
 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผูถื้อหุ้นของบริษทั บี จิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั บี จิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน

รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ

กิจการ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี แสดงฐานะการเงินรวมและแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทั บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และผลการดําเนินงานรวมและผลการ

ดาํเนินงานเฉพาะกิจการ  และกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง

ตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ

ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนด

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนทเีกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม และ

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืนๆซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบ

บญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ เรืองต่างๆทีมีนยัสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและ

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืองเหล่านี 
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การด้อยค่าของทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ และสิทธกิารเช่า 

บริษทัตอ้งมีการทดสอบการดอ้ยค่าของบญัชีทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่า ทงัในส่วนของกิจการท่าเทียบเรือตาม

หมายเหตุ ขอ้ 16 และ 17 ทมีีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การทดสอบการ ดอ้ยค่ามีนยัสาํคญัต่อ

การตรวจสอบ เนืองจากบริษทัมียอดตามบญัชีสุทธิก่อนค่าเผือการดอ้ยค่าทีใชใ้นกิจการท่าเทียบเรือและกิจการขนส่ง ณ วนัท ี31 

ธันวาคม 2562 เป็นจาํนวน 296.61 ล้านบาท ผูบ้ริหารจึงใช้ดุลยพินิจในการประเมินค่อนขา้งมาก ซึงขึนอยู่กับขอ้สมมติซึง

สามารถเปลียนแปลงตามสภาพทางเศรษฐกิจ และภาวะตลาดในอนาคตรวมถึงการใชอ้ตัราคิดลด 

ดงันนัวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ไดร้วมถึงการสอบทานความเป็นไปไดข้องการเติบโตของรายไดข้องธุรกิจและการใช้อตัรา

คิดลด  เพือช่วยในการประเมินขอ้สมมติทีจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทั ขา้พเจา้ไดใ้ห้ความสําคญักบัความเพียงพอของการ

เปิดเผยขอ้มูลของกิจการเกียวกบัสมมติฐานซึงส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบการดอ้ยค่าทีอ่อนไหวมากทีสุด และมีผลกระทบ

อยา่งมีนยัสาํคญัทีสุดต่อการกาํหนดมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสิทธิการเช่าทีใชใ้นกิจการ 

ข้อมูลอืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ยขอ้มูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม

และรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยูใ่นรายงานประจาํปีนนั ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัทีในรายงาน

ของผูส้อบบญัชีนี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมไมค่รอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเชือมนัต่อขอ้มูลอืน  

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม คือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมี

สาระสําคญักบังบการเงินรวมหรือความรู้ทีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอนืมีการแสดงขอ้มูลทีขดั

ต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจ้าตอ้งสือสารเรืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเพือให้ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแล

ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลทีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกํากบัดแูลต่องบการเงินรวม 

ผูบ้ริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมเหล่านี โดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินและรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมทีปราศจาก

การแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจัดทาํงบการเงินรวม ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผย

เรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนือง เวน้แต่

ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค ์เพือให้ไดค้วามเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและเสนอรายงานของผูส้อบ

บัญชีซึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผล คือความเชือมันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ

รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลทีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญัทีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมือ

คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมจากการใชง้บการเงินรวมเหล่านี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสัยเยียงผูป้ระกอบวชิาชีพ

ตลอดการตรวจสอบการปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวม ไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนัและได้

หลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูล

ทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเนืองจากการ

ทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูลการแสดงขอ้มูลทีไม่

ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบเพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ  

กลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร 

 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีทีได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้

สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความ         ไม่

แน่นอนทีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลใน

งบการเงินรวมทีเกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของ

ขา้พเจา้ขึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้อย่างไรก็ตามเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานตอ่เนือง 

 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมแสดงรายการ

และเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม ่
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ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่างๆ ทีสําคญั ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที

ไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนยัสําคญัทีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในหาก

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบัความเป็น

อิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจา้เชือว่ามีเหตุผลที

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใช้เพือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด

ความเป็นอิสระ 

จากเรืองทีสือสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรืองต่างๆทีมีนยัสําคญัมากทีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน

รวมในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่

กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรืองดงักล่าวหรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึนขา้พเจา้พิจารณาว่า

ไม่ควรสือสารเรืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี

ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสารดงักล่าว 

ผูส้อบบญัชีทีรบัผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันีคือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 7305 

 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัที 2 มีนาคม 2563 



บริษัท บ ีจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 225,361                     323,599                     215,399                     323,599                     

เงินลงทุนชวัคราว - สุทธิ 7 150,043                     -                                150,043                     -                                

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน - สุทธิ 8 74,920                       120,170                     74,917                       120,170                     

เงินใหกู้ย้มืระยะสนั - สุทธิ 9 -                                -                                -                                -                                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 6,287                         8,085                         6,287                         8,085                         

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 529                            11,649                       529                            11,649                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 457,140                     463,503                     447,175                     463,503                     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผอืขาย - สุทธิ 10 180                            177                            180                            177                            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 65,705                       6,370                         62,680                       4,680                         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                                -                                10,000                       -                                

เงินลงทุนระยะยาวอืน 13 34,000                       16,500                       34,000                       16,500                       

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 15 58,365                       58,365                       58,365                       58,365                       

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 236,076                     182,094                     236,076                     182,094                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน - สุทธิ 415                            333                            415                            333                            

สิทธิการเช่า - สุทธิ 17 24,835                       27,592                       24,835                       27,592                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 14 54,957                       46,427                       54,957                       46,427                       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 474,533                     337,858                     481,508                     336,168                     

รวมสินทรัพย์ 931,673                     801,361                     928,683                     799,671                     

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 1



บริษัท บ ีจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 64,241                       91,227                       64,230                       91,227                       

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 29,331                       16,599                       29,331                       16,599                       

ค่าเช่าคา้งจ่าย 17 24,686                       24,686                       24,686                       24,686                       

หนีสินหมุนเวยีนอืน 392                            532                            392                            532                            

รวมหนีสินหมุนเวียน 118,650                     133,044                     118,639                     133,044                     

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 18 80,766                       50,498                       80,766                       50,498                       

ค่าเช่าคา้งจ่าย 17 49,254                       57,470                       49,254                       57,470                       

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 19 270                            191                            270                            191                            

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 124                            -                                124                            -                                

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 130,414                     108,159                     130,414                     108,159                     

รวมหนีสิน 249,064                     241,203                     249,053                     241,203                     

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 2



บริษัท บ ีจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 20 1,757,131                  883,349                     1,757,131                  883,349                     

   ทุนทอีอกและชาํระแลว้ 20 904,019                     592,797                     904,019                     592,797                     

ส่วนเกิน(ส่วนตาํ)มูลค่าหุน้สามญั - สุทธิ 20 (97,025)                     63,163                       (97,025)                     63,163                       

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 21 -                                -                                -                                -                                

   ขาดทุนสะสม (124,396)                   (95,810)                     (127,375)                   (97,500)                     

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 10 11                              8                                11                              8                                

ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 682,609                     560,158                     679,630                     558,468                     

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 931,673                     801,361                     928,683                     799,671                     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 3



บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธนัวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 384,403                   560,568                   384,403                   560,568                   

รายไดอื้น 23 8,433                      10,270                     8,419                      10,270                     

รวมรายได้ 392,836                   570,838                   392,822                   570,838                   

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 24 350,183                   548,563                   350,183                   548,563                   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 24 60,418                     69,049                     60,358                     69,049                     

หนีสงสัยจะสูญ 6,931                      -                              6,931                      -                              

ตน้ทุนทางการเงิน 5,225                      3,928                      5,225                      3,928                      

รวมค่าใช้จ่าย 422,757                   621,540                   422,697                   621,540                   

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,995                      2,139                      -                              -                              

(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (27,926)                   (48,563)                   (29,875)                   (50,702)                   

ภาษีเงินได้ 660                         449                         -                              -                              

(ขาดทุน)สําหรับปี (28,586)                   (49,012)                   (29,875)                   (50,702)                   

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนื

รายการทีตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

- กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย 10 3                             (635)                        3                             (635)                        

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

- ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว ้

สาํหรบัโครงการผลประโยชน์พนกังาน 19 -                              383                         -                              383                         

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี 3                             (252)                        3                             (252)                        

(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับปี (28,583)                   (49,264)                   (29,872)                   (50,954)                   

การแบ่งปัน(ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (28,586)                   (49,012)                   (29,875)                   (50,702)                   

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                          -                              -                              -                              

(28,586)                   (49,012)                   (29,875)                   (50,702)                   

การแบ่งปัน(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (28,583)                   (49,264)                   (29,872)                   (50,954)                   

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                          -                              -                              -                              

(28,583)                   (49,264)                   (29,872)                   (50,954)                   

(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)

ขันพนืฐานและปรับลด 27 (0.028) (0.059) (0.030) (0.061)

จํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลยีถ่วงนําหนัก (พนัหุ้น) 27 1,009,691                824,564                   1,009,691                824,564                   

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 4



บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

ทุนเรือนหุ้น ผลกําไร(ขาดทุน) ผลต่างจากการเปลยีนแปลง รวม

ทีออก ส่วนเกิน(ส่วนตํา) ทุนสํารอง จากการวัดมูลค่าใหม่ของ ในมูลค่ายุติธรรมของ องค์ประกอบอืนของ ส่วนได้เสียทไีม่มี รวมส่วนของ

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

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

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

โอนไปกาํไรสะสม 19 -                           -                           -                          383                     (383)                                -                                         (383)                         -                             -                             

(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                           -                           -                          (49,012)               383                                 (635)                                   (252)                         -                             (49,264)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 592,797               63,163                 -                          (95,810)               -                                      8                                        8                               -                             560,158                 

เพมิทุน 20 311,222               (160,188)              -                          -                          -                                      -                                         -                               -                             151,034                 

(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                           -                           -                          (28,586)               -                                      3                                        3                               -                             (28,583)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 904,019               (97,025)                -                          (124,396)             -                                      11                                      11                             -                             682,609                 

พันบาท

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 5  



บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

ทุนเรือนหุ้น ผลกําไร(ขาดทุน)จากการ ผลต่างจากการเปลยีนแปลง รวม

ทีออก ส่วนเกิน(ส่วนตํา) ทุนสํารอง วัดมูลค่าใหม่ของ ในมูลค่ายุติธรรมของ องค์ประกอบอืนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ผลประโยชน์พนักงาน เงินลงทุนเผือขาย ส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น - สุทธิ

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

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

โอนไปกาํไรสะสม 19 -                             -                             -                             383                        (383)                                    -                                             (383)                           -                           

(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                             -                             -                             (50,702)                  383                                     (635)                                       (252)                           (50,954)                    

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 592,797                 63,163                   -                             (97,500)                  -                                          8                                            8                                558,468                   

เพมิทุน 20 311,222                 (160,188)                -                             -                             -                                          -                                             -                                 151,034                   

(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                             -                             -                             (29,875)                  -                                          3                                            3                                (29,872)                    

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 904,019                 (97,025)                  -                             (127,375)                -                                          11                                          11                              679,630                   

พันบาท

กําไร (ขาดทุน) สะสม

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนก่อนภาษีสาํหรับปี (27,926)                   (48,563)                   (29,875)                   (50,702)                   

ปรับรายการทีกระทบผลขาดทุนเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนืหมุนเวยีน(เพมิขึน)ลดลง 38,196                     (106,932)                 38,199                     (106,932)                 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน(เพมิขึน)ลดลง 11,119                     (3,571)                     11,119                     (3,571)                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน(เพมิขึน) (76)                          (276)                        (76)                          (276)                        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนืหมุนเวยีนเพมิขึน(ลดลง) (27,025)                   74,600                     (27,036)                   75,049                     

ค่าเช่าคา้งจ่าย(ลดลง) (8,215)                     (8,215)                     (8,215)                     (8,215)                     

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืนเพมิขึน(ลดลง) 124                          (200)                        124                          (200)                        

หนีสินหมุนเวยีนอืนเพมิขึน(ลดลง) (140)                        532                          (140)                        532                          

ค่าเสือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี 27,231                     33,669                     27,231                     33,669                     

หนีสงสัยจะสูญ 6,929                       -                              6,929                       -                              

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 79                            154                          79                            154                          

(กาํไร)จากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย -                              (782)                        -                              (782)                        

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 103                          156                          103                          156                          

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร อปุกรณ์ 170                          (224)                        170                          (224)                        

(กาํไร)จากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน -                              (564)                        -                              (564)                        

(กาํไร)จากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พือคา้ (43)                          -                              (43)                          -                              

ประมาณการหนีสิน 4,200                       -                              4,200                       -                              

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม (1,995)                     (1,690)                     -                              -                              

ดอกเบียรับ (6,360)                     (929)                        (6,346)                     (929)                        

ดอกเบียจ่าย 5,225                       3,928                       5,225                       3,928                       

รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอด(ขาดทุน) 21,596                     (58,907)                   21,648                     (58,907)                   

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดําเนินงาน

ภาษเีงินได(้จ่ายออก) (6,287)                     (8,085)                     (6,287)                     (8,085)                     

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 15,309                     (66,992)                   15,361                     (66,992)                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

งบการเงินรวม
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บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับดอกเบีย 6,360                       929                          6,346                       929                          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย -                              18,380                     -                              18,380                     

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนชวัคราว (150,000)                 -                              (150,000)                 -                              

เงินสดจ่ายจากการซือเงินลงทุนระยะยาวอนื (17,500)                   (16,500)                   (17,500)                   (16,500)                   

เงินฝากติดภาระคาํประกนั(เพมิขึน) (368)                        (34,942)                   (368)                        (34,942)                   

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (5,444)                     (5,701)                     (5,444)                     (5,701)                     

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอนื (359)                        (483)                        (359)                        (483)                        

เงินสดจ่ายจากการซือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (58,000)                   (4,680)                     (58,000)                   (4,680)                     

เงินสดจ่ายจากการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                              -                              (10,000)                   -                              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,505                       2,495                       1,505                       2,495                       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                              167,960                   -                              167,960                   

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (223,806)                 127,458                   (233,820)                 127,458                   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายดอกเบีย (5,166)                     (3,917)                     (5,166)                     (3,917)                     

เงินสดจ่ายคืนหนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (35,610)                   (14,294)                   (35,610)                   (14,294)                   

เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสัน (150,000)                 -                              (150,000)                 -                              

เงินสดรับคืนจากการให้กูย้มืระยะสัน 150,000                   -                              150,000                   -                              

เงินสดรับจากการเพมิทุน 151,035                   258,395                   151,035                   258,395                   

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 110,259                   240,184                   110,259                   240,184                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ (98,238)                   300,650                   (108,200)                 300,650                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 6 323,599                   22,949                     323,599                   22,949                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 6 225,361                   323,599                   215,399                   323,599                   

ข้อมูลเพมิเตมิเกยีวกบังบกระแสเงนิสด

ในปี 2561 บริษทัไดซื้อสินทรัพยโ์ดยการก่อหนี - หนีสินภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงินจาํนวน 26.88 ลา้นบาท

ในปี 2562 บริษทัไดซื้อสินทรัพยโ์ดยการก่อหนี - หนีสินภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงินจาํนวน 74.41 ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 8
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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 บริษทัไดเ้พิมธุรกิจดา้นการขนส่งและ

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 หมูที่ 6 ตาํบลสุรศกัดิ อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

สาขา 3  : เลขที 99 หมู่ที 3 ตาํบลนิคมพฒันา อาํเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน และการนําเสนองบการเงินรวม 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินไดจ้ดัทาํขึนตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึงหมายถึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกภายใต้พระราชบัญญตัิวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกาํหนดของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว่์าด้วยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใต้

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินนีไดจ้ดัทาํเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ทังนี

งบการเงินนีมีวตัถุประสงคที์จดัทาํขนึเพือแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านนั  

ยกเวน้ทีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี งบการเงินนีจดัทาํขึนโดยถือเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม 

เพือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน บริษัทได้จัดทาํงบการเงินฉบับภาษาองักฤษขึนจากงบการเงินฉบับ

ภาษาไทยนี   ซึงไดน้าํเสนอเพือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพือใชใ้นประเทศ 
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2.2 เกณฑ์ในการนําเสนองบการเงนิ 

งบการเงินรวมนีไดร้วมงบการเงินของบริษทั บี จิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยทีบริษทัมีอาํนาจควบคุม

หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทีบริษทัมีสิทธิออกเสียง ดงันี 

  สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)   

  ณ วนัที 31  ณ วนัที 31   

  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561  ประเภทธุรกิจ 

บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จาํกดั  100  -  ให้สินเชือทุกประเภท ยกเวน้ทีเขา้ 

      ข่ายตอ้งขออนุญาตและรายงานกบั 

      ธนาคารแห่งประเทศไทย 

รายการบญัชีกบับริษทัยอ่ยทีมีสาระสาํคญัไดถู้กหกัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

งบการเงินรวมนีได้จดัทาํขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับทีใช้สําหรับรายการบญัชีทีเหมือนกนัหรือ

เหตุการณ์ทางบญัชีทีคลา้ยคลึงกนัสาํหรับการจดัทาํงบการเงินเฉพาะของบริษทั 

2.3 การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย ฝ่ายบริหารมีความจาํเป็นตอ้งใช้

ประมาณการ และขอ้สมมติฐานทีกระทบต่อรายได ้รายจ่าย สินทรัพยแ์ละหนีสิน เพือประโยชน์ในการกาํหนด

มูลค่าของสินทรัพย ์หนีสิน ตลอดจนหนีสินทีอาจเกิดขึน ดว้ยเหตุดงักล่าว ผลของรายการเมือเกิดขึนจริงจึงอาจ

แตกต่างไปจากทีไดป้ระมาณการไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมาํเสมอ การปรับประมาณ

การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบญัชีทีการประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการ

กระทบเฉพาะงวดบญัชีนนัๆ หรือบนัทึกในงวดบญัชีทีปรับและงวดบญัชีในอนาคตหากการปรับประมาณการ

กระทบทงังวดบญัชีในปัจจุบนัและอนาคต 

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีทีสําคญั ไดแ้ก่ 

ผลประโยชน์พนักงาน  

หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึง

ต้องอาศยัข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด จาํนวนเงินเดือน ทีคาดว่าจะเพิมขึนใน

อนาคต อตัรามรณะและปัจจยัทีเกียวขอ้งในเชิงประชากรศาสตร์ เป็นตน้ ในการกาํหนดอตัราคิดลดฝ่ายบริหารได้

พิจารณาถึงอตัราดอกเบียทีสะทอ้นถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบนั ส่วนอตัรามรณะใชข้อ้มูลตารางอตัรา

มรณะทีเปิดเผยทวัไปในประเทศ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลงัการเลิกจา้งงานทีเกิดขึนจริงนนัอาจแตกต่างไป

จากทีประมาณไว ้
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะตดัจาํหน่าย โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณและจะพิจารณาดอ้ยค่าหากมีขอ้

บ่งชี 

ค่าเสือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารใชป้ระมาณอายุการใชง้านและมูลค่าซากเมือเลิกใช้

งานของอาคารและอุปกรณ์ และไดมี้การทบทวนอายกุารใชง้านและมูลค่าซากหากมีการเปลียนแปลง  

ค่าเผือหนสีงสัยจะสูญ 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวตัิการชาํระหนี และการคาดการณ์เกียวกบัการชาํระหนีใน

อนาคตของลูกคา้ ลูกหนีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเมือทราบว่าเป็นหนีสูญ 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

บริษทัพิจารณาค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หากมีขอ้บ่งชีว่ามีการดอ้ยค่า เมือพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ดงักล่าวลดลงอย่างมีสาระสําคญั บริษทัจะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ซึงการประมาณการ

ดงักล่าวขนึอยู่กบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และนโยบายการบัญชีทีสําคญั 

ก.     มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปีกลุ่มบริษทัไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ปรับปรุง (ปรับปรุง ) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลา

บญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที  มกราคม  มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ

ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน

ใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกียวกับ วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงไดมี้การเปลียนแปลง

หลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 15 เรือง รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน การบญัชีที

เกียวขอ้งต่อไปนี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2560) เรือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 31 

 (ปรับปรุง 2560) 

เรือง รายได ้- รายการแลกเปลียนเกียวกบั

บริการโฆษณา 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เรือง โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เรือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 กบัสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาทีอยู่

ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบบัอืน มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขนัตอนสําหรับการรับรู้

รายไดที้เกิดขึนจากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีกิจการ

คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลียนสินคา้หรือบริการทีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้

ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ทีเกียวขอ้งทงัหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขนัตอน 

ทงันีมาตรฐานฉบบันีไมมี่ผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลัง

วนัที  มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือ

หลงัวนัที 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพอืให้มี

เนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจน

เกียวกับวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปนีทีมีการเปลียนแปลงหลกัการสาํคญัซึงสามารถสรุปไดด้งันี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงินประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกียวกับการจัดประเภทและ                                 

การวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร

ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเกียวกบั

วิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุน  ดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 

และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทาง

การเงิน และเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี  มีผลบงัคบัใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความ

มาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัทีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริมนาํมาตรฐาน

ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ

แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินสําหรับสัญญา

เช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ 

การบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคง

ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะนาํมาตรฐานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบตัิโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐาน

รายงานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบติัใชค้รังแรกโดยการปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และ

ไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าการนาํมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัที 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมีจาํนวนเพิมขึนรวมทงัสินประมาณ 223.83 ลา้น

บาท และเฉพาะของบริษทัฯประมาณ 223.83 ลา้นบาท และหนีสินของกลุ่มบริษทัมีจาํนวนเพิมขึนรวมทงัสิน

ประมาณ 223.83 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯประมาณ 223.83 ลา้นบาท 
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4. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

รายการบัญชีทีเป็นเงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการสินทรัพยแ์ละ

หนีสินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนันนั 

กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีไม่เป็นตวัเงิน ซึงเกิดจากรายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม 

แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในทีนาํเสนอให้ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุด ดา้นการ

ดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลทีมีหนา้ทใีนการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผล

การปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซึงพิจารณาวา่คือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

บริษทันาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดย

พิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑ์ ในการกาํหนดส่วนงาน       

(ดูหมายเหตุขอ้ 26) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือเรียก และเงินลงทุนระยะ

สันทีมีสภาพคล่องสูง  

เงินลงทุนชัวคราว 

เงินลงทุนชวัคราวจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถือเป็นเงินลงทุนเพือคา้ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีทีวดัมูลค่า 

การจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิทีไดรั้บจากการจาํหน่ายเมือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของ

เงินลงทุนนนัจะบนัทึกรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุน กรณีทีจาํหน่ายเงินลงทุนทีถือไวใ้นตราสารหนีหรือตราสารทุนชนิด

เดียวกนัออกไปบางส่วนราคาตามบญัชีของเงินลงทุนทีจาํหน่ายจะใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน(FIFO) ดว้ยราคาตามบญัชีจาก

จาํนวนทงัหมดทีถือไว ้

บริษทัใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) ในการคาํนวณ ตน้ทุนของเงินลงทุน 

ลูกหนีการค้า 

ลูกหนีการคา้รับรู้เริมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสิงตอบแทนทีไดรั้บหรือคา้งรับ และจะวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยจาํนวนเงิน

ทีเหลืออยู่หกัดว้ยค่าเผือหนีสงสัยจะสูญซึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสินงวด ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 

หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหนีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าทีคาดว่าจะสามารถเรียกเก็บได ้หนีสูญที

เกิดขึนจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุน 
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย 

ตราสารหนีและตราสารทุนซึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด_นอกเหนือจากทีถือไวเ้พือคา้หรือตงัใจถือไว้

จนครบกําหนด_จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผือขายและแสดงในมูลค่ายุติธรรม_กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคา

หลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในกาํไรเบด็เสร็จอืน 

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยท์ีถือครองโดยบริษทัเพือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการเพิมขึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือ

ทงัสองอยา่ง และไม่ไดมี้ไวใ้ชง้านโดยกิจการในบริษทัจะถูกจดัประเภทเป็นอสังหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน  

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนของบริษทั ไดแ้ก่ ทีดินทีถือครองไวเ้พือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าระยะยาว หรือจาก

การเพมิมูลค่าของสินทรัพย ์และรวมถึงทีดินซึงยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต  

การรับรู้รายการเมือเริมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน หลังจากการรับรู้เมือเริมแรก 

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวธีิราคาทุน หกัค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

เงินลงทุนระยะยาว 

เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทวัไป ซึงแสดงในราคาทุนปรับลดดอ้ยค่า

เผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนโดยมูลค่าทีลดลงดงักล่าวแสดงเป็นงวดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุน 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน

ปรับลดดอ้ยค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนโดยมูลค่าทีลดลงดงักล่าวแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน

งบกาํไรขาดทุน 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ทีดินแสดงตามราคาทุน 

อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ค่าเสือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน ค ํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพยแ์ตล่ะรายการ  ค่าเสือมราคาคาํนวณจากตน้ทุนของสินทรัพยห์ักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

อายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือทบทวนทุกสินปี อายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยโ์ดยประมาณ

แสดงไดด้งันี 

 

 

 

 



บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ                                                                                                                                                

วันที 31 ธันวาคม 2562 

16 

 

 ปี 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าทีดิน 20 

อาคารและส่วนปรับปรุง 20 - 50 

ท่าเทียบเรือ 20 

เครืองจกัรและอปุกรณ์ 5 และ 10 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและเครืองใชส้าํนกังาน 3 และ 5 

ยานพาหนะ 5, 7 และ 10 

บริษทัไมค่ิดค่าเสือมราคาสาํหรับสินทรัพยท์ีอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ และจะพิจารณาการดอ้ยค่าหากมีขอ้

บ่งชี  

สิทธิการเช่าทีดิน 

สิทธิการเช่าทีดินแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า สิทธิการเช่าทีดินจะถูกตดัจาํหน่าย

และบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงภายใตร้ะยะเวลาทีกาํหนดในสัญญา 30 ปี 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

บริษทัพิจารณาค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หากมีข้อบ่งชีว่ามีการด้อยค่า เมือพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ดงักล่าวลดลงอยา่งมีสาระสาํคญั บริษทัจะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรพัย ์ซึงการประมาณการดงักล่าว

ขึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืนแสดงในราคาทนุ 

สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษทับันทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน/สัญญาเช่าซือเป็นสินทรัพย์และหนีสินด้วยราคายุติธรรมของ

สินทรัพยท์ีเช่า  หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า ส่วนดอกเบียจ่ายทีเกิดขึนจะบนัทึกตาม

ระยะเวลาของสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีทีบริษัทเป็นผู้เช่า 

บริษทับันทึกการเช่าทรัพยสิ์นทีความเสียงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยงัเป็นของผูใ้ห้เช่า เป็นสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน ค่าเช่าจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายตามระยะเวลาทีเช่า 

 

 



บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ                                                                                                                                                

วันที 31 ธันวาคม 2562 

17 

 

ผลประโยชน์พนักงาน 

- กองทุนสาํรองเลียงชีพพนกังาน 

บริษัทจัดให้มีกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบที ได้กําหนดการจ่ายสมทบไวแ้ล้ว 

สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพ ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทั และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน

ภายนอก กองทุนสํารองเลียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังานในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน และ

บริษทัจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้กองทุนนี ในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังาน เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียง

ชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเกิดรายการนนั 

- ผลประโยชน์พนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

บริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ้่ายเมือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัและพนักงานของบริษทัไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินทีพนกังานจ่ายสะสมและ

เงินทีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินที

บริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในปีทีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

บริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึงบริษทัถือว่าเงิน

ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

บริษทัคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณ

การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยบริษัทได้ทาํการประเมินภาระผูกพนัดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั  

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับ

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

ประมาณการหนีสิน 

ประมาณการหนีสินจะรับรู้ก็ต่อเมือบริษทัมีภาระหนีสินตามกฎหมายทีเกิดขึนในปัจจุบนัหรือทีก่อตวัขึนอนัเป็นผลมา

จากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพือชาํระภาระ

หนีสินดังกล่าว  และสามารถประมาณจํานวนภาระหนีสินได้อย่างน่าเชือถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจาํนวนทีเป็น

สาระสําคญั  ประมาณการหนีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคิดลดในตลาด

ปัจจุบนัก่อนคาํนวณภาษีเงินได ้ เพือให้สะทอ้นจาํนวนทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึงแปรไปตามเวลาและความ

เสียงทมีีต่อหนีสิน 
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รายได้ 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้เมือมีการให้บริการแก่ลูกคา้แลว้ โดยพิจารณาถึงขนัความสําเร็จของงานในการพิจารณา

จงัหวะในการส่งมอบการควบคุมเพือประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึงหรือรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึง 

ดอกเบียรับรับรู้ตามเกณฑสั์ดส่วนของเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

รายไดอื้นรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใชจ่้ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษเีงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี               

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรประจาํปีทีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีที

ประกาศใชห้รือทีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีทีเกียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชวัคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หนีสินและจาํนวนทีใชเ้พอืความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีทีคาดว่าจะใชก้บั

ผลแตกต่างชวัคราวเมือมีการกลบัรายการโดยองิกบักฎหมายทีประกาศใชห้รือทีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพือเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน  

ณ ทุกวนัทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

บริษทัคาดว่ามีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะไม่ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากกาํไรเพือเสียภาษีในอนาคต ดงันนับริษทัจึง

ไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขนัพืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปี ดว้ยจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วง

นาํหนกัทีออกและเรียกชาํระแลว้ 
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บคุคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็น

ทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัทีทาํหน้าทีถือหุ้นบริษทัยอ่ยและกิจการ

ทีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซึงถือ

หุ้นทีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ

หรือพนักงานของบริษทั ตลอดทงัสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการทีเกียวข้องกับบุคคล

เหล่านนั 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการบริษทัคาํนึงถึงเนือหาของ

ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะตอ้งจ่ายเพือโอนหนีสินให้ผูอื้น

โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขนึในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัทีวดัมลูค่า บริษทัใช้

ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไมมี่ตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์

หรือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะประมาณมูลค่า

ยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดท้ี

เกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนนัให้มากทีสุด 

ลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมทีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็น

สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายตุิธรรม ดงันี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอนืทีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มลูทีไมส่ามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขึน 

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรม

สาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีถืออยู ่ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึนประจาํ 
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5. รายการบัญชีและยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั_หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุมบริษทั

ทงัทางตรงและทางออ้ม หรือมีอทิธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัในการตดัสินใจดา้นการเงิน หรือการดาํเนินงานของบริษทั 

5.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* เริมตน้ความสัมพนัธ์เป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนัตงัแต่วนัท ี1 มีนาคม 2561 

** เริมตน้ความสัมพนัธ์เป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนัตงัแต่วนัที 13 พฤศจิกายน 2561 

5.2 นโยบายการกาํหนดราคา 

 นโยบายกาํหนดราคา 

2561 รายไดจ้ากการให้บริการ ปี 2562 

 - ตามราคาตลาด 

- ส่วนงานให้บริการดา้นโลจิสติกส์  ปี 2561 

 - ส่วนงานให้บริการดา้นโลจิสติกส์ โดยราคาทีตกลงร่วมกนั 
 - ส่วนงานขนส่งในประเทศ โดยวิธีตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม 

 และมีส่วนลดให้ตามทีตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่า ราคาทีตกลงกนั 

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 ยเูอยูซี จาํกดั  ประเทศไทย  บริษทัทีเกียวขอ้งกนั โดยมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั มาลาคี จาํกดั  ประเทศไทย  ผูถื้อหุ้นในบริษทั 

บริษทั ซีพีเอส ชิปปิงแอนดโ์ลจิสติกส์ จาํกดั **  ประเทศไทย  บริษทัร่วม 

กรรมการบริษทั  ประเทศไทย  กรรมการบริษทั 

ผูบ้ริหารสาํคญั  ประเทศไทย  บุคคลทีมีอ ํานาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สังการ และควบคุมกิจกรรมตา่ง ๆ 

ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทงันี

รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทาํ

หนา้ทีในระดบับริหารหรือไม่) 
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รายการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561       

มีดงันี 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561  2562  2561 

กิจการทีเกยีวข้องกนั         

รายได้จากการให้บริการ         

บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน)  125,110  136,520  125,110  136,520 

บริษทั มิลลค์อน บูรพา จาํกดั  36,435  40,119  36,435  40,119 

บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จาํกดั  931  44,792  931  44,792 

บริษทั ซีพีเอส ชิปปิง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั  248  1,460  248  1,460 

บริษทั มาลาคี จาํกดั  12  1,704  12  1,704 

รวม  162,736  224,595  162,736  224,595 

         

ค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าเช่า         

บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน)  1  41  1  41 

บริษทั มิลลค์อน บูรพา จาํกดั  277  232  277  232 

บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จาํกดั  -  572  -  572 

บริษทั ยเูอยซีู จาํกดั   267  642  267  642 

บริษทั ซีพีเอส ชิปปิง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั  2,980  19,882  2,980  19,882 

รวม  3,525  21,369  3,525  21,369 

         

ค่าตอบแทนผู้บริหารทีสําคัญ         

ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน  14,842  15,923  14,842  15,923 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  341  465  341  465 

รวม  15,183  16,388  15,183  16,388 
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ยอดคงเหลือสินทรัพยแ์ละหนีสิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กบักิจการทีเกียวขอ้งกนั มีดงันี 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธันวาคม  31 ธนัวาคม 

  2562  2561  2562  2561 

ลูกหนกีารค้าและลกูหนีหมุนเวียนอืน         

กิจการทีเกยีวข้องกนั         

ลูกหนีการคา้        

บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน)  17,350  33,709  17,350  33,709 

บริษทั มิลลค์อน บูรพา จาํกดั  2,564  4,121  2,564  4,121 

บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จาํกดั  143  8,821  143  8,821 

บริษทั ซีพีเอส ชิปปิง แอนด ์

โลจิสติกส์ จาํกดั 

 

15 

 

1,563 

 

15 
 

1,563 

บริษทั มาลาคี จาํกดั  -  93  -  93 

รวมลูกหนีการคา้  20,072  48,307  20,072  48,307 

ลูกหนีหมุนเวียนอืน         

 รายไดค้า้งรับ         

บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน)  1,295  1,891  1,295  1,891 

บริษทั มิลลค์อน บูรพา จาํกดั  1,580  2,567  1,580  2,567 

บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จาํกดั  114  1,435  114  1,435 

บริษทั มาลาคี จาํกดั  -  22  -  22 

รวมรายไดค้า้งรับ  2,989  5,915  2,989  5,915 

เงินทดรองจ่าย         

บริษทั มิลลค์อน บูรพา จาํกดั  28  12  28  12 

บริษทั มาลาคี จาํกดั  -  35  -  35 

รวมเงินทดรองจ่าย  28  47  28  47 

รวมลูกหนีหมุนเวียนอนื  3,017  5,962  3,017  5,962 

รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน         

กิจการทีเกยีวข้องกนั  23,089  54,269  23,089  54,269 
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  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธันวาคม  31 ธนัวาคม 

  2562  2561  2562  2561 

เจ้าหนกีารค้ากจิการทีเกยีวข้องกัน         

 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 

 

6,068 

 

21,274 

 

6,068  21,274 

รวมเจ้าหนีการค้ากจิการทีเกยีวข้องกัน  6,091  21,769  6,091  21,769 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

เงินสดในมือ  198  333  198  333 

เงินฝากธนาคาร  225,163  323,266  215,201  323,266 

รวม  225,361  323,599  215,399  323,599 

7. เงินลงทุนชัวคราว - สุทธ ิ

 พนับาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 

 ราคาทุน / ราคา ราคาทุน / ราคา 

 ทุนตดัจาํหน่าย ทุนตดัจาํหน่าย 

หลกัทรัพยเ์พอืคา้   

หน่วยลงทนุในกองทุนเปิด 150,000 - 

บวก ค่าเผอืการปรับมูลค่า 43 - 

รวมเงนิลงทุนชัวคราว - สุทธ ิ 150,043 - 
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การเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์กียวกบัการเปลียนแปลง

ของเงินลงทุนชวัคราวในระหว่างปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562  มีดงันี 

8. ลูกหนกีารค้าและลกูหนีหมุนเวียนอืน - สุทธ ิ

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม    

2562 

 31 ธนัวาคม    

2561 

 31 ธนัวาคม    

2562 

 31 ธนัวาคม    

2561 

ลูกหนีการคา้ 68,651  97,293  68,651  97,293 

หัก ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (6,949)  -  (6,949)  - 

รวมลูกหนีการคา้ 61,702  97,293  61,702  97,293 

ลูกหนีอนื        

- ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 3,867  3,077  3,867  3,077 

- เงินทดรองจ่าย 811  4,739  811  4,739 

- รายไดค้า้งรับ 7,220  12,611  7,220  12,611 

- ลูกหนีอนืๆ 1,353  2,483  1,350  2,483 

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

รวมลูกหนีอนื 13,218  22,877  13,215  22,877 

รวมลูกหนกีารค้าและลูกหนี

หมุนเวียนอืน - สุทธ ิ 74,920  120,170  74,917  120,170 

 

 

 

 

 

 

 

  พนับาท  

ราคาตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2562 - 

ผลรวมการซือเงินลงทุน 150,000 

การเปลียนแปลงมูลค่ายตุิธรรม 43 

ราคาตามบัญชี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 150,043 
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ลูกหนีการคา้แยกตามอายหุนี ดงันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม    

2562 

 31 ธนัวาคม    

2561 

 31 ธนัวาคม    

2562 

 31 ธนัวาคม    

2561 

ลูกหนีทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ :        

-   ปกติ 48,563  43,791  48,563  43,791 

ลูกหนีทีเกินกาํหนดชาํระ :        

-  ไม่เกิน 3 เดือน 6,730  47,483  6,730  47,483 

-   มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 3,962  1,139  3,962  1,139 

-   มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 2,020  1,439  2,020  1,439 

-    มากกว่า 12 เดือน 4,385  -  4,385  - 

 65,660  93,852  65,660  93,852 

ลูกหนีรับสภาพหนี 2,398  -  2,398  - 

เช็ครับล่วงหน้า 593  3,441  593  3,441 

รวม 68,651  97,293  68,651  97,293 

โดยปกติระยะเวลาการให้เครดิตแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตงัแต่ 7 วนั ถึง 30 วนั 

บริษทัมีกลุ่มบริษทัทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึงตกลงระยะเวลาการให้เครดิตจาํนวน 30 วนั 

ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญมีการเปลียนแปลงในระหว่างปี ดงันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม    

2562 

 31 ธนัวาคม    

2561 

 31 ธนัวาคม    

2562 

 31 ธนัวาคม    

2561 

ยอดยกมา 33  33  33  33 

เพมิขึน(ลดลง) 6,949  -  6,949  - 

ยอดยกไป 6,982  33  6,982  33 
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9. เงินให้กู้ยืมระยะสัน - สุทธ ิ

   พนับาท 

 อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 31 ธนัวาคม    

2561 

 31 ธนัวาคม 

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)     (377,813)  - 

ณ วันที 31 ธันวาคม     4,650  232,463 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ    (4,650)  (232,463) 

สุทธิ     -  - 

 

ลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน    

ดอกเบียค้างรับ     

ดอกเบียคา้งรับ 197  60,870 

หกั ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (197)  (60,870) 

สุทธิ -  - 

    

ลูกหนีอนื    

ลูกหนีอืน 332  227,631 

หกั ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (332)  (227,631) 

สุทธิ -  - 

รวม   -   - 

ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญมีการเปลียนแปลงในระหว่างปี ดงันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     31 ธนัวาคม 

2562 

 31 ธนัวาคม         

2561 

ยอดยกมา                    520,965                      520,965  

ตดัหนีสูญ                   (515,767)  - 

เพมิขึน(ลดลง)                           (20)  - 

ยอดยกไป                        5,178                      520,965  
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การเพมิขึนและลดลงของเงินให้กูยื้มระยะสัน มีดงันี 

 พนับาท 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที 1 การเปลียนแปลง ณ วนัที 31 

 มกราคม 2562 เพมิขึน (ลดลง) ธนัวาคม 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 (377,813) 4,650 

บริษทัไมไ่ดรั้บรู้ดอกเบียรับจากเงินให้กูย้มือดีตบริษทัร่วมของเงินตน้ 232.46 ลา้นบาท สําหรับปีสินสุดวนัที                31 

ธนัวาคม 2562 และ 2561 เนืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่าดอกเบียรับนีจะเรียกเก็บไม่ได ้บริษทัไดบ้นัทึกค่าเผือหนี

สงสัยจะสูญสาํหรับเงินให้กูย้ืมและดอกเบียคา้งรับไวท้งัจาํนวน 

ณ วนัที 30 ธันวาคม 2558 บริษทัไดเ้รียกเก็บหนีอดีตบริษทัร่วมแห่งหนึงเป็นจาํนวน 227 ลา้นบาท การเรียกคืนนีเกิดจาก

การจ่ายชาํระหนีแทนอดีตบริษทัร่วมแห่งหนึง ฝ่ายบริหารของบริษทัเชือว่าการเรียกคืนนีจะเรียกเก็บไม่ได ้ดงันนัจึงตงัค่า

เผอืหนีสงสัยจะสูญทงัจาํนวน 

เมือวนัที 10 มกราคม 2562 ศาลลม้ละลายกลางไดพิ้พากษาให้บริษทั แพลทตินัม คอนเทนเนอร์ ไลน์ส จาํกดั เป็นบุคคล

ลม้ละลาย บริษทัจึงตดัจาํหน่ายหนีสูญเงินให้กูยื้มระยะสันจาํนวน 153.95 ลา้นบาท  

เมือวนัที 25 มีนาคม 2562 ศาลลม้ละลายกลางไดพิ้พากษาให้บริษทั แพลทตินมั เอ็มเมอรัลด์ จาํกดั เป็นบุคคลลม้ละลาย 

บริษทัจึงตดัจาํหน่ายหนีสูญเงินให้กูยื้มระยะสันจาํนวน 73.86 ลา้นบาท  

เมือวนัที 29 มกราคม 2562 ทีประชุมคณะกรรมการครังที 3/2562 ไดมี้มติให้บริษทัสามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

แก่บุคคลทีไมเ่กียวโยงกนั จาํนวน 150 ลา้นบาท อตัราดอกเบียร้อยละ 1.25 ต่อเดือนโดยผูกู้ต้อ้งชาํระดอกเบียทุกสินเดือน 

เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึงผูกู้ต้กลงคาํประกนัเงินกูด้งักล่าวในรูปแบบหลกัทรัพยเ์ป็นหุ้นสามญัของบริษทั    ทริพเพิล ไอ 

โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) จดแจง้จาํนาํให้กบับริษทั 

เมือวนัท ี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 : ดูหมายเหต ุ22 



บริษัท บี จสิติกส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ                                                                                                                                                

วันที 31 ธันวาคม 2562 

28 

 

10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย - สุทธ ิ

 พนับาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม  

2562 

 31 ธนัวาคม  

2561 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย    

ราคาทุน 177  169 

บวก กาํไร(ขาดทุน)ทียงัไม่เกิดขนึจริงของหลกัทรัพยเ์ผือขาย 3  8 

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย - สุทธ ิ 180  177 

การเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์กียวกบัการเปลียนแปลง

ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562  มีดงันี 

  พนับาท  

ราคาตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2562 177 

ผลรวมการขายเงินลงทุน - 

การเปลียนแปลงมูลค่ายตุิธรรม 3 

ราคาตามบัญชี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 180 
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11. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

11.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วม มีรายละเอียดดังต่อไปน ี

 

 

           พนับาท 

     (ร้อยละ)      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     สัดส่วนความเป็นเจา้ของ      วธีิส่วนไดเ้สีย  วธีิราคาทนุ 

 ประเภทกิจการ 

  

สกลุเงิน 

 31 ธนัวาคม 

2562  

31 ธนัวาคม 

 2561 

 ทุนจด

ทะเบียน 

 

ทุนชาํระแลว้ 

 31 ธนัวาคม 

2562  

31 ธนัวาคม 

 2561 

 31 ธันวาคม 

2562  

31 ธนัวาคม 

2561 

บริษทั ซีพีเอส ชิปปิง  แอนด ์      

โลจสิติกส์ จาํกดั 

ให้บริการดา้นชิปปิง

และโลจสิติกส์ 

  

 

บาท 

  

 

23.00 

 

26.00 

  

 

20,000 

 

20,000 

 

8,730  6,370 

 

 

4,680 

 

 

4,680 

บริษทั GA Power Pte.Ltd., โรงงานไฟฟ้า  ดอลลาร์สิงคโปร์  40.00  -  4,700  4,700  56,975  - 58,000 - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม             65,705  6,370  62,680  4,680 
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11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

เมือวนัที 13 พฤศจิกายน 2561 ทีประชุมคณะกรรมการบริหาร ครังที 9/2561  มีมติอนุมติัให้ลงทุนในบริษทั ซีพีเอส ชิป

ปิงแอนดโ์ลจิสติกส์ จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 26 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัทีลงทุนคดิเป็นจาํนวนหุ้น 46,800 หุ้น ราคา

หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 4,680,000 บาท 

เมือวนัที 25 ธันวาคม 2562 บริษทั ซีพีเอส ชิปปิงแอนดโ์ลจิสติกส์ จาํกดั มีมติเพิมทุนจาํนวน 2 ลา้นบาท จากเดิมทุนจด

ทะเบียนชาํระแลว้ 18 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นเปลียนแปลงจากเดิมร้อยละ 26 

ของทุนชาํระแลว้ เป็นร้อยละ 23 ของทุนชาํระแลว้ ทงันี บริษทัไดมี้หนงัสือคดัคาดการเพมิทุนบริษทัดงักล่าว 

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% และเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ลงทนุในบริษทั 

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

กฎหมายประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึงเป็นบริษทัทีไดรั้บใบอนุญาตให้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์ประเทศเวียดนาม ขนาดกาํลงัการผลิตติดตงัรวมทงั 2 โครงการ จาํนวน 58.00 เมกะวตัต ์บริษทัไดด้าํเนินการ

ชาํระค่าหุ้นสามญัเพมิทุนให้กบั GA Power Pte. Ltd., งวดแรก จาํนวนเงิน 58 ลา้นบาท  

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไม่ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัร่วม 

11.2 ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จและเงนิปันผล 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ)      ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื  

 จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม           

บริษทัร่วม 2562 2561 2562 2561 

บริษทั ซีพีเอส ชิปปิง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั 2,360              1,690 - - 

บริษทั GA Power Pte.Ltd., (1,025) - - - 

รวม 1,335 1,690 - - 
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11.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมทีมีสาระสําคัญ 

บริษทั ซีพีเอส ชิปปิงแอนด์ โลจิสติกส์ จาํกัด  

สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

 พนับาท 

 31 ธนัวาคม  

2562  

31 ธนัวาคม  

2561 

สินทรัพยห์มุนเวียน 66,668  27,047 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 7,954  3,398 

หนีสินหมนุเวียน 38,223  8,928 

หนีสินไม่หมนุเวียน 1,403  9,166 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

 พนับาท 

 สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

 2562  2561 

รายได ้ 222,200  20,744 

ค่าใชจ่้าย  210,574  12,517 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 9,080  6,499 

 

บริษทั GA Power Pte.Ltd.,  

สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

 พนับาท 

 31 ธนัวาคม  

2562  

31 ธนัวาคม  

2561 

สินทรัพยห์มุนเวียน 124,050  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 11,067  - 

หนีสินหมนุเวียน 21,729  - 

หนีสินไม่หมนุเวียน 7,803  - 
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สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

 พนับาท 

 สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

 2562  2561 

รายได ้ 16,379  - 

ค่าใชจ่้าย  25,180  - 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน (8,801)  - 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ประกอบดว้ย 

 ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน  เงินปันผล (พนับาท) 

 (พนับาท) (ร้อยละ) ราคาทุน (พนับาท) สาํหรับปีสินสุด 

 
31 ธนัวาคม 31 31 ธันวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

ชือบริษทั 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล 

จาํกดั 

10,000 - 10.00 - 10,000 - - - 

รวม     
10,000 - - - 

เมือวนัที 29 เมษายน 2562 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 มีมติอนุมตัิให้จดัตงับริษทัยอ่ยแห่งใหม่ (บริษทั บียอนด์ 

แคปปิตอล จาํกดั) มูลค่าทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท และได้จดทะเบียนจดัตงับริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือ

วนัที 13 มิถุนายน 2562 และชาํระค่าหุ้นแลว้ทงัจาํนวน 

งบการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ของบริษทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้ทีนาํมาจดัทาํงบการเงินรวมเป็นงบการเงินทีผา่น

การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 
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13. เงินลงทุนระยะยาวอืน 

เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน ถือเป็นเงินลงทุนทวัไป ประกอบดว้ย 

      พนับาท 

    สัดส่วนความ  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชือบริษทั  ประเภทกิจการ  

เป็นเจา้ของ 

(ร้อยละ)  

ทุนจด

ทะเบียน 

 ทุนชาํระ

แลว้  

31 ธนัวาคม 

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

บริษทั โซโกะจนั จาํกดั  บริหารจดัการดา้นการ           

  รับคาํสงัซือ,คลงัสินคา้           

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

บริษทั มูนช็อต เวนเจอร์  

     แคปปิตอล จาํกดั 

 

ธุรกิจร่วมลงทุน 

 

15.00  320,000 

 

160,000  25,000 

 

7,500 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอืน       322,469  162,469  34,000  16,500 

เมือวนัที 1 สิงหาคม 2562 ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 8/2562 มีมติอนุมติัให้ลงทุนในหุ้นเพิมทุนของ

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

ตามหนงัสือเรียกชาํระค่าหุ้นจากบริษทั มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จาํกดั เมือวนัที 23 กรกฎาคม 2562 

เมือวนัที 21 มิถุนายน 2561 ทีประชุมคณะกรรมการบริหาร ครังที 6/2561 มีมติอนุมติัให้ลงทุนในบริษทั โซโกะจนั จาํกดั 

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

เป็นเงิน 9,000,000 บาท 

เมือวนัที 24 สิงหาคม 2561 ทีประชุมคณะกรรมการบริหาร ครังที 8/2561 มีมติอนุมตัิให้ลงทุนในบริษทั 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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14. สินทรัพย์ใช้เป็นหลักประกนัวงเงนิสินเชือ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากประจาํ จาํนวน 40.02 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : 39.65 ลา้นบาท) ของบริษทั ไดใ้ช้

เป็นหลกัประกนัสําหรับหนงัสือคาํประกนัของธนาคารทีออกให้แก่หน่วยงานราชการสองแห่ง จาํนวน 0.30 ลา้นบาท 

และจาํนวน 37 ลา้นบาท และคาํประกนัการใชบ้ตัรนาํมนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 1.60 ลา้นบาท 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินคาํประกนัจาํนวน 0.50 ลา้นบาท ของบริษทั ใชค้าํประกนัการใชบ้ตัรนาํมนั และ

จาํนวน 6 ลา้นบาทออกให้แก่หน่วยงานเอกชนแห่งหนึงในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เครืองจกัรและอุปกรณ์ซึงมีราคาทุนจาํนวน 50.50 ลา้นบาท (คิดค่าเสือมราคาเต็ม

จาํนวนแล้ว) และอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (ดูหมายเหตุ 15) ใช้เป็นหลกัประกันสําหรับหนังสือคาํประกนัของ

ธนาคารจาํนวน 35 ลา้นบาท ทอีอกให้แก่กรมศุลกากรในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภยัสําหรับเครืองจกัรและอุปกรณ์ขา้งตน้ส่วนหนึง

ไดมี้การโอนให้แก่ธนาคารนี 

15. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนของบริษทั ได้แก่ ทีดิน จาํนวน 2 โฉนด พืนที

ประมาณ 16 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา แสดงโดยวธีิราคาทุน จาํนวน 58.36 ลา้นบาท (มูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินโดยผู ้

ประเมินราคาอิสระจดัทาํในปี 2561 โดยวิธีราคาตลาดจาํนวน 58.90 ลา้นบาทของ 2 โฉนด) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ทีดิน (16 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา) ใชเ้ป็นหลกัประกนัสําหรับหนงัสือคาํประกนัของธนาคาร (ดูหมายเหตุ 14) 

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดอ้นุมติัการขายทีดินอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

ในราคาไม่ตาํกว่าราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ และเมือวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดต้กลงขายทีดิน

บางส่วนแก่บริษทัผูเ้สนอซือทีไม่เกียวขอ้งกนัแห่งหนึง ในราคา 173.15 ลา้นบาท คิดเป็นราคา 9,907 บาทต่อตารางวา 

(ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 9,763 บาทต่อตารางวา) โดยผูซื้อรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการโอน และบริษทัมี

ภาระค่านายหนา้จาํนวน ร้อยละ 3 ของราคาขาย 
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16.     ทดีิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ส่วน        เครืองตกแต่ง 

   ปรับปรุง  อาคาร    เครืองจกัร  ติดตงัและ 

   สิทธิการ  และส่วน  ท่าเทียบ  และ  เครืองใช ้

 ทีดิน  เช่าทีดิน  ปรับปรุง  เรือ  อุปกรณ์  สาํนกังาน 

ราคาทุน            

ณ วันที 1 มกราคม 2561 41,376  192,279  111,178  65,485  114,836  11,625  

เพมิขึน -  -  -  -  56  1,065  

จาํหน่าย -  -  (2,106)  -  (11)  (41)  

โอนเขา้ (โอนออก) -  -  3,422  -  111  206  

ณ วันที 31 ธนัวาคม 2561 41,376  192,279  112,494  65,485  114,992  12,855  

เพมิขึน -  -  -  51  148  1,133  

จาํหน่าย -  -  -  -  (7,740)  -  

โอนเขา้ (โอนออก) 2,889  -  151  -  384  171  

ณ วันที  31  ธันวาคม 2562 44,265  192,279  112,645  65,536  107,784  14,159  
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16.     ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

   ส่วน        เครืองตกแต่ง       

   ปรับปรุง  อาคาร    เครืองจกัร  ติดตงัและ       

   สิทธิการ  และส่วน  ท่าเทียบ  และ  เครืองใช ้    งานระหว่าง   

 ทีดิน  เช่าทีดิน  ปรับปรุง  เรือ  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 

ค่าเสือมราคาสะสม                 

ณ วันท ี1 มกราคม 2561 -  151,402  90,755  56,830  107,262  9,056  13,352  -  428,657 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -  7,350  3,663  2,700  2,506  1,577  12,966  -  30,762 

จาํหน่าย -  -  (156)  -  (11)  (64)  (606)  -  (837) 

ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2561 -  158,752  94,262  59,530  109,757  10,569  25,712  -  458,582 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -  6,119  1,586  2,667  2,565  1,294  9,967  -  24,198 

จาํหน่าย -  -  -  -  (7,740)  -  (4,129)  -  (11,869) 

ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562 -  164,871  95,848  62,197  104,582  11,863  31,550  -  470,911 

                  

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                  

ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2561 41,376  33,527  18,232  5,955  5,235  2,286  73,876  1,607  182,094 

ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562 44,265  27,408  16,797  3,339  3,202  2,296  136,645  2,124  236,076 
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16. ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธ ิ(ต่อ) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัไดท้บทวนค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพยส่์วนงานท่าเรือบางปะกง (รวมมูลค่าสิทธิ

การเช่าตามหมายเหตุ 17) โดยใชข้อ้มูลทีจดัทาํโดยฝ่ายบริหารโดยวิธีประมาณการรายได ้พบว่ามูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียง

กบัมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษทัไดท้บทวนค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์งัส่วนงานท่าเทียบเรือบางปะกง (รวมมูลค่า

สิทธิการเช่าตามหมายเหตุ 17) และส่วนงานขนส่งในประเทศโดยใชข้อ้มูลตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระโดยวธีิ

รายได ้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีตน้ทุนทดแทน ตามลาํดับ พบว่า มูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่าทีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืน 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึงไดค้ิดค่าเสือมราคาเต็มจาํนวนแล้ว      

แต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 มีจ ํานวน 288.15 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : 284.97 ล้านบาท)                

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยานพาหนะและรถบรรทุกกึงพ่วงส่วนหนึงของบริษทัราคาทุน 163.02 ลา้นบาท 

และ 88.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั เกิดจากการทาํสัญญาเช่าซือในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัไดรั้บแจ้งขอ้มูลการเวนคืนทีดินจาํนวน 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 บริษทัไดย้ืนอุทธรณ์ค่าทดแทนทีดินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และวนัที            

18 ธันวาคม 2560 บริษทัไดยื้นอุทธรณค์่าทดแทนสิงปลูกสร้างและพืชผล การฟ้องร้องคดีเกียวกบัการขอเพิมค่าทดแทน

ทรัพยสิ์นทีถูกเวนคืนนนั  

ในวนัที 15 พฤศจิกายน 2560 บริษทัดาํเนินการนาํโฉนดทีดินของบริษทัไปให้เจา้พนกังานทีดินจดทะเบียนหกัแบ่งทีดิน

ทีถูกเวนคนืแลว้  

ต่อมาเมือวนัที 30 มีนาคม 2561 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไดแ้จง้ผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่า

ทดแทนถึงบริษทัว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไดเ้ห็นชอบกบัมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่า

ทดแทนทีมีมติดงันี 

1)  ยืนค่าทดแทนทีดินส่วนทีถูกเวนคืนกบัทางราชการ และค่าเสียหายจากการประกอบธุรกิจ เนืองจากค่าทดแทนที  

คณะกรรมการกาํหนดราคาเบืองตน้กาํหนดให้เป็นธรรมแลว้ 

2) ไมก่าํหนดค่าทดแทนทีดินส่วนทีเหลือทีมีราคาลดลงของทีดินโฉนดเลขที 58293 ให้ เนืองจากทีดินส่วนทีเหลือยงั

ใชป้ระโยชน์ได ้ไม่เขา้หลกัเกณฑที์จะไดรั้บค่าทดแทนในส่วนนี 

3) เพมิค่าทดแทนสิงปลูกสร้างบนทีดินโฉนดเลขที 58293 ให้อกีเป็นเงิน 453,518 บาท 
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4) เพมิค่าทดแทนความเสียหายระหว่างการจดัหาสถานทีประกอบการใหม่ให้อีกเป็นเงิน 109,411 บาท 

โดยแจง้ดว้ยว่ากรมทางหลวงจะไดต้ิดต่อให้บริษทัไปรับเงินค่าทดแทนในส่วนทีเพิมขนึ พร้อมดอกเบียตามกฎหมาย

ต่อไป 

ในวนัที 6 สิงหาคม 2561 บริษทัไดย้ืนขอรังวดัแบ่งขายเวนคืนทีดินโฉนดเลขที 58293 ต่อมาเจา้หน้าทีทีดินไดมี้หนังสือ

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

ดอกเบียในอตัราดอกเบียสูงสุดของดอกเบียเงินฝากประเภทฝากประจาํของธนาคารออมสินในจาํนวนเงินทีเพิมขึนนบั

แต่วนัทีตอ้งมีการจ่ายเงินหรือวางค่าทดแทนนนั ขณะนีคดีอยู่ระหว่างพิจารณาชันแสวงหาขอ้เท็จจริงของศาลปกครอง

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

คาํให้การแกค้ดีฉบบัลงวนัที 30 พฤษภาคม 2562 แลว้ ศาลปกครองกลางได้ส่งสําเนาคาํให้การดังกล่าวมาให้บริษทั

เพือให้บริษทัทาํคาํคดัคา้นคาํให้การยืนต่อศาลปกครองกลางภายใน 30 วนั เมือวนัที 7 สิงหาคม 2562 บริษทัไดย้ืนคาํ

คดัคา้นคาํให้การต่อศาลปกครองกลางเรียบร้อยแลว้ 
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17. สิทธิการเช่าและค่าเช่าค้างจ่าย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2562  

 31 ธนัวาคม      

2561 

สิทธิการเช่า    

ราคาทุน 134,906  134,906 

หกั  รายจ่ายตดับญัชีสะสม (72,188)  (69,431) 

        ค่าเผอืการดอ้ยค่า (37,883)  (37,883) 

สุทธ ิ 24,835  27,592 

ค่าเช่าค้างจ่าย 
   

ค่าเช่าจากวนัที 1 มกราคม 2542 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ     

        วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 345,885  329,414 

จ่ายค่าเช่าจากวนัที 1 มกราคม 2542  ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ    

        วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 (271,945)  (247,258) 

สุทธ ิ 73,940  82,156 

แสดงภายใต ้    

หนีสินหมนุเวียน 24,686  24,686 

หนีสินไม่หมุนเวียน 49,254  57,470 

รวม 73,940  82,156 
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ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานทียกเลกิไม่ได้ 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 31 ธนัวาคม      

2561 

    

ภายในหนึงปี 24,686  24,686 

หลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 98,745  98,745 

หลงัจากห้าปี 98,745  123,432 

รวม 222,176  246,863 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าทีดินเป็นระยะเวลา.30 ปี สินสุดในเดือนธนัวาคม 2571 ภายใตเ้งือนไขของสัญญาบริษทัไดจ้่ายเงิน

ค่าสิทธิการเช่าทีดินเป็นจาํนวนเงิน 134.90 ลา้นบาท 

18. เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธ ิ

  พนับาท 

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  รวม  ดอกเบีย  สุทธิ 

ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562       

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  35,029  (5,698)  29,331 

ถึงกาํหนดชาํระหลงัหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี  88,095  (7,329)  80,766 

รวม  123,124  (13,027)  110,097 

       

ณ วันท ี31 ธนัวาคม  2561       

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

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

รวม  75,141  (8,044)  67,097 

เงินกูยื้มระยะยาว ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เกิดจากการซือยานพาหนะภายใตส้ัญญาเช่าซือ มูลค่าสุทธิทาง

บญัชีของยานพาหนะเหล่านี มีจาํนวน 135.03 ลา้นบาท และ 69.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั กรรมสิทธิของยานพาหนะเหล่านี

จะโอนมายงับริษทัเมือชาํระเงินงวดสุดทา้ย 
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19. ประมาณการหนสิีนไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน  

การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั (ไม่ไดจ้ดัเป็นกองทุน) มีดงันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

    

ภาระผกูพนั ณ วนัที 1 มกราคม  191  420 

    

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 71  135 

ดอกเบียจากภาระผกูพนั 8  19 

(กาํไร) ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  (383) 

 79  (229) 

    

ภาระผกูพนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม  270  191 

ข้อสมมติฐานทีสําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีใช้ในการคาํนวณประมาณการหนีสิน

ผลประโยชน์ของพนักงานมีดงันี 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม  

2562  

31 ธนัวาคม  

2561 

อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 2.92  2.92 

อตัราการขนึเงินเดือนโดยเฉลีย (ร้อยละต่อปี) 6.18  6.18 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน ตามช่วงอายุของพนกังาน  ตามช่วงอายขุองพนกังาน 

เกษียณอาย ุ 60 ปี  60 ปี 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซึงมีผลกระทบเพิมขึน 

(ลดลง) ต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี 

 บาท 

 การเปลียนแปลงมูลค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิมขึน(ลดลง) 

 2562  2561 

 กรณีอตัราเพิมขนึ

ร้อยละ 0.50 

 กรณีอตัราลดลง 

ร้อยละ 0.50 

 กรณีอตัราเพิมขึน

ร้อยละ 0.50 

 กรณีอตัราลดลง 

ร้อยละ 0.50 

อตัราคิดลด 11,168  (11,960)  7,448  (7,978) 

อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต (12,731)  11,998  (7,528)  7,107 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 16,355  (17,715)  9,732  (34,183) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปลียนแปลงทีเกิดขึนจริงในภาระผูกพนัผลประโยชน์

พนักงาน เนืองจากเป็นการยากทีการเปลียนแปลงขอ้สมมติฐานต่างๆทีเกิดขึนแยกต่างหากจากขอ้สมมติฐานอืนซึง

อาจมีความสัมพนัธ์กนั 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินผลประโยชน์ทีตอ้งจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 

และ 2561 มีรายละเอียดดงันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

ภายใน 1 ปี 91,658  - 

มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 68,419  160,077 

เกินกว่า 5 ปี 532,398  501,835 

เมือวนัที 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ ซึงกฎหมาย

ดงักล่าวอยูใ่นระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่นีกาํหนดอตัราค่าชดเชย

เพิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอตัรา

ค่าจา้งล่าสุด 400 วนัสุดทา้ย การเปลียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออก

จากงาน  
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20. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิ(ส่วนตํา)มูลค่าหุ้น 

  มูลค่าหุ้น  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 ต่อหน่วย  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

          ทุนจดทะเบียนประกอบด้วย          

     หุ้นสามญั 0.68  1,299,043  883,349  871,134  592,371 

   ออกหุ้นใหม ่   1,284,987  873,791  633,130  430,528 

     ลดหุ้นสามญั   (13)  (9)  (205,221)  (139,550) 

   2,584,017  1,757,131  1,299,043  883,349 

          

ทุนทีออกและชําระแล้ว          

     หุ้นสามญั 0.68  871,760  592,797  584,654  397,564 

     ออกหุ้นใหม่   457,680  311,222  287,106  195,233 

   1,329,440  904,019  871,760  592,797 

          

ทุนทีออกและชําระแล้วประกอบด้วย          

     หุ้นสามญั 0.68  1,329,440  904,019  871,760  592,797 

   1,329,440  904,019  871,760  592,797 

          

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น          

     หุ้นสามญั 0.22  287,106  63,163  287,106  63,163 

          

ส่วนตาํมูลค่าหุ้น          

     หุ้นสามญั 0.35  457,680  (160,188)  -  - 
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20.1    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 มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท คิดเป็นมูลค่าโดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจาํนวน 

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 จาํกดั 

(มหาชน) (Private Placement)  

- เพอืเสนอขายให้แก่บริษทั มิลลค์อนสตีล จาํกดั (มหาชน) จาํนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลคา่ 

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

- สําหรับการใชสิ้ทธิของ 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 เพอืให้สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงชือ

บริษทั 

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

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

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

ตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นบริษทัทีซือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นช่วงระหว่าง 15 วนั

ทาํการก่อนวนัทีคณะกรรมการมีมติให้เสนอเรืองการเสนอขายหุ้นให้กบัผูล้งทุนในวงจาํกดัต่อทีประชุม

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

6 ธันวาคม 2560) โดยบริษทัจะกาํหนดวนัจองซือหุ้นสามญัของบริษทัและชาํระเงินค่าหุ้นระหว่างวนัที   

19 - 23 กุมภาพนัธ์ 2561 (รวม 5 วนัทาํการ) 

เมือวนัที 21 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัได้จดทะเบียนเปลียนแปลงชือบริษทักบักระทรวงพาณิชย์แล้ว และ

วนัที 23กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นจากการขายหุ้นในวงจาํกัดให้แก่บริษทั มิลล์คอน สตีล 

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

1) อนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทัให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม จาํนวนไม่

เกิน 96,862,212 หน่วย ในอตัรา 9 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท)    (B 

- W4) อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วยสามารถใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัได ้1 หุ้นในราคาใช้สิทธิ

หุ้นละ 1.20 บาท และกาํหนดระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 3 ปีนบัแต่วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

2) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 139,550,081.44 บาท จากเดิม  ทุนจดทะเบียน 

957,033,230.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัทียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย

ออก จาํนวน 205,220,708 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.68 บาท 

3) อนุมติัแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพอืให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของ 

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) อนุมติัแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพือให้สอดคลอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบียน

ของบริษทั 

6) อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนเพอืรองรับการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั

ของบริษทัให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิมจาํนวนไม่เกิน 96,862,212 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.68 บาท 

7) อนุมติัการจดทะเบียนสาขาของบริษทัเพิม 2 สาขา ไดแ้ก่ สาขาแหลมฉบงัและสาขาระยอง 

20.3 ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั (B - W4) 

รายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัทีอนุมติัโดยผูถื้อหุ้น มีดงันี 

อตัราการใชสิ้ทธิ        :    ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น เวน้แต่กรณีทีมีการปรับ

อตัราการ ใชสิ้ทธิตามเงือนไขในการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิ          :      1.20 บาทตอ่หุ้น เวน้แต่กรณีทีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเงือนไขในการปรับสิทธิ 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  :     ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ B - W4 สามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ B - W4 ได้

ปีละ 2 ครัง ในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี โดยให้วนั

ใช้สิทธิแรกตรงกับวนัที 28 ธันวาคม 2561 และวนัใช้สิทธิวนัสุดทา้ยตรงกบัวนัที

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 
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20.4     ทปีระชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เมือวนัที 29 เมษายน 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติในเรืองดงัตอ่ไปนี 

1)     อนุมติัให้จดัตงับริษทัยอ่ย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 

รายละเอยีดบริษัทย่อยทีขอจัดตงั 

ชือบริษทัยอ่ย :     บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จาํกดั 

ทุนจดทะเบียน :   10,000,000 บาท 

วตัถุประสงค ์:    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 เมือวันที 15 

กรกฎาคม 2562 

20.5     ทปีระชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เมือวนัที 26 กรกฎาคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติในเรืองดงัต่อไปนี 

1) อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนให้กับผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น จาํนวนไม่เกิน 

871,759,905 หุ้น ในอตัรา 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็น

มูลค่ารวมไม่เกิน 287,680,768.65 บาท 

2) อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ ครังที 5 (B - W5) จาํนวนไม่เกิน 

290,586,635 หน่วย ในอตัรา 3 หุ้นสามญัเดิม ไดใ้บสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทั จาํนวน 

1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีไมเ่ตม็จาํนวน 1 หน่วย จากการคาํนวณให้ปัดเศษ

ทิง) อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วยสามารถใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัเพมิทุนของบริษทัได ้1 หุ้นในราคาใชสิ้ทธิหุ้น

ละ 0.35 บาท และกาํหนดระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 1 ปี 6 เดือนนบัแต่วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

3) อนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนเพือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ ครังที 3    (B - W3) 

และ ครังที 4 (B - W4) ซึงกาํหนดในขอ้กาํหนดสิทธิ (B - W3) และ ขอ้กาํหนดสิทธิ (B - W4) โดยบริษทั

ตอ้งปรับสิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 (B - W3) และใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 4 (B - W4) ดงันี  

1.  จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 90,430,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.68 บาท เพือรองรับ

การปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 3 (B - W3) 

2.  จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 32,210,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.68 บาท เพือรองรับ

การปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 4 (B - W4) 

4) อนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพอืให้สอดคลอ้งกบัการเพมิทุนจดทะเบียน 
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ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที

จดทะเบียนไว ้ บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนีตงัเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมลูค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนีจะนาํไปจ่ายเป็น

เงินปันผลไม่ได ้

21. สํารองตามกฎหมาย 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสํารอง                         

(“ทุนสํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า                    

ทุนสํารองดังกล่าวมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผล

ไม่ได้ 

22. การคําประกันและคดคีวาม 

บริษทัเป็นผูค้าํประกนัเงินกูยื้ม (รวมดอกเบีย) รายหนึงของบริษทัร่วมแห่งหนึงตงัแต่ปี 2547 เงินกูยื้มนีใชใ้นการซือเรือ

บรรทุกสินคา้ บริษทัร่วมนีไมไ่ดช้าํระเงินกูยื้มตามงวดชาํระ_ 

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 ล้านบาททีศาล ต่อมาในปี 2559 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมทงัหมดทาํให้บริษทัสินสุดการเป็นบริษทัที

เกียวขอ้งกนัตงัแต่วนัทีดงักล่าว และตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 11 พฤษภาคม 2559 ไดอ้นุมตัิให้ฝ่าย

บริหารของบริษทัรวบรวมขอ้มูลเพือดาํเนินการทางกฎหมายทีจาํเป็นและสมควรในส่วนหนีสินทีคา้งชาํระต่อบริษทั

ต่อไป และเมือวนัที 11 เมษายน 2560 บริษทัไดยื้นฟ้องร้องต่อศาลลม้ละลายกลาง เพือดาํเนินคดีกบัอดีตบริษทัร่วมทงั

สองและผูค้าํประกนัแลว้รวม 4 ราย ต่อศาลลม้ละลายกลาง 

ปัจจุบนับริษทัไดยื้นคาํขอรับชาํระหนีต่อเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพย์แลว้สําหรับอดีตบริษทัร่วม 2 ราย และสําหรับผูค้าํ

ประกนัร่วมอกี 2 ราย  
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23. รายได้อนื 

   พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2562  2561  2562  2561 

          

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผือขาย 

  

- 

 

782 

 

- 

 

782 

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น   619  5,982  619  5,982 

ดอกเบียรับ   6,360  929  6,346  929 

อนื ๆ   1,454  2,577  1,454  2,577 

รวม   8,433  10,270  8,419  10,270 

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

ต้นทุนการให้บริการ 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561  2562  2561 

ค่าเสือมราคา  23,921  29,595  23,921  29,595 

ค่าเช่าทีดิน  14,824  14,824  14,824  14,824 

ค่าใชจ้่ายเกียวกบัพนกังาน  28,313  45,854  28,313  45,854 

ค่าแบ่งบรรจุสินคา้  8,231  5,365  8,231  5,365 

ค่าขนส่ง  151,805  218,833  151,805  218,833 

ค่าขนถ่ายสินคา้  8,978  4,192  8,978  4,192 

ค่านาํมนัและก๊าซ  28,630  21,172  28,630  21,172 

ค่าซ่อมบาํรุง  6,717  3,712  6,717  3,712 

ตน้ทุนค่าดาํเนินการพิธีการศุลกากร  56,397  153,698  56,397  153,698 

ตน้ทุนค่าระวางขนส่ง  6,858  29,490  6,858  29,490 

ตน้ทุนงานก่อสร้าง  3,476  -  3,476  - 

อนื ๆ  12,033  21,828  12,033  21,828 

รวม  350,183  548,563  350,183  548,563 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561  2562  2561 

         

ค่าใชจ้่ายเกียวกบัพนกังาน  12,396  8,901  12,396  8,901 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  14,842  15,923  14,842  15,923 

ค่าเสือมราคา  3,033  3,924  3,033  3,924 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมอืน  4,060  4,095  4,060  4,095 

ค่าทีปรึกษา  6,590  8,522  6,590  8,522 

อนื ๆ  19,497  27,684  19,437  27,684 

รวม  60,418  69,049  60,358  69,049 

บริษทัไดจ้ัดตงักองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนักงานของบริษทับนพืนฐานความสมคัรใจของพนักงานในการเป็น

สมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ายสมทบในอตัรา

ร้อยละ 2 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน และในเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นตน้ไป พนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัรา

ร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุน

สํารองเลียงชีพนีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดย

ผูจ้ดัการกองทุนทีไดรั้บอนุญาต 

25. ภาษีเงนิได้ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีขาดทุนสะสมทางภาษียกไปเป็นจาํนวนเงินประมาณ 656.22 ลา้นบาท โดยผลขาดทุน

สะสมดงักล่าวจะใชเ้ป็นเครดิตภาษีไดไ้ม่เกินปี 2567 

สินทรัพย ์(หนีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดจากผลแตกต่างชวัคราวทีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงันี 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561  2562  2561 

ขาดทนุสะสม  131,245  130,649  131,245  130,649 

ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ  2,432  104,200  2,432  104,200 

ค่าเผอืดอ้ยค่า - ทรัพยสิ์น  29,012  29,012  29,012  29,012 

หนีสินผลประโยชน์พนกังาน  53  38  53  38 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีสุทธิ  162,742  263,899  162,742  263,899 
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 งบการเงินไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับรายการผลแตกต่าง

ชวัคราวทีใชห้ักภาษีของบริษทั จาํนวน 162.74 ลา้นบาท และ 263.90 ลา้นบาท ตามลาํดบั เนืองจากฝ่ายบริหารของบริษทั

พิจารณาแลว้เห็นว่ายงัมีความไม่แน่นอนว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากรายการ

ดงักล่าว และหรือว่าอาจไม่ไดใ้ชเ้ป็นรายการหกัทางภาษีในอนาคต 

26. ส่วนการดําเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัและบริษทัย่อย ทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมาํเสมอ เพือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน

และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัประกอบธุรกิจเกียวกบัท่าเรือทีบางปะกง ธุรกิจขนส่งในประเทศและธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ขอ้มูลการ

จาํแนกส่วนงานของแต่ละประเภทธุรกิจของบริษทั สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

 ธุรกิจท่าเทียบเรือ ธุรกิจขนส่งใน ธุรกิจให้บริการ   

 และโรงพกัสินคา้ ประเทศ ดา้นโลจิสติกส์ อืนๆ รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากการให้บริการ 88,073 44,135 161,313 213,267 131,421 303,166 3,596 - 384,403 560,568 

ตน้ทุนการให้บริการ (92,729) (57,487) (130,547) (202,786) (123,431) (288,290) (3,476) - (350,183) (548,563) 

กาํไร(ขาดทุน)ขนัตน้ (4,656) (13,352) 30,766 10,481 7,990 14,876 120 - 34,220 12,005 

รายไดอื้น         8,433 10,270 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (67,349) (69,049) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (5,225) (3,928) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม         1,995 2,139 

(ขาดทุน)ก่อนภาษี         (27,926) (48,563) 

ภาษีเงินได ้         (660) (449) 

(ขาดทุน) สุทธิ         (28,586) (40,012) 

           

สินทรัพยถ์าวร - มูลค่าตาม

บญัชี 
          

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562  59,580  176,016  480  -  236,076 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561  44,094  138,000  -  -  182,546 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

 ธุรกิจท่าเทียบเรือ ธุรกิจขนส่งใน ธุรกิจให้บริการ   

 และโรงพกัสินคา้ ประเทศ ดา้นโลจิสติกส์ อืนๆ รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากการให้บริการ 88,073 44,135 161,313 213,267 131,421 303,166 3,596 - 384,403 560,568 

ตน้ทุนการให้บริการ (92,729) (57,487) (130,547) (202,786) (123,431) (288,290) (3,476) - (350,183) (548,563) 

กาํไร(ขาดทุน)ขนัตน้ (4,656) (13,352) 30,766 10,481 7,990 14,876 120 - 34,220 12,005 

รายไดอื้น         8,419 10,270 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (67,289) (69,049) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (5,225) (3,928) 

(ขาดทุน) สุทธิ         (29,875) (50,702) 

           

สินทรัพยถ์าวร - มูลค่าตาม

บญัชี 
          

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562  59,580  176,016  480  -  236,076 

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

27.1     ขาดทุนต่อหุ้นขันพืนฐาน 

ขาดทุนต่อหุ้นขนัพืนฐานสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คาํนวณโดยการหารขาดทุนสําหรับ

งวดดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นสามญัทีถือโดยผูถื้อหุ้นในระหว่างปี ดงันี 

 พนับาท / พนัหุ้น 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

          

(ขาดทุน)สาํหรับปี (28,554) (49,012)  (29,875)  (50,702) 

       

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

ผลกระทบของหุ้นทีออก 137,931 239,910  137,931  239,910 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 1,009,691 824,564  1,009,691  824,564 

       

(ขาดทุน)ต่อหุ้นขนัพนืฐาน (พนับาท) (0.028) (0.059)  (0.030)  (0.061) 

เนืองจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัมีราคาตาํกว่าราคาใช้สิทธิซือหุ้นสามญั จึงไม่มีผลกระทบของหุ้นปรับลด

เกิดขึน ดงันนัขาดทุนต่อหุ้นปรับลดจึงเท่ากบัขาดทุนต่อหุ้นขนัพนืฐาน 

27.2    ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด 

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารขาดทุนสุทธิส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย

ถ่วงนาํหนกัซึงออกจาํหน่ายและเรียกชาํระในระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยผลกระทบจากสิทธิทีจะเลือกซือหุ้น 

บริษทัไม่ไดค้าํนวณขาดทุนต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เนืองจากมูลค่า

ยติุธรรมของหุ้นสามญัมีราคาตาํกว่าราคาใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญั 

28. เครืองมือทางการเงิน 

28.1     นโยบายการจัดการความเสียงทางด้านการเงิน 

บริษทัมีความเสียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียและอตัราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคู่สัญญา  
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28.2     ความเสียงทางด้านสินเชือ 

ความเสียงทางดา้นสินเชือ คือความเสียงทีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนีแก่บริษทั ตามเงือนไขทีตกลงไว้

เมือครบกาํหนด 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชือเพือควบคุมความเสียงทางดา้นสินเชือดงักล่าวโดยสมาํเสมอ โดย

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายทีขอวงเงินสินเชือในระดบัหนึง ๆ ณ วนัทีรายงานไม่พบว่ามี

ความเสียงจากสินเชือทีเป็นสาระสําคญั ความเสียงสูงสุดทางดา้นสินเชือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

28.3     ความเสียงจากอตัราดอกเบีย 

ความเสียงเกียวกับอตัราดอกเบียเกิดจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียในตลาดในอนาคต การเปลียนแปลง

ดงักล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน  และกระแสเงินสด  บริษทัมีความเสียงเกียวกบัอตัราดอกเบีย

เนืองจากมีเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชัวคราว เงินให้กูย้ืมระยะสัน เงินฝากธนาคารติดภาระคาํประกนั 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว  บริษทัมิไดใ้ชอ้นุพนัธ์ทางการเงิน เพอืป้องกนัความเสียงดงักล่าว 
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบียและ

สําหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวนัทีครบกาํหนดหรือวนัทีมีการกาํหนด

อตัราดอกเบียใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบีย รวม 

อตัราดอกเบีย

ทีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี 

มากกว่า 1 

ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
       

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด - - - 225,163 198 225,361 0.25 - 0.62 

เงินลงทุนชวัคราว - สุทธิ - - - - 150,043 150,043 - 

ลูกหนีการคา้และลูกหนี

หมุนเวียนอนื - สุทธิ - - - - 74,920 74,920 - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอื

ขาย - สุทธิ - - - - 180 180 - 

เงินลงทุนระยะยาวอนื - - - - 34,000 34,000 - 

เงินฝากทติีดภาระคาํประกนั - 40,017 - - - 40,017 0.90 - 1.30 

 - 40,017 - 225,163 259,341 524,521  

หนสิีนทางการเงิน        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนี

หมุนเวียนอนื - - - - 64,241 64,241 - 

เงินกูยื้มระยะยาว 29,331 80,766 - - - 110,097 5.91 - 7.50 

 29,331 80,766 - - 64,241 174,338  
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบีย รวม 

อตัราดอกเบีย

ทีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี 

มากกว่า 1 

ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
       

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด - - - 323,266 333 323,599 0.25 - 0.62 

ลูกหนีการคา้และลูกหนี

หมุนเวียนอนื - สุทธิ - - - - 120,170 120,170 - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอื

ขาย - สุทธิ - - - - 177 177 - 

เงินลงทุนระยะยาวอนื - - - - 16,500 16,500 - 

เงินฝากทติีดภาระคาํประกนั 39,649 - - - - 39,649 0.90 - 1.30 

 39,649 - - 323,266 137,180 500,095  

หนสิีนทางการเงิน        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนี

หมุนเวียนอนื - - - - 91,227 91,227 - 

เงินกูยื้มระยะยาว 16,599 50,498 - - - 67,097 5.91 - 7.50 

 16,599 50,498 - - 91,227 158,324  
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบีย รวม 

อตัราดอกเบีย

ทีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี 

มากกว่า 1 

ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
       

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด - - - 215,200 199 215,399 0.25 - 0.62 

เงินลงทุนชวัคราว - สุทธิ - - - - 150,043 150,043 - 

ลูกหนีการคา้และลูกหนี

หมุนเวียนอนื - สุทธิ - - - - 74,917 74,917 - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอื

ขาย - สุทธิ - - - - 180 180 - 

เงินลงทุนระยะยาวอนื - - - - 34,000 34,000 - 

เงินฝากทติีดภาระคาํประกนั - 40,017 - - - 40,017 0.90 - 1.30 

 - 40,017 - 215,200 259,339 514,556  

หนสิีนทางการเงิน        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนี

หมุนเวียนอนื - - - - 64,230 64,230 - 

เงินกูยื้มระยะยาว 29,331 80,766 - - - 110,097 5.91 - 7.50 

 29,331 80,766 - - 64,230 174,327  
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบีย รวม 

อตัราดอกเบีย

ทีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี 

มากกว่า 1 

ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
       

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด - - - 323,266 333 323,599 0.25 - 0.62 

ลูกหนีการคา้และลูกหนี

หมุนเวียนอนื - สุทธิ - - - - 120,170 120,170 - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอื

ขาย - สุทธิ - - - - 177 177 - 

เงินลงทุนระยะยาวอนื - - - - 16,500 16,500 - 

เงินฝากทติีดภาระคาํประกนั 39,649 - - - - 39,649 0.90 - 1.30 

 39,649 - - 323,266 137,180 500,095  

หนสิีนทางการเงิน        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนี

หมุนเวียนอนื - - - - 91,227 91,227 - 

เงินกูยื้มระยะยาว 16,599 50,498 - - - 67,097 5.91 - 7.50 

 16,599 50,498 - - 91,227 158,324  
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29. มูลค่ายุติธรรม 

เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสันหรือมีอัตราดอกเบียใกล้เคียงกบัอตัรา

ดอกเบียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบ

แสดงฐานะการเงิน 

ในระหว่างปีปัจจบุนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม  

สาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินอนืนอกเหนือจากทีกล่าวขา้งตน้มีมูลค่าตามบญัชีและมูลคา่ยติุธรรมดงัต่อไปนี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั  ระดบั  ระดบั  รวม 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนชวัคราวในหลกัทรัพยเ์พอืคา้ - หน่วยลงทนุ* - 150,043 - 150,043 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย - หน่วยลงทุน* - 180 - 180 

สินทรัพย์ทีเปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทนุ - 58,365 - 58,365 

     

 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั  ระดบั  ระดบั  รวม 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย - หน่วยลงทุน* - 177 - 177 

สินทรัพย์ทีเปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทนุ - 58,365 - 58,365 

*ระดบั 2 การวดัมูลค่ายตุิธรรมโดยใชร้าคามูลค่าหน่วยลงทุนทีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
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30. ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน 

บริษทัมีความเสียงทางดา้นอตัราแลกเปลียนสําหรับรายการลูกหนีการคา้และเจา้หนีการคา้ต่างประเทศโดยบริษทัไดล้ด

ความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตทีเกิดจากการเปลียนแปลงโดยใชวิ้ธี Natural hedge  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ รายละเอียดดงันี 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ 

 

สกุลเงิน 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม  2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม  2561 

ลูกหนีการคา้  ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา  63,087  91,929 

เจา้หนีการคา้  ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา  13,418  117,735 

31. ภาระผกูพนั 

31.1   ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าทีดิน (ตามหมายเหตุ 17) 

31.2   ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - อาคารสาํนกังานใหญ่และยานพาหนะ 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

ภายในระยะเวลา 1 ปี 3,840 

ระยะเวลามากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี 6,420 

31.3 ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ยานพาหนะและรถบรรทกุกึงพ่วง 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

ภายในระยะเวลา 1 ปี 29,331 

ระยะเวลามากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี 80,766 

31.4   ณ ว ันที 31 ธันวาคม 2562 บริษ ัทมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารออกหนังสือคาํประกันแก่การไฟฟ้า                                                                                                                             

ส่วนภูมิภาคจาํนวนเงิน 0.30 ลา้นบาท กรมศุลกากร จาํนวนเงิน 72 ลา้นบาท  
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31.5      ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และเหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน บริษทัมีภาระผูกพนัจากการทาํสัญญา      

และ/หรือ บนัทึกขอ้ตกลงใดๆ ทีเกียวขอ้งกบัการขยายธุรกิจใหมด่งักล่าวนี 

พนับาท 

ภาระผกูพนั 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 เหตุการณ์หลงัรอบระยะเวลารายงาน 

(1 มกราคม 2562 - 25 กุมภาพนัธ์ 2563) 

1. หนงัสือคาํประกนั  1,000  เมือยกเลิก 

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริหารครังที 1/2563 เมือวนัที 2 มีนาคม 2563 มีมติเสนอให้ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2563 พิจารณาอนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัลง 281,595,361 บาทจากทุนจดทะเบียน 1,757,131,698.04 

บาท เหลือ 1,475,536,337.04 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัทียงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 414,110,825 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 0.68 

บาทและให้แกไ้ขเพมิเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 

34. การอนมุตัิงบการเงิน 

งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัเมือวนัที 2 มีนาคม 2563 


