
18 เคร่ืองมือทางการเงิน 
19 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
20 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
21 การจดัประเภทรายการใหม่ 

  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

19 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป  
 
บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัโลจิสติกส์ครบวงจรทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจการขนส่งสินคา้ บริหารคลงัสินคา้ ท่าพกัสินคา้ บริการรับฝากสินคา้ 
ใหบ้ริการบรรจุภณัฑแ์ละการขนยา้ยสินคา้และตูค้อนเทนเนอร์ นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัยงัด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการให้เช่าพ้ืนท่ี 
การจดัเก็บรักษาเอกสารและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง การบริการลานจอดรถยนต์ การขนยา้ยบา้นพกัอาศยั การจดัท าพร้อมติดตั้ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านดา้นโลจิสติกส์ การใหบ้ริการดา้นหอ้งเยน็และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่าน
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมี
สาระส าคญัและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ยงัมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุงและออกใหม่ ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัในปัจจุบนัและกลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวใน
การจดัท างบการเงินก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ต่องบการเงินในงวดแรกท่ี
ถือปฎิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ี ซ่ึงคาดวา่จะไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
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(ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตามนโยบายการ
บญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการค านวณและ
แหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่การใช้วิจารณญาณและแหล่งขอ้มูลส าคญัใหม่ท่ีใช้ในการประมาณการจากการถือ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 
3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี  
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐาน TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุ้น
จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 
 

 

 

งบกำรเงินรวม  
 งบกำรเงินเฉพำะ

กจิกำร  

 

 

ก าไรสะสม  
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

 
ก าไรสะสม 

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

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

 
เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและประโยชน์ท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าใน
ก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือ
ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่ากลุ่มบริษทัจะปันส่วน 
ส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพย ์
สิทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดย
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  
 
ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี  

 
- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าส าหรับสญัญาเช่าท่ีอายสุญัญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน   
- ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการก าหนดอายสุญัญาเช่า   
- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสญัญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหนา้ว่าสญัญาเป็นสญัญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพ่ือเป็นทางเลือกในการทบทวนการ   

ดอ้ยค่า และ 
- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 
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ผลกระทบจากการถอืปฏิบัตติาม TFRS 16  งบกำรเงินรวม   
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 1,920,636  56,060 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง (261,401)  (26,445) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน 16,267  - 
สิทธิการเช่าลดลง (64,701)  - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 17,502  49 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน (1,698,309)  (29,861) 
ก าไรสะสมลดลง 69,566  197 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลง 440  - 

 

การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,888,541  28,662 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าระยะสั้น (57,209)  (721) 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (165)  (165) 
สิทธิเลือกขยายอายสุญัญาเช่าและสิทธิเลือกยกเลิกสญัญาเช่าท่ีมีความแน่นอน
อยา่งสมเหตุสมผลวา่จะไดใ้ชสิ้ทธิ 18,947 

 
- 

 1,850,114  27,776 
มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิม  
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,698,309  29,861 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 148,084  17,398 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 1,846,393  47,259 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 3.20  3.07 

 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหน่ึงของทุกส่วนงานท่ีรายงาน  
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4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  
 
(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ราคาทุน
ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) 
โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจ
ของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น ทั้งน้ี TFRS 9 ยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจน
ครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 
 
ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามสญัญา 

  
(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา  
 

TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงิน ในขณะท่ี 
เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการ
ช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใช้วิจารณญาณในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทาง
เศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนอยา่งไร และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกั 
ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพย์
ท่ีเกิดจากสัญญาและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตาม
สญัญาเช่า ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 

  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 กำรซ้ือส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 บริษทัไดซ้ื้อส่วนไดเ้สียในบริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชนัแนล มูฟเวอรส์ จ ากดั  เพ่ิมเติมร้อยละ 
9.91 เป็นเงินสดจ านวน 5.75 ลา้นบาท ท าใหส้ดัส่วนความเป็นเจา้ของเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 90.09 เป็นร้อยละ 100.00 มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชนัแนล มูฟเวอรส์ จ ากดั ในงบการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีซ้ือเป็น
เงินจ านวน 58 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงเป็นจ านวน 5.75 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของในบริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชันแนล มูฟเวอรส์ จ ากัด เป็นผลท าให้สัดส่วนในบริษทัย่อย
ทางออ้ม ไดแ้ก่ JVK Indochina Movers Ltd. และ บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีูบ็อกเส็ง โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 9.91 และ 5.95 ตามล าดบั 
 

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

6 บุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วม การร่วมคา้ และบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 และ 8 ส าหรับบุคคลหรือกิจการอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกลุ่มบริษทัมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญัในระหว่างงวดมีดงัต่อไปน้ี  
 
ช่ือกิจกำร ประเทศที่

จัดตั้ง 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั คิงฟิชเชอร์ โฮลด้ิง จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั โชคสมุทรมารีน จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและมีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ 
บริษทั วินเนอร์ยี ่(ไทยแลนด)์ จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและมีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ 
บริษทั ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอน็เนอร์ย ีจ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและมีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ 
บริษทั ชุมชนพลงังานสะอาด จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและมีผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ 
บริษทั เซา้ทอี์สตเ์อเช่ียนแพคเกจจ้ิงแอนด ์
   แคนน่ิง จ ากดั 

ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและมีผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทัยอ่ย 
ทางออ้มเป็นผูถื้อหุน้ 

Clipper Holdings Co., Ltd. ฮ่องกง เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
Bok Seng Logistics Private Limited สิงคโปร์ เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและมีผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยทางออ้มร่วมกนั 

  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นโยบายการก าหนดราคาในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัต่อไปน้ี  
 
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
ซ้ือ / ขายสินคา้ ตน้ทุนบวกดว้ยส่วนเพ่ิม 
การให้บริการ / รับบริการ ราคาตลาด / ตน้ทุนบวกดว้ยส่วนเพ่ิม 
การใหเ้ช่า / การเช่า ราคาตลาด / ราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
เงินปันผลรับ ตามสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 
ดอกเบ้ียรับ / ดอกเบ้ียจ่าย อตัราท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียจากสถาบนัการเงิน 
ซ้ือ / ขายสินทรัพย ์ ราคาทุนสุทธิบวกดว้ยส่วนเพ่ิม 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและการให้บริการ -  -  1,666  2,140 
ดอกเบ้ียรับ -  -  2,101  1,360 
รายไดอ่ื้น -  -  2,015  2,929 
ค่าบริการ -  -  38,878  44,140 
ค่าเช่า -  -  24,357  27,694 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  221  932 
ซ้ือสินทรัพย ์ -  -  2,751  2,483 
        
กำรร่วมค้ำ        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2,346  429  -  195 
ดอกเบ้ียรับ 762  -  307  404 
รายไดอ่ื้น 1,268  1,014  -  - 
ค่าบริการ 345  -  -  - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,525)  (2,461)  -  - 
        
บริษัทร่วม        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 13,002  912  -  - 
ดอกเบ้ียรับ -  1,113  -  - 
รายไดอ่ื้น 475  76  -  - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  32,290  14,853  -  - 



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 10,579  12,474  7,980  8,505 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 324  300  190  96 

  รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 10,903  12,774  8,170  8,601 
        
กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนัอ่ืน        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,677  1,908  -  - 
รายไดจ้ากการขาย 110  8  -  - 
ดอกเบ้ียรับ 1,394  6,335  1,394  6,335 
ค่าบริการ 98  72  -  - 
ค่าเช่า 1,025  2,050  -  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 180  274  -  - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 7,868  -  -  - 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและการให้บริการ -  -  4,816  8,876 
ดอกเบ้ียรับ -  -  6,196  3,881 
รายไดเ้งินปันผล -  -  -  151,875 
รายไดอ่ื้น -  -  6,082  10,122 
ค่าบริการ -  -  118,813  131,462 
ค่าเช่า -  -  83,498  95,637 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  935  4,813 
ซ้ือสินทรัพย ์ -  -  4,011  3,625 
        
กำรร่วมค้ำ        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6,389  3,013  -  370 
รายไดจ้ากการขาย 39  43  -  - 
ดอกเบ้ียรับ 2,361  6,024  980  1,362 
รายไดอ่ื้น 1,507  193  -  - 
ค่าบริการ 1,373  -  -  - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,975  1,016  -  - 



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทร่วม        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 27,626  824  4,395  - 
รายไดอ่ื้น 3,393  2,843  -  - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  85,364  72,904  -  - 
        
ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 31,749  37,421  23,942  25,515 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 972  900  571  287 

  รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 32,721  38,321  24,513  25,802 

        
กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนัอ่ืน        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6,916  6,602  -  - 
รายไดจ้ากการขาย 963  32  -  - 
ดอกเบ้ียรับ 4,872  20,175  4,872  20,175 
รายไดอ่ื้น 270  89  -  - 
ตน้ทุนขาย 211  -  -  - 
ค่าบริการ 127  132  -  - 
ค่าเช่า 4,100  6,210  -  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 535  813  -  - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 7,868  -  -  - 

  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
ลูกหน้ีการค้า 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  1,120  7,366 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 10,649  30,312  3,289  2,077 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  523  3,892  -  3,198 
รวม 11,172  34,204  4,409  12,641 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน 

 31 ธนัวาคม 
 30 กนัยายน 

 31 ธนัวาคม 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 2563  2562  2563 
 2562 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  13,486  10,611 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 27,613  20,146  5,728  130 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 635  26,751  635  19,825 
รวม 28,248  46,897  19,849  30,566 
        

 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 2562   2563  2562  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.50   -  63,000  -  (63,000)  - 
รวม     63,000      - 
 

 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 2562   2563  2562  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 2.86 - 7.50  2.05 - 5.00  141,920  77,400  (53,000)  166,320 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.50  -  63,000  -  (63,000)  - 
รวม     204,920      166,320 
            



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
        
บริษทัยอ่ย -  -  230  - 
รวม -  -  230  - 

 
 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2562 

 
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
2563 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2562 

 
 
 

ลดลง 
 

ผลต่าง
อตัรา

แลกเปล่ียน 
 

ณ วนัท่ี  
30 กนัยายน 

2563 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

LIBOR+3, 
6.70 

 LIBOR+3, 
6.70  

 
57,033  (2,730)  3,252  57,555 

 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

MLR-1.25, 
LIBOR+3 

 MLR-1.25, 
LIBOR+3  

 
113,271  (10,325)  4,671  107,617 

รวม     170,304      165,172 
            
 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2562  

ณ วนัท่ี  
30 กนัยายน 

2563  

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2562  

 
 

ลดลง 
 

ผลต่าง
อตัรา

แลกเปล่ียน  

ณ วนัท่ี  
30 กนัยายน 

2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 3.75  3.75  57,000  -  -  57,000 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ LIBOR+3  LIBOR+3  26,054  (2,730)  1,580  24,904 
 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  MLR-1.25, 
  LIBOR+3 

 MLR-1.25, 
LIBOR+3 

  
113,271 

 
(10,325)  4,671 

  
107,617 

รวม     196,325      189,521 
            

  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
        
บริษทัยอ่ย -  -  38,957  38,841 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,277  1,277  -  - 
รวม 1,277  1,277  38,957  38,841 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

เจ้าหน้ีการค้า 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  22,755  24,826 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 199  7,328  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,367  -  - 
รวม 199  8,695  22,755  24,826 

 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 13,074  9,075  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,110  764  -  - 
รวม 23,184  9,839  -  - 

 
 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน 2562   2563  2562  เพ่ิมข้ึน  ลดลง   2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 3.50  3.50  65,000  -  (40,000)  25,000 
รวม     65,000      25,000 

 



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
เงินกู้ยืมระยะยาว 2562   2563  2562  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.75   3.75  19,000  -  -  19,000 
รวม     19,000      19,000 

 
สัญญาส าคญัท่ีท ากบับุคคลหรือกิจการที่เกีย่วข้องกนั  
 
สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 

 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะสั้นกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั 
เจดบัเบ้ิลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากดั”) เพ่ิมข้ึนจ านวน 15 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.50 ต่อปี และมี
ก าหนดช าระเม่ือทวงถาม 
 
ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะสั้นกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั 
เบญจพรแลนด ์จ ากดั”) เพ่ิมข้ึนจ านวน 60 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.05 ต่อปี และมีก าหนดช าระเม่ือทวงถาม 
 
ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะสั้นกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั 
โกลบอล ฟู้ดเซอร์วิส เน็ตเวิร์ก จ ากดั”) เพ่ิมข้ึนจ านวน 2.40 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.50 ต่อปี และมีก าหนด
ช าระเม่ือทวงถาม 
 
สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว 
 
เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“JWD Asia Holdings Private Ltd.”) ท าหนงัสือขยายเวลาการใหกู้ก้บับริษทั
ร่วมค้าแห่งหน่ึง (“บริษัท PT Samudera JWD Logistics”) จากวันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันท่ี  
1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 จ านวน 1.03 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เทียบเท่าเงินบาทจ านวน 32.65 ลา้นบาท
โดยผูกู้ส้ามารถจ่ายช าระคืนเงินตน้เม่ือส้ินสุดสญัญา 

  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาเช่าพืน้ที่จอดรถ 
 
เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (“บริษทั ออโตล้อจิค จ ากดั”) ท าสญัญาเช่าด าเนินงานเพ่ือเช่าพ้ืนท่ีจอดรถกบั
บริษทัยอ่ย (“บริษทั กีลเล่ียน จ ากดั”) มีก าหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี โดยมีค่าเช่าและค่าบริการในอตัราเดือนละ 0.50 ลา้นบาท 
 
สัญญาเช่าส านักงาน คลังสินค้าและการให้บริการ 

 
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัไดท้ าสญัญาเช่าด าเนินงานหลายฉบบั เพ่ือเช่าส านกังาน คลงัสินคา้และการบริการ กบับริษทั
ย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เบญจพรแลนด์ จ ากดั”) โดยมีค่าเช่าและค่าบริการในอตัราเดือนละ 0.34 - 3.91 ลา้นบาท มีก าหนด
ระยะเวลาเช่า 1 ปี 

 



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ  
 

  งบกำรเงินรวม  
 

 
สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้  
  

ราคาทุน 
 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย  
 

  
ลกัษณะธุรกิจ 

30 กนัยายน 
2563  

31 ธนัวาคม 
2562  

30 กนัยายน 
2563  

31 ธนัวาคม 
2562  

30 กนัยายน 
2563  

31 ธนัวาคม 
2562  

30 กนัยายน 
2563  

31 ธนัวาคม 
2562  

  (ร้อยละ)  (พัน) (พันบาท) 
บริษทัร่วม                  
JVK - Naga Movers Ltd.  ใหบ้ริการขนส่ง 50.00  50.00  USD 25  USD 25  1,001  1,001  4,648  4,775  
JVK - Naga Movers, LDA  ใหบ้ริการขนส่ง 50.00  50.00  USD 25  USD 25  800  800  6,292  6,557  
Phnom Penh SEZ Plc. (“PPSP”) บริการจดัการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 14.61  14.61  USD 2,058  USD 2,058  235,515  235,515  263,838  266,052  
Bok Seng PPSEZ Dry Port Co., Ltd. ใหบ้ริการขนส่ง 40.00  40.00  USD 4,573  USD 4,573  152,736  152,736  156,016  156,292  
บริษทั ซีเจ เจดบัเบ้ิลยดีู โลจิสติกส์ 
   (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
ใหบ้ริการขนส่ง 

 
49.00 

  
49.00 

  
THB 2,000 

  
THB 2,000 

 
980 

 
980 

  
2,652 

  
1,353 

 

Transimex Corporation (“TMS”) ใหบ้ริการขนส่ง 24.78  24.78  VND 724,461,610  VND 548,807,570  604,206  572,664  700,899  596,934  
          995,238  963,696  1,134,345  1,031,963  

การร่วมค้า                  
EM Logistics & Warehousing Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน 50.00  50.00  USD 945  USD 945  19,452  19,452  15,855  12,441  
บริษทั ลิงค ์เอเชีย โลจิสติกส์ จ ากดั ใหบ้ริการขนส่ง 40.00  40.00  THB 4,000  THB 4,000  1,600  1,600  1,968  1,968  
บริษทั สยาม เจดบัเบ้ิลยดีู  
   โลจิสติกส์ จ ากดั 

ใหบ้ริการรับฝากสินคา้และ
 ขนส่งสินคา้ 

 
42.50 

  
42.50 

 
THB 5,000 

 
THB 5,000 

 
2,125 

 
2,125 

 
3,387 

 
2,340 

 

PT Samudera JWD Logistics ใหบ้ริการขนส่ง 49.01  49.01  IDR 57,655,314  IDR 57,655,314  66,989  66,989  86,938  26,953  
          90,166  90,166  108,148  43,702  

รวม          1,085,404  1,053,862  1,242,493  1,075,665  

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


บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน ยกเวน้ TMS และ PPSP ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์วียดนามและกมัพูชา 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีราคาปิดต่อหุ้นอยูท่ี่ 31,400 ดองเวียดนามและ 2,280 เรียลกมัพูชาตามล าดบั (31 ธันวาคม 2562: 27,250 ดองเวียดนามและ 2,580 เรียลกัมพูชา ตามล าดับ) มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน TMS และ 
PPSP เท่ ากับ529,031 ล้านดองเวียดนามและ 23,942  ล้านเ รียลกัมพูชาตามล าดับ  (31 ธันวาคม 2562:  370,454 ล้ านดองเวียดนาม และ 27,092 ล้ านเ รียลกัมพูชาตามล าดับ)  เ ทียบเท่ า เ งินบาทจ านวน   
722.13 ลา้นบาทและ 185.14 ลา้นบาทตามล าดบั (31 ธันวาคม 2562: 482.13 ล้านบาทและ 200.81 ล้านบาทตามล าดับ) 
 
ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัแปลงสภาพหุ้นกูข้อง TMS เป็นหุ้นสามญัจ านวน 22,213 ลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่าเงินบาทจ านวน 31.54 ลา้นบาท และอยู่ระหว่างการจดทะเบียน 
หุน้สามญัในตลาดหลกัทรัพยเ์วียดนาม 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เงินลงทุนในบริษทั TMS ราคาทุนจ านวน 604.21  ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (31 ธันวาคม 2562: 572.66 ล้านบาท) (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 
 
เงินปันผลรับ 
 
ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัไดรั้บหุน้ปันผลจากเงินลงทุนในบริษทั TMS เป็นหุน้สามญัจ านวน 2.04 ลา้นหุน้ เท่ากบั 55,466 ลา้นดองเวียดนาม เทียบเท่าเงินบาทจ านวน 74.16 ลา้นบาท 
 

 

     งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
 

สัดส่วน 
ความเป็นเจา้ของ 

 
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

 

 
ลกัษณะธุรกิจ 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562  

30 กนัยายน 
2563  

31 ธนัวาคม 
2562  

30 กนัยายน 
2563  

31 ธนัวาคม 
2562  

  (ร้อยละ) (พัน) (พันบาท) 
บริษทัร่วม          
Phnom Penh SEZ Plc. (“PPSP”) บริการจดัการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 14.61 14.61  USD 2,058  USD 2,058  235,515  235,515  
บริษทั ซีเจ เจดบัเบ้ิลยดีู โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ใหบ้ริการขนส่ง 49.00 49.00  THB 2,000  THB 2,000  980  980  
รวม         236,495  236,495  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 

     งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  
สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

การดอ้ยค่า  
 

ราคาทุน-สุทธิ 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 ลกัษณะธุรกิจ 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง                    
บริษทั เบญจพรแลนด ์จ ากดั ใหเ้ช่าท่ีดินและอาคาร 100.00  100.00  570,000  500,000  570,000  500,000  -  -  570,000  500,000 
บริษทั ออโตล้อจิค จ ากดั การใหบ้ริการและใหเ้ช่าพื้นท่ีลานจอดรถ 100.00  100.00  50,000  50,000  52,591  52,591  -  -  52,591  52,591 
บริษทั ดาตา้เซฟ จ ากดั ใหบ้ริการจดัการเอกสาร 100.00  100.00  75,000  75,000  75,000  75,000  -  -  75,000  75,000 
บริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชัน่แนล 
 มูฟเวอรส์ จ ากดั 

บรรจุหีบห่อ ขนยา้ยภายในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ 

 
100.00 

  
90.09 

  
44,400 

  
44,400 

  
45,749 

  
40,000 

  
- 

  
- 

  
45,749 

  
40,000 

บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู เอเชีย จ ากดั โลจิสติกส์ บริหารการขนส่งสินคา้ บริหาร
คลงัสินคา้ ท่าพกัสินคา้ 

 และการบรรจุภณัฑ ์

 
 

100.00 

  
 

100.00 

  
 

1,010,000 

  
 

1,010,000 

  
 

1,010,000 

  
 

1,010,000 

  
 

- 

  
 
- 

  
 

1,010,000 

  
 

1,010,000 
บริษทั ไดนามิค ไอที โซลูชัน่ส์ จ ากดั จ าหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์   

   อิเลคทรอนิกส์โปรแกรม 
    ซอฟตแ์วร์ และระบบเครือข่าย 

 
 

100.00 

  
 

100.00 

  
 

13,550 

  
 

7,100 

  
 

16,355 

  
 

9,905 

  
 

- 

  
 
- 

  
 

16,355 

  
 

9,905 
บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู ทรานสปอร์ต  
 (ประเทศไทย) จ ากดั 

ใหบ้ริการขนส่งสินคา้ ทั้งภายใน 
 และระหวา่งประเทศ 

 
95.89 

  
91.09 

  
82,000 

  
60,000 

  
81,876 

  
54,655 

  
- 

  
- 

  
81,876 

  
54,655 

บริษทั จาแพค โฮลด้ิง จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00  100.00  415,500  415,500  806,469  806,469  -  -  806,469  806,469 
บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค จ ากดั ใหบ้ริการรับฝากสินคา้แช่แขง็ในหอ้งเยน็ 99.60  99.60  250,000  250,000  249,000  249,000  -  -  249,000  249,000 
บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู แปซิฟิค แลนด ์จ ากดั ใหบ้ริการคลงัสินคา้ 100.00  100.00  160,000  115,000  160,000  115,000  -  -  160,000  115,000 
บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู สโตร์ อิท จ ากดั ใหบ้ริการหอ้งเก็บของส่วนตวั 89.00  89.00  145,000  100,000  129,050  89,000  -  -  129,050  89,000 
บริษทั โกลบอล ฟู้ดเซอร์วิส เน็ตเวิร์ค จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00  100.00  231,000  231,000  230,999  230,999  -  -  230,999  230,999 
บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู อาร์ท สเปซ จ ากดั ใหบ้ริการรับฝากงานศิลปะ 100.00  100.00  75,000  50,000  75,000  50,000  -  -  75,000  50,000 

รวม          3,502,089  3,282,619  -  -  3,502,089  3,282,619 

 



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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       งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  
 สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ 
   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 ลกัษณะธุรกิจ  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางอ้อม                     
บริษทั แปซิฟิค หอ้งเยน็ จ ากดั  ใหบ้ริการรับฝากสินคา้แช่แขง็

ในหอ้งเยน็และขนส่งสินคา้
แช่แขง็ 

  
 

100.00 

  
 

100.00 

  
 

443,000 

  
 

443,000 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 

  
 
- 

บริษทั แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จ ากดั  ใหบ้ริการขนส่ง  100.00  100.00  20,000  20,000  -  -  -  -  -  - 
บริษทั เจพีเค โคลด ์สโตเรจ จ ากดั  ใหบ้ริการรับฝากสินคา้แช่แขง็ 

   ในหอ้งเยน็ 
  

74.69 
  

74.69 
  

103,948 
  

103,948 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
บริษทั กีลเล่ียน จ ากดั  ใหเ้ช่าท่ีดิน  100.00  100.00  4,550  4,550  -  -  -  -  -  - 
บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู เอนเนอร์ย ีแอนด ์  

รีซอร์สเซส จ ากดั 
 
 ลงทนุในบริษทัอ่ืน 

  
- 

  
99.99 

  
- 

  
1,250 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

JWD Asia Holdings Private Ltd.  ลงทนุในบริษทัอ่ืน  100.00  100.00  USD 26,673  USD 26,673  -  -  -  -  -  - 
JVK Indochina Movers Ltd.  ใหบ้ริการขนส่ง  100.00  90.09  USD 70  USD 70  -  -  -  -  -  - 
JCM Logistics & Warehousing  

Private Limited 
 
 ลงทนุในบริษทัอ่ืน 

  
52.50 

  
52.50 

  
USD 761 

  
USD 761 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

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

  
52.15 

  
51.98 

  
USD 869 

  
USD 581 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

Chi Shan Long Feng Food Co., Ltd   ใหบ้ริการดา้นอาหาร  60.00  60.00  TWD 150,000  TWD 150,000  -  -  -  -  -  - 
DataSafe (Cambodia) Ltd.   ใหบ้ริการจดัการเอกสาร  100.00  100.00  USD 120  USD 120  -  -  -  -  -  - 
บริษทั โกโกเฟรชเทคโนโลย ีจ ากดั  จ าหน่ายเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ  -  99.99  -  4,000  -  -  -  -  -  - 
บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู บอ็กเส็ง  

โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
 ใหบ้ริการขนยา้ยภายในประเทศ

และระหวา่งประเทศ 
  

60.00 
  

54.05 
  

29,000 
  

24,000 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู สโตร์ อิท  
   (รามอินทรา) จ ากดั  

 
 ใหบ้ริการหอ้งเก็บของส่วนตวั 

  
45.39 

 
 

 
45.39 

  
10,400 

  
5,200 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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        งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  
 สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้ 
 

 
 

ราคาทุน  
 

การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ 
   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 ลกัษณะธุรกิจ  2563  2562  2563  2562   2563  2562  2563  2562  2563  2562 

บริษทัย่อยทางอ้อม        (พันบาท) 
Prosper Logistics Joint  
   Stock Company 

 
ลงทุนในบริษทัอ่ืน 

  
50.88 

  
50.88 

  
VND 20,360,000 

  
VND 20,360,000 

   
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

JDMS Logistics Joint  
   Stock Company 

  
ลงทุนในบริษทัอ่ืน 

  
50.98 

  
50.98 

  
VND 10,050,000 

 
 

 
VND 10,050,000 

   
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู เอก็ซ์เพรส จ ากดั  ใหบ้ริการขนส่งสินคา้ควบคุม
อุณหภูมิ 

  
95.89 

  
91.09 

  
22,000 

  
12,000 

   
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เงินลงทุนในบริษทั JWD Asia Holding Private Ltd. ราคาทุนจ านวน 859.61 ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (2562:859.61 ล้านบาท) (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 
 

 



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ยดงัน้ี 
 

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

• บริษัท เจดับเบ้ิลยูดี สโตร์ อิท จ ากัด โดยช าระค่าหุ้นร้อยละ 75 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็นจ านวนเงิน   
40.05 ลา้นบาท (534,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท)  

• บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากดั โดยช าระค่าหุ้นร้อยละ 55 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็น
จ านวนเงิน 21.10 ลา้นบาท (383,568 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท)   

• บริษทั เจดับเบ้ิลยูดี อาร์ท สเปซ จ ากัด โดยช าระค่าหุ้นร้อยละ 50 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็นจ านวนเงิน    
10 ลา้นบาท (200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) และบริษทัไดช้ าระค่าหุน้เพ่ิมเติมเป็นจ านวนเงิน 15 ลา้นบาท 

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

• บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี แปซิฟิค แลนด์ จ ากดั โดยช าระค่าหุ้นร้อยละ 100 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็นจ านวนเงิน    
45 ลา้นบาท (450,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 

 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ยดงัน้ี 
 

• บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู บอ็กเส็ง โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยช าระค่าหุ้นร้อยละ 50 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุน
เป็นจ านวนเงิน 5 ลา้นบาท (100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 

• บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู เอก็ซ์เพรส จ ากดั โดยช าระค่าหุน้เพ่ิมเติมเป็นจ านวนเงิน 10 ลา้นบาท  
• Jasia Logistics (Myanmar) Co., Ltd โดยช าระค่าหุ้นร้อยละ 100 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็นจ านวนเงิน 

USD 286,950 เทียบเท่ากบั 9.13 ลา้นบาท 

• บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู สโตร์ อิท (รามอินทรา) จ ากดั โดยช าระค่าหุน้เพ่ิมเติมเป็นจ านวนเงิน 5.20 ลา้นบาท 

 

การเลิกบริษัท 
 

เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยทางออ้มแห่งหน่ึง (“บริษทั เจดบัเบ้ิลยดีู เอนเนอร์ย ีแอนด ์
รีซอสเซส จ ากดั”) มีมติให้เลิกบริษทั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2563 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเสร็จการ
ช าระบญัชีบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 
 
เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยทางออ้มแห่งหน่ึง (“บริษทั โกโกเฟรช เทคโนโลยี 
จ  ากดั”) มีมติให้เลิกบริษทั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชี
บริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

รายการเคล่ือนไหวของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวม 

 
  ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 
  

อาคาร 
 สินทรัพยร์ะหว่าง 
ก่อสร้างและติดตั้ง 

 
รวม 

   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563    7,888  308,206  -  316,094 
เพ่ิมข้ึน   53,263  3,896  114,602  171,761 
โอน   -  26,224  (26,224)  - 
หัก ค่าเส่ือมราคา   (126)  (13,579)  -  (13,705) 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2563   61,025  324,747  88,378  474,150 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้รับรู้เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 
ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาให้เช่าช่วงอาคารเป็นระยะเวลา 3 ปีซ่ึงจดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน และจดัประเภทสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ดงักล่าวจ านวน 23.64 ลา้นบาท เป็นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัมีจ านวน 24.76 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวน 7.62 ลา้นบาท และส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวน 15.16 ลา้นบาท 
 

  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์   
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 
 

    งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 
 
 

  
 
 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 

การ 
โอนเขา้จาก
สินทรัพย์
สิทธิการใช-้
ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 ผลต่างจาก
อตัรา

แลกเปล่ียน
จากการแปลง
ค่างบการเงิน
ของบริษทั
ยอ่ยใน

ต่างประเทศ 

  
 
 

การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคา
ตามบญัชี
สุทธิ 

 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

  
 
 
 

การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

    (พันบาท) 
ท่ีดิน  91,350  -  -  -  -  - 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

  
426,481 

  
- 

  
726 

  
- 

  
19,359 

  
- 

เคร่ืองจกัร  296,223  -  1,800  (721)  3,486  - 
อุปกรณ์ส านกังาน
และอุปกรณ์อ่ืน 

  
37,472 

  
- 

  
472 

  
(181) 

  
6,300 

  
- 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้น 

  
 

    
 

    
 

  

    คลงัสินคา้  15,561  -  -  -  4,037  - 
ยานพาหนะ  25,070  9,253  66  (4,290)  1,135  - 
สินทรัพยร์ะหวา่ง
การก่อสร้าง 

  
 

  
 

        
 

    และติดตั้ง  300,548  -  3,639  (699,960)  19,900  (21,137) 
รวม  1,192,705  9,253  6,703  (705,152)  54,217  (21,137) 
 
ต้นทุนการกู้ ยืม 
 

 ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บมาซ่ึงสินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างของกลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน
สินทรัพยส์ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวน 0.54 ลา้นบาท



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 

 รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้มีดงัน้ี 
 

      งบกำรเงินรวม  

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 
 

หมายเหตุ ท่ีดิน 

 อาคาร 
และส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 

เคร่ืองจกัร 

 อุปกรณ์ส านกังาน
และ 

อุปกรณ์อ่ืน 

 เคร่ืองมือและ 
อุปกรณ์ท่ี 

ใชใ้นคลงัสินคา้ 

 

ยานพาหนะ 

 

รวม 
      (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  3 527,157  739,140  369,507  3,181  53,590  228,061  1,920,636 
เพิ่มข้ึน  -  343  -  433  19,215  17,365  37,356 
โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  -  -  -  -  -  (9,253)  (9,253) 
หัก ค่าเส่ือมราคา  (58,282)  (72,764)  (35,336)  (850)  (20,298)   (22,493)  (210,023) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563  468,875  666,719  334,171  2,764  52,507  213,680  1,738,716 

 

      งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 
 

หมายเหตุ ท่ีดิน 

 อาคาร 
และส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 

เคร่ืองจกัร 

 อุปกรณ์ส านกังาน
และ 

อุปกรณ์อ่ืน 

 เคร่ืองมือและ 
อุปกรณ์ท่ี 

ใชใ้นคลงัสินคา้ 

 

ยานพาหนะ 

 

รวม 
      (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3 -  21,297  7,293  2,096  7,045  18,329  56,060 
เพิ่มข้ึน  -  100,457  -  97  6,672  8,096  115,322 
หัก ค่าเส่ือมราคา  -  (31,297)  (2,029)  (500)  (3,515)  (5,373)  (42,714) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563  -  90,457  5,264  1,693  10,202  21,052  128,668 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัไดน้ าสิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 29.29 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 30.62 ล้านบาท) เป็นสินทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ค่ำควำมนิยม 
 

 งบกำรเงินรวม  

 2563  2562 
 (พันบาท) 
ราคาทุน    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 92,902  113,523 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน    
   ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ -  45 
ลดลงจากการขายธุรกิจ -  (20,666) 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน / 31 ธันวำคม 92,902  92,902 

 
13 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

  งบกำรเงินรวม 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 
เงินเบิกเกินบญัชี 
   และเงินกูย้มืระยะสั้น 
   จากสถาบนัการเงิน 

 

131,696  314,139  445,835  172,367  900,689  1,073,056 
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึง

ก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

 

-  386,000  386,000  -  386,000  386,000 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะ

ยาวจากสถาบนั
การเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

 

260,933  54,728  315,661  171,165  14,981  186,146 
ส่วนของหน้ีสินตาม

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

 

-  279,980  279,980  -  61,742  61,742 
หุน้กู ้  -  1,110,859  1,110,859  -  514,000  514,000 

  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

หมายเหต ุ
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 
             
เงินกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน 
 

1,214,507  43,580  1,258,087  1,169,578  125,855  1,295,433 
เงินกูย้มืระยะยาวจาก

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  6 -  19,000  19,000  -  19,000  19,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

(2562: หนีสิ้นตาม
สัญญาเช่าการเงิน)   -  1,412,420  1,412,420  -  86,342  86,342 

รวมหนีสิ้นที่มีภำระ
ดอกเบีย้ 

 
1,607,136  3,620,706  5,227,842  1,513,110  2,108,609  3,621,719 

 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

หมายเหต ุ
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 
เงินเบิกเกินบญัชี 
   และเงินกูย้มืระยะสั้น 
   จากสถาบนัการเงิน 

 

-  300,000  300,000  -  888,000  888,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจาก

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  6 -  25,000  25,000  -  65,000  65,000 
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึง

ก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

 

-  386,000  386,000  -  386,000  386,000 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะ

ยาวจากสถาบนั
การเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

 

79,200  54,728  133,928  19,800  14,981  34,781 
ส่วนของหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี ถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี) 

 

-  54,871  54,871  -  7,114  7,114 
หุน้กู ้  -  1,110,859  1,110,859  -  514,000  514,000 
             



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

หมายเหต ุ
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 
             
เงินกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน 
 

470,800  43,580  514,380  530,200  36,206  566,406 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

(2562:หนีสิ้นตาม
สัญญาเช่าการเงิน) 

 

-  64,388  64,388  -  10,284  10,284 
รวมหนีสิ้นที่มีภำระ
ดอกเบีย้ 

 
550,000  2,039,426  

2,589,426
1  550,000  1,921,585  2,471,585 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่างๆ ตลอดจนการด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีระบุไวใ้น
สญัญาเงินกูย้มืและเง่ือนไขของหุน้กู ้

 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 
เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ีมีหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินต่างประเทศ
แห่งหน่ึงจ านวน 76.94 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.60 ต่อปีและมีก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 
เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินในประเทศ
แห่งหน่ึงจ านวน 20 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปีและมีก าหนดช าระคืนภายใน 2 ปี 
 
เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินในประเทศ
แห่งหน่ึงจ านวน 215 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบ้ีย BIBOR ประเภท 3 เดือนบวกร้อยละ 1.75 ต่อปีและ  
มีก าหนดช าระคืนภายใน 10 ปี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัยอ่ยมีการเบิกใชเ้งินกูด้งักล่าวเป็นจ านวน 83.50 ลา้นบาท 
 
เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินในประเทศ
แห่งหน่ึงจ านวน 200 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย BIBOR ประเภท 3 เดือนบวกร้อยละ 1.75 ต่อปี และมีก าหนด
ช าระคืนภายใน 10 ปี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัยอ่ยมีการเบิกใชเ้งินกูด้งักล่าวเป็นจ านวน 68.30 ลา้นบาท 
 
 



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การผ่อนผันการช าระเงินกู้ ยืม 
 
ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บหนงัสืออนุมติัการพกัช าระหน้ีเงินตน้ส าหรับเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินหลายแห่งจ านวน 48.5 ลา้นบาท และ 57.84 ลา้นบาท ตามล าดบั เป็นเวลา 12 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2563
ดงันั้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงจดัประเภทส่วนของเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเป็นเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 9.5 ลา้นบาท และ 11.02 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษทัได้รับหนังสืออนุมติัการพกัช าระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 1.57 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เทียบเท่าเงินบาทจ านวน 49.81 ลา้นบาท เป็นเวลา 6 เดือน 
เ ร่ิมตั้ งแต่เดือนมิถุนายน 2563 ดังนั้ น ณ วันท่ี  30 กันยายน 2563 บริษัทจึงจัดประเภทส่วนของเงินกู้ระยะยาวจาก 
สถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเป็นเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 0.25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
เทียบเท่าเงินบาทจ านวน 7.86 ลา้นบาท 
 
หุ้นกู้ 
 
เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกัน จ านวน 600 ล้านบาท (600,000 หน่วย  
มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) ซ่ึงมีก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2566 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4 ต่อปี โดย
มีก าหนดจ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 
 
 
 

สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกนัหน้ีสิน 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

หมายเหตุ 
30 กนัยายน 

2563 
 

31 ธนัวาคม 
2562 

 30 กนัยายน 
2563 

 
31 ธนัวาคม 

2562 
  (พันบาท) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (JWDAH) 8 859,610  859,610  -  - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (TMS) 7 604,206  572,664  -  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1,427,212  1,677,480  -  - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 11 29,294  30,623  -  - 
รวม  2,920,322  3,140,377  -  - 

 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 1,790 ล้านบาท   
และ 873 ลา้นบาท ตามล าดบั (2562: 986 ล้านบาท และ 456 ล้านบาท ตามล าดับ) 

  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 
  กลุ่มบริษทั 
 

กลุ่มบริษทัมี 6 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานธุรกิจท่ี
ส าคญัน้ีให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากด าเนินธุรกิจและใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
แตกต่างกนั ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ี
ส าคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  

 
• ส่วนงานท่ี 1 การบริการดา้นโลจิสติกส์ซพัพลายเชนอยา่งครบวงจรและการบริหารจดัการคลงัสินคา้ 
• ส่วนงานท่ี 2 การใหบ้ริการขนส่งสินคา้ 
• ส่วนงานท่ี 3 การใหบ้ริการขนยา้ยในประเทศและต่างประเทศ 
• ส่วนงานท่ี 4 บริการรับฝากเอกสารขอ้มูล 
• ส่วนงานท่ี 5 อาหาร 
• ส่วนงานท่ี 6 อ่ืนๆ 

 
บริษทั 

 
บริษทัด าเนินการในส่วนงานธุรกิจเดียวคือธุรกิจการให้บริการรับฝากและบริการจดัการคลงัสินคา้ ดังนั้น ผูบ้ริหารจึง
พิจารณาวา่บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 

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

 
 

 



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 

 
ส่วนงานท่ี 1 

  
ส่วนงานท่ี 2 

  
ส่วนงานท่ี 3 

  
ส่วนงานท่ี 4 

  
ส่วนงานท่ี 5 

  
ส่วนงานท่ี 6 

 รวมส่วนงานท่ี
รายงาน 

 รายการตดับญัชี 
ระหวา่งส่วนงาน 

  
รวม 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน  
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 555  583  71  54  53  86  31  29  271  143  13  11  994  906  -  -  994  906 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 9  8  62  72  -  3  2  1  -  -  75  73  148  157  (148)   (157)  -  - 
รวมรำยได้ 564  591  133  126  53  89  33  30  271  143  88  84  1,142  1,063  (148)   (157)  994  906 
                                    
การจ าแนกรายได้                                    
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั                                    
ไทย 564   591   128   126   30   34   33   29   -    2  77   72  832   854   (138)   (147)   694   707  
ไตห้วนั  -      -      -      -      -     -   -      -     271   141   -     -  271   141    -      -     271   141  
สหรัฐอเมริกา  -      -      -      -     13   34    -      -      -     -      -     -  13   34    -      -     13   34  
สิงคโปร์  -      -      -      -      -     1   -      -      -      -      11     12    11   13  (10)   (10)   1   3  
ประเทศอ่ืนๆ  -      -     5    -     10   20  -     1   -      -      -     -  15   21   -      -     15   21 
รวมรำยได้  564    591    133    126    53    89    33    30    271    143    88    84    1,142    1,063   (148)   (157)    994    906  
                                    
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลกั                                    
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ  549    569    132    125    52    88    31    28    -      -      64    63    828    873   (118)  (131)   710    742  
รายไดจ้ากการขาย  -      -      -      -      -      -      1    1    271    143    12    8    284    152   (12)  (8)   272    144  
รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล  11    13    -      -      -      1    -     -    -      -      11    13    22    27   (14)  (15)   8   12  
รายไดอ่ื้น  4    9    1    1    1    -      1    1    -      -      1    -      8    11   (4)  (3)   4    8  
รวมรำยได้  564    591    133    126    53    89    33    30    271    143    88    84    1,142    1,063   (148)  (157)   994    906  
                                    
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                                    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  11    13   133   126    -      1    1    1    271    143    22    21     438   305   (87)    (104)   351    201  
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง  553    578    -      -      53     88   32     29    -      -      66     63   704    758   (61)  (53)   643    705  
รวมรำยได้  564    591    133    126    53    89    33    30    271    143    88   84   1,142    1,063   (148)  (157)   994    906  
                                    
ก ำไร (ขำดทุน) ตำมส่วนงำนก่อนหักภำษีเงินได้  54    72   (3)   (1)  (3)  (5)  7   1    -     (10)  (6)  7   49  64   (5)   1   44   65  
                                    
                                    



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 

 
ส่วนงานท่ี 1 

  
ส่วนงานท่ี 2 

  
ส่วนงานท่ี 3 

  
ส่วนงานท่ี 4 

  
ส่วนงานท่ี 5 

  
ส่วนงานท่ี 6 

 รวมส่วนงานท่ี
รายงาน 

 รายการตดับญัชี
ระหวา่งส่วนงาน 

  
รวม 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน  
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,689   1,733   188   180   142   221   89   84   699   413   40   41   2,847   2,672   -   -   2,847   2,672  
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 22   184   171   224   4   11   5   3   1   -   230   352   433   774   (433)  (774)  -   -  
รวมรำยได้ 1,711   1,917   359   404   146   232   94   87   700   413   270   393   3,280   3,446   (433)  (774)  2,847   2,672  
                                    
การจ าแนกรายได้                                    
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั                                    
ไทย 1,711   1,913   354   404   74   143   93   86   4   2  234   359   2,470   2,907   (404)  (752)  2,066   2,155  
ไตห้วนั -  -   -      -     -   -  -  -  696   411   -  -  696   411   -  -  696   411  
สหรัฐอเมริกา -  -   -      -     43   60   -  -  -  -  -  -  43   60   -  -  43   60  
สิงคโปร์ -  -   -      -     -   1  -  -  -  -  34   30   34   31   (29)  (22)  5   9  
ประเทศอ่ืนๆ -  4   5    -     29   28  1   1  -  -  2   4   37            37   -  -  37   37  
รวมรำยได้ 1,711   1,917   359   404   146   232   94   87   700   413   270   393   3,280   3,446   (433)  (774)  2,847   2,672  
                                    
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลกั                                    
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 1,661   1,697   351   383   144   224   88   83   -  -  200   189   2,444   2,576   (351)   (404)  2,093   2,172 
รายไดจ้ากการขาย -   -   -      -     -  -   3   3   699   411   33   25   735   439   (30)  (16)  705   423  
รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 31   195   1    -     -  6   -  -  -  -  33   165   65   366   (39)  (319)  26   47  
รายไดอ่ื้น 19   25   7   21   2   2   3   1   1   2   4    14  36   65   (13)  (35)  23   30  
รวมรำยได้ 1,711   1,917   359   404   146   232   94   87   700   413   270   393   3,280   3,446   (433)  (774)  2,847   2,672  
                                    
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                                    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 31   195   359   404   -  6   3   3   700   413   65   190   1,158   1,211   (240)  (567)  918   644  
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 1,680   1,722    -      -     146   226   91   84   -  -  205   203   2,122   2,235   (193)  (207)  1,929   2,028  
รวมรำยได้ 1,711   1,917   359   404   146   232   94   87   700   413   270   393   3,280   3,446   (433)  (774)  2,847   2,672  
                                    
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหกัภาษีเงินได ้ 191  351  (19)  13  (12)  (6)  14  7  (13)  (16)  (3)  141  158  490  (18)  (294)  140  196 
สินทรัพยส่์วนงาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน/31 ธนัวาคม 8,773  7,413  1,601  1,450  179  180  220     121  807  622  3,778  3,219  15,358  13,005  (6,114)  (5,186)  9,244  7,819 
หน้ีสินส่วนงาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน/31 ธนัวาคม 4,754  3,891  280  295  104  107  111     20  429  241  1,354  878  7,032  5,432  (999)     (883)  6,033  4,549 



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส่วนงานท่ี 1 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563  2562 

 (ล้านบาท) 
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลกั    
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 230  265 
รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 10  12 
รายไดอ่ื้น 6  5 
รวมรำยได้ 246  282 

    
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 10  12 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 236  270 
รวมรำยได้ 246  282 

    

ก าไรตามส่วนงานก่อนหกัภาษีเงินได ้ 16  29 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส่วนงานท่ี 1 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563  2562 

 (ล้านบาท) 
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลกั    
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 729  789 
รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 28  188 
รายไดอ่ื้น 10  14 
รวมรำยได้ 767  991 

    
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 28  188 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 739  803 
รวมรำยได้ 767  991 

    

ก าไรตามส่วนงานก่อนหกัภาษีเงินได ้ 61  226 



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดก าไรหรือขาดทุนของส่วนงานท่ีรายงาน 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส าหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
รวมก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากส่วนงานท่ีรายงาน 43,259  64,170  139,707  195,245 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน        
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
    และการร่วมคา้ 30,765  12,392 

  
87,339 

  
73,920 

ก ำไรรวมก่อนภำษีเงินได้ 74,024  76,562  227,046  269,165 
 

15 สัญญำเช่ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 
ส าหรับ  

งวดสามเดือน 
 ส าหรับ  

งวดเกา้เดือน 
 ส าหรับ  

งวดสามเดือน 
 ส าหรับ  

งวดเกา้เดือน 
 (พันบาท) 

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  18,031  54,230  1,081  3,541 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น  3,171  9,210  2,984  8,634 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 35  105  35  105 
 

กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 2563 มีจ านวน 146.73 ลา้นบาท และ 233.93 ลา้นบาท ตามล าดบัและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับ  
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีจ านวน 12.44 ลา้นบาท และ 43.66 ลา้นบาท ตามล าดบั 

  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 ภำษีเงินได้  
 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยูก่บัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ี
คาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใช้กบัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงรวมของ  
กลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 คือร้อยละ 9.24 และ
ร้อยละ 14.73 ตามล าดบั (2562: ร้อยละ13.16 และร้อยละ 5.09 ตามล าดับ) การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมี
สาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบริษทัมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กมาจากปีก่อน และไดถู้กน ามาใชเ้พ่ือลดจ านวนก าไรท่ีตอ้งเสีย
ภาษีในปีปัจจุบนั และบริษทัมีความแตกต่างระหว่างการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี
บางรายการ 
 

17 เงินปันผล  
 

เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 
ต่อหุน้ 

 จ านวนเงิน 
รวม 

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

 
27 เมษายน 2563 

 
พฤษภาคม 2563 

 
0.25 

  
255,000 

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

 
25 เมษายน 2562 

 
พฤษภาคม 2562 

 
0.21 

  
214,200 

 
18 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงล าดบัชั้น
มูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกับมูลค่า
ยติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น  
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย-สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
- 

  
- 

  
165,172 

  
165,172 

  
- 

  
- 

  
164,574 

  
164,574 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน -  -  23,000  23,000  -  -  22,485  22,485 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน                
ตราสารทุน -  210,276  -  210,276  206,150  -  4,126  210,276 
ตราสารหน้ี 30,180  -  -  30,180  -  30,180  -  30,180 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 30,180  210,276  188,172  428,628         

                
หน้ีสินทางการเงิน                
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั 
   การเงิน 

 
- 

  
- 

  
(1,573,748) 

  
(1,573,748) 

  
- 

  
- 

  
(1,436,363) 

  
(1,436,363) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั 

 
- 

  
- 

  
(19,000) 

  
(19,000) 

  
- 

  
- 

  
(17,197) 

  
(17,197) 

หุน้กู ้ -  -  (1,496,859)  (1,496,859)  -  -  (1,479,316)  (1,479,316) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  -  (1,692,400)  (1,692,400)  -  -  (1,673,171)  (1,673,171) 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงินอ่ืน -  -  (4,782,007)  (4,782,007)         



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น  
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
- 

  
- 

  
189,521 

  
189,521 

  
- 

  
- 

  
182,230 

  
182,230 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน                
ตราสารทุน -  206,150  -  206,150  206,150  -  -  206,150 
ตราสารหน้ี 173  -  -  173  -  173  -  173 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 173  206,150  189,521  395,844         

                
หน้ีสินทางการเงิน                
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั 
   การเงิน 

 
- 

  
- 

  
(648,308) 

  
(648,308) 

  
- 

  
- 

  
(575,444) 

  
(575,444) 

หุน้กู ้ -  -  (1,496,859)  (1,496,859)  -  -  (1,479,316)  (1,479,316) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  -  (119,259)  (119,259)  -  -  (118,672)  (118,672) 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงินอ่ืน -  -  (2,264,426)  (2,264,426)         
                
 



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม  
 มูลค่าตาม

บญัชี 
  

มูลค่ายติุธรรม  
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

  (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2562           
สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม           
หน่วยลงทุนถือไวเ้พ่ือคา้  960  -  960  -  960 
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  207,700  207,700  -  -  207,700 
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  35,358  -  35,358  -  35,358 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงินที่ไม่ได้
วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

          

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  170,304  -  -  186,057  186,057 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน  23,000  -  -  25,473  25,473 
หุน้กู ้  900,000  -  -  913,512  913,512 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  1,481,579  -  -  1,493,626  1,493,626 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  19,000  -  -  19,195  19,195 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  148,084  -  -  149,504  149,504 

 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 มูลค่าตาม

บญัชี 
  

มูลค่ายติุธรรม  
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

31 ธันวำคม 2562  (พันบาท) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม           
หน่วยลงทุนถือไวเ้พ่ือคา้  960  -  960  -  960 
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  207,700   207,700  -  -  207,700 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงินที่ไม่ได้
วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

          

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  196,325  -  -  202,264  202,264 
หุน้กู ้  900,000  -  -  913,512  913,512 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  601,187  -  -  600,904  600,904 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  17,398  -  -  17,087  17,087 
 



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  

ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถ 
สังเกตได้ 

ที่มีนัยส ำคัญ  

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง 
ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ท่ีมี
นัยส ำคญัและกำรวดัมูลค่ำ

ยุติธรรม 
ตราสารหน้ีเอกชน
และหน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบ้ีย 

 การคิดลดกระแสเงินสด 
 

 • อตัราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรต่อปีท่ี
คาดการณ์ไว ้(0.58% - 
1.46% ส าหรับ  30 
กนัยายน 2563) 

• อตัราคิดลดท่ีปรับค่า  
ความเส่ียง (3.32%   
และ 3.97% ส าหรับ  
30 กนัยายน 2563) 

 มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการ
ไวจ้ะเพ่ิมข้ึน (ลดลง) หาก 
• อตัราการเพ่ิมข้ึนของอตัรา
ผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

• อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความ
เส่ียงต ่าลง (สูงข้ึน) 

 

 
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
เงินลงทุนในกองทุนรวมใน
ความตอ้งการของตลาดท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน  

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
 
การดอ้ยค่าของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 
เดือนขา้งหนา้ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าโดยอา้งอิงจากการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของคู่สญัญาโดยบุคคลภายนอก  
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอาย ุผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยอา้งอิงขอ้มูลผล
ขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลูกหน้ีและประเมินสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ลูกหน้ีการคา้  
ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

 
ลูกหน้ีการคา้  

ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

  (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 420,326  132  39,061  20 
เกินก าหนดช าระ        
   1 - 90 วนั 112,626  252  33,602  16 
   91 - 180 วนั 5,035  237  1,590  5 
   181 - 365 วนั 19,289  592  114  4 
   มากกว่า 365 วนั 3,901  1,800  338  270 
รวม 561,177  3,013  74,705  315 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจาก 
      การดอ้ยค่า (3,013)    (315)   

สุทธิ 558,164    74,390   

 

ลูกหน้ีการค้า งบกำรเงินรวม  
 งบกำรเงิน 

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

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

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีระยะเวลา 7 วนั ถึง 60 วนั 
  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรท่ีไม่เกีย่วข้องกนั  
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร  
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 191,954  661 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 56,438  17,602 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 480  480 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 789  - 
รวม 249,661  18,743 

    
ภาระผกูพนัอ่ืนๆ    
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  149,369  39,350 
สญัญาอ่ืนๆ  80,000  80,000 
รวม 229,369  119,350 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 หนังสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารของกลุ่มบริษทัและบริษทั ค ้าประกนัโดยการ
วางเงินฝากธนาคารออมทรัพย ์ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นหลกัประกนั  
 

20  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน   
 

เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั เจดบัเบ้ิลยูดี สโตร์ อิท จ ากดั”) ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นบริษทั สโตร์การ์ด จ ากดั  
ซ่ึงด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการให้บริการพ้ืนท่ีเก็บของให้เช่า (Self Strorage) ภายใตช่ื้อ “My Storage Self Storage” จ านวนทั้งส้ิน 
45,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าวรวมเป็นจ านวนเงิน 15 ลา้นบาท 
 
เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั แปซิฟิค ห้องเยน็ จ ากดั”) ไดจ้ดัตั้งบริษทั แปซิฟิค เอ็ม โคลด์ สโตเรจ 
จ ากดั (“PACM”) มีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท ซ่ึงลงทุนร่วมกนักบักลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกลุ่มบุคคลอ่ืนเพ่ือด าเนินการ
ก่อสร้างคลงัสินคา้ห้องเยน็ส าหรับรองรับการจดัเก็บวตัถุดิบของบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง บริษทัย่อยดงักล่าวและกลุ่มบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนัถือหุน้จ านวน 4,000 หุน้ และ 1,500 หุน้ ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 40 และ ร้อยละ 15 ตามล าดบั รวมจ านวนทั้งส้ิน 
5,500 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ 
 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ และอายไุม่
เกิน 5 ปี ในจ านวนเงินรวมไม่เกิน 500 ลา้นบาท และการแต่งตั้งผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้

  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่  
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินระหว่างกาลปี 2563 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ 
ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินระหว่างกาลปี 2563 ดงัน้ี 

 

 2562 

 งบกำรเงินรวม 

 ก่อนจดัประเภทใหม ่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภท 
 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน      

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562      
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 919,364  (603,270)  316,094 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,398,716  603,270  3,001,986 
   -   

      
 

 2562 

 งบกำรเงินรวม 

 ก่อนจดัประเภทใหม ่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภท 
 (พันบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด      

   วันที่ 30 กนัยายน 2562      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 883,573  (141,220)  742,353 
รายไดจ้ากการขาย -  143,784  143,784 
รายไดอ่ื้น 10,138  (2,564)  7,574 
ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 646,229  (141,195)  505,034 
ตน้ทุนขาย -  142,259  142,259 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 151,085  (805)  150,280 
ขาดทุนจากการประมาณการหน้ีสิน 1,060  (1,060)  - 
ตน้ทุนทางการเงิน 27,713  801  28,514 

   -   

      



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 2562 

 งบกำรเงินรวม 

 ก่อนจดัประเภทใหม ่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภท 
 (พันบาท) 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด      

   วันที่ 30 กนัยายน 2562      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 2,592,426  (420,513)  2,171,913 
รายไดจ้ากการขาย -  423,077  423,077 
รายไดอ่ื้น 32,007  (2,564)  29,443 
ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 1,876,011  (393,044)  1,482,967 
ตน้ทุนขาย -  394,108  394,108 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 472,125  882  473,007 
ขาดทุนจากการประมาณการหน้ีสิน 3,146  (3,146)  - 
ตน้ทุนทางการเงิน 79,423  1,200  80,623 

    -   

      

 
  



บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 2562 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ก่อนจดัประเภทใหม ่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภท 
 (พันบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด      

   วันที่ 30 กนัยายน 2562      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 41,166  259  41,425 
ขาดทุนจากการประมาณการหน้ีสิน 1,060  (1,060)  - 
ตน้ทุนทางการเงิน 19,310  801  20,111 

   -   

      
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด      

   วันที่ 30 กนัยายน 2562      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 137,971  1,946  139,917 
ขาดทุนจากการประมาณการหน้ีสิน 3,146  (3,146)  - 
ตน้ทุนทางการเงิน 55,252  1,200  56,452 

   -   
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