
 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  คณะกรรมการของบริษทั บี จิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบการเงินของบริษทั บี จิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดง

การเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกา้

เดือนสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ผูบ้ริหารของกิจการเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรืองการรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผล

การสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วธีิสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้น

การเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี ทาํให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนัยสําคญัทังหมดซึงอาจพบได้จากการ

ตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 

เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

(นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตัน์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 7305 

 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัที 13 พฤศจิกายน 2562 



บริษัท บ ีจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 กันยายน 2562

สินทรัพย์

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว" "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 385,214                     323,599                     375,214                     323,599                     

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน - สุทธิ 5 70,647                       120,170                     70,644                       120,170                     

เงินใหกู้ย้มืระยะสนั - สุทธิ 6 -                                -                                -                                -                                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 5,073                         8,085                         5,073                         8,085                         

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 651                            11,649                       651                            11,649                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 461,585                     463,503                     451,582                     463,503                     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผอืขาย - สุทธิ 7 179                            177                            179                            177                            

เงินลงทุนจ่ายล่วงหนา้ 8 58,000                       -                                58,000                       -                                

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 8,459                         6,370                         4,680                         4,680                         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                                -                                10,000                       -                                

เงินลงทุนระยะยาวอืน 11 34,000                       16,500                       34,000                       16,500                       

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 13 58,365                       58,365                       58,365                       58,365                       

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 235,432                     182,094                     235,432                     182,094                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 486                            333                            486                            333                            

สิทธิการเช่า - สุทธิ 15 25,530                       27,592                       25,530                       27,592                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 12 54,682                       46,427                       54,682                       46,427                       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 475,133                     337,858                     481,354                     336,168                     

รวมสินทรัพย์ 936,718                     801,361                     932,936                     799,671                     

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 1



บริษัท บ ีจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 กันยายน 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว" "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 55,907                       91,227                       55,854                       91,227                       

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 27,885                       16,599                       27,885                       16,599                       

ค่าเช่าคา้งจ่าย 15 24,686                       24,686                       24,686                       24,686                       

หนีสินหมุนเวยีนอืน 525                            532                            525                            532                            

รวมหนีสินหมุนเวียน 109,003                     133,044                     108,950                     133,044                     

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 16 83,428                       50,498                       83,428                       50,498                       

ค่าเช่าคา้งจ่าย 15 51,308                       57,470                       51,308                       57,470                       

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 249                            191                            249                            191                            

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 399                            -                                399                            -                                

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 135,384                     108,159                     135,384                     108,159                     

รวมหนีสิน 244,387                     241,203                     244,334                     241,203                     

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 2



บริษัท บ ีจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 กันยายน 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว" "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 17 1,757,131                  883,349                     1,757,131                  883,349                     

   ทุนทอีอกและชาํระแลว้ 17 904,019                     592,797                     904,019                     592,797                     

ส่วนเกิน(ส่วนตาํ)มูลค่าหุน้สามญั - สุทธิ (97,025)                     63,163                       (97,025)                     63,163                       

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

   ทุนสาํรองตามกฎหมาย -                                -                                -                                -                                

   ขาดทุนสะสม (114,673)                   (95,810)                     (118,402)                   (97,500)                     

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 7 10                              8                                10                              8                                

ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 692,331                     560,158                     688,602                     558,468                     

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 936,718                     801,361                     932,936                     799,671                     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 3



บริษัท บ ีจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2562 2561

รายได้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 85,837                                 85,837                       152,115                     

รายไดอื้น 883                                      883                            1,487                         

รวมรายได้ 86,720                                 86,720                       153,602                     

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 79,151                                 79,151                       146,431                     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 21,853                                 21,803                       15,100                       

ตน้ทุนทางการเงิน 1,266                                   1,266                         1,088                         

รวมค่าใช้จ่าย 102,270                               102,220                     162,619                     

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,189                                   -                            -                                

(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (13,361)                                (15,500)                     (9,017)                       

ภาษีเงินได้ 452                                      -                            -                                

(ขาดทุน)สําหรับงวด (13,813)                                (15,500)                     (9,017)                       

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

- กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย 7 1                                          1                                (631)                          

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

- ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดใช้ -                                           -                                -                                

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด 1                                          1                                (631)                          

(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (13,812)                                (15,499)                     (9,648)                       

การแบ่งปัน(ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ (13,813)                                (15,500)                     (9,017)                       

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                                           -                                -                                

(13,813)                                (15,500)                     (9,017)                       

การแบ่งปัน(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ (13,812)                                (15,499)                     (9,648)                       

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                                           -                                -                                

(13,812)                                (15,499)                     (9,648)                       

(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)

ขันพืนฐานและปรับลด 20 (0.014) (0.016) (0.010)

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (พันหุ้น) 20 961,306                               961,306                     871,760                     

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 4



บริษัท บ ีจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2562 2561

รายได้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 297,391                              297,391                     393,273                     

รายไดอื้น 7,016                                  7,016                         7,648                         

รวมรายได้ 304,407                              304,407                     400,921                     

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 268,997                              268,997                     393,790                     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 52,952                                52,902                       53,957                       

ตน้ทุนทางการเงิน 3,410                                  3,410                         2,804                         

รวมค่าใช้จ่าย 325,359                              325,309                     450,551                     

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,670                                  -                                -                                

(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (18,282)                               (20,902)                     (49,630)                     

ภาษีเงินได้ 581                                     -                                -                            

(ขาดทุน)สําหรับงวด (18,863)                               (20,902)                     (49,630)                     

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

- กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย 7 2                                         2                                (528)                          

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

- ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดใช้ -                                          -                                -                                

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด 2                                         2                                (528)                          

(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (18,861)                               (20,900)                     (50,158)                     

การแบ่งปัน(ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ (18,863)                               (20,902)                     (49,630)                     

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                                          -                                -                                

(18,863)                               (20,902)                     (49,630)                     

การแบ่งปัน(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ (18,861)                               (20,900)                     (50,158)                     

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                                          -                                -                                

(18,861)                               (20,900)                     (50,158)                     

(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)

ขันพืนฐานและปรับลด 20 (0.021) (0.023) (0.061)

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (พันหุ้น) 20 901,937                              901,937                     808,660                     

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 5



บริษัท บี จสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2562

ทุนเรือนหุ้น ผลกําไร(ขาดทุน) ผลต่างจากการเปลยีนแปลง รวม

ทีออก ส่วนเกิน ทุนสํารอง จากการวดัมูลค่าใหม่ของ ในมูลค่ายุตธิรรมของ องค์ประกอบอืนของ ส่วนได้เสียทไีม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ผลประโยชน์พนักงาน เงนิลงทุนเผือขาย ส่วนของผู้ถือหุ้น อํานาจควบคุม ผู้ถือหุ้น - สุทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 592,797               63,163                 -                       (95,810)                -                                      8                                          8                               -                             560,158                 

เพิมทุน 17 311,222               (160,188)              -                       -                           -                                      -                                          -                               -                             151,034                 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                       (18,863)                -                                      2                                          2                               -                             (18,861)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กันยายน 2562 904,019               (97,025)                -                       (114,673)              -                                      10                                        10                             -                             692,331                 

พนับาท

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี 6



บริษัท บี จสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2562

ทุนเรือนหุ้น ผลกําไร(ขาดทุน)จากการ ผลต่างจากการเปลยีนแปลง รวม

ทีออก ส่วนเกิน ทุนสํารอง วดัมูลค่าใหม่ของ ในมูลค่ายุตธิรรมของ องค์ประกอบอืนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ผลประโยชน์พนักงาน เงนิลงทุนเผือขาย ส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น - สุทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 592,797                 63,163                   -                             (97,500)                  -                                          8                                            8                                 558,468                   

เพิมทุน 17 311,222                 (160,188)                -                             -                             -                                          -                                             -                                 151,034                   

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             (20,902)                  -                                          2                                            2                                 (20,900)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กันยายน 2562 904,019                 (97,025)                  -                             (118,402)                -                                          10                                          10                              688,602                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 397,564                 -                             -                             (47,181)                  -                                          643                                        643                            351,026                   

เพิมทุน 195,233                 63,163                   -                             -                             -                                          -                                             -                                 258,396                   

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             (49,630)                  -                                          (528)                                       (528)                           (50,158)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กันยายน 2561 592,797                 63,163                   -                             (96,811)                  -                                          115                                        115                            559,264                   

พนับาท

กําไร (ขาดทุน) สะสม

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี 7



บริษัท บ ีจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนสาํหรับงวด (18,282)                            (20,902)                            (49,630)                            

ปรับรายการทีกระทบผลขาดทุนเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืนหมุนเวยีน(เพมิขนึ)ลดลง 42,726                              42,729                              (84,688)                            

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน(เพมิขนึ)ลดลง 10,998                              10,998                              (1,489)                              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน(เพมิขนึ)ลดลง 75                                     75                                     (923)                                 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืนหมุนเวยีนเพมิขนึ(ลดลง) (35,216)                            (35,269)                            57,688                              

ค่าเช่าคา้งจ่าย(ลดลง) (6,162)                              (6,162)                              (6,162)                              

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืนเพมิขนึ(ลดลง) 398                                   398                                   (200)                                 

หนีสินหมุนเวยีนอืนเพมิขนึ(ลดลง) (7)                                     (7)                                     112                                   

ค่าเสือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี 19,603                              19,603                              25,811                              

หนีสงสยัจะสูญ 6,930                                6,930                                -                                       

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 59                                     59                                     108                                   

(กาํไร)จากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย -                                       -                                       (673)                                 

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทยีงัไม่เกิดขึน (143)                                 (143)                                 39                                     

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร อุปกรณ์ 170                                   170                                   (156)                                 

(กาํไร)จากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                                       -                                       (564)                                 

ตดัจาํหน่ายเงินจ่ายล่วงหนา้ในการซือทรัพยสิ์น 100                                   100                                   -                                       

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม (2,670)                              -                                       -                                       

ประมาณการหนีสิน 4,200                                4,200                                4,200                                

ดอกเบียรับ (5,752)                              (5,752)                              (268)                                 

ดอกเบียจ่าย 3,410                                3,410                                2,804                                

รวมรายการปรบัปรุงจากการกระทบยอด(ขาดทุน) 20,437                              20,437                              (53,991)                            

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดําเนินงาน

ภาษีเงินได(้จ่ายออก) (5,073)                              (5,073)                              (4,823)                              

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 15,364                              15,364                              (58,814)                            

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 8



บริษัท บ ีจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับดอกเบีย 5,752                                5,752                                268                                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือขาย -                                       -                                       15,880                           

เงินสดจ่ายจากการซือเงินลงทุนระยะยาวอืน (17,500)                            (17,500)                            (9,000)                           

เงินฝากติดภาระคาํประกนั(เพมิขนึ) (345)                                 (345)                                 (34,918)                            

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (5,147)                              (5,147)                              (5,576)                              

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (359)                                 (359)                                 (483)                                 

เงินสดจ่ายจากการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                       (10,000)                            -                                       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,505                                1,505                                156                                   

เงินสดจ่ายจ่ายล่วงหนา้เงินลงทุน (58,000)                            (58,000)                            -                                       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                                       -                                       167,960                            

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (74,094)                            (84,094)                            134,287                            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายดอกเบีย (3,504)                              (3,504)                              (2,888)                              

เงินสดจ่ายคืนหนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (27,185)                            (27,185)                            (10,295)                            

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสัน (150,000)                          (150,000)                          -                                       

เงินสดรับคืนจากการใหกู้ย้มืระยะสัน 150,000                            150,000                            -                                       

เงินสดรับจากการเพมิทุน 151,034                            151,034                            258,396                            

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 120,345                            120,345                            245,213                            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 61,615                              51,615                              320,686                            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 323,599                            323,599                            22,949                              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 385,214                            375,214                            343,635                            

ข้อมูลเพมิเติมเกียวกับงบกระแสเงินสด

ในระหวา่งงวดไตรมาส 3 ปี 2562 บริษทัไดซื้อสินทรพัยโ์ดยการก่อหนี - หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงินจาํนวน 67.20 ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 9



บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                      “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล                                                                                                        “สอบทานแล้ว”    

วันที 30 กันยายน 2562 

10 

 

1. ทวัไป 

บริษทั บี จิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศไทย และมีทีอยู่จดทะเบียนตงัอยู่เลขที 

3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชนั 19 ยนิูตเค ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

บริษทัไดเ้ปลียนชือจาก “บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน)” เป็น “บริษทั บี จิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)” โดย

ได้จดทะเบียนเปลียนชือกบักระทรวงพาณิชย ์เมือวนัที 21 กุมภาพนัธ์ 2561 และไดเ้ปลียนชือย่อหลกัทรัพยข์องบริษทั

จากเดิม “BTC” เป็น “B” มีผลตงัแต่วนัที 13 มีนาคม 2561 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมือเดือนกรกฎาคม 2546 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัการประกอบกิจการท่าเรือทีบางปะกงซึงรวมถึงการให้บริการโรงพกัสินคา้ทีขนส่งโดย

ระบบคอนเทนเนอร์ โรงเก็บสินคา้ ท่าเทียบเรือและบริการอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง บริษัทไดเ้พิมธุรกิจดา้นการขนส่งและ

บริการทีเกียวขอ้งเริมตงัแต่เดือนธนัวาคม 2558 และธุรกิจให้บริการดา้นโลจิสติกส์ เริมตงัแต่เดือนมกราคม 2561 

บริษทัมีทีอยูต่ามทีจดทะเบียน มีดงันี 

สาํนกังาน  : เลขที 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชัน 19 ยูนิตเค ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 

สาขา 1 : เลขที 8/1 หมู่ที 8 ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

สาขา 2  : เลขที 273/15 หมู่ที 6 ตาํบลสุรศกัดิ อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

สาขา 3  : เลขที 99 หมู่ที 3 ตาํบลนิคมพฒันา อาํเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลและการนําเสนองบการเงนิรวม 

2.1   เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล โดย

บริษทัเลือกเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม ได้มีการขยายการแสดงรายการในงบการเงิน

เพมิเติมเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพือให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด ดงันันจึงเน้น

การให้ขอ้มูลเกียวกบักิจการ เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้ขอ้มูลทีนาํเสนอซาํซ้อนกับขอ้มูลทีได้

รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนีควบคู่ไปกับงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบันีจดัทาํขึนเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบบันีเป็นภาษาอืนตอ้งให้สอดคลอ้งกบั

งบการเงินฉบบัภาษาไทย 
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2.2    เกณฑใ์นการนาํเสนองบการเงินรวม 

งบการเงินรวมนีไดร้วมงบการเงินของบริษทั บี จิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยทีบริษทัมีอาํนาจควบคุม

หรือถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 50 ของหุ้นทีบริษทัมีสิทธิออกเสียง ดงันี 

  สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)   

  ณ วนัที 30  ณ วนัที 31   

  กนัยายน 2562  ธันวาคม 2561  ประเภทธุรกิจ 

บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จาํกดั  100  -  ให้สินเชือทุกประเภท ยกเวน้ทีเขา้ 

      ข่ายตอ้งขออนุญาตและรายงานกบั 

      ธนาคารแห่งประเทศไทย 

รายการบญัชีกบับริษทัยอ่ยทีมีสาระสาํคญัไดถู้กหกัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

งบการเงินรวมนีได้จ ัดทาํขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับทีใช้สําหรับรายการบัญชีทีเหมือนกันหรือ

เหตุการณ์ทางบญัชีทีคลา้ยคลึงกนัสาํหรับการจดัทาํงบการเงินเฉพาะของบริษทั 

2.3    การประมาณการ 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ และขอ้สมมติฐานเกียวกบัการรับรู้ 

และการวดัมูลค่าของสินทรัพย ์หนีสิน รายได ้และค่าใชจ้่าย ผลทีเกิดขึนจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ 

การประมาณการ และขอ้สมมติฐานทีจดัทาํโดยฝ่ายบริหาร  

การใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และขอ้สมมติฐาน รวมถึงแหล่งขอ้มูลสําคญัทีนาํมาใชใ้นการจดัทาํงบการเงิน

ระหว่างกาล เหมือนกบัทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินประจาํปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

2.4    สกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน 

งบการเงินนีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึงเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล

ทางการเงินทงัหมดมีการปัดเศษในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเพือให้แสดงเป็นหลกัพนับาทและหลกัลา้นบาท 

ยกเวน้ทีระบุไวเ้ป็นอยา่งอนื 

3. นโยบายการบัญชีทีสําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลนีจัดทาํขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใช้สําหรับการจดัทาํงบ

การเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 
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มาตรฐานการบญัชีทีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง 

3.1    มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลัง             

วนัที 1 มกราคม 2562 

   สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชีจาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบังคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมี

รอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ การ

ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน

ใหญเ่ป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวธีิปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

   ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยเชือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วนใหญ่ไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงไดมี้การ

เปลียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15               เรือง  รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที

เกียวขอ้งต่อไปนี        

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2560)              เรือง  สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560)             เรือง  รายได ้

การตีความมาตรฐานบญัชีฉบบัที 31 (ปรับปรุง 

2560)    

เรือง  รายได ้- รายการแลกเปลียนเกียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ที 13 (ปรับปรุง 2560) 

เรือง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ที 15 (ปรับปรุง 2560) 

เรือง  สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ที 18 (ปรับปรุง 2560) 

เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 กบัสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาทีอยูใ่น

ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอืน มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขนัตอนสําหรับการรับรู้รายไดท้ี

เกิดขนึจากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีกิจการคาดว่าจะ

มีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลียนสินคา้หรือบริการทีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

และพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ทีเกียวขอ้งทงัหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขนัตอน  
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3.2    มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงั

วนัที 1 มกราคม 2563 

                   สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัใหม่ ซึงจะมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปลียนแปลงหลกัการสาํคญัซึง สามารถสรุปไดด้งันี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงนิ 

   สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบด้วย

มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

   ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

   มาตรฐานการบญัชี 

   ฉบบัที 32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

   ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งต้น กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า

เครืองมือทางการเงินดว้ยมลูค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเกียวกบัวิธีการคาํนวณ

การดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลกัการ

เกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน และเมือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี 

และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัทีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

   ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริมนาํ

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า และการตีความ

มาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการ

และการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินสาํหรับสญัญาเช่าทุกรายการทีมี

ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ 
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การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคง

ตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัที 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินหากมีการนาํ

มาตรฐานฉบบันีมาถือปฏิบติั 

4. รายการบัญชีและยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั_หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุมบริษทั

ทงัทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัในการตดัสินใจดา้นการเงิน หรือการดาํเนินงานของบริษทั 

4.1   ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* เริมตน้ความสัมพนัธ์เป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนัตงัแต่วนัท ี1 มีนาคม 2561 

** เริมตน้ความสัมพนัธ์เป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนัตงัแต่วนัที 13 พฤศจิกายน 2561 

 

 

 

ชือกิจการ  

ประเทศทีจดัตงั/ 

สัญชาติ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จาํกดั  ประเทศไทย  บริษทัยอ่ย 

บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน)*  ประเทศไทย  ผูถื้อหุ้นในบริษทั 

บริษทั มิลลค์อน บูรพา จาํกดั*  ประเทศไทย  บริษทัทีเกียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จาํกดั*  ประเทศไทย  บริษทัทีเกียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ยเูอยซีู จาํกดั  ประเทศไทย  บริษทัทีเกียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั มาลาคี จาํกดั  ประเทศไทย  ผูถื้อหุ้นในบริษทั 

บริษทั ซีพีเอส ชิปปิงแอนดโ์ลจิสติกส์         

จาํกดั ** 
 

ประเทศไทย 
 

บริษทัร่วม 

กรรมการบริษทั  ประเทศไทย  กรรมการบริษทั 

ผูบ้ริหารสาํคญั  ประเทศไทย  บุคคลทีมีอ ํานาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สังการ และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 

ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทังนี

รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทํา

หนา้ทีในระดบับริหารหรือไม่) 
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4.2   นโยบายการกาํหนดราคา 

 นโยบายกาํหนดราคา 

2561 รายไดจ้ากการให้ค่าบริการ ปี 2562 

 - ตามราคาตลาด 

- ส่วนงานให้บริการดา้นโลจิสติกส์  ปี 2561 

 - ส่วนงานให้บริการดา้นโลจิสติกส์ โดยราคาทีตกลง

ร่วมกนั  - ส่วนงานขนส่งในประเทศ โดยวิธีตน้ทุนบวกกาํไรส่วน

เพมิ     และมีส่วนลดให้ตามทีตกลงร่วมกนั 

- ส่วนงานขนส่งในประเทศ โดยวิธีตน้ทุน ค่าเช่า ราคาทีตกลงกนั 
ราคาทีตกลงกนั 

4.3   รายการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562 

และ 2561 มีดงันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

กิจการทีเกยีวข้องกนั        

รายได้จากการให้บริการ        

บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) 31,688  47,437  31,688  47,437 

บริษทั มิลลค์อน บูรพา จาํกดั 12,476  8,224  12,476  8,224 

บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จาํกดั -  14,793  -  14,793 

บริษทั ซีพีเอส ชิปปิง แอนด ์

     โลจิสติกส์ จาํกดั 52  - 

 

52  - 

บริษทั มาลาคี จาํกดั -  484  -  484 

รวม 44,216  70,938  44,216  70,938 

        

ค่าใช้จ่ายเกยีวกับค่าเช่า        

บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) -  -  -  - 

บริษทั มิลลค์อน บูรพา จาํกดั 69  69  69  69 

บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จาํกดั -  104  -  104 

บริษทั ยูเอยซีู จาํกดั  -  161  -  161 

บริษทั ซีพีเอส ชิปปิง แอนด ์

     โลจิสติกส์ จาํกดั -  - 

 

-  - 

รวม 69  334  69  334 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ค่าตอบแทนผู้บริหารทีสําคญั        

ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 4,235  4,728  4,235  4,728 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 94  139  94  139 

รวม 4,329  4,867  4,329  4,867 

รายการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัสําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562 และ 2561 

มีดงันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

กิจการทีเกยีวข้องกนั        

รายได้จากการให้บริการ        

บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) 96,426  96,918  96,426  96,918 

บริษทั มิลลค์อน บูรพา จาํกดั 31,287  13,829  31,287  13,829 

บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จาํกดั 695  21,504  695  21,504 

บริษทั ซีพีเอส ชิปปิง แอนด ์

     โลจิสติกส์ จาํกดั 172  - 

 

172  - 

บริษทั มาลาคี จาํกดั 12  1,102  12  1,102 

รวม 128,592  133,353  128,592  133,353 

ค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าเช่า        

บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) 1  -  1  - 

บริษทั มิลลค์อน บูรพา จาํกดั 208  162  208  162 

บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จาํกดั -  104  -  104 

บริษทั ยูเอยซีู จาํกดั  268  482  268  482 

บริษทั ซีพีเอส ชิปปิง แอนด ์

     โลจิสติกส์ จาํกดั 2,993  - 

 

2,993  - 

รวม 3,470  748  3,470  748 

ค่าตอบแทนผู้บริหารทีสําคญั        

ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 10,702  14,020  10,702  14,020 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 244  410  244  410 

รวม 10,946  14,430  10,946  14,430 
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4.4    รายการสินทรัพยแ์ละหนีสินกบักิจการทเีกียวขอ้งกนั มีดงันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 30 กนัยายน 

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

ลูกหนีการค้าและลกูหนีหมุนเวียนอืน        

กิจการทีเกียวข้องกนั        

ลูกหนีการคา้        

บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) 20,309  33,709  20,309  33,709 

บริษทั มิลลค์อน บูรพา จาํกดั 16,222  4,121  16,222  4,121 

บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จาํกดั 490  8,821  490  8,821 

บริษทั ซีพีเอส ชิปปิง แอนด ์        

       โลจิสติกส์ จาํกดั 71  1,563  71  1,563 

บริษทั มาลาคี จาํกดั -  93  -  93 

รวมลูกหนีการคา้ 37,092  48,307  37,092  48,307 

ลูกหนีอนื        

 รายไดค้า้งรับ        

บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) 742  1,891  742  1,891 

บริษทั มิลลค์อน บูรพา จาํกดั 233  2,567  233  2,567 

บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จาํกดั -  1,435  -  1,435 

บริษทั มาลาคี จาํกดั -  22  -  22 

รวมรายไดค้า้งรับ 975  5,915  975  5,915 

เงินทดรองจ่าย        

บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) -  -  -  - 

บริษทั มิลลค์อน บูรพา จาํกดั -  12  -  12 

บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จาํกดั -  -  -  - 

บริษทั มาลาคี จาํกดั -  35  -  35 

รวมเงินทดรองจ่าย -  47  -  47 

รวมลูกหนีอืน 975  5,962  975  5,962 

รวมลูกหนีการค้าและลกูหนีหมุนเวียน        

อืนกิจการทีเกยีวข้องกนั 38,067  54,269  38,067  54,269 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 30 กนัยายน 

2562 

 31 ธันวาคม 

2561 

เจ้าหนีการค้ากิจการทีเกยีวข้องกนั        

 บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) -  30  -  30 

บริษทั มิลลค์อน บูรพา จาํกดั 23  23  23  23 

บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จาํกดั -  442  -  442 

    บริษทั ซีพีเอส ชิปปิง แอนด ์ 

              โลจิสติกส์ จาํกดั 6,064  21,274 

 

6,064  21,274 

รวมเจ้าหนกีารค้ากิจการทีเกยีวข้องกนั 6,087  21,769  6,087  21,769 
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5.  ลูกหนีการค้าและลกูหนหีมุนเวียนอืน - สุทธ ิ

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน    

2562 

 31 ธนัวาคม    

2561 

 30 กนัยายน    

2562 

 31 ธนัวาคม    

2561 

ลูกหนีการคา้ 70,449  97,293  70,449  97,293 

หัก ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (6,930)  -  (6,930)  - 

รวมลูกหนีการคา้ 63,519  97,293  63,519  97,293 

ลูกหนีอนื        

- ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,561  3,077  2,561  3,077 

- เงินทดรองจ่าย 522  4,739  522  4,739 

- รายไดค้า้งรับ 1,998  12,611  1,998  12,611 

- ลูกหนีอืนๆ 2,080  2,483  2,077  2,483 

หัก ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (33)  (33)  (33)  (33) 

รวมลูกหนีอนื 7,128  22,877  7,125  22,877 

รวมลูกหนกีารค้าและลูกหนี

หมุนเวียนอืน - สุทธ ิ 70,647  120,170  70,644  120,170 

ลูกหนีการคา้แยกตามอายหุนี ดงันี 

ลูกหนีทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ :        

- ปกต ิ 30,795  43,791  30,795  43,791 

ลูกหนีทีเกินกาํหนดชาํระ :        

- ไมเ่กิน 3 เดือน 29,391  47,483  29,391  47,483 

- มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,991  1,139  1,991  1,139 

- มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 4,525  1,439  4,525  1,439 

-  มากกว่า 12 เดือน 1,145  -  1,145  - 

 67,847  93,852  67,847  93,852 

ลูกหนีรับสภาพหนี 2,398  -  2,398  - 

เช็ครับล่วงหนา้ 204  3,441  204  3,441 

รวม 70,449  97,293  70,449  97,293 

โดยปกติระยะเวลาการให้เครดิตแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตงัแต่ 7 วนั ถึง 30 วนั 

บริษทัมีกลุ่มบริษทัทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึงตกลงระยะเวลาการให้เครดิตจาํนวน 30 วนั 
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ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญมีการเปลียนแปลงในระหว่างงวด ดงันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน    

2562 

 31 ธนัวาคม    

2561 

 30 กนัยายน    

2562 

 31 ธนัวาคม    

2561 

ยอดยกมา 33  33  33  33 

เพมิขึน(ลดลง) 6,930  -  6,930  - 

ยอดยกไป 6,963  33  6,963  33 

6. เงนิให้กู้ยืมระยะสัน - สุทธ ิ

   พนับาท 

 อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน   

2562 

 31 ธันวาคม    

2561 

 30 กนัยายน         

2562 

 31 ธนัวาคม         

2561 

        

ณ วนัที 1 มกราคม 2.50 และ 6.25  2.50 และ 6.25  232,463  232,463 

เพมิขึน     150,000  - 

(ลดลง)     (150,000)  - 

ณ วันที 30 กันยายน     232,463  232,463 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ    (232,463)  (232,463) 

สุทธ ิ     -  - 

 

ลูกหนไีม่หมุนเวียนอืน    

ดอกเบียค้างรับ     

ดอกเบียคา้งรับ 60,870  60,870 

หกั ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (60,870)  (60,870) 

สุทธ ิ -  - 

    

ลูกหนอีนื    

ลูกหนีอนื 227,631  227,631 

หกั ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (227,631)  (227,631) 

สุทธ ิ -  - 

รวม   -   - 
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การเพมิขนึและลดลงของเงินให้กูยื้มระยะสัน มีดงันี 

 พนับาท 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที 1 การเปลียนแปลง ณ วนัที 30 

 มกราคม 2562 เพมิขึน (ลดลง) กนัยายน 2562 

บริษทั แพลทตินมั คอนเทนเนอร์ ไลน์ส จาํกดั 153,952 - - 153,952 

บริษทั แพลทตินมั เอม็เมอรัลด ์จาํกดั 73,861 - - 73,861 

บริษทั แพลทตินมั เจด จาํกดั 2,550 - - 2,550 

บริษทั แพลทตินมั ไดมอนด ์จาํกดั 2,100 - - 2,100 

คุณสุเมธ ฐิติภรีู - 150,000 (150,000) - 

รวม 232,463 150,000 (150,000) 232,463 

บริษทัไม่ไดรั้บรู้ดอกเบียรับจากเงินให้กูย้มือดีตบริษทัร่วมของเงินตน้ 232.46 ลา้นบาท สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 

30 กนัยายน 2562 และสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 เนืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัเชือวา่ดอกเบียรับนีจะเรียก

เก็บไม่ได ้บริษทัไดบ้นัทึกค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญสาํหรับเงินให้กูยื้มและดอกเบียคา้งรับไวท้งัจาํนวน 

ณ วนัที 30 ธันวาคม 2558 บริษทัไดเ้รียกเก็บหนีอดีตบริษทัร่วมแห่งหนึงเป็นจาํนวน 227 ลา้นบาท การเรียกคืนนีเกิดจาก

การจ่ายชาํระหนีแทนอดีตบริษทัร่วมแห่งหนึง ฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่าการเรียกคืนนีจะเรียกเก็บไม่ได ้ดงันันจึงตงัค่า

เผอืหนีสงสัยจะสูญทงัจาํนวน 

เมือวนัที 29 มกราคม 2562 ทีประชุมคณะกรรมการครังที 3/2562 ได้มีมติให้บริษทัสามารถให้ความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่บุคคลทีไมเ่กียวโยงกนั จาํนวน 150 ลา้นบาท อตัราดอกเบียร้อยละ 1.25 ต่อเดือนโดยผูกู้ต้อ้งชาํระดอกเบียทุก

สินเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึงผูกู้ต้กลงคาํประกนัเงินกูด้งักล่าวในรูปแบบหลกัทรัพยเ์ป็นหุ้นสามญัของบริษทั ทริพ

เพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) จดแจง้จาํนาํให้กบับริษทั 

เมือวนัที 29 มีนาคม 2562 ผูกู้ไ้ดข้อขยายระยะเวลาการคืนเงินตน้ จาํนวน 150 ลา้นบาท โดยเงือนไขการคาํประกนัต่างๆ

รวมถึงดอกเบียขยายไปจนถึงวนัที 30 เมษายน 2562 

เมือวนัที 18 เมษายน 2562 บริษทัไดรั้บชาํระคืนเงินตน้ จาํนวน 150 ลา้นบาท และดอกเบีย (31/3/2562 - 18/4/2562) เป็นเงิน 

จาํนวน 1.19 ลา้นบาท ซึงเป็นการชาํระคืนก่อนกาํหนดระยะเวลาทีขอขยาย 

ภาระคาํประกนัและคดีความ : ดูหมายเหตุ 18 
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7. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือขาย - สุทธ ิ

 พนับาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน         

2562 

 31 ธนัวาคม         

2561 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผือขาย    

ราคาทนุ 169  169 

บวก กาํไร(ขาดทุน)ทียงัไม่เกิดขนึจริงของหลกัทรัพยเ์ผือขาย 10  8 

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย 179  177 

การเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์กียวกบัการเปลียนแปลง

ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายในระหว่างงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562  มีดงันี 

  พนับาท  

ราคาตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2562 177 

ผลรวมการขายเงินลงทุน - 

การเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 2 

ราคาตามบัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2562 179 

 

 8.         เงินจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุน 

เมือวนัที 1 สิงหาคม 2562 ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 2/2562 มีมติอนุมติัให้เขา้ทาํรายการลงทุนใน

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จาํนวน 2 โครงการ โดยการซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทั GA Power Pte.Ltd., บริษทั

จาํกดั จดทะเบียนภายใตก้ฎหมายประเทศสิงคโปร์ (“GAP”) ดว้ยเงินลงทุนไม่เกิน 160 ลา้นบาท ในสัดส่วนไม่เกินร้อย

ละ 40.00 ของจาํนวนหุ้นทีชาํระแลว้ โดย GAP เป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วน 100% และเป็นผูไ้ด้รับอนุญาตให้ลงทุนใน

บริษัท GA Power Solar Park Huong Son Ltd., และ GA Power Solar Park Cam Xuyen Ltd., นิ ติบุคคลจดทะเบียน

ภายใตก้ฎหมายประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึงเป็นบริษทัทีได้รับใบอนุญาตให้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย ์ประเทศเวียดนาม ขนาดกาํลงัการผลิตติดตงัรวมทงั 2 โครงการ จาํนวน 58.00 เมกะวตัต์ บริษทัได้

ดาํเนินการชาํระค่าหุ้นสามญัเพิมทุนให้กบั GA Power Pte. Ltd., งวดแรก จาํนวนเงิน 58 ลา้นบาท เมือวนัที 6 สิงหาคม 

2562 ปัจจุบนับริษทัดงักล่าวอยูร่ะหว่างการจดทะเบียนเพิมทุน 
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9.    เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

       พนับาท 

   (ร้อยละ)    งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สัดส่วนความเป็นเจา้ของ    วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีราคาทุน 

 ประเภทกิจการ 

 30 กนัยายน 

2562  

31 ธนัวาคม 

 2561 

 

ทุนชาํระแลว้ 

 30 กนัยายน 

2562  

31 ธนัวาคม 

 2561 

 30 กนัยายน 

2562  

31 ธนัวาคม 

2561 

บริษทั ซีพเีอส ชิปปิง   ให้บริการดา้นชิปปิง          

    แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั และโลจิสติกส์  26  26  18,000  8,459 6,370 4,680 4,680 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม         8,459 6,370  4,680  4,680 

เมือวนัที 13 พฤศจิกายน 2561 ทีประชุมคณะกรรมการบริหาร ครังที 9/2561  มีมติอนุมตัิให้ลงทุนในบริษทั ซีพีเอส ชิปปิงแอนด์โลจิสติกส์ จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 26 ของทุนชาํระแลว้

ของบริษทัทีลงทุนคิดเป็นจาํนวนหุ้น 46,800 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 4,680,000 บาท 

บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินระหว่างกาลทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียเงินลงทุน ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 และส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม

สําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัเดียวกนั ถือตามขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562 ของบริษทั ซีพีเอส ชิปปิง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั ซึงสอบ

ทานโดยผูส้อบบญัชีอืน และงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 ซึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอืน มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนนี ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 และวนัที 31 

ธนัวาคม 2561 มีจาํนวน 8.45 ลา้นบาท และ 6.37 ลา้นบาท ตามลาํดบั ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมนีสําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562 มีจาํนวน 2.08 ลา้นบาท 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562 บริษทัไม่ไดรั้บเงนิปันผลจากบริษทัร่วม
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ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมทีมีสาระสําคญั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

 พนับาท 

 30 กนัยายน     

2562  

31 ธันวาคม        

2561 

สินทรัพยห์มุนเวียน 54,418  27,047 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 6,246  3,398 

หนีสินหมุนเวียน 28,576  8,928 

หนีสินไม่หมนุเวียน 1,352  9,166 

    

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ   

  พนับาท 

  สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  

30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที  

30 กนัยายน 

  2562  2561  2562  2561 

รายได ้  69,330  -  154,281  - 

ค่าใชจ้่าย   62,647  -  146,242  - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื  6,683  -  8,039  - 

10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

ประกอบดว้ย 

 ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน  เงินปันผล (พนับาท) 

 (พนับาท) (ร้อยละ) ราคาทุน (พนับาท) สาํหรับงวดสินสุด 

 
ณ วนัที 30 ณ วนัที 31 ณ วนัที 30 ณ วนัที 31 ณ วนัที 30 ณ วนัที 31 ณ วนัที 30 ณ วนัที 31 

 
กนัยายน ธันวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม 

ชือบริษทั 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จาํกดั 10,000 - 10.00 - 10,000 - - - 

รวม     
10,000 - - - 

งบการเงิน ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 ของบริษทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้ทีนาํมาจดัทาํงบการเงินรวมเป็นงบการเงินทีจดัทาํ

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ย ซึงยงัไม่สอบทานโดยผูส้อบบญัชี 

เมือวนัที 29 เมษายน  ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  มีมติอนุมตัิให้จดัตงับริษทัยอ่ยแห่งใหม่ (บริษทั บียอนด ์

แคปปิตอล จาํกดั) มูลค่าทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท และไดจ้ดทะเบียนจดัตงับริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือ

วนัที 13 มิถุนายน 2562 และชาํระค่าหุ้นแลว้ทงัจาํนวน  
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 11. เงินลงทุนระยะยาวอืน 

เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน ถือเป็นเงินลงทุนทวัไป ประกอบดว้ย 

      พนับาท 

    สัดส่วนความ  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชือบริษทั  ประเภทกิจการ  

เป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ)  

ทุนจด

ทะเบียน 

 ทุนชาํระ

แลว้  

30 กนัยายน 

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

บริษทั โซโกะจนั จาํกดั  บริหารจดัการด้านการ           

  รับคาํสงัซือ,คลงัสินคา้           

  และการขนส่ง  10.00  2,469  2,469  9,000  9,000 

บริษทั มูนช็อต เวนเจอร์  

     แคปปิตอล จาํกดั 

 

ธุรกิจร่วมลงทุน 

 

3.00  200,000 

 

50,000  25,000 

 

7,500 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอืน       202,469  52,469  34,000  16,500 

เมือวนัที 1 สิงหาคม 2562 ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 8/2562 มีมติอนุมติัให้ลงทุนในหุ้นเพิมทุนของ

บริษทั มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จาํกดั เพิม ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จาํนวน 200,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 

100 บาท รวมเป็นเงิน 20,000,000 บาท ซึงราคาดงักล่าวเป็นราคาพาร์และเมือวนัที 23 กนัยายน 2562 บริษทัชาํระค่าหุ้น

งวดที 1 ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนทีบริษทัลงทุนเพิม เป็นจาํนวนเงิน 10,000,000 บาท ตามหนงัสือเรียกชาํระค่า

หุ้นจากบริษทั มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จาํกดั 

เมือวนัที 15 กรกฎาคม 2562 ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริหารครังที 8/2562 มีมติอนุมตัิให้ชาํระค่าหุ้นงวดทีสองแก่

บริษทั มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จาํกดั ในสดัส่วนร้อยละ 25 ของเงินลงทุนทีบริษทัลงทุน เป็นจาํนวน 7,500,000 บาท 

ตามหนงัสือเรียกชาํระค่าหุ้นจากบริษทั มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จาํกดั เมือวนัที 23 กรกฎาคม 2562 

เมือวนัที 21 มิถุนายน 2561 ทีประชุมคณะกรรมการบริหาร ครังที 6/2561 มีมติอนุมัติให้ลงทุนในบริษทั โซโกะจัน 

จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัทีลงทุนคิดเป็นจาํนวนหุ้น 2,468 หุ้น ราคาหุ้นละ 3,646.68 บาท 

รวมเป็นเงิน 9,000,000 บาท 

เมือวนัที 24 สิงหาคม 2561 ทีประชุมคณะกรรมการบริหาร ครังที 8/2561 มีมติอนุมติัให้ลงทุนในบริษทั มูนช็อต เวนเจอร์ 

แคปปิตอล จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 3 ของทุนจดทะเบียนบริษทัทีลงทุนคิดเป็นจาํนวนหุ้น 300,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 

บาท รวมเป็นเงิน 30,000,000 บาท โดยแบ่งชาํระ 4 ปี ร้อยละ 25 คิดเป็น 7,500,000 บาท 
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12. สินทรัพย์ใช้เป็นหลักประกนัวงเงินสินเชือ 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 เงินฝากประจาํ จาํนวน 39.99 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : 39.65 ลา้นบาท) ของบริษทั ไดใ้ช้

เป็นหลกัประกนัสําหรับหนังสือคาํประกนัของธนาคารทีออกให้แก่หน่วยงานราชการสองแห่ง จาํนวน 0.30 ลา้นบาท 

และจาํนวน 37 ลา้นบาท และคาํประกนัการใชบ้ตัรนาํมนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 1.60 ลา้นบาท 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 และวนัที 31 ธันวาคม 2561 เงินคาํประกนัจาํนวน 0.50 ลา้นบาท ของบริษทั ใชค้าํประกนัการ

ใชบ้ตัรนาํมนั และจาํนวน 6 ลา้นบาทออกให้แก่หน่วยงานเอกชนแห่งหนึงในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 30 กันยายน 2562 และ วนัที 31 ธันวาคม 2561 เครืองจกัรและอุปกรณ์ซึงมีราคาทุนจาํนวน 50.50 ล้านบาท    

(คิดค่าเสือมราคาเตม็จาํนวนแลว้) และอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (ดูหมายเหตุ 13) ใชเ้ป็นหลกัประกนัสําหรับหนงัสือ

คาํประกนัของธนาคารจาํนวน 35 ลา้นบาท ทีออกให้แก่กรมศุลกากรในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 และ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภยัสําหรับเครืองจกัรและอุปกรณ์

ขา้งตน้ส่วนหนึงไดมี้การโอนให้แก่ธนาคารนี 

13. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 และวนัที 31 ธันวาคม 2561 อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนของบริษทั ไดแ้ก่ ทีดิน จาํนวน     

2 โฉนด พืนทีประมาณ 16 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา แสดงโดยวิธีราคาทุน จาํนวน 58.36 ลา้นบาท (มูลค่ายติุธรรมตามราคา

ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระจดัทาํในปี 2561 โดยวิธีราคาตลาดจาํนวน 58.90 ลา้นบาทของ 2 โฉนด) ในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ทีดิน (16 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา) ใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับหนงัสือคาํประกนัของธนาคาร (ดูหมายเหตุ 12) 

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดอ้นุมติัการขายทีดินอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 

ในราคาไม่ตาํกว่าราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ และเมือวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัได้ตกลงขายทีดิน

บางส่วนแก่บริษทัผูเ้สนอซือทีไม่เกียวขอ้งกนัแห่งหนึง ในราคา 173.15 ลา้นบาท คิดเป็นราคา 9,907 บาทต่อตารางวา 

(ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 9,763 บาทต่อตารางวา) โดยผูซื้อรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการโอน และบริษทัมี

ภาระค่านายหนา้จาํนวน ร้อยละ 3 ของราคาขาย 
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14.      ทดีิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ

รายการเคลือนไหวอยา่งยอ่สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562 มีดงันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 182,094 

 ซือระหว่างงวด - ธุรกิจท่าเทียบเรือ   16,863 

- ธุรกิจขนส่งในประเทศ 54,904 

- ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 581 

 จาํหน่ายระหว่างงวด  (4,410) 

 ค่าเสือมราคาสะสมสินทรัพยท์ีจาํหน่ายในระหว่างงวด   2,734 

 ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด - ธุรกิจท่าเทียบเรือ  (9,219) 

                                        - ธุรกิจขนส่งในประเทศ (8,052) 

                                        - ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ (63) 

 ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วนัที 30 กันยายน 2562 235,432 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษทัไดท้บทวนคา่เผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์งัส่วนงานทา่เทียบเรือบางปะกง (รวมมูลค่า

สิทธิการเช่าตามหมายเหตุ 15) และส่วนงานขนส่งในประเทศโดยใชข้อ้มูลตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระโดยวิธี

รายได ้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีตน้ทุนทดแทน ตามลาํดบั พบว่า มูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่าทีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืน 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึงได้คิดค่าเสือมราคาเต็มจาํนวนแล้ว      

แต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วนัที 30 กันยายน 2562 มีจ ํานวน 287.86 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : 284.97 ล้านบาท)                

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 และวนัที 31 ธันวาคม 2561 ยานพาหนะและรถบรรทุกกึงพ่วงส่วนหนึงของบริษทัราคาทุน 

154.08 ลา้นบาท และ 88.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั เกิดจากการทาํสัญญาเช่าซือในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัไดรั้บแจง้ข้อมูลการเวนคืนทีดินจาํนวน 1 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา สําหรับค่าทดแทนทีดินในอตัราตารางวาละ 

20,000 บาท เป็นเงิน 13.55 ลา้นบาท และค่าทดแทนค่ารือถอนสิงปลูกสร้างและความเสียหายอืนๆ เป็นเงิน 9.14 ลา้น

บาท (รวมค่าทดแทนเบืองตน้ทงัสินเป็นเงิน 22.69 ลา้นบาท) บริษทัไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น

จาํนวนเงิน 3.90 ลา้นบาท ตามผลต่างของค่าทดแทนเบืองตน้ทีตาํกว่ามูลค่าตามบญัชี  

ในวนัที 23 สิงหาคม 2560 บริษทัได้ยืนอุทธรณ์ค่าทดแทนทีดินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และวนัที            

18 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดย้ืนอุทธรณ์ค่าทดแทนสิงปลูกสร้างและพืชผล การฟ้องร้องคดีเกียวกบัการขอเพมิค่าทดแทน

ทรัพยสิ์นทีถูกเวนคืนนนั  
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ในวนัที 15 พฤศจิกายน 2560 บริษทัดาํเนินการนาํโฉนดทีดินของบริษทัไปให้เจา้พนกังานทีดินจดทะเบียนหกัแบ่งทีดิน

ทีถูกเวนคนืแลว้  

ต่อมาเมือวนัที 30 มีนาคม 2561 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่า

ทดแทนถึงบริษทัว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไดเ้ห็นชอบกบัมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่า

ทดแทนทีมีมติดงันี 

1)   ยืนค่าทดแทนทีดินส่วนทีถูกเวนคืนกบัทางราชการ และค่าเสียหายจากการประกอบธุรกิจ เนืองจากค่าทดแทนที  

คณะกรรมการกาํหนดราคาเบืองตน้กาํหนดให้เป็นธรรมแลว้ 

2)    ไมก่าํหนดค่าทดแทนทีดินส่วนทีเหลือทมีีราคาลดลงของทีดินโฉนดเลขที 58293 ให้ เนืองจากทีดินส่วนทีเหลือยงั

ใชป้ระโยชน์ได ้ไม่เขา้หลกัเกณฑที์จะไดรั้บค่าทดแทนในส่วนนี 

3)    เพมิค่าทดแทนสิงปลูกสร้างบนทีดินโฉนดเลขที 58293 ให้อกีเป็นเงิน 453,518 บาท 

4)    เพมิค่าทดแทนความเสียหายระหว่างการจดัหาสถานทีประกอบการใหม่ให้อีกเป็นเงิน 109,411 บาท 

โดยแจง้ดว้ยว่ากรมทางหลวงจะไดติ้ดต่อให้บริษทัไปรับเงินค่าทดแทนในส่วนทีเพิมขึน พร้อมดอกเบียตามกฎหมาย

ต่อไป 

ในวนัที 6 สิงหาคม 2561 บริษทัไดยื้นขอรังวดัแบ่งขายเวนคืนทีดินโฉนดเลขที 58293 ต่อมาเจา้หน้าทีทีดินไดม้ีหนงัสือ

แจง้ให้ไปดาํเนินการจดทะเบียนโดยให้ไปดาํเนินการพร้อมกบัผูแ้ทนกรมทางหลวงตามหนังสือแจง้ลงวนัที 7 ธันวาคม 

2561 โดยแจง้ผลการรังวดัวา่เนือทีในส่วนทีเวนคืนรังวดัแลว้ไดเ้นือที 1 - 1 - 72 ไร่ (นอ้ยกว่าทีจดทะเบียนไว ้0 - 1 - 05 ไร่) 

เจา้หน้าทีเวนคืนไดมี้หนงัสือแจง้ขอให้บริษทัคืนเงินค่าทีดินทีบริษทัไดรั้บค่าเวนคืนไวแ้ลว้ เฉพาะส่วนทีรังวดั แลว้เนือที

ถูกเวนคืนลดลง  0 - 1 - 05 ไร่เป็นเงินจาํนวน 2,100,000 บาท เมือวนัที 27 สิงหาคม 2562 บริษทัไดจ้่ายเงินจาํนวน 2,100,000 

บาท คืนให้แก่กรมทางหลวงเรียบร้อยแลว้ เมือวนัที 11 ตุลาคม 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแบ่งขายเวนคืน  (กนัเขต)ทีดิน

โฉนดเลขที 58263 เสร็จเรียบร้อยแลว้ 

ในวนัที 7 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัได้ยืนฟ้องคดีปกครองขอเพิมค่าทดแทนอีกเป็นเงินจาํนวน 32,420,223 บาทพร้อม

ดอกเบียในอตัราดอกเบียสูงสุดของดอกเบียเงินฝากประเภทฝากประจาํของธนาคารออมสินในจาํนวนเงินทีเพิมขนึนบั

แต่วนัทีตอ้งมีการจ่ายเงินหรือวางค่าทดแทนนนั ขณะนีคดีอยู่ระหว่างพิจารณาชนัแสวงหาขอ้เท็จจริงของศาลปกครอง

กรมทางหลวง ที 1 อธิบดีกรมทางหลวง ที 2 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที 3 (ผูถู้กฟ้องคดีทงัสาม) ไดย้ืน

คาํให้การแก้คดีฉบับลงวนัที 30 พฤษภาคม 2562 แล้ว ศาลปกครองกลางไดส่้งสําเนาคาํให้การดังกล่าวมาให้บริษทั

เพอืให้บริษทัทาํคาํคดัคา้นคาํให้การยืนต่อศาลปกครองกลางภายใน 30 วนั เมือวนัที 8 สิงหาคม 2562 บริษทัไดย้ืนคาํร้อง

ขอขยายระยะเวลายนืคาํคดัคา้นครังที 2 ต่อศาลปกครองกลางแลว้ 
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15. สิทธิการเช่าและค่าเช่าค้างจ่าย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน      

2562  

 31 ธนัวาคม      

2561 

สิทธิการเช่า    

ราคาทนุ 134,906  134,906 

หัก  รายจ่ายตดับญัชีสะสม (71,493)  (69,431) 

        ค่าเผอืการดอ้ยค่า (37,883)  (37,883) 

สุทธ ิ 25,530  27,592 

ค่าเช่าค้างจ่าย 
   

ค่าเช่าจากวนัที 1 มกราคม 2542 ถึงวนัที 30 กนัยายน 2562 และ     

        วนัที 31 ธนัวาคม 2561 341,767  329,414 

จ่ายค่าเช่าจากวนัที 1 มกราคม 2542  ถึงวนัที 30 กนัยายน 2562 และ    

        วนัที 31 ธนัวาคม 2561 (265,773)  (247,258) 

สุทธ ิ 75,994  82,156 

แสดงภายใต ้    

หนีสินหมนุเวียน 24,686  24,686 

หนีสินไม่หมนุเวียน 51,308  57,470 

รวม 75,994  82,156 

ภาระผกูพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานทียกเลิกไม่ได้ 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน      

2562 

 31 ธนัวาคม      

2561 

    

ภายในหนึงปี 24,686  24,686 

หลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 98,745  98,745 

หลงัจากห้าปี 104,916  123,432 

รวม 228,347  246,863 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าทีดินเป็นระยะเวลา.30 ปี สินสุดในเดือนธนัวาคม 2571 ภายใตเ้งือนไขของสัญญาบริษทัไดจ้่ายเงิน

ค่าสิทธิการเช่าทีดินเป็นจาํนวนเงิน 134.90 ลา้นบาท 
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16.  เงนิกู้ยืมระยะยาว - สุทธ ิ

  พนับาท 

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  รวม  ดอกเบีย  สุทธิ 

ณ วันท ี30 กนัยายน 2562       

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  33,694  (5,809)  27,885 

ถึงกาํหนดชาํระหลงัหนึงปีแต่ไมเ่กินห้าปี  91,400  (7,972)  83,428 

รวม  125,094  (13,781)  111,313 

       

ณ วันท ี31 ธนัวาคม  2561       

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  20,113  (3,514)  16,599 

ถึงกาํหนดชาํระหลงัหนึงปีแต่ไมเ่กินห้าปี  55,028  (4,530)  50,498 

รวม  75,141  (8,044)  67,097 

เงินกูย้ืมระยะยาว ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 และวนัที 31 ธนัวาคม 2561 เกิดจากการซือยานพาหนะภายใตส้ัญญาเช่าซือ 

มูลค่าสุทธิทางบญัชีของยานพาหนะเหล่านี มีจาํนวน 130.77 ลา้นบาท และ 69.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั กรรมสิทธิของ

ยานพาหนะเหล่านีจะโอนมายงับริษทัเมือชาํระเงินงวดสุดทา้ย 

17. ทุนเรือนหุ้น 

 พนัหุ้น  พนับาท 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามญั     

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 (มูลค่าหุน้ละ 0.68 บาท) 1,299,043  883,349 

เพมิทุน 1,284,987  873,791 

ลดทุน (13)  (9) 

ณ วันท ี30 กนัยายน 2562 (มูลค่าหุ้นละ 0.68 บาท) 2,584,017  1,757,131 

    

หุ้นทีออกและชาํระแลว้     

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 (มูลค่าหุน้ละ 0.68 บาท) 871,760  592,797 

เพมิทุน 457,680  311,222 

ณ วันท ี30 กนัยายน 2562 (มูลค่าหุ้นละ 0.68 บาท) 1,329,440  904,019 
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17.1    ในทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นบริษทัครังที 1/2561 เมือวนัที 8 กุมภาพนัธ์ 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติในเรืองสาํคญัต่อไปนี 

1)      อนุมตัิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 592,371,171.68 บาท หรือเป็นจาํนวน 871,134,076 หุ้นเป็น 

957,033,230.80 บาทหรือเป็นจํานวน 1,407,401,810 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนใหม่จ ํานวน 

536,267,734 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.68 บาท คิดเป็นมูลค่าโดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 

364,662,059.12 บาท และอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพือให้สอดคลอ้งกบัการ

เพมิทุนจดทะเบียน ทีประชุมมีมติอนุมตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุน ดงันี 

- เพือเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จาํนวนไม่เกิน 292,326,871 หุ้น คิดเป็นมูลค่า   

198,782,272.28 บาท (มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.68 บาท) ในอตัรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เสนอขายใน

ราคาหุ้นละ 0.90 บาท 

- กรณีมีหุ้นเพิมทุนทีเหลือจากการเสนอขายผูถื้อหุ้นเดิม เสนอขายให้แก่บริษทั มิลล์คอนสตีล จาํกัด 

(มหาชน) (Private Placement)  

- เพือเสนอขายให้แก่บริษทั มิลล์คอนสตีล จาํกัด (มหาชน) จาํนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น คิดเป็น

มูลค่า 136,000,000 บาท (มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.68 บาท) เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.90 บาท 

- สําหรับการใช้สิทธิของ BTC  - W3 จาํนวนไม่เกิน 43,940,863 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 29,879,786.84 บาท  

(มูลค่า ทีตราไวหุ้้นละ 0.68 บาท) 

2) อนุมติัการเปลียนแปลงชือบริษทัจากเดิม บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน) เปลียนแปลงเป็น 

บริษทั บี จิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และแกไ้ขบริคณห์สนธิ ขอ้ 1 เพือให้สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงชือ

บริษทั 

3) อนุมติัขายหุ้นจาํนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น ให้กบัผูล้งทุนในวงจาํกดั (Private Placement) ไดแ้ก่ บริษทั     

มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) (“มิลลค์อน”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 

180,000,000 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาทีตาํกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทังนี “ราคา

ตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นบริษทัทีซือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นช่วงระหวา่ง 15 วนั

ทาํการก่อนวนัทีคณะกรรมการมีมติให้เสนอเรืองการเสนอขายหุ้นให้กบัผูล้งทุนในวงจาํกดัต่อทีประชุม

วิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2561 ซึงเท่ากบัหุ้นละ 1.27 บาทต่อหุ้น (ระหว่างวนัที 15 พฤศจิกายน 2560 - วนัที 

6 ธนัวาคม 2560) โดยบริษทัจะกาํหนดวนัจองซือหุ้นสามญัของบริษทัและชาํระเงินค่าหุ้นระหว่างวนัที 19 

- 23 กุมภาพนัธ์ 2561 (รวม 5 วนัทาํการ) 

เมือวนัที 21 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัได้จดทะเบียนเปลียนแปลงชือบริษทักับกระทรวงพาณิชยแ์ล้ว และ

วนัที  23กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัได้รับชาํระเงินค่าหุ้นจากการขายหุ้นในวงจาํกดัให้แก่บริษทั มิลล์คอน สตีล 

จาํกดั (มหาชน) จาํนวนเงิน 180,000,000 บาท 
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17.2    ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เมือวนัที 27 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติในเรืองดงัต่อไปนี 

1) อนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทัให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม จาํนวนไม่

เกิน 96,862,212 หน่วย ในอตัรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท)    

(B - W4) อตัราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัได้ 1 หุ้นในราคาใช้

สิทธิหุ้นละ 1.20 บาท และกาํหนดระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 3 ปีนบัแต่วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

2) อนุมัติการลดทุน จดท ะเบี ยน ของบ ริษัท  จ ํานวน 139,550,081.44 บาท จากเดิม  ทุนจดทะเบียน 

957,033,230.80 บ าท  เป็ น ทุน จดท ะเบียน  817,483,149.36 บ าท  โดยก ารตัด หุ้ น สามัญ ที ย ังไม่ ได้

ออกจาํหน่ายออก จาํนวน 205,220,708 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.68 บาท 

3) อนุมติัแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของ 

บริษทั 

4) อนุมติัเพิมทุนจดทะเบียนบริษทั จาํนวน 65,866,304.16 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุน จาํนวน 96,862,212 หุ้น มูลค่าที

ตราไว ้หุ้นละ 0.68 บาท 

5) อนุมติัแกไ้ขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพือให้สอดคลอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบียน

ของบริษทั 

6) อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนเพอืรองรับการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั

ของบริษทัให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิมจาํนวนไม่เกิน 96,862,212 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.68 บาท 

7) อนุมติัการจดทะเบียนสาขาของบริษทัเพิม 2 สาขา ไดแ้ก่ สาขาแหลมฉบงัและสาขาระยอง 
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17.3  ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั (B - W4) 

รายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัทีอนุมติัโดยผูถื้อหุ้น มีดงันี 

อตัราการใชสิ้ทธิ        :      ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น เวน้แต่กรณีทีมีการปรับ

อตัราการ ใชสิ้ทธิตามเงือนไขในการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิ          :     1.20 บาทตอ่หุ้น เวน้แต่กรณีทีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเงือนไขในการปรับสิทธิ 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  :    ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ B - W4 สามารถใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ B - W4 ได้

ปีละ 2 ครัง ในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี โดยให้วนั

ใช้สิทธิแรกตรงกับวนัที 28 ธันวาคม 2561 และวนัใช้สิทธิวนัสุดท้ายตรงกับวนัที

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ B - W4 มีอายุครบ 3 ปี นบัแต่วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

เมือวนัที 2 กรกฏาคม 2561 บริษทัยงัไดอ้อกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัเพิมทุน (B - W4) 

จาํนวน 96,862,212 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้น ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัเพิมทุนทีเหลือ จาํนวน 12,651 

หน่วย จะถูกยกเลิกในภายหลงั 

17.4     ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เมือวนัที 29 เมษายน 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติในเรืองดงัตอ่ไปนี 

1)     อนุมติัให้จดัตงับริษทัยอ่ย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 

รายละเอยีดบริษัทย่อยทีขอจัดตงั 

ชือบริษทัยอ่ย :     บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จาํกดั 

ทุนจดทะเบียน :   10,000,000 บาท 

วตัถุประสงค์ :    บริษทัให้สินเชือทุกประเภท ยกเวน้ทีเขา้ข่ายตอ้งขออนุญาตและรายงานกบัธนาคารแห่ง                

ประเทศไทย อนัไดแ้ก่ สินเชือบุคคล เป็นตน้ 

2) อนุมติัลดทุนจดทะเบียนบริษทัจากทุนจดทะเบียนจาํนวน 883,349,453.52 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 

883,340,850.84 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนทีเหลือจากการจดัสรรหุ้นเพือรองรับใบสาํคญัแสดง

สิทธิทีจะซือหุ้นสามญัเพิมทุน (B - W4) จาํนวน 12,651 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.68 บาท 

บริษัทได้จดทะเบียนการเปลียนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เมือวนัที  15 

กรกฎาคม 2562 
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18. การคําประกันและคดีความ 

บริษทัเป็นผูค้าํประกนัเงินกูยื้ม (รวมดอกเบีย) รายหนึงของบริษทัร่วมแห่งหนึงตงัแต่ปี 2547 เงินกูย้ืมนีใชใ้นการซือเรือ

บรรทุกสินคา้ บริษทัร่วมนีไม่ไดช้าํระเงินกูย้ืมตามงวดชาํระ_ 

เมือวนัที 4 เมษายน 2557 ธนาคารไดฟ้้องศาลให้บริษทัร่วม บริษทั และบริษทัร่วมอีกแห่ง (ในฐานะผูค้าํประกนั) ให้

ชาํระหนีเป็นจาํนวน 317.40 ลา้นบาท พร้อมทงัดอกเบียในอตัราร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินตน้ 234.90 ลา้นบาท นบัจากวนัที 5 

เมษายน 2557_ 

บริษทัไดป้ระมาณการขาดทุนจากการคาํประกนัเป็นจาํนวน_227 ลา้นบาท ในระหว่างปี 2557 ถึง 2558 

เมือวนัที 24 สิงหาคม 2558 บริษทัไดป้ระนีประนอมยอมความกบัธนาคารเพือชาํระหนีจากการคาํประกนัเป็นจาํนวนเงิน 

227 ลา้นบาททีศาล ต่อมาในปี 2559 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมทงัหมดทาํให้บริษทัสินสุดการเป็นบริษทัที

เกียวขอ้งกนัตงัแต่วนัทีดงักล่าว และตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 11 พฤษภาคม 2559 ไดอ้นุมตัิให้ฝ่าย

บริหารของบริษทัรวบรวมขอ้มูลเพือดาํเนินการทางกฎหมายทีจาํเป็นและสมควรในส่วนหนีสินทีคา้งชาํระต่อบริษทั

ต่อไป และเมือวนัที 11 เมษายน 2560 บริษทัไดยื้นฟ้องร้องต่อศาลลม้ละลายกลาง เพือดาํเนินคดีกบัอดีตบริษทัร่วมทงั

สองและผูค้าํประกนัแลว้รวม 4 ราย ต่อศาลลม้ละลายกลาง 

ปัจจุบนับริษทัไดยื้นคาํขอรับชาํระหนีต่อเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยแ์ลว้สําหรับอดีตบริษทัร่วม 2 ราย และสําหรับผูค้าํ

ประกนัร่วมอีก 2 ราย  
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19. ส่วนการดําเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย ทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมาํเสมอ เพือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน

และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัประกอบธุรกิจเกียวกบัท่าเรือทีบางปะกง ธุรกิจขนส่งในประเทศและธุรกิจให้บริการดา้นโลจิสติกส์ ขอ้มูลการ

จาํแนกส่วนงานของแต่ละประเภทธุรกิจของบริษทั สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562 

และ 2561 มีดงันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 ธุรกิจท่าเทียบเรือ ธุรกิจขนส่งใน ธุรกิจให้บริการ   

 และโรงพกัสินคา้ ประเทศ ดา้นโลจิสติกส์ อืนๆ รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากการให้บริการ 16,811 12,958 41,030 58,889 27,996 80,268 - - 85,837 152,115 

ตน้ทุนการให้บริการ (18,687) (16,219) (32,967) (55,725) (27,497) (74,487) - - (79,151) (146,431) 

กาํไร(ขาดทุน)ขนัตน้ (1,876) (3,261) 8,063 3,164 499 5,781 - - 6,686 5,684 

รายไดอื้น         883 1,487 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (21,853) (15,100) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (1,266) (1,088) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม         2,189 - 

ขาดทุนก่อนภาษี         (13,361) - 

ภาษีเงินได ้         (452) - 

ขาดทุนสุทธิ         (13,813) (9,017) 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน  

 ธุรกิจท่าเทียบเรือ ธุรกิจขนส่งใน ธุรกิจให้บริการ   

 และโรงพกัสินคา้ ประเทศ ดา้นโลจิสติกส์ อืนๆ รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากการให้บริการ 68,497 23,788 131,040 163,626 97,854 205,859 - - 297,391 393,273 

ตน้ทุนการให้บริการ (71,996) (40,128) (106,610) (158,304) (90,391) (195,358) - - (268,997) (393,790) 

กาํไร(ขาดทุน)ขนัตน้ (3,499) (16,340) 24,430 5,322 7,463 10,501 - - 28,394 (517) 

รายไดอื้น         7,016 7,648 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (52,952) (53,957) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (3,410) (2,804) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม         2,670 - 

ขาดทุนก่อนภาษี         (18,282) - 

ภาษีเงินได ้         (581) - 

ขาดทุนสุทธิ         (18,863) (49,630) 

           

สินทรัพยถ์าวร - มูลค่าตามบญัชี           

ณ วนัที 30 กนัยายน 2562  56,090  178,824  518  -  235,432 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561  44,094  138,000  -  -  182,094 

*บริษทัยอ่ยยงัไม่เริมดาํเนินธุรกิจ 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 ธุรกิจท่าเทียบเรือ ธุรกิจขนส่งใน ธุรกิจให้บริการ  

 และโรงพกัสินคา้ ประเทศ ดา้นโลจิสติกส์ รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากการให้บริการ 16,811 12,958 41,030 58,889 27,996 80,268 85,837 152,115 

ตน้ทุนการให้บริการ (18,687) (16,219) (32,967) (55,725) (27,497) (74,487) (79,151) (146,431) 

กาํไร(ขาดทุน)ขนัตน้ (1,876) (3,261) 8,063 3,164 499 5,781 6,686 5,684 

รายไดอ้นื       883 1,487 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (21,803) (15,100) 

ตน้ทุนทางการเงิน       (1,266) (1,088) 

ขาดทุนสุทธิ       (15,500) (9,017) 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 ธุรกิจท่าเทียบเรือ ธุรกิจขนส่งใน ธุรกิจให้บริการ  

 และโรงพกัสินคา้ ประเทศ ดา้นโลจิสติกส์ รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากการให้บริการ 68,497 23,788 131,040 163,626 97,854 205,859 297,391 393,273 

ตน้ทุนการให้บริการ (71,996) (40,128) (106,610) (158,304) (90,391) (195,358) (268,997) (393,790) 

กาํไร(ขาดทุน)ขนัตน้ (3,499) (16,340) 24,430 5,322 7,463 10,501 28,394 (517) 

รายไดอ้นื       7,016 7,648 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (52,902) (53,957) 

ตน้ทุนทางการเงิน       (3,410) (2,804) 

ขาดทุนสุทธิ       (20,902) (49,630) 

         
สินทรัพยถ์าวร - มูลค่าตามบญัชี         

ณ วนัที 30 กนัยายน 2562  56,090  178,824  518  235,432 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561  44,094  138,000  -  182,094 
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20. ขาดทุนต่อหุ้น 

20.1     ขาดทุนต่อหุ้นขนัพนืฐาน 

ขาดทุนต่อหุ้นขนัพืนฐานสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2562 และ 2561 คาํนวณโดย

การหารขาดทุนสาํหรับงวดดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นสามญัทีถือโดยผูถ้ือหุ้นในระหว่างงวด ดงันี 

 พนับาท / พนัหุ้น 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

         

ขาดทนุสาํหรับงวด (13,813)  -  (15,500)  (9,017) 

        

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัที 1 มกราคม 871,760  -  871,760  871,760 

ผลกระทบของหุ้นทีออก 89,546  -  89,546  - 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 961,306  -  961,306  871,760 

        

ขาดทนุตอ่หุ้นขนัพนืฐาน (บาท) (0.014)  -  (0.016)  (0.010) 

        

 พนับาท / พนัหุ้น 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

         

ขาดทนุสาํหรับงวด (18,863)  -  (20,902)  (49,630) 

        

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัที 1 มกราคม 871,760  -  871,760  584,654 

ผลกระทบของหุ้นทีออก 30,177  -  30,177  224,006 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 901,937  -  901,937  808,660 

        

ขาดทนุตอ่หุ้นขนัพนืฐาน (บาท) (0.021)  -  (0.023)  (0.061) 

เนืองจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัมีราคาตาํกว่าราคาใช้สิทธิซือหุ้นสามญั จึงไม่มีผลกระทบของหุ้นปรับลดเกิดขึน 

ดงันนัขาดทุนตอ่หุ้นปรับลดจึงเท่ากบัขาดทุนต่อหุ้นขนัพนืฐาน 

 



บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                      “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล                                                                                                        “สอบทานแล้ว”    

วันที 30 กันยายน 2562 

40 

 

20.2     ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด 

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารขาดทุนสุทธิส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย

ถ่วงนาํหนกัซึงออกจาํหน่ายและเรียกชาํระในระหว่างงวดปรับปรุงดว้ยผลกระทบจากสิทธิทีจะเลือกซือหุ้น 

บริษทัไมไ่ดค้าํนวณขาดทุนต่อหุ้นปรับลดสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562 และ 

2561 เนืองจากมูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัมีราคาตาํกว่าราคาใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญั 

21. ภาระผกูพัน 

21.1   ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าทีดิน (ตามหมายเหตุ 15) 

21.2   ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - อาคารสํานกังานใหญ่และยานพาหนะ 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 

ภายในระยะเวลา 1 ปี 4,032 

ระยะเวลามากกวา่ 1 ปี ถึง 5 ปี 7,294 

21.3   ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าทางการเงิน - ยานพาหนะและรถบรรทกุกึงพว่ง 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 

ภายในระยะเวลา 1 ปี 27,885 

ระยะเวลามากกวา่ 1 ปี ถึง 5 ปี 83,428 

21.4    ภาระผกูพนัจากการถูกเวนคืนทีดิน (ตามหมายเหตุ 14) 

21.5     ณ วนัที 30 กันยายน 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารออกหนังสือคาํประกันแก่การไฟฟ้าส่วน                                                                                                                              

ภูมิภาคจาํนวนเงิน 0.30 ลา้นบาท กรมศุลกากร จาํนวนเงิน 72 ลา้นบาท  



บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                      “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล                                                                                                        “สอบทานแล้ว”    

วันที 30 กันยายน 2562 
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21.6     ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 และเหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน บริษทัมีภาระผูกพนัจากการทาํสัญญา         

และ/หรือ บนัทึกขอ้ตกลงใดๆ ทีเกียวขอ้งกบัการขยายธุรกิจใหม่ดงักล่าวนี 

พนับาท 

ภาระผกูพนั 

 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 

 เหตุการณ์หลงัรอบระยะเวลารายงาน 

(1 กรกฎาคม 2562 - 13 พฤศจิกายน 2562) 

1. หนงัสือคาํประกนั  1,000  เมือยกเลิก 

22. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัเมือวนัที 13 พฤศจิกายน 2562  


