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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ  ผูถื้อหุ้นของบริษทั บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)  

ควำมเห็นอย่ำงมีเง่ือนไข 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของบริษทั บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงิน
รวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะ
กิจกำร งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ ยกเวน้ผลกระทบซ่ึงอำจจะเกิดขึ้นของเร่ืองท่ีกล่ำวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเง่ือนไข 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ี แสดงฐำนะกำรเงินรวมและแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำน
เฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเง่ือนไข 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงเป็นบริษทัในต่ำงประเทศแห่งหน่ึง และบนัทึกบญัชีโดยวิธีส่วนไดเ้สีย ยอดคงเหลือของบัญชีเงิน
ลงทุนซ่ึงแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 46.69 ลำ้นบำท  และส่วนก ำไร(ขำดทุน)
ของบริษทัร่วมในส่วนท่ีเป็นของบริษทั แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั จ ำนวน (10.29) 
ลำ้นบำท  และจำกหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5 บริษทัและบริษทัย่อยให้กูย้ืมเงินสุทธิแก่บริษทัร่วมแห่งน้ี จ ำนวนรวม
ทั้งส้ิน 143.14 ล้ำนบำท (บริษทั : 97.65 ลำ้นบำท และ บริษทัย่อย : 45.49 ลำ้นบำท) แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
ส้ินสุด ณ วนัเดียวกนั ทั้งน้ีเม่ือรวมรำยกำรเงินลงทุน และเงินให้กูยื้มสุทธิแก่บริษทัร่วมแห่งน้ี คิดเป็นร้อยละ 20.26 ของมูลค่ำ
สินทรัพยร์วม  

ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่ำว และ
กลุ่มบริษทัมิไดพิ้จำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับเงินให้กูยื้มแก่บริษทัร่วมนั้น เน่ืองจำก ขำ้พเจำ้
ไม่ไดรั้บรำยงำนงบกำรเงินรวมท่ีผำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เพื่อหำหลกัฐำนและประเมินควำมน่ำเช่ือถือต่อ
งบกำรเงินรวมของบริษทัร่วม อนัเน่ืองจำกขอ้จ ำกดัดำ้นเวลำ บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยอำศัยขอ้มูลทำงกำรเงิน
ท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัร่วม ดงันั้น ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถตรวจสอบควำมเหมำะสมและเพียงพอของส่วนแบ่งก ำไร
(ขำดทุน) ของกลุ่มบริษทัร่วม และตรวจสอบกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับเงินให้กูยื้มท่ี
กลุ่มบริษทัให้แก่บริษทัร่วม รวมทั้งขอ้มูลหรือสมมติฐำนท่ีส ำคญัท่ีมีผลตอ่ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นท่ีเป็น
สำระส ำคญัดงักล่ำวได ้ 
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ดงันั้น ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จึงมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่ำวน้ี จำกกำรถูก
จ ำกดัขอบเขตโดยสถำนกำรณ์ ขำ้พเจำ้จึงไม่สำมำรถสรุปไดว่้ำจ ำเป็นตอ้งปรับปรุงรำยกำรดงักล่ำวขำ้งตน้หรือไม่ เพียงใด ซ่ึง
หำกจ ำเป็นตอ้งปรับปรุงจะมีผลกระทบต่อกำรแสดงฐำนะกำรเงินรวม ผลกำรด ำเนินงำนรวม และกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั  

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ คือ เร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมส ำหรับปีปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมโดยรวมและ
ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 

กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

ควำมเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทัมีสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีตอ้งวดัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม 
ดงัท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 10 ซ่ึงเป็นจ ำนวนท่ีมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของบริษทัประกอบดว้ย  เงินลงทุนระยะยำว คือ ตรำสำรทุนซ่ึงวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมโดยใช้ข้อมูลท่ีเป็นสำระส ำคญัท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ในตลำด (ข้อมูลระดบัท่ี 3) โดยผูบ้ริหำรได้ท ำกำรปรับปรุง
เพื่อให้สะทอ้นควำมเส่ียงและลกัษณะของตรำสำรทุน 

ขำ้พเจำ้ให้ควำมส ำคญักบัเร่ืองดงักล่ำว เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมมีมูลค่ำท่ีเป็นสำระส ำคญัต่องบ
กำรเงินของบริษัท และส ำหรับกำรใช้ข้อมูลระดับท่ี 3 ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม ผูบ้ริหำรต้องใช้ดุลยพินิจท่ีส ำคญัในกำร
ปรับปรุงขอ้มูลท่ีใชเ้พื่อให้สะทอ้นควำมเส่ียงและลกัษณะของตรำสำรทุน ซ่ึงมีผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

วิธีกำรตอบสนองควำมเส่ียง 

ดงันั้น วิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ไดร้วมถึงกำรประเมินควำมสมเหตุสมผลของวิธีกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีผูบ้ริหำรใช้ใน
กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรทุนท่ีมีกำรใชข้อ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดใ้นตลำด (ขอ้มูลระดบัที่ 3)  

จำกวิธีกำรตรวจสอบท่ีขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติั ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนมีควำม
สมเหตุสมผล 
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กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

ควำมเส่ียง 

บริษทัตอ้งมีกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ ในส่วนของกิจกำรท่ำเทียบเรือตำมหมำยเหตุขอ้ 16 ท่ีมีขอ้บ่งช้ี
ของกำรดอ้ยค่ำ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำมีนยัส ำคญัต่อกำรตรวจสอบ เน่ืองจำกบริษทัมี
ยอดตำมบญัชีสุทธิก่อนค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำท่ีใชใ้นกิจกำรท่ำเทียบเรือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เป็นจ ำนวน 141.29 ลำ้นบำท 
ผูบ้ริหำรจึงใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินค่อนขำ้งมำก ซ่ึงขึ้นอยู่กบัขอ้สมมติซ่ึงสำมำรถเปล่ียนแปลงตำมสภำพทำงเศรษฐกิจ 
และภำวะตลำดในอนำคตรวมถึงกำรใชอ้ตัรำคิดลด 

วิธีกำรตอบสนองควำมเส่ียง 

ดงันั้น วิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ไดร้วมถึงกำรสอบทำนควำมเป็นไปไดข้องกำรเติบโตของรำยไดข้องธุรกิจและกำรใช้
อตัรำคิดลด เพื่อช่วยในกำรประเมินขอ้สมมติท่ีจดัท ำโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ควำมส ำคญักบัควำมเพียงพอของ
กำรเปิดเผยข้อมูลของกิจกำรเก่ียวกับสมมติฐำนซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำท่ีอ่อนไหวมำกท่ีสุด  และมี
ผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัท่ีสุดต่อกำรก ำหนดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชท่ี้ใชใ้นกิจกำร 

ข้อมูลและเหตกุำรณ์ท่ีเน้น 

ก) ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.1 เน่ืองดว้ยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 บริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 โดยเลือกน ำแนวปฏิบติัทำงกำร
บญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีประกำศโดยสภำวิชำชีพบญัชี มำถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอยำ่ง
มีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

ข) ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีเงินให้กูยื้มแก่บริษทัร่วม 
จ ำนวนเงิน 97.65 ลำ้นบำท เม่ือรวมกบัจ ำนวนเงินท่ีบริษทัย่อยให้กูยื้มแก่บริษทัร่วมดงักล่ำว เป็นจ ำนวนเงิน 45.49 ลำ้น
บำท รวมทั้งส้ิน 143.14 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 ของเงินให้กูยื้มแก่บริษทัร่วมท่ีไดรั้บตำมสัดส่วนจำกผูถื้อหุ้น 
ทั้งน้ี สัดส่วนกำรลงทุนในบริษทัร่วม ตำมหมำยเหตุขอ้ท่ี 13 

เร่ืองอ่ืน 

งบกำรเงินของบริษทั บี จิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพำะกิจกำร งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน ท่ีแสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื่นในส ำนกังำนเดียวกนักบัขำ้พเจำ้ ซ่ึงแสดงควำมเห็นอยำ่งไม่มีเง่ือนไขตำมรำยงำนลง
วนัท่ี 2 มีนำคม 2563  
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวม
และรำยงำนของผูส้อบบัญชีท่ีอยู่ในรำยงำนประจ ำปีนั้น ข้ำพเจ้ำคำดว่ำข้ำพเจ้ำจะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีใน
รำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้ควำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอื่นมีควำมขดัแยง้ท่ี
มีสำระส ำคญักบังบกำรเงินรวมหรือควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏว่ำขอ้มูลอื่นมีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว่้ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเพื่อให้ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบั
ดูแลด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมเหล่ำน้ี โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเ ป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินรวมท่ี
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เวน้แต่
ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค ์เพ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและเสนอรำยงำนของผูส้อบ
บัญชีซ่ึงรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผล คือควำมเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำร
รับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือ
คำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมจำกกำรใชง้บกำรเงินรวมเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ข้ำพเจำ้ได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 
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• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้นและไดห้ลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ี
เกิดจำกขอ้ผิดพลำดเน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำร
แสดงขอ้มูลกำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวข้องกบักำรตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม
บริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและกำร
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำขึ้นโดยผูบ้ริหำร 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำกหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีไดรั้บสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้
สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำม         
ไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผู ้สอบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผย
ขอ้มูลในงบกำรเงินรวมท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้ำกำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้อย่ำงไรก็
ตำมเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

• ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินรวมแสดง
รำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท  ำให้มีกำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ี
ไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำก
ขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็น
อิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผลท่ี
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้ขำ้พเจำ้ขำด
ควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกับผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลข้ำพเจำ้ได้พิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนัยส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินรวมในปีปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชี
เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำวหรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้นขำ้พเจำ้
พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล
ว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ีคือนำงสุมนำ  เสนีวงศ ์ณ อยธุยำ 

 

 

 

 

 

 
(นำงสุมนำ  เสนีวงศ ์ณ อยธุยำ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขท่ี 5897 
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ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 6,394                  225,361              6,329                  215,399              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 7 159,927              74,920                63,493                74,917                

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.4 -                          -                          72,851                -                          

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัร่วม 5.4 97,030                -                          97,030                -                          

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการอ่ืน - สุทธิ 8 -                          -                          -                          -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 5,338                  6,287                  5,337                  6,287                  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 4, 9 9,000                  150,043              9,000                  150,043              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 785                     529                     785                     529                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 278,474              457,140              254,825              447,175              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4, 10 150,182              180                     150,182              180                     

เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั 11 47,788                40,017                47,788                40,017                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                          -                          10,000                10,000                

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 52,931                65,705                62,680                62,680                

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 4 -                          34,000                -                          34,000                

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 58,365                58,365                58,365                58,365                

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4, 15 173,760              236,076              173,760              236,076              

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 4, 16 153,389              -                          153,389              -                          

สิทธิการเช่า - สุทธิ 4, 17 -                          24,835                -                          24,835                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 18 1,113                  415                     1,113                  415                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19 20,726                14,940                30,726                14,940                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 658,254              474,533              688,003              481,508              

รวมสินทรัพย์ 936,728              931,673              942,828              928,683              

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 1



บริษัท บี จสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย : พันบำท)

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 56,582                64,241                52,522                64,230                

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4, 20 45,885                29,331                45,885                29,331                

คา่เช่าคา้งจ่ายท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4 -                          24,686                -                          24,686                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 966                     392                     966                     392                     

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 103,433              118,650              99,373                118,639              

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 4, 20 207,093              80,766                207,093              80,766                

คา่เช่าคา้งจ่าย 4 -                          49,254                -                          49,254                

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 21 1,315                  270                     1,315                  270                     

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 300                     123                     300                     123                     

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 208,708              130,413              208,708              130,413              

รวมหนีสิ้น 312,141              249,063              308,081              249,052              

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 23 1,475,536           1,757,131           1,475,536           1,757,131           

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 23 904,020              904,020              904,020              904,020              

ส่วนเกิน (ส่วนต ่า) มูลคา่หุน้ 23 (97,025)               (97,025)               (97,025)               (97,025)               

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

   ทุนส ารองตามกฎหมาย 25 -                          -                          -                          -                          

   ขาดทุนสะสม (182,421)             (124,396)             (172,261)             (127,375)             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 13                        11                        13                        11                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 624,587              682,610              634,747              679,631              

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 936,728              931,673              942,828              928,683              

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



บริษัท บี จสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย : พนับำท)

หมำยเหตุ 2563 2562 2563 2562

รำยได้ 

รายไดจ้ากการให้บริการ 30 340,832             384,403             335,898             384,403             

รายไดด้อกเบ้ีย 27, 30 4,426                 6,360                 4,385                 6,346                 

รายไดอ่ื้น 27, 30 4,284                 2,073                 8,222                 2,073                 

รวมรำยได้ 349,542             392,836             348,505             392,822             

ค่ำใช้จ่ำย 

ตน้ทุนการให้บริการ 28, 30 (307,955)            (350,183)            (305,656)            (350,183)            

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 28, 30 (68,957)              (60,418)              (67,717)              (60,358)              

หน้ีสงสัยจะสูญ 30 (4,852)                (6,931)                (4,852)                (6,931)                

ตน้ทุนทางการเงิน 30 (12,098)              (5,225)                (14,235)              (5,225)                

รวมค่ำใช้จ่ำย (393,862)            (422,757)            (392,460)            (422,697)            

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 30 (12,750)              1,995                 -                         -                         

(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (57,070)              (27,926)              (43,955)              (29,875)              

(คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 30 (24)                     (660)                   -                         -                         

(ขำดทุน) ส ำหรับปี 31 (57,094)              (28,586)              (43,955)              (29,875)              

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รำยกำรที่อำจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั :

ผลก าไรจากการวดัมูลคา่สินทรัพยท์างการเงิน 10 2                        3                        2                        3                        

รำยกำรที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั :

ผล (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 21 (931)                   -                         (931)                   -                         

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (929)                   3                        (929)                   3                        
(ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (58,023)              (28,583)              (44,884)              (29,872)              

กำรแบ่งปัน (ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (57,094)              (28,586)              (43,955)              (29,875)              

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                         -                         -                         -                         
(57,094)              (28,586)              (43,955)              (29,875)              

กำรแบ่งปัน (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (58,023)              (28,583)              (44,884)              (29,872)              

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                         -                         -                         -                         
(58,023)              (28,583)              (44,884)              (29,872)              

(ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 31 (0.0429) (0.0283) (0.0331) (0.0296)

จ ำนวนหุ้นสำมัญถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก (พนัหุ้น) 31 1,329,440          1,009,691          1,329,440          1,009,691          

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษัท บี จสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย : พันบำท)

ผลก ำไร (ขำดทุน)

จำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ของ ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลง รวม

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ (ส่วนต ำ่) ทุนส ำรอง ผลประโยชน์พนักงำน ในมูลค่ำยตุิธรรมของ องค์ประกอบอ่ืนของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วนของ

หมำยเหตุ และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้นสำมัญ ตำมกฎหมำย ขำดทุนสะสม ที่ก ำหนดไว้ เงนิลงทุนเผ่ือขำย ส่วนของผู้ถือหุ้น อ ำนำจควบคุม ผู้ถือหุ้น

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

เพ่ิมทุน 23 311,223          (160,188)             -                    -                   -                                      -                                        -                              -                         151,035           

(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                      -                          -                    (28,586)        -                                      3                                        3                              -                         (28,583)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 904,020          (97,025)               -                    (124,396)      -                                      11                                      11                            -                         682,610           

เพ่ิมทุน 21 -                      -                          -                    (931)             931                                 -                                        931                          -                         -                       

(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                      -                          -                    (57,094)        (931)                                2                                        (929)                        -                         (58,023)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 904,020          (97,025)               -                    (182,421)      -                                      13                                      13                            -                         624,587           

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำรเงนิรวม

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4  



บริษัท บี จสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย : พันบำท)

ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำร

วดัมูลค่ำใหม่ของ ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลง รวม

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ (ส่วนต ำ่) ทุนส ำรอง ผลประโยชน์พนักงำน ในมูลค่ำยตุิธรรมของ องค์ประกอบอ่ืนของ รวมส่วนของ

หมำยเหตุ และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้นสำมัญ ตำมกฎหมำย ขำดทุนสะสม ที่ก ำหนดไว้ เงนิลงทุนเผ่ือขำย ส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

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

เพ่ิมทุน 23 311,223                 (160,188)                -                         -                         -                                          -                                           -                               151,035               

(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                         (29,875)              -                                          3                                          3                              (29,872)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 904,020                 (97,025)                  -                         (127,375)            -                                          11                                        11                            679,631               

เพ่ิมทุน 21 -                             -                             -                         (931)                   931                                     -                                           931                          -                           

(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                         (43,955)              (931)                                    2                                          (929)                        (44,884)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 904,020                 (97,025)                  -                         (172,261)            -                                          13                                        13                            634,747               

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษัท บี จสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย : พันบำท)

หมำยเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (57,070)          (27,926)          (43,955)          (29,875)          

ปรับรำยกำรที่กระทบ (ขำดทุน) เป็นเงนิสดรับ (จ่ำย)

การปรับปรุงตน้ทุนทางการเงิน 14,235           5,225             14,235           5,225             

การปรับปรุงดอกเบ้ียรับ (2,289)            (6,360)            (4,385)            (6,346)            

การปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนหมุนเวียน ลดลง (86,419)          38,196           20,484           38,199           

การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (255)               11,119           (255)               11,119           

การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) (279)               (76)                 (10,279)          (76)                 

การปรับปรุงดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนหมุนเวียน (ลดลง) (7,210)            (27,025)          (11,259)          (27,036)          

การปรับปรุงดว้ยคา่เช่าคา้งจ่าย (ลดลง) -                     (8,215)            -                     (8,215)            

การปรับปรุงดว้ยหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 574                (140)               574                (140)               

การปรับปรุงดว้ยหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 176                124                176                124                

คา่เส่ือมราคา และคา่ใชจ่้ายตดับญัชี 18,611           27,231           18,611           27,231           

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 26,456           -                     26,456           -                     

การปรับปรุงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 4,362             - 4,362             -

หน้ีสงสัยจะสูญ 2,141             6,929             2,141             6,929             

การปรับปรุงดว้ยประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน 226                79                   226                79                   

การปรับปรุงดว้ยประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน -                     4,200             -                     4,200             

การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 5,607             103                4,841             103                

การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (2,475)            170                (2,475)            170                

การปรับปรุงดว้ย (ก าไร) จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด (314)               -                     (314)               -                     

การปรับปรุงดว้ย (ก าไร) จากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมของ
   หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด -                     (43)                 -                     (43)                 

การปรับปรุงดว้ยส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากบริษทัอ่ืน 12,750           (1,995)            -                     -                     

รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอด ก าไร (ขาดทุน) (71,173)          21,596           19,184           21,648           

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกำรด ำเนินงำน

เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (112)               -                     (112)               -                     

ภาษีเงินไดรั้บคืน 779                -                     779                -                     

ภาษีเงินได ้(จ่ายออก) (5,631)            (6,287)            (5,337)            (6,287)            

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน (76,137)          15,309           14,514           15,361           

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม
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บริษัท บี จสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย : พันบำท)

หมำยเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินฝากติดภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) (7,771)            (368)               (7,771)            (368)               

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     (10,000)          

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนในหุน้ - ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (125,000)        (17,500)          (125,000)        (17,500)          

เงินสดรับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 150,357         -                     150,357         -                     

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด -                     (150,000)        -                     (150,000)        

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16,899           1,505             16,899           1,505             

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (7,866)            (5,444)            (7,866)            (5,444)            

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (179)               (359)               (179)               (359)               

เงินสดจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุน -                     (58,000)          (10,000)          (58,000)          

เงินสดจ่ายเพ่ือให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                     (72,200)          -                    

เงินสดจ่ายเพ่ือให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วม (101,464)        -                     (101,464)        -                     

เงินสดจ่ายเพ่ือให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน -                     (150,000)        -                     (150,000)        

เงินสดรับช าระคืนเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน -                     150,000         -                     150,000         

ดอกเบ้ียรับ 1,915             6,360             3,361             6,346             

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (73,109)          (223,806)        (153,863)        (233,820)        

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ

เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน -                     151,035         -                     151,035         

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5,515             -                     5,515             -                     

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (5,515)            -                     (5,515)            -                     

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (55,337)          (35,610)          (55,337)          (35,610)          

ดอกเบ้ียจ่าย (14,389)          (5,166)            (14,389)          (5,166)            

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ (69,726)          110,259         (69,726)          110,259         

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (218,972)        (98,238)          (209,075)        (108,200)        

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

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ 5                     -                     5                     -                     

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 6 6,394             225,361         6,329             215,399         

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

   รำยกำรที่ไม่ใช่เงนิสด

     เจา้หน้ีเช่าซ้ือค่ายานพาหนะ -                     67,200           -                     67,200           

     (โอนออก) ไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (30,731)          -                     (30,731)          -                     

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม
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1. เร่ืองทั่วไป 

บริษทั บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 
3656/64 อำคำรกรีนทำวเวอร์ ชั้น 19 ยนิูตเค ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนกรกฎำคม 2546 

บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรประกอบกิจกำรท่ำเรือท่ีบำงปะกงซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรโรงพกัสินคำ้ท่ีขนส่งโดย
ระบบคอนเทนเนอร์ โรงเก็บสินคำ้ ท่ำเทียบเรือและบริกำรอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัไดเ้พ่ิมธุรกิจดำ้นกำรขนส่งและบริกำร
ท่ีเก่ียวขอ้งเร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวำคม 2558 และธุรกิจให้บริกำรดำ้นโลจิสติกส์ เร่ิมตั้งแต่เดือนมกรำคม 2561 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 14/2563 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563 ท่ีประชุมอนุมติัให้ยติุกำรให้บริกำร
ดำ้นโลจิสติกส์ 

บริษทัมีท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียน มีดงัน้ี 

ส ำนกังำน  : เลขท่ี 3656/64 อำคำรกรีนทำวเวอร์ ชั้น 19 ยนิูตเค ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 

สำขำ 1 : เลขท่ี 8/1 หมูท่ี่ 8 ต ำบลท่ำขำ้ม อ ำเภอบำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 

สำขำ 2  : เลขท่ี 273/15 หมู่ท่ี 6 ต ำบลสุรศกัด์ิ อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี 

สำขำ 3 ก) : เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 3 ต ำบลนิคมพฒันำ อ ำเภอนิคมพฒันำ จงัหวดัระยอง 

ก) จดทะเบียนยกเลิกสำขำ เม่ือวนัท่ี 18 สิงหำคม 2563 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินและกำรน ำเสนองบกำรเงินรวม 

2.1 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งขึ้นอยำ่งต่อเน่ืองท ำให้เกิด
กำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึง
ควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัติดตำมควำม
คืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำร
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ชป้ระมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ เม่ือ
สถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 

2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

งบกำรเงินได้จดัท ำขึ้นตำมหลกักำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภำยใต้พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยถึง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อก ำหนดของ
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว่์ำด้วยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
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งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำเป็นเงินบำทและเป็นภำษำไทยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทย ทั้งน้ีงบ
กำรเงินน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จดัท ำขึ้นเพ่ือแสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทยเท่ำนั้น  

ยกเวน้ท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชี งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นโดยถือเกณฑก์ำรบนัทึกตำมรำคำทุนเดิม 

เพื่อควำมสะดวกของผูอ้่ำนงบกำรเงิน บริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษขึ้นจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทย
น้ี ซ่ึงไดน้ ำเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อใชใ้นประเทศ 

2.3 เกณฑ์ในกำรน ำเสนองบกำรเงินรวม 

งบกำรเงินรวมน้ีไดร้วมงบกำรเงินของบริษทั บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อยท่ีบริษทัมีอ ำนำจควบคุม
หรือถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีบริษทัมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

 สัดส่วนกำรลงทุน (ร้อยละ)  
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  
 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 ประเภทธุรกิจ 

บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั 100 100 ให้สินเช่ือทุกประเภท ยกเวน้ท่ีเขำ้ข่ำย
ตอ้งขออนุญำตและรำยงำนกบั
ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

งบกำรเงินรวมประกอบดว้ยงบกำรเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่ำ “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 

บริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มบริษทั กำรควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบักิจกำรนั้นและมีควำมสำมำรถในกำรใช้อ ำนำจเหนือกิจกำรนั้นท ำให้
เกิดผลกระทบต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบกำรเงินรวม นบั
แต่วนัท่ีมีกำรควบคุมจนถึงวนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 

ณ วนัท่ีซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมตำมอตัรำส่วนได้
เสียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำจำกผูถู้กซ้ือ 

กำรสูญเสียกำรควบคุม 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียกำรควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ก ำไร
หรือขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรสูญเสียกำรควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย
เดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่ห้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียกำรควบคุม 
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บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 

ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตำมวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและกำร
ร่วมคำ้                                                     

บริษทัร่วมเป็นกิจกำรท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญัโดยมีอ ำนำจเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนแต่ไม่ถึงระดบัที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบำยดงักล่ำว กำรร่วมคำ้
เป็นกำรร่วมกำรงำนท่ีกลุ่มบริษทัมีกำรควบคุมร่วมในงำนนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของกำรร่วมกำรงำนนั้น
มำกกว่ำกำรมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภำระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรร่วมกำรงำนนั้น 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้บนัทึกบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน 
ซ่ึงรวมถึงต้นทุนกำรท ำรำยกำร ภำยหลงัจำกรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนและก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่นของเงินลงทนุท่ีบนัทึกตำมวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบกำรเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่ม
บริษทัสูญเสียควำมมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญั หรือกำรควบคุมร่วม 

กำรตัดรำยกำรในงบกำรเงินรวม 

ยอดคงเหลือและรำยกำรบญัชีระหว่ำงกิจกำรในกลุ่ม รวมถึงรำยไดห้รือค่ำใช้จ่ำยท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง ซ่ึงเป็นผลมำ
จำกรำยกำรระหว่ำงกิจกำรในกลุ่ม ถูกตดัรำยกำรในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมำ
จำกรำยกำรกบับริษทัร่วมและกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรำยกำรกบัเงินลงทุนเท่ำท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน
กิจกำรท่ีถูกลงทุนนั้น ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรำยกำรในลกัษณะเดียวกบัก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่ำท่ี
เม่ือไม่มีหลกัฐำนกำรดอ้ยค่ำเกิดขึ้น 

2.4 เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำ 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นโดยถือหลกัเกณฑก์ำรบนัทึกตำมรำคำทุนเดิม ยกเวน้รำยกำรดงัต่อไปน้ี 
รำยกำร เกณฑก์ำรวดัมูลค่ำ 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่ มูลค่ำยติุธรรม 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น มูลค่ำยติุธรรม 
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไว ้ มูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนตำมโครงกำร

ผลประโยชน์ ท่ี ก ำหนดไว้ ได้ เปิ ด เผยในหมำยเหตุป ระกอบ 
งบกำรเงินขอ้ 21 
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2.5 กำรประมำณกำร 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินในประเทศไทย ฝ่ำยบริหำรมีควำมจ ำเป็นต้องใช้
ประมำณกำร และขอ้สมมติฐำนท่ีกระทบต่อรำยได ้รำยจ่ำย สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน เพ่ือประโยชน์ในกำรก ำหนด
มูลค่ำของสินทรัพย ์หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น ดว้ยเหตุดงักล่ำว ผลของรำยกำรเม่ือเกิดขึ้นจริงจึงอำจ
แตกต่ำงไปจำกท่ีไดป้ระมำณกำรไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรปรับประมำณ
กำรทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวนหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบ
เฉพำะงวดบญัชีนั้นๆ หรือบนัทึกในงวดบญัชีท่ีปรับและงวดบญัชีในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้ง
งวดบญัชีในปัจจุบนัและอนำคต 

กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ 

ผลประโยชน์พนักงำน  

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณขึ้นตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึง
ตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำร เช่น อตัรำคิดลด จ ำนวนเงินเดือน ท่ีคำดว่ำจะเพ่ิมขึ้นในอนำคต 
อตัรำมรณะและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเชิงประชำกรศำสตร์ เป็นตน้ ในกำรก ำหนดอตัรำคิดลดฝ่ำยบริหำรไดพ้ิจำรณำ
ถึงอตัรำดอกเบ้ียท่ีสะทอ้นถึงสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ ในปัจจุบนั ส่วนอตัรำมรณะใชข้อ้มูลตำรำงอตัรำมรณะท่ี
เปิดเผยทัว่ไปในประเทศ อย่ำงไรก็ตำมผลประโยชน์หลงักำรเลิกจำ้งงำนท่ีเกิดขึ้นจริงนั้นอำจแตกต่ำงไปจำกท่ี
ประมำณไว ้

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะตดัจ ำหน่ำย โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณและจะพิจำรณำดอ้ยค่ำหำกมีขอ้
บ่งช้ี 

ค่ำเส่ือมรำคำ 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรใชป้ระมำณอำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกเม่ือเลิกใชง้ำน
ของอำคำรและอุปกรณ์ และไดมี้กำรทบทวนอำยกุำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกหำกมีกำรเปล่ียนแปลง  

มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ซ่ึงไม่มีกำรซ้ือขำยในตลำดซ้ือขำยคล่องวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมิน
มูลค่ำ บริษทัใชดุ้ลยพินิจในกำรเลือกวิธีกำรและตั้งขอ้สมมติฐำนซ่ึงส่วนใหญ่อำ้งอิงจำกสถำนะของตลำดท่ีมีอยู ่ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

บริษทัพิจำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำมีกำรดอ้ยค่ำ เม่ือพบว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
ดงักล่ำวลดลงอย่ำงมีสำระส ำคญั บริษัทจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย ์ซ่ึงกำรประมำณกำร
ดงักล่ำวขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 
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2.6 สกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนและน ำเสนองบกำรเงิน 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนของบริษทั ขอ้มูล
ทำงกำรเงินทั้งหมดมีกำรปัดเศษในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนับำทและหลกัลำ้นบำท 
ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยำ่งอื่น 

2.7 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมี
รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติั
ทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อย อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 
จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชี  
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำร
ค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุน  ดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นและ
หลักกำรเก่ียวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน  
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กำรน ำมำตรฐำนกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษทัจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

- กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
บริษทัวดัมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และจดัประเภท
เงินลงทุนดงักล่ำวเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยผูบ้ริหำรของ
บริษัทได้ประเมินและพิจำรณำแล้วว่ำ รำคำทุนของเงินลงทุนในตรำสำรทุนดังกล่ำวได้สะท้อนมูลค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุนแล้ว ดังนั้ น กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนดังกล่ำวจึงมี
ผลกระทบต่อกำรปรับปรุงก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

- กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตดำ้นเครดิต บริษทัรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษทัจะใช้
วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุส ำหรับลูกหน้ีกำรค้ำ โดย
ผูบ้ริหำรของบริษทัพิจำรณำแลว้ว่ำกำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตขำ้งตน้จึงไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็น
สำระส ำคญัต่อกำรปรับปรุงก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

กลุ่มบริษัทน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ทั้งน้ี ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำและก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำ
เช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำ
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนักบั
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 17 

บริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และ
ไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ทั้งน้ี ผลกระทบสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

 

 

 



บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน                                      
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

14 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2564 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบั
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
ทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำน
กลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

3.1 รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำท โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำรสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ีรำยงำน แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน 
ณ วนันั้น ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำจะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงิน ซ่ึงเกิดจำกรำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงบนัทึกตำมเกณฑ์รำคำ
ทุนเดิม แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

3.2 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด ดำ้นกำร
ด ำเนินงำน ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจดัสรรทรัพยำกรและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำว่ำคือกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ท่ีท ำกำรตดัสินใจ
เชิงกลยทุธ์ 

กลุ่มบริษทัน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนโดยแสดงส่วนงำนธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในกำรรำยงำน 
โดยพิจำรณำจำกโครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในของบริษทัเป็นเกณฑ ์ในกำรก ำหนดส่วน
งำน (ดูหมำยเหตุขอ้ 30) 

3.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดประกอบดว้ย เงินสด เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั ออมทรัพย ์และ
ฝำกประจ ำไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่รวมเงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระผูกพนั และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภำพคล่องสูง
และมีอำยคุงเหลือนบัแต่วนัออกตรำสำรจนถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลำสำมเดือนหรือต ่ำกว่ำ  
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3.4 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

ลูกหน้ีกำรคำ้รับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับหรือคำ้งรับ และจะวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ย
จ ำนวนเงินท่ีเหลืออยูห่กัดว้ยผลขำดทุนดำ้นเครดิต ณ วนัส้ินงวด  

กลุ่มบริษทัใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย (Simplified Approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 9 ในกำรวดั
มูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ซ่ึงก ำหนดให้พิจำรณำผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยหุน้ีและ
รับรู้ผลขำดทุนตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้ ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ลูกหน้ี
กำรคำ้จะถูกจดักลุ่มตำมวนัท่ีครบก ำหนดช ำระ อตัรำควำมเสียหำยท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กบัประวติักำรช ำระ
เงินและข้อมูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตในอดีตซ่ึงมีกำรปรับเพื่อสะทอ้นข้อมูลปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำ
เก่ียวกบัปัจจยัทำงเศรษฐกิจมหภำคท่ีมีผลต่อควำมสำมำรถของลูกคำ้ในกำรช ำระหน้ี ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
บนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนภำยใตค้่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 

3.5 สินทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กำรจดัประเภทรำยกำรขึ้นอยูก่บัโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

บริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำดงัน้ี 

- รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม (ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่นหรือผำ่นก ำไรหรือขำดทุน) และ 

- รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

บริษทัตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีเฉพำะเม่ือบริษทัเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในกำร
บริหำรสินทรัพยเ์หล่ำนั้น 

ตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมประเภทของกำรวดัมูลค่ำไดส้องประเภท ไดแ้ก่ กำร
วดัมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) หรือกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) 
ซ่ึงไม่สำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั  

ในกำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกบริษทัตอ้งวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำ
ดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรม บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซ่ึงเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกับกำรได้มำหรือกำรออกสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินนั้น ต้นทุนกำรท ำรำยกำรของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนนั้นรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงประกอบดว้ยอนุพนัธ์แฝงจะพิจำรณำในภำพรวมว่ำกระแสเงินสดท่ีเกิดจำกสินทรัพยท์ำง
กำรเงินนั้นเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ (Solely Payments of Principal and Interest) 

กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหน้ีขึ้นอยู่กบัโมเดลทำงธุรกิจของบริษทัในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน กำรวดัมูลค่ำตรำสำรหน้ีสำมำรถท ำได ้3 วิธี 
โดยขึ้นอยูก่บักำรจดัประเภทตรำสำรหน้ีของบริษทั 
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- รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเม่ือบริษทัถือครองสินทรัพย์
ทำงกำรเงินนั้นตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ำรถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินเพ่ือรับกระแสเงินสดตำม
สัญญำ และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงิน
ต้นและดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีก ำหนดไว ้รำยได้ดอกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
ดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใช้วิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำรจะรับรู้
โดยตรงในก ำไรหรือขำดทุนและแสดงรำยกำรในก ำไร  (ขำดทุน) อื่น พร้อมกับก ำไรขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปล่ียน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นก ำไรหรือขำดทุน 

- มูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น (FVOCI) - สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเม่ือบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
รับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำง
กำรเงินซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ใน
วนัท่ีก ำหนดไว ้กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้ผำ่นก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น ยกเวน้ 
รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ รำยไดด้อกเบ้ีย และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็น
ก ำไรหรือขำดทุน เม่ือมีกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ก ำไรหรือขำดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รำยกำรใน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำก ำไรหรือขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร  
(ขำดทุน) อ่ืน รำยไดด้อกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใช้วิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุน 

- มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) - สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขกำรวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทนุ
ตดัจ ำหน่ำยหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำก
ตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำ FVPL จะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน และแสดงรำยกำรสุทธิในก ำไร (ขำดทุน) อื่นใน
รอบระยะเวลำท่ีเกิดรำยกำร 

เงินปันผลท่ีไดรั้บจำกเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนโดยแสดงรำยกำรเป็นรำยไดอ้ื่นเม่ือบริษทัมีสิทธิท่ีจะ
ไดรั้บเงินปันผล 

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ย FVPL จะรับรู้เป็นก ำไร (ขำดทุน) อื่นใน
งบก ำไรขำดทุน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (และกำรกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ) ของตรำสำรทุนท่ีวดั
มูลค่ำดว้ย FVOCI จะไมแ่ยกแสดงรำยกำรต่ำงหำกจำกรำยกำรเปล่ียนแปลงอื่น ๆ ในมูลค่ำยติุธรรม 

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงินและส่วนของเจ้ำของ 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบริษทัเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุนโดยพิจำรณำภำระ
ผกูพนัตำมสัญญำ 

- หำกบริษทัมีภำระผกูพนัตำมสัญญำท่ีจะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินอื่นให้กบักิจกำรอื่น โดย
ไม่สำมำรถปฏิเสธกำรช ำระหรือเล่ือนกำรช ำระออกไปอยำ่งไม่มีก ำหนดไดน้ั้น เคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้นจะจดั
ประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงิน เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนั้นสำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของบริษทัเอง
ดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนท่ีคงท่ี และเปล่ียนกบัจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี 
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- หำกบริษทัไม่มีภำระผกูพนัตำมสัญญำหรือสำมำรถเล่ือนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสัญญำไปได ้เคร่ืองมือทำง
กำรเงินดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

ในกำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกบริษทัตอ้งวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม บริษทัจดัประเภท
รำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ยกเวน้หน้ีสินทำงกำรเงินบำง
รำยกำร  

กำรรับรู้รำยกำรและกำรตัดรำยกำร 

บริษทัตอ้งรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะเม่ือบริษทัเป็นคู่สัญญำ
ตำมขอ้ก ำหนดของสัญญำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้น กำรซ้ือหรือขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมวิธีปกติตอ้งรับรู้
รำยกำรในวนัซ้ือขำย ซ่ึงเป็นวนัท่ีกลุ่มบริษทัตกลงท่ีจะซ้ือหรือขำยสินทรัพย ์สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำร
เฉพำะเม่ือสิทธิตำมสัญญำท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมดอำย ุหรือเม่ือบริษทัโอนสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน และเป็นกำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์ำง
กำรเงิน 

กำรด้อยค่ำ 

บริษทัประเมินขอ้มูลคำดกำรณ์อนำคตประกอบกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและ FVOCI วิธีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัควำมเป็น
สำระส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำ 

3.6 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย และเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธี
รำคำทุนปรับลดดอ้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนโดยมูลค่ำท่ีลดลงดงักล่ำวแสดงเป็นขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
เงินลงทุนในงบก ำไรขำดทุน 

3.7 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

อสังหำริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยบริษทัเพ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพ่ิมขึ้นของมูลค่ำของสินทรัพย์
หรือทั้งสองอยำ่ง และไม่ไดมี้ไวใ้ชง้ำนโดยกิจกำรในบริษทัจะถูกจดัประเภทเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน  

อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนของบริษทั ไดแ้ก่ ท่ีดินท่ีถือครองไวเ้พื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำระยะยำว หรือ
จำกกำรเพ่ิมมูลค่ำของสินทรัพย ์และรวมถึงท่ีดินซ่ึงยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องกำรใชใ้นอนำคต  

กำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนด้วยวิธีรำคำทุน หลังจำกกำรรับรู้เม่ือเร่ิมแรก 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีรำคำทุน หกัค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
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3.8 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงตำมรำคำทุน 

อำคำรและอุปกรณ์แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในก ำไรหรือขำดทุน ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรใช้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร  ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกตน้ทุนของสินทรัพยห์ักมูลค่ำคงเหลือของ
สินทรัพย ์อำยุกำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่ำคงเหลือทบทวนทุกส้ินปี อำยุกำรใช้ประโยชน์ของ
สินทรัพยโ์ดยประมำณแสดงไดด้งัน้ี 
 ปี 
อำคำรและส่วนปรับปรุง 20 - 50 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 5 และ 10 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 3 และ 5 
ยำนพำหนะ 5, 7 และ 10 

บริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง 

ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกส่ิงตอบแทนสุทธิท่ี
ไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้ในรำยกำรรำยไดอ้ื่นหรือค่ำใชจ้่ำยอื่น
ในงบก ำไรขำดทุน 

3.9 สัญญำเช่ำ 

สัญญำเช่ำ - กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่ำ 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำ บริษทัประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำจะ
เป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำเช่ำนั้นเป็นกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุ
ส ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพ่ือกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำ
โดยใชร้ำคำทุน ซ่ึงประกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรก ปรับปรุงดว้ยกำรจ่ำย
ช ำระใด ๆ ตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผล ต้นทุนทำงตรงเร่ิมแรกใด ๆ ท่ี
เกิดขึ้น และประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส ำหรับผูเ้ช่ำในกำรร้ือและกำรขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรบูรณะสถำน
ท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิง หรือกำรบูรณะสินทรัพยอ์้ำงอิงให้อยู่ในสภำพตำมท่ีก ำหนดไว ้หักด้วยส่ิงจูงใจตำม
สัญญำเช่ำท่ีไดรั้บใด ๆ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ไดจ้่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำ
เช่ำเร่ิมมีผล ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำหำกอตัรำนั้นสำมำรถก ำหนดไดทุ้กเม่ือ แต่หำกอตัรำ
นั้นไม่สำมำรถก ำหนดไดทุ้กเม่ือ บริษทัตอ้งใชอ้ตัรำดอกเบ้ียกำรกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
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กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ประกอบดว้ย 

- กำรจ่ำยช ำระคงท่ี รวมถึงกำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ 

- กำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรท่ีขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรำ ซ่ึงกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรำ ณ วนัท่ีสัญญำ
เช่ำเร่ิมมีผล 

- จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 

- รำคำใช้สิทธิเลือกซ้ือ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิเลือกซ้ือนั้น โดยรำคำ
ดงักล่ำวเป็นค่ำเช่ำท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระในระยะกำรต่อสัญญำตำมสิทธิเลือกซ้ือ และ 

- กำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกลุ่มบริษทัจะยกเลิก
สัญญำเช่ำ 

ในกำรใช้วิธีรำคำทุน กลุ่มบริษทัต้องวดัมูลค่ำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและผล
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ กลุ่มบริษทัจะคิดค่ำ
เส่ือมรำคำสินทรัพย์สิทธิกำรใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนับจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอำยุกำรใช้
ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้หรือวนัส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่ำงไรก็ตำม หำก
สัญญำเช่ำโอนควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยสัุญญำเช่ำ หรือหำกรำคำทุนของ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ะทอ้นว่ำกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ กลุ่มบริษทัตอ้งคิดค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้
จำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอำยุกำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพยอ์ำ้งอิง อำยุกำรใช้ประโยชน์ของ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชพ้ิจำรณำโดยใช้หลกักำรเดียวกนักบักำรพิจำรณำอำยุกำรใช้ประโยชน์ของท่ีดิน อำคำร และ
อุปกรณ์  

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำตอ้งมีกำรวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระในอนำคต 
ซ่ึงอำจเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

- กำรเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัรำท่ีใชใ้นกำรก ำหนดกำรจ่ำยช ำระเหล่ำนั้น 

- กำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 

- กลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงกำรประเมินกำรใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิกำรต่อสัญญำ และสิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำ
เช่ำ 

เม่ือหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถูกวดัมูลค่ำใหม่เพื่อสะท้อนกำรเปล่ียนแปลงของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ กลุ่ม
บริษทัตอ้งรับรู้จ ำนวนเงินของกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ โดยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้
อยำ่งไรก็ตำม ถำ้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชมี้มูลค่ำลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ และมีกำรลดลงเพ่ิมเติมจำก
กำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัต้องรับรู้จ ำนวนคงเหลือของกำรวดัมูลค่ำใหม่ในก ำไรหรือ
ขำดทุน 
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สัญญำเช่ำระยะส้ัน และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่ำต ่ำ 

กลุ่มบริษทัอำจเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำระยะส้ัน ซ่ึงเป็น
สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกว่ำ หรือสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้กำร
จ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 

3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะตดัจ ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใชง้ำนโดยประมำณ และพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำหำกมี
ขอ้บ่งช้ี 

ระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 

 ปี 
ค่ำลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 3 

3.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

บริษทัพิจำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำมีกำรดอ้ยค่ำ เม่ือพบว่ำมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย์
ดงักล่ำวลดลงอย่ำงมีสำระส ำคญั บริษทัจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ซ่ึงกำรประมำณกำร
ดงักล่ำวขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 

3.12 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในรำคำทนุ 

3.13 ผลประโยชน์พนักงำน 

- กองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนกังำน 

กลุ่มบริษทัจดัให้มีกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบท่ี ไดก้ ำหนดกำรจ่ำยสมทบ
ไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ไดแ้ยกออกไปจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั และได้รับกำร
บริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนภำยนอก กองทุนส ำรองเล้ียงชีพดงักล่ำวไดรั้บเงินสะสมเขำ้กองทุนจำกพนกังำน
ในอตัรำร้อยละ 3 ของเงินเดือน และกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบเป็นรำยเดือนเขำ้กองทุนน้ี ในอตัรำร้อยละ 3 ของ
เงินเดือนพนกังำน เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดรำยกำรนั้น 

- ผลประโยชน์พนกังำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังำน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ้่ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน 
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โครงกำรสมทบเงิน 

กลุ่มบริษัทและพนักงำนของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้
แยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำย
ในปีท่ีเกิดรำยกำร 

โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน  

กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยกลุ่มบริษัทได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพัน
ดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 

3.14 ประมำณกำรหนีสิ้น 

ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระหน้ีสินตำมกฎหมำยท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัขึ้นอนั
เป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ำยไป
เพ่ือช ำระภำระหน้ีสินดงักล่ำว และสำมำรถประมำณจ ำนวนภำระหน้ีสินไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ถำ้ผลกระทบดงักล่ำวมี
จ ำนวนท่ีเป็นสำระส ำคญั ประมำณกำรหน้ีสินพิจำรณำจำกกำรคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตโดยใชอ้ตัรำ
คิดลดในตลำดปัจจุบนัก่อนค ำนวณภำษีเงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้นจ ำนวนท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไป
ตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

3.15 รำยได้ 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรรับรู้เม่ือมีกำรให้บริกำรแก่ลูกคำ้แลว้ โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำนในกำรพิจำรณำ
จงัหวะในกำรส่งมอบกำรควบคุมเพื่อประเมินว่ำจะรับรู้รำยได ้ณ เวลำใดเวลำหน่ึงหรือรับรู้ตลอดช่วงเวลำหน่ึง 

บริษทัย่อยค ำนวณรำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้กูยื้ม โดยวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและรับรู้รำยไดต้ำมเกณฑ์คงคำ้ง 
บริษทัจะรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียจำกค่ำงวดคำ้งช ำระดงักล่ำวเม่ือไดรั้บช ำระเงินรำยงวด และจะรับรู้รำยไดต้ำมเกณฑค์ง
คำ้งใหม่เม่ือลูกหน้ีไดช้ ำระเงินรำยงวดท่ีคงคำ้งครบถว้นแลว้ 

บริษทัย่อยรับรู้รำยไดค้่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรตำมสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีบริษทัคำดว่ำจะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรให้บริกำรนั้นๆ และระยะเวลำในกำรรับรู้จะขึ้นอยู่กบักำรท่ีบริษทัได้
ปฏิบติัตำมภำระท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัโดยกำรให้บริกำรดงักล่ำวกบัลูกคำ้ตลอดช่วงระยะเวลำ หรือ ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ตำมเกณฑสั์ดส่วนของเวลำโดยค ำนึงถึงอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

รำยไดอ้ื่นรับรู้เป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 
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3.16 ค่ำใช้จ่ำย 

ค่ำใชจ้่ำยบนัทึกตำมเกณฑค์งคำ้ง 

3.17 ภำษีเงินได้ 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี               

ภำษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภำษีท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระโดยค ำนวณจำกก ำไรประจ ำปีท่ีตอ้งเสียภำษี โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ี
ประกำศใชห้รือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีท่ีเก่ียวกบัรำยกำรในปีก่อน ๆ 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ ำนวนท่ีใชเ้พ่ือควำมมุ่งหมำยทำงภำษี ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีคำดว่ำ
จะใช้กบัผลแตกต่ำงชั่วครำวเม่ือมีกำรกลบัรำยกำรโดยอิงกบักฎหมำยท่ีประกำศใช้หรือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบัใช้ ณ 
วนัท่ีรำยงำน 

สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำก ำไรเพื่อเสียภำษีใน
อนำคตจะมีจ ำนวนเพียงพอกบักำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวดงักล่ำว สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง 

กลุ่มบริษทัคำดว่ำมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จำกก ำไรเพื่อเสียภำษีในอนำคต 
ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

3.18 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับปี ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ 

3.19 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัไม่
ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั รวมถึงกลุ่มบริษทัท่ีท ำหน้ำท่ีถือ
หุ้นบริษทัย่อยและกิจกำรท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั  นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัยงัหมำย
รวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมและมีอิทธิพลอย่ำงเป็น
สำระส ำคญักบักลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ี
ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำวและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่ำนั้น 

ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัแต่ละรำยกำรบริษทัค ำนึงถึง
เน้ือหำของควำมสัมพนัธ์มำกกว่ำรูปแบบทำงกฎหมำย 
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3.20 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้
ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดั
มูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ี
มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมี
สภำพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกับแต่ละ
สถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยุติธรรมนั้น
ให้มำกท่ีสุด 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่ง
ออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำ
ยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดขึ้น
ประจ ำ 

3.21 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรจัดประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำ 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย กำรจดัประเภทดงักล่ำวจะขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัใน
กำรจดักำรสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนหรือผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
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กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัด
จ ำหน่ำย โดยไม่จ ำเป็นต้องรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเกิดขึ้ นก่อน กลุ่มบริษัทพิจำรณำกำร
เปล่ียนแปลงในควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นระดบั และก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผื่อผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตและกำรค ำนวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้หรือ
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีกำรอย่ำงง่ำย
ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำย ุ

3.22 แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิม่เติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติม
ทำงบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบั และ
เพื่อให้เกิดควำมชดัเจนในวิธีปฏิบติัทำงบญัชี ในช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินของบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม 
2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้ำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน ำขอ้มูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward - looking information) มำใชว้ดัมูลค่ำของ
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีบริษทัใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 
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4. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชี เน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนทำงรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติ 

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.7 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน และ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบติัในระหว่ำงปีปัจจบุนั โดยบริษทัได้
เลือกปรับผลกระทบสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำว และไม่ปรับยอ้นหลงั งบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 

ทั้งน้ี กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำมำถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสะสมตน้ปี 2563 

จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี  1 มกรำคม 2563 จำกกำร
เปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนเหล่ำน้ีมำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ผลกระทบจำก  
  มำตรฐำนกำร   
  รำยงำนทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำร  
 ณ วนัท่ี กลุ่มเคร่ืองมือ รำยงำนทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 2562 ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่ครำว               150,043             (150,043) - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน -               150,043  -             150,043  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 180 - 180 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 180 (180) - - 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 236,076 - (30,731) 205,345 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ - - 175,978 175,978 
สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ 24,835 - (24,835) - 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี้สินหมุนเวียน     
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 29,331 - 19,793 49,124 
ค่ำเช่ำคำ้งจ่ำย 24,686 - (24,686) - 
หนี้สินไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 80,766 - 174,558 255,324 
ค่ำเช่ำคำ้งจ่ำย 49,254 - (49,254) - 
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4.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 เปรียบเทียบกบักำรจดัประเภทและมูลค่ำตำมบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

  กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 

  มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำยติุธรรม   
 มูลค่ำตำม ผำ่นก ำไรหรือ ผำ่นก ำไรขำดทุน รำคำทุน  
 หลกักำรบญัชีเดิม ขำดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด                  225,361  - -              225,361           225,361  
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียน - สุทธิ                    74,920  - -                74,920             74,920  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน      
- หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด                  150,043                  150,043 - -          150,043 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 529 - - 529 529 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน      
- หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด                         180  - 180  - 180 
- หน่วยลงทุนในหุ้น - ไม่จดทะเบียนใน   
ตลำดหลกัทรัพย ์ 34,000 - 34,000 - 34,000 

เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ้ำประกนั 40,017 - - 40,017 40,017 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 525,050 150,043 34,180 340,827 525,050 
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 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 

  มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำยติุธรรม   
 มูลค่ำตำม ผำ่นก ำไรหรือ ผำ่นก ำไรขำดทุน รำคำทุน  
 หลกักำรบญัชีเดิม ขำดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด                  215,399 - - 215,399            215,399 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียน - สุทธิ 74,917  - - 74,917  74,917  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน      
- หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด                  150,043                  150,043 - -           150,043 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 529 - - 529 529 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน      
- หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด                         180  - 180  - 180  
- หน่วยลงทุนในหุ้น - ไม่จดทะเบียนใน   
ตลำดหลกัทรัพย ์ 34,000 - 34,000 - 34,000 

เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ้ำประกนั 40,017 - - 40,017 40,017 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 515,085 150,043 34,180 330,862 515,085 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยไม่ไดก้ ำหนดให้หน้ีสินทำงกำรเงินใดวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

4.2 สัญญำเช่ำ 

ในกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 มำใช้เป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำววดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ไดจ้่ำย
ช ำระ คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั อตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมดงักล่ำวของกลุ่ม
บริษทัท่ีน ำมำค ำนวณหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 อยูร่ะหว่ำงร้อยละ 3.1 - 4.6 

ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำวก่อนวนัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำ
ถือปฏิบติัเป็นมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 
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 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 240,972  
(หกั) สัญญำเช่ำระยะส้ันท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเส้นตรง - 
(หกั) สัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งองิมีมูลค่ำต ่ำท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเส้นตรง - 
บวก สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยำยระยะเวลำท่ีค่อนขำ้งแน่ท่ีจะมีกำรใชสิ้ทธิ - 
(หกั) สิทธิท่ีสำมำรถยกเลิกสัญญำท่ีค่อนขำ้งแน่ท่ีจะมีกำรใชสิ้ทธิ - 
(หกั) สัญญำพิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร (4,617) 
(หกั) ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (42,004) 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพ่ิมขึ้นจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16  
   มำปฏิบติัใช ้ 194,351  

หน้ีสินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562                110,097 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 304,448  

  
ประกอบดว้ย  
   หน้ีสินสัญญำเช่ำหมุนเวียน 49,124  

   หน้ีสินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน 255,324  

รวม 304,448  

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้บ่งตำมประเภทสินทรัพย ์ไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม /  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม 2563 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 162,999  
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 1,147    

ยำนพำหนะ                      11,832  

รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้                    175,978  
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5. รำยกำรบัญชีและยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั_หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั หรือสำมำรถควบคุมบริษทั
ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม หรือมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัในกำรตดัสินใจดำ้นกำรเงิน หรือกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

5.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* ส้ินสุดควำมสัมพนัธ์ เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563 

5.2 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำร นโยบำยก ำหนดรำคำ 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร ตำมรำคำตลำด 
รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำร ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนัตำมสัญญำ 
รำยไดค้่ำบริกำรทรัพยำกรบคุคล ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนัตำมสัญญำ 
ดอกเบ้ียรับ อตัรำร้อยละ 1.0 - 8.0 ต่อปี 
ค่ำเช่ำ ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนัตำมสัญญำ 

 

 

 

 ประเทศท่ีจดัตั้ง /  
ช่ือกิจกำร สัญชำติ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั ประเทศไทย บริษทัยอ่ย 
บริษทั มิลลค์อน บูรพำ จ ำกดั ประเทศไทย บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั โดยมีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จ ำกดั ประเทศไทย บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั โดยมีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ยเูอยซีู จ ำกดั * ประเทศไทย บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั โดยมีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) ประเทศไทย ผูถื้อหุ้นในบริษทั 
บริษทั มำลำคี จ ำกดั ประเทศไทย ผูถื้อหุ้นในบริษทั 
บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิงแอนดโ์ลจิสติกส์ จ ำกดั ประเทศไทย บริษทัร่วม 
GA Power Pte Co., Ltd. สิงคโปร์ บริษทัร่วม 
กรรมกำรบริษทั ประเทศไทย กรรมกำรบริษทั 
ผูบ้ริหำรส ำคญั ประเทศไทย บุคคลท่ีมีอ ำนำจและควำมรับผิดชอบกำร

วำงแผน ส่ังกำร และควบคุมกิจกรรมต่ำง ๆ 
ของกิจกำรไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม ทั้งน้ี
รวมถึงกรรมกำรของบริษทั (ไม่ว่ำจะท ำหนำ้ท่ี
ในระดบับริหำรหรือไม่) 
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5.3 รำยกำรรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มี
ดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร     

บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 24,134 125,110 24,134 125,110 
บริษทั มิลลค์อน บูรพำ จ ำกดั 13,468 36,435 13,468 36,435 
บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จ ำกดั 8,576 931 8,576 931 
บริษทั มำลำคี จ ำกดั - 12 - 12 
บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จ ำกดั 4,275 248 4,275 248 

รวมรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 50,453 162,736 50,453 162,736 

รำยได้ดอกเบีย้     

GA Power Pte Co., Ltd. 307 - - - 

ดอกเบีย้รับ     

บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั - - 2,137 - 
GA Power Pte Co., Ltd. 392 - 392 - 

รวมดอกเบ้ียรับ 392 - 2,529 - 

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     

บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั - - 1,800 - 

รำยได้อ่ืน     

บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จ ำกดั 2,593 - 2,593 - 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำเช่ำ     

บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 35 1 35 1 
บริษทั มิลลค์อน บูรพำ จ ำกดั 162 277 162 277 
บริษทั ยเูอยซีู จ ำกดั  - 267 - 267 
บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จ ำกดั - 2,980 - 2,980 

รวมค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัค่ำเช่ำ 197 3,525 197 3,525 
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 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน     

บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 26 - 26 - 

บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จ ำกดั 13 - 13 - 

รวมค่ำใชจ้่ำยอื่น 39 - 39 - 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรท่ีส ำคัญ     

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังำน 16,688 14,842 16,688 14,842 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 548 341 548 341 

รวมค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั 17,236 15,183 17,236 15,183 

5.4 ยอดคงเหลือสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน     

ลูกหนีก้ำรค้ำ     

บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 36 17,350 36 17,350 
บริษทั มิลลค์อน บูรพำ จ ำกดั 2,349 2,564 2,349 2,564 
บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จ ำกดั 1,566 143 1,566 143 
บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จ ำกดั 1,914 15 1,914 15 
GA Power Pte Co., Ltd.ค) 45,488 - - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 51,353 20,072 5,865 20,072 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน     

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ     

บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 3 - 3 - 
รวมค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 3 - 3 - 
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 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 

รำยได้ค้ำงรับ     

บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) - 1,295 - 1,295 
บริษทั มิลลค์อน บูรพำ จ ำกดั - 1,580 - 1,580 
บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จ ำกดั 61 114 61 114 

รวมรำยไดค้ำ้งรับ 61 2,989 61 2,989 

เงินทดรองจ่ำย     

บริษทั มิลลค์อน บูรพำ จ ำกดั - 28 - 28 
บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จ ำกดั 8 - 8 - 

รวมเงินทดรองจ่ำย 8 28 8 28 

ลูกหนีอ่ื้น     

บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั - - 1,926 - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - - 1,926 - 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 72 3,017 1,998 3,017 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 51,425 23,089 7,863 23,089 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงรับ     

บริษัทย่อย     

บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั     
เงินให้กูยื้มระยะส้ัน - - 72,200 - 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ - - 651 - 

รวมเงินให้กูยื้มระยะส้ันและดอกเบ้ียคำ้งรับ - - 72,851 - 

บริษัทร่วม     

GA Power Pte Co., Ltd.     
เงินให้กูยื้มระยะส้ัน 96,657 - 96,657 - 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ 373 - 373 - 

รวมเงินให้กูยื้มระยะส้ันและดอกเบ้ียคำ้งรับ 97,030 - 97,030 - 
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 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน     

บริษทั มิลลค์อน บูรพำ จ ำกดั 3 - 3 - 
บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จ ำกดั 40 - 40 - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอืน่ 43 - 43 - 

กำรเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของเงินให้กูยื้มระยะส้ันกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ก ำไร(ขำดทุน)  
  กำรเปล่ียนแปลง จำกอตัรำ  

 ณ วนัท่ี   แลกเปล่ียนท่ี ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม 2563 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ยงัไม่เกิดขึ้น 31 ธนัวำคม 2563 

บริษัทย่อย      

บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั - 72,200 - - 72,200 

บริษัทร่วม      

GA Power Pte Co., Ltd.ค) - 101,464 - (4,807) 96,657 

ก) เม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร คร้ังท่ี 4/2563 มีมติอนุมติัให้เงินกูยื้มระยะส้ันแก่
บริษทัยอ่ย ในวงเงินไม่เกินจ ำนวน 100 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดกำรเบิกใช ้ดงัน้ี 

1) บริษทัยอ่ยออกตัว๋สัญญำใชเ้งิน จ ำนวน 36 ลำ้นบำท ให้แก่บริษทั คิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ครบ
ก ำหนดช ำระคืนวนัท่ี 14 ตุลำคม 2563 ต่อมำบริษทัย่อยด ำเนินกำรต่อตัว๋ระยะเวลำ 3 เดือน ครบก ำหนด
ช ำระคืนวนัท่ี 14 มกรำคม 2564 และจนถึงปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดรั้บช ำระเงินจำกบริษทัยอ่ย 

2) บริษทัยอ่ยออกตัว๋สัญญำใชเ้งิน จ ำนวน 36.2 ลำ้นบำท ให้แก่บริษทั คิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.5 ต่อปี ครบ
ก ำหนดช ำระคืนวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2563 และจนถึงปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดรั้บช ำระเงินจำกบริษทัยอ่ย 
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ข) เน่ืองจำกกำรปรับลดอตัรำรับซ้ือไฟฟ้ำของรัฐบำลเวียดนำม และกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนกำรให้กูยื้มจำก
สถำบนักำรเงินจำกเดิม 70% เป็น 50% ของมูลค่ำโครงกำร และดว้ยปัจจุบนัยงัไม่ไดรั้บกำรอนุมติัเงินกูย้ืมใน
ส่วนของกำรช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน จึงให้ด ำเนินกำรในรูปแบบเงินให้กูยื้ม ดงัน้ี 

1) ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร คร้ังท่ี 8/2563 เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎำคม 2563 มีมติอนุมติัให้ช ำระ
เงินลงทุนให้กบับริษทัร่วมในรูปแบบเงินให้กูย้ืมตำมสัดส่วนกำรลงทุน จ ำนวน 21.10 ลำ้นบำท 

2) ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 8/2563 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2563 มีมติอนุมติัให้ช ำระเงิน
ลงทุนให้กบับริษทัร่วมในรูปแบบเงินให้กูย้ืมตำมสัดส่วนกำรลงทุนจ ำนวน 80.36 ลำ้นบำท 

3) บริษทัให้เงินกูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัร่วมโดยกำรท ำสัญญำ คิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.0 ต่อปี เม่ือโครงกำร
ลงทุนในโรงไฟฟ้ำไดรั้บสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ และไดรั้บอนุมติักำรปล่อยเงินกูจ้ำกสถำบนักำรเงินเรียบร้อย
แลว้ ทำงบริษทัร่วมจะด ำเนินกำรช ำระเงินคืนมำในรูปแบบเงินลงทุน 

ค) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีเงินให้กูยื้มแก่บริษทัร่วม จ ำนวนเงิน 97.65 ลำ้นบำท เม่ือรวมกบัจ ำนวนเงินท่ี
บริษทัย่อยให้กูยื้มแก่บริษทัร่วมดังกล่ำว เป็นจ ำนวนเงิน 45.49 ล้ำนบำท รวมทั้งส้ิน 143.14 ล้ำนบำท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 48 ของเงินให้กูยื้มแก่บริษทัร่วมท่ีได้รับตำมสัดส่วนจำกผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี สัดส่วนกำรลงทุนใน
บริษทัร่วม ตำมหมำยเหตุขอ้ท่ี 13 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 

ค่ำหุ้นจ่ำยล่วงหน้ำ     

บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั - - 10,000 - 

รวมค่ำหุ้นจ่ำยล่วงหนำ้ - - 10,000 - 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ     

บริษทั มิลลค์อน บูรพำ จ ำกดั - 23 - 23 
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 43 - 43 - 
บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จ ำกดั - 6,068 - 6,068 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ 43 6,091 43 6,091 
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6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 

เงินสดในมือ 541 198 541 198 

เงินฝำกธนำคำร 5,853 225,163 5,788 215,201 

รวม 6,394 225,361 6,329 215,399 

7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธ ิ
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีกำรคำ้     
- ลูกหน้ีกำรคำ้ 99,643 68,651 47,579 68,651 
- ลูกหน้ีคดีควำม 50,614 - 4,630 - 

(หกั) ค่ำเผื่อผลขำดทนุทำงดำ้นเครดิต (2,874) (6,949) (2,874) (6,949) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 147,383 61,702 49,335 61,702 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น     
- ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 4,036 3,867 3,724 3,867 
- เงินทดรองจ่ำย 438 811 438 811 
- รำยไดค้ำ้งรับ 10,158 7,220 10,158 7,220 
- ลูกหน้ีอ่ืนๆ 4,150 1,353 6,076 1,350 
- ลูกหน้ีคดีควำม 33 - 33 - 

(หกั) ค่ำเผื่อผลขำดทนุทำงดำ้นเครดิต (6,271) (33) (6,271) (33) 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 12,544 13,218 14,158 13,215 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 159,927 74,920 63,493 74,917 
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ลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมอำยหุน้ี ดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ :     
- ปกติ 72,555 48,563 23,491 48,563 

ลูกหน้ีท่ีเกินก ำหนดช ำระ :     
- ไม่เกิน 3 เดือน 18,575 6,730 18,575 6,730 
- มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,852 3,962 1,852 3,962 
- มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 692 2,020 692 2,020 
- มำกกว่ำ 12 เดือน 2,234 4,385 2,234 4,385 

รวมลูกหน้ี 95,908 65,660 46,844 65,660 
ลูกหน้ีรับสภำพหน้ี - 2,398 - 2,398 
ลูกหน้ีคดีควำม 50,614 - 4,630 - 
เช็ครับล่วงหนำ้ 3,735 593 735 593 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 150,257 68,651 52,209 68,651 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนทำงดำ้นเครดิตมีกำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงปี ดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม     31 ธนัวำคม     31 ธนัวำคม     31 ธนัวำคม     
 2563 2562 2563 2562 

ยอดยกมำ 6,982 33 6,982 33 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 2,163 6,949 2,163 6,949 

ยอดยกไป 9,145 6,982 9,145 6,982 

ก) ในระหว่ำงปี 63 ลูกหน้ีกำรคำ้ของบริษทัยอ่ย เกิดจำกกำรให้สินเช่ือทุกประเภท ยกเวน้ท่ีเขำ้ข่ำยตอ้งขออนุญำตและ
รำยงำนกบัธนำคำรแห่งประเทศไทย 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ลูกหน้ีกำรคำ้ของบริษทัยอ่ยรำยหน่ึงครบก ำหนดช ำระคืนเงินให้กูยื้มแลว้ บริษทัยอ่ยได้
ด ำเนินกำรส่งจดหมำยทวงถำมแต่ไม่ไดรั้บกำรตอบกลบั เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2563 บริษทัยอ่ยจึงด ำเนินกำรฟ้อง
ลูกหน้ีกำรคำ้รำยดงักล่ำว และหยดุรับรู้ดอกเบ้ียจำกกำรผิดนดัช ำระ 
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8. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงรับแก่กิจกำรอ่ืน - สุทธิ 
  (หน่วย : พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 

ยอดยกมำ 2.50 และ 6.25 2.50 และ 6.25 4,650 232,463 
เพ่ิมขึ้น   - 150,000 
(ลดลง)   (4,650) (377,813) 

ยอดยกไป   - 4,650 
(หกั) ค่ำเผื่อผลขำดทนุทำงดำ้นเครดิต   - (4,650) 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจกำรอ่ืน - สุทธิ   - - 

 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 

ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน   
ดอกเบ้ียคำ้งรับ    
   ดอกเบ้ียคำ้งรับ - 197 
   (หกั) ค่ำเผื่อผลขำดทุนทำงดำ้นเครดิต - (197) 

รวม - - 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น   
   ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 332 
   (หกั) ค่ำเผื่อผลขำดทุนทำงดำ้นเครดิต - (332) 
รวม - - 
สุทธิ -  - 
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ค่ำเผื่อผลขำดทุนทำงดำ้นเครดิตมีกำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงปี ดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 

ยอดยกมำ 5,179         520,965  
ตดัหน้ีสูญ (4,847)  (515,766) 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) (332)  (20) 

ยอดยกไป - 5,179 

บริษทัไม่ไดรั้บรู้ดอกเบ้ียรับจำกเงินให้กูยื้มอดีตบริษทัร่วมของเงินตน้ 4.65 ลำ้นบำท ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2563 และ 2562 เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรของบริษทัเช่ือว่ำดอกเบ้ียรับน้ีจะเรียกเก็บไม่ได ้บริษทัไดบ้นัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญส ำหรับเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคำ้งรับไวท้ั้งจ ำนวน 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2563 ศำลลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำพิพำกษำให้บริษทั แพลทตินัม่ เจด จ ำกดั และบริษทั แพลทตินัม่ 
ไดมอนด ์จ ำกดั เป็นบุคคลลม้ละลำยแลว้ แต่อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรประกำศค ำพิพำกษำให้เป็นบุคคลลม้ละลำยในรำช
กิจจำนุเบกษำ ทั้งน้ี 

ก) เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวำคม 2563 ศำลลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำพิพำกษำให้บริษทั แพลทตินัม่ เจด จ ำกดั เป็นบุคคลลม้ละลำย 
บริษทัจึงตดัจ ำหน่ำยหน้ีสูญเงินให้กูยื้มระยะส้ันจ ำนวน 2.55 ลำ้นบำท และดอกเบ้ียคำ้งรับ 

ข) เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2563 ศำลลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำพิพำกษำให้บริษทั แพลทตินัม่ ไดมอนด ์จ ำกดั เป็นบุคคล
ลม้ละลำย บริษทัจึงตดัจ ำหน่ำยหน้ีสูญเงินให้กูยื้มระยะส้ันจ ำนวน 2.10 ลำ้นบำท และดอกเบ้ียคำ้งรับ 

เม่ือวนัท่ี 10 มกรำคม 2562 ศำลลม้ละลำยกลำงไดพิ้พำกษำให้บริษทั แพลทตินัม่ คอนเทนเนอร์ ไลน์ส จ ำกดั เป็นบุคคล
ลม้ละลำย บริษทัจึงตดัจ ำหน่ำยหน้ีสูญเงินให้กูยื้มระยะส้ันจ ำนวน 153.95 ลำ้นบำท  

เม่ือวนัท่ี 25 มีนำคม 2562 ศำลลม้ละลำยกลำงไดพิ้พำกษำให้บริษทั แพลทตินัม่ เอ็มเมอรัลด์ จ ำกดั เป็นบุคคลลม้ละลำย 
บริษทัจึงตดัจ ำหน่ำยหน้ีสูญเงินให้กูยื้มระยะส้ันจ ำนวน 73.86 ลำ้นบำท  
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9. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 

หน่วยลงทนุในกองทุนเปิด - 150,043 
หน่วยลงทนุในหุ้น - ไม่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ 9,000 - 

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 9,000 150,043 

9.1 หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 
รำคำทุน - 150,000 
ปรับมูลค่ำยติุธรรม - 43 

สุทธิ - 150,043 

รำยกำรเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 

 

 

  (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 150,043 
ผลรวมกำรซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด (150,357) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุในกองทุนเปิด 314 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - 
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9.2 หน่วยลงทุนในหุ้น - ไม่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์

รำยกำรเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุนในหุ้น - ไม่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยส์ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 

หน่วยลงทนุในหุ้น - ไม่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ประกอบดว้ย 
   (หน่วย : พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  สัดส่วนควำม   ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
  เป็นเจำ้ของ   31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจกำร  (ร้อยละ) ทุนจดทะเบียน ทุนช ำระแลว้ 2563 2562 

บริษทั โซโกะจนั จ ำกดั บริหำรจดักำรดำ้นกำร 
รับค ำสั่งซ้ือ,คลงัสินคำ้ 

และกำรขนส่ง 10.00 2,469 2,469 9,000 - 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 14/2563 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563 มีมติอนุมติัขำยหุ้นสำมญัของบริษทั 
โซโกะจนั จ ำกดั และมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรไปด ำเนินกำร โดยแต่งตั้งบริษทั มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล 
จ ำกดั เป็นผูแ้ทนในกำรเจรจำซ้ือขำยหุ้นสำมญั พร้อมทั้งอนุมติัค่ำธรรมเนียมในกำรเจรจำซ้ือขำยร้อยละ 5 ในกำรเจรจำ
ขำย บริษทัจึงไดจ้ดัประเภทเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 

 

 

 

  (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำทุน 9,000 
ปรับมูลค่ำยติุธรรม - 

สุทธิ 9,000 

  (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - 
จ่ำยเงินลงทุน - 
โอนเขำ้ จดัประเภทจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินไมห่มุนเวียนอืน่ 9,000 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 9,000 
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10. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 

หน่วยลงทนุในกองทุนเปิด 182 180 
หน่วยลงทนุในหุ้น - ไม่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์* 150,000 34,000 

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินไมห่มุนเวียนอื่น 150,182 34,180 

* ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เดิมแสดงเป็นเงินลงทุนระยะยำวอื่น ไดจ้ัดประเภทใหม่เป็นสินทรัพยท์ำง
กำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

10.1 หน่วยลงทนุในกองทุนเปิด 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 

รำคำทุน 180 177 
ปรับมูลค่ำยติุธรรม 2 3 
สุทธิ 182 180 

รำยกำรเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 180 
ปรับมูลค่ำยติุธรรม 2 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 182 
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10.2 หน่วยลงทนุในหุ้น - ไม่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 

รำคำทุน 150,000 34,000 
ปรับมูลค่ำยติุธรรม - - 
สุทธิ 150,000 34,000 

รำยกำรเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุนในหุ้น - ไม่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยส์ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 34,000 
จ่ำยเงินลงทุน 125,000 
(โอนออก) จดัประเภทเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอืน่ (9,000) 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 150,000 

หน่วยลงทุนในหุ้น - ไม่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ประกอบดว้ย 
   (หน่วย : พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  สัดส่วนควำม   ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
  เป็นเจำ้ของ   31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจกำร  (ร้อยละ) ทุนจดทะเบียน ทุนช ำระแลว้ 2563 2562 

บริษทั โซโกะจนั จ ำกดั * บริหำรจดักำรดำ้นกำร 
รับค ำสั่งซ้ือ,คลงัสินคำ้ 

และกำรขนส่ง 10.00 2,469 2,469 - 9,000 
บริษทั มูนช็อต เวนเจอร์  
     แคปปิตอล จ ำกดั ธุรกิจร่วมลงทุน 13.00 378,000 236,000 50,000 25,000 
บริษทั เดอะ เมกะวตัต ์จ ำกดั โรงงำนไฟฟ้ำ 10.00 976,000 976,000 100,000 - 

รวมเงินลงทุนในตรำสำรทุน      150,000 34,000 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัจดัประเภทหน่วยลงทุนในหุ้น (*) เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น เน่ืองจำกมีมติ
อนุมติัขำยหุ้นสำมญัดงักล่ำว 
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ก) ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร คร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 24 สิงหำคม 2561 มีมติอนุมติัให้ลงทุนในหุ้นสำมญั
ของบริษทั มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ำกดั จ ำนวน 300,0000 หุ้น รำคำหุ้นละ 100 บำท รวมเป็นเงิน 30 ลำ้นบำท 
โดยมีรำยละเอียดในกำรจ่ำยช ำระค่ำหุ้น ดงัน้ี 

 สัดส่วนกำรช ำระ (%)   
จ ำนวนงวดท่ีช ำระ ของมูลค่ำเงินลงทุน จ ำนวนเงิน วนัท่ีช ำระค่ำหุ้น 

1 ร้อยละ 25 7.5 ลำ้นบำท 6 ธนัวำคม 2561 
2 ร้อยละ 25 7.5 ลำ้นบำท 30 กรกฎำคม 2562 
3 ร้อยละ 25 7.5 ลำ้นบำท 11 พฤษภำคม 2563 

งวดสุดทำ้ย ร้อยละ 25 7.5 ลำ้นบำท 21 กนัยำยน 2563 

ข) ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 8/2562 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม 2562 มีมติอนุมติัให้ลงทุนในหุ้นสำมญัเพ่ิม
ทุนของบริษทั มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ำกดั เพ่ิมในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จ ำนวน 200,000 หุ้น 
รำคำหุ้นละ 100 บำท รวมเป็นเงิน 20 ลำ้นบำท ซ่ึงรำคำดงักล่ำวเป็นรำคำตำมมูลค่ำหุ้น โดยมีรำยละเอียดกำรจ่ำยช ำระ
ค่ำหุ้นเพ่ิมทุน ดงัน้ี 

 สัดส่วนกำรช ำระ (%)   
จ ำนวนงวดท่ีช ำระ ของมูลค่ำเงินลงทุน จ ำนวนเงิน วนัท่ีช ำระค่ำหุ้น 

1 ร้อยละ 50 10.0 ลำ้นบำท 23 กนัยำยน 2562 
2 ร้อยละ 25 5.0 ลำ้นบำท 11 พฤษภำคม 2563 

งวดสุดทำ้ย ร้อยละ 25 5.0 ลำ้นบำท 21 กนัยำยน 2563 

ค) ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 11/2563 เม่ือวนัท่ี 10 ตุลำคม 2563 มีมติอนุมติัให้บริษทัเขำ้ร่วมลงทุน
ในบริษทั เดอะ เมกะวตัต์ จ ำกดั (“บริษทัร่วมลงทุน” หรือ “เมกะวตัต์”) ในสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 5 ของทุนจด
ทะเบียนจ ำนวน 2,500 ลำ้นบำท ตำมท่ีผูถื้อหุ้นตกลงกนัและอยู่ในระหว่ำงกำรระดมทุน คิดเป็นมูลค่ำเงินลงทุน
จ ำนวน 125 ลำ้นบำท 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร คร้ังท่ี 10/2563 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลำคม 2563 มีมติอนุมติัจ่ำยเงินลงทุนไม่เกิน 
125 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดกำรจ่ำยช ำระค่ำหุ้น ดงัน้ี 

 สัดส่วนกำรช ำระ (%)   
จ ำนวนงวดท่ีช ำระ ของมูลค่ำเงินลงทุน จ ำนวนเงิน วนัท่ีช ำระค่ำหุ้น 

1 ร้อยละ 80 100.0 ลำ้นบำท 22 ตุลำคม 2563 
2 ร้อยละ 20 25.0 ลำ้นบำท 8 กุมภำพนัธ์ 2564 
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11. เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เงินฝำกประจ ำ จ ำนวน 47.79 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 2562 : 40.02 ลำ้นบำท) ของบริษทั ไดใ้ช้
เป็นหลกัประกนัส ำหรับหนงัสือค ้ำประกนัของธนำคำรท่ีออกให้แก่หน่วยงำนรำชกำรสองแห่ง จ ำนวน 0.26 ลำ้นบำท 
และจ ำนวน 37.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และค ้ำประกนักำรใชบ้ตัรน ้ำมนั จ ำนวน 1.60 ลำ้นบำทในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เงินค ้ำประกนัจ ำนวน 0.50 ลำ้นบำท ของบริษทั ใชค้  ้ำประกนักำรใชบ้ตัรน ้ ำมนัใน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ประกอบดว้ย 
 ทุนช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน เงินปันผล (พนับำท) 

 
(พนับำท) (ร้อยละ) (พนับำท) 

ส ำหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี   
 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 

ช่ือบริษทั 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั 10,000 10,000 100 100 10,000 10,000 - - 

ก) งบกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ของบริษทัย่อยดงักล่ำวขำ้งตน้ท่ีน ำมำจดัท ำงบกำรเงินรวมเป็นงบกำรเงินท่ี
ผำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 

ข) เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 13/2563 มีมติอนุมติัเพ่ิมทุนในบริษทั บียอนด ์
แคปปิตอล จ ำกดั (“บริษทัยอ่ย”) จ ำนวนไม่เกิน 40 ลำ้นบำท จำกเดิมทุนจดทะเบียน 10 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่ 50 ลำ้นบำท 

เม่ือวนัท่ี 25 ธันวำคม 2563 บริษทัจ่ำยช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนจ ำนวน 10 ลำ้นบำท และวนัท่ี 5 กุมภำพนัธ์ 2564 บริษทั
จ่ำยช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนจ ำนวน 30 ลำ้นบำท รวมเป็นจ ำนวน 40 ลำ้นบำท 

ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยด ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 9 กุมภำพนัธ์ 2564 

ค) เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 มีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ (บริษทั บี
ยอนด์ แคปปิตอล จ ำกดั) มูลค่ำทุนจดทะเบียน 10 ลำ้นบำท และไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพำณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนำยน 2562 และช ำระค่ำหุ้นแลว้ทั้งจ ำนวน 
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

13.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 

      (หน่วย : พนับำท) 

   (ร้อยละ)   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   สัดส่วนควำมเป็นเจำ้ของ   วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีรำคำทุน 

   ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ทุนจด  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
   31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม ทะเบียน ทุนช ำระแลว้ 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 

 ประเภทกิจกำร สกุลเงิน 2563 2562  (พนับำท)  (พนับำท) 2563 2562 2563 2562 

บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิง  แอนด ์โลจิสติกส์ จ ำกดั 
ให้บริกำรดำ้นช้ิปป้ิง
และโลจิสติกส์ บำท 26.00 26.00 18,000 18,000 6,243 8,730 4,680 4,680 

GA Power Pte Co., Ltd. โรงงำนไฟฟ้ำ 
ดอลลำร์
สิงคโปร์ 40.00 40.00 4,700 4,700 46,688 56,975 58,000 58,000 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม       52,931 65,705 62,680 62,680 
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ก) เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 15/2563 มีมติอนุมติัเร่ืองส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมัติให้บริษัทร่วมลงทุนในบริษทัร่วมจัดตั้งใหม่ ในสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 
จ ำนวน 50 ลำ้นบำท คิดเป็นมูลค่ำเงินลงทุน จ ำนวน 20 ลำ้นบำท 

2) อนุมติัให้หลกัประกนัแก่สถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงกำรโซล่ำร์ ฟำร์ม ประเทศเวียดนำมของ
บริษทัร่วม ดงัน้ี 
2.1) จ ำน ำหุ้น ท่ีบ ริษัท ถืออยู่ในบริษัท ร่วม (GA Power Pte Co., Ltd.) จ ำนวนอัตรำร้อยละ 40 เป็น

หลกัประกนักำรช ำระหน้ีของโครงกำรโซล่ำร์ ฟำร์ม ประเทศเวียดนำม 
2.2) กำรลงทุนท่ีเป็น “เงินลงทุนให้กูย้ืม” บริษทัด ำเนินกำรโอนสิทธิกำรรับเงินกูใ้ห้แก่สถำบนักำรเงินแห่ง

หน่ึง เป็นหลกัประกนัในฐำนะท่ีบริษทัเป็นเจำ้หน้ีของ GA Power Pte Co., Ltd. 
2.3) กำรให้ผูถื้อหุ้นสนบัสนุนเงินลงทุนให้แก่ GAP ภำยใตเ้ง่ือนไขกฎหมำยและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง มี 3 

กรณี ไดแ้ก่ 
2.3.1) กรณี : ไม่สำมำรถผลิตไฟฟ้ำไดต้ำมท่ีตกลง 
2.3.2) กรณี : รำคำจ ำหน่ำยไฟฟ้ำลดลงโดยโครงกำรจะตอ้งไดรั้บสัญญำกำรขำยไฟฟ้ำในรำคำ 7.09 

cents USD/kWh ภำยในปี 2563 
2.3.3) กรณี : ยุติสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำก่อนหมดอำยุสัญญำ บริษัทจะต้องเพ่ิมเงินลงทุนเข้ำไปใน

โครงกำรเท่ำจ ำนวนส่วนต่ำงท่ีเกิดขึ้นตำมสัดส่วนอตัรำร้อยละ 40 ท่ีบริษทัลงทุนใน GA Power 
Pte Co., Ltd. จำกตน้เงินกู ้จ ำนวน 13.9 ลำ้นเหรียญสหรัฐ 

ข) เม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม 2562 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 มีมติอนุมติัให้เขำ้ท ำรำยกำรลงทุน
ในโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์จ ำนวน 2 โครงกำร โดยกำรซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของ GA Power Pte Co., Ltd. 
บริษทัจ ำกดั จดทะเบียนภำยใตก้ฎหมำยประเทศสิงคโปร์ (“GAP”) ดว้ยเงินลงทุนไม่เกิน 160 ลำ้นบำท ในสัดส่วน
ไม่เกินร้อยละ 40 ของจ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแลว้ โดย GAP เป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วน 100% และเป็นผูไ้ดรั้บอนุญำตให้
ลงทุนในบริษทั GA Power Solar Park Huong Son Co., Ltd. และ GA Power Solar Park Cam Xuyen Co., Ltd. นิติ
บุคคลจดทะเบียนภำยใตก้ฎหมำยประเทศสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม ซ่ึงเป็นบริษทัที่ไดรั้บใบอนุญำตใหล้งทนุ
ในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ประเทศเวียดนำม ขนำดก ำลงักำรผลิตติดตั้งรวมทั้ง 2 โครงกำร จ ำนวน 
58.00 เมกะวตัต์ บริษทัไดด้ ำเนินกำรช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้กบั GA Power Pte Co., Ltd. งวดแรก จ ำนวนเงิน 
58 ลำ้นบำท 
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เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2563 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 7/2563 มีมติให้เปล่ียนแปลงโครงกำรลงทุนใน
พลงังำนแสงอำทิตย ์จงัหวดัหำต๋ิญ ประเทศเวียดนำมจำก 2 โครงกำร เป็นจ ำนวน 1 โครงกำร ขนำดก ำลงักำรผลิต
ติดตั้ งรวม 29.00 เมกะวตัต์โดยได้รับหนังสืออนุมัติในหลักกำรจำกกำรไฟฟ้ำประเทศเวียดนำม (Vietnam 
Electricity : “EVN”) ตกลงจะรับซ้ือไฟฟ้ำจำกทั้ง 1โครงกำร โดยมีกำรท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ (PPA) ลงวนัท่ี 3 
สิงหำคม 2563 โดยมีระยะเวลำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 20 ปีให้กบั EVN และคำดว่ำจะอตัรำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Feed in Tariff หรือ 
FIT ) ท่ี 0.0709 USD ต่อหน่วย เป็น ระยะเวลำ 20 ปี โดยจะก่อสร้ำงแลว้เสร็จและเร่ิมจ ำหน่ำยไฟฟ้ำในเชิงพำณิชย ์
(COD) ได้ภำยในเดือนธันวำคม 2563 ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวเป็นผลมำจำกกำรปรับลดอตัรำรับซ้ือไฟฟ้ำ 
(Feed in Tariff) ของรัฐบำลเวียดนำมส ำหรับโครงกำรท่ีบริษทัลงทุน  

เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2563 โครงกำรไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยไ์ดจ้่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชิงพำณิชย ์(COD) ให้กบักำร
ไฟฟ้ำเวียดนำมเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (อ้ำงอิง ตำมประกำศบริษทัเลขท่ี B-HO No. 001/2564 เม่ือวนัท่ี 4 มกรำคม 
2564 ในเวบ็ไซตต์ลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

ค) เม่ือวนัท่ี 25 ธันวำคม 2562 บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิงแอนด์โลจิสติกส์ จ ำกดั มีมติเพ่ิมทุนจ ำนวน 2 ลำ้นบำท จำกเดิม
ทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 18 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียน 20 ลำ้นบำท ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นเปล่ียนแปลงจำก
เดิมร้อยละ 26 ของทุนช ำระแล้ว เป็นร้อยละ 23 ของทุนช ำระแล้ว ทั้งน้ี บริษทัได้มีหนังสือคดัค้ำนกำรเพ่ิมทุน
บริษทัดงักล่ำว  

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 28 ตุลำคม 2563 บริษทัร่วมดงักล่ำวยื่นหนงัสือเพิกถอนกำรจดทะเบียนต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
กระทรวงพำณิชย ์โดยมีมติพิเศษให้ลดทุนของบริษทัลง 2 ลำ้นบำท โดยกำรลดจ ำนวนหุ้น จำกเดิมทุนจดทะเบียน 
20 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียน 18 ลำ้นบำท ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัร่วมดงักล่ำวเปล่ียนแปลงเป็นร้อย
ละ 26 ของทุนช ำระแลว้ 

ง) ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัไม่ไดรั้บเงินปันผลจำกบริษทัร่วม 

13.2 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ)      ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอืน่  

 จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม  จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม            

บริษทัร่วม 2563 2562 2563 2562 

บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จ ำกดั (2,488) 2,360 - - 
GA Power Pte Co., Ltd. (10,286) (1,025) - - 
รวม (12,774) 1,335 - - 
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13.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 
 (หน่วย : พนับำท) 

 บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิงแอนด ์  
โลจิสติกส์ จ ำกดั GA Power Pte Co., Ltd. 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพยห์มุนเวียน 123,428 66,668 82,184 124,050 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 17,745 7,954 711,150 11,067 
หน้ีสินหมุนเวียน 111,567 38,223 405,601 21,729 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 6,596 1,403 314,486 7,803 

สรุปรำยกำรก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิงแอนด ์  
โลจิสติกส์ จ ำกดั GA Power Pte Co., Ltd. 

 2563 2562 2563 2562 

รำยได ้ 298,472 222,200 1,932 16,379 
ค่ำใชจ้่ำย 306,503 210,574 23,783 25,180 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น (9,569) 9,080 (25,715) (8,801) 

14. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนของบริษัท ได้แก่ ท่ีดิน จ ำนวน 2 โฉนด พ้ืนท่ี
ประมำณ 16 ไร่ 1 งำน 46 ตำรำงวำ แสดงโดยวิธีรำคำทุน จ ำนวน 58.37 ลำ้นบำท (มูลค่ำยติุธรรมตำมรำคำประเมินโดยผู ้
ประเมินรำคำอิสระจดัท ำในปี 2563 โดยวิธีรำคำตลำดจ ำนวน 72 ลำ้นบำท ของ 2 โฉนด)  

เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 13/2563 มีมติอนุมติัน ำท่ีดินจดจ ำนองกบัธนำคำรแห่ง
หน่ึงเพ่ือเป็นหลกัประกนัในกำรออกหนงัสือค ้ำประกนัให้กบัหน่วยงำนรำชกำรและหน่วยงำนเอกชน 
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15. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ  

 

 

 

 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ส่วน    เคร่ืองตกแต่ง    
  ปรับปรุง อำคำร  เคร่ืองจกัร ติดตั้งและ    
  สิทธิกำร และส่วน  และ เคร่ืองใช ้  งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน เช่ำท่ีดิน ปรับปรุง ท่ำเทียบเรือ อุปกรณ์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน          
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 41,376 192,279 112,493 65,485 114,993 12,855 99,588 1,607 640,676 
เพ่ิมขึ้น - - - 51 148 1,133 74,410 4,112 79,854 
จ ำหน่ำย - - - - (7,740) - (5,803) - (13,543) 
โอนเขำ้ (โอนออก) 2,889 - 151 - 384 171 - (3,595) - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 44,265 192,279 112,644 65,536 107,785 14,159 168,195 2,124 706,987 
เพ่ิมขึ้น - - - - 355 311 - 7,200 7,866 
จ ำหน่ำย - - (352) - (224) (784) (32,346) - (33,706) 
โอนเขำ้ (โอนออก) - (192,214) - (65,536) - - - (2,124) (259,874) 

ณ วันที่  31  ธันวำคม 2563 44,265 65 112,292 - 107,916 13,686 135,849 7,200 421,273 
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 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ส่วน    เคร่ืองตกแต่ง    

  ปรับปรุง อำคำร  เคร่ืองจกัร ติดตั้งและ    

  สิทธิกำร และส่วน  และ เคร่ืองใช ้  งำนระหว่ำง  

 ท่ีดิน เช่ำท่ีดิน ปรับปรุง ท่ำเทียบเรือ อุปกรณ์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 - 158,752 94,262 59,530 109,757 10,569 25,712 - 458,582 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 6,119 1,586 2,667 2,565 1,294 9,967 - 24,198 
จ ำหน่ำย - - - - (7,740) - (4,129) - (11,869) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 - 164,871 95,848 62,197 104,582 11,863 31,550 - 470,911 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 5,785 1,590 2,334 2,611 1,163 12,923 - 26,406 
จ ำหน่ำย - - (352) - (166) (668) (17,856) - (19,042) 
โอนเขำ้ (โอนออก) - (170,593) - (64,531) - - - - (235,124) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 - 63 97,086 - 107,027 12,358 26,617 - 243,151 

          
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ          
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 - - - - - - - - - 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำส ำหรับปี - - 4,362 - - - - - 4,362 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 - - 4,362 - - - - - 4,362 

          
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี          

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 44,265 27,408 16,796 3,339 3,203 2,296 136,645 2,124 236,076 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 44,265 2 10,844 - 889 1,328 109,232 7,200 173,760 
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ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร คร้ังท่ี 11/2563 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2563 มีมติอนุมติัขำยรถลำกจูงจ ำนวน 11 
คนั และรถก่ึงพ่วงจ ำนวน 10 คนั ของบริษทัให้แก่บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในรำคำ 18.00 ลำ้นบำท 

รำคำทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของอำคำรและอุปกรณ์ ซ่ึงได้คิดค่ำเส่ือมรำคำเต็มจ ำนวนแล้ว      
แต่ยงัคงใชง้ำนจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีจ ำนวน 209.64 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 2562 : 288.15 ลำ้นบำท)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ยำนพำหนะและรถบรรทุกก่ึงพ่วงส่วนหน่ึงของบริษทัรำคำทุน  128.33 ลำ้นบำท 
และ 163.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เกิดจำกกำรท ำสัญญำเช่ำซ้ือในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัโอนส่วนปรับปรุงท่ำเรือและส่วนพฒันำท่ีดินไปสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ ำนวน 30.73 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทได้ทบทวนค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพยส่์วนงำนท่ำเรือบำงปะกง (รวมมูลค่ำ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ตำมหมำยเหตุ 16) โดยใชข้อ้มูลท่ีจดัท ำโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยวิธีประมำณกำรรำยได ้พบว่ำ
มูลค่ำตำมบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน 

บริษทัได้รับแจง้ข้อมูลกำรเวนคืนท่ีดินจ ำนวน 1 ไร่ 2 งำน 77 ตำรำงวำ ส ำหรับค่ำทดแทนท่ีดินในอตัรำตำรำงวำละ 
20,000 บำท เป็นเงิน 13.55 ลำ้นบำท และค่ำทดแทนค่ำร้ือถอนส่ิงปลูกสร้ำงและควำมเสียหำยอ่ืนๆ เป็นเงิน 9.14 ลำ้นบำท 
(รวมค่ำทดแทนเบ้ืองตน้ทั้งส้ินเป็นเงิน 22.69 ลำ้นบำท) บริษทัไดบ้นัทึกผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของทรัพยสิ์นจ ำนวน
เงิน 3.90 ลำ้นบำท ตำมผลต่ำงของค่ำทดแทนเบ้ืองตน้ท่ีต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี  

ในวนัที่ 23 สิงหำคม 2560 บริษทัได้ยื่นอุทธรณ์ค่ำทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม และวนัท่ี            
18 ธนัวำคม 2560 บริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์ค่ำทดแทนส่ิงปลูกสร้ำงและพืชผล กำรฟ้องร้องคดีเก่ียวกบักำรขอเพ่ิมค่ำทดแทน
ทรัพยสิ์นท่ีถูกเวนคืนนั้น  

ในวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2560 บริษทัด ำเนินกำรน ำโฉนดท่ีดินของบริษทัไปให้เจำ้พนกังำนท่ีดินจดทะเบียนหกัแบ่งท่ีดิน
ท่ีถูกเวนคืนแลว้  

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2561 เลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมได้แจ้งผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์เงินค่ำ
ทดแทนถึงบริษทัว่ำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมไดเ้ห็นชอบกับมติของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์เงินค่ำ
ทดแทนท่ีมีมติดงัน้ี 

1)  ยื่นค่ำทดแทนท่ีดินส่วนท่ีถูกเวนคืนกบัทำงรำชกำร และค่ำเสียหำยจำกกำรประกอบธุรกิจ เน่ืองจำกค่ำทดแทนท่ี  
คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำเบ้ืองตน้ก ำหนดให้เป็นธรรมแลว้ 

2) ไม่ก ำหนดค่ำทดแทนท่ีดินส่วนท่ีเหลือท่ีมีรำคำลดลงของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 58293 ให้ เน่ืองจำกท่ีดินส่วนท่ีเหลือยงั
ใชป้ระโยชน์ได ้ไม่เขำ้หลกัเกณฑท่ี์จะไดรั้บค่ำทดแทนในส่วนน้ี 

3) เพ่ิมค่ำทดแทนส่ิงปลกูสร้ำงบนที่ดินโฉนดเลขท่ี 58293 ให้อีกเป็นเงิน 453,518 บำท 

4) เพ่ิมค่ำทดแทนควำมเสียหำยระหว่ำงกำรจดัหำสถำนท่ีประกอบกำรใหม่ให้อีกเป็นเงิน 109,411 บำท 

โดยแจง้ดว้ยว่ำกรมทำงหลวงจะไดติ้ดต่อให้บริษทัไปรับเงินค่ำทดแทนในส่วนท่ีเพ่ิมขึ้น พร้อมดอกเบ้ียตำมกฎหมำย
ต่อไป 
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ในวนัท่ี 6 สิงหำคม 2561 บริษทัไดย้ื่นขอรังวดัแบ่งขำยเวนคืนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 58293 ต่อมำเจำ้หน้ำท่ีท่ีดินไดมี้หนงัสือแจง้
ให้ไปด ำเนินกำรจดทะเบียนโดยให้ไปด ำเนินกำรพร้อมกบัผูแ้ทนกรมทำงหลวงตำมหนังสือแจง้ลงวนัท่ี 7 ธันวำคม 2561 
โดยแจง้ผลกำรรังวดัว่ำเน้ือท่ีในส่วนท่ีเวนคืนรังวดัแลว้ไดเ้น้ือท่ี 1 - 1 - 72 ไร่ (นอ้ยกว่ำท่ีจดทะเบียนไว ้0 - 1 - 05 ไร่) 

เจำ้หนำ้ท่ีเวนคืนไดมี้หนงัสือแจง้ขอให้บริษทัคืนเงินค่ำท่ีดินท่ีบริษทัไดรั้บค่ำเวนคืนไวแ้ลว้ เฉพำะส่วนท่ีรังวดั แลว้เน้ือท่ีถูก
เวนคืนลดลง  0 - 1 - 05 ไร่เป็นเงินจ ำนวน 2,100,000 บำท เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2562 บริษทัได้จ่ำยเงินจ ำนวน 2,100,000 
บำท คืนให้แก่กรมทำงหลวงเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 11 ตุลำคม 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแบ่งขำยเวนคืน (กนัเขต) ท่ีดิน
โฉนดเลขท่ี 58263 เสร็จเรียบร้อยแลว้ 

ในวนัท่ี 7 กุมภำพนัธ์ 2562 บริษทัได้ยื่นฟ้องคดีปกครองขอเพ่ิมค่ำทดแทนอีกเป็นเงินจ ำนวน 32,420,223 บำทพร้อม
ดอกเบ้ียในอตัรำดอกเบ้ียสูงสุดของดอกเบ้ียเงินฝำกประเภทฝำกประจ ำของธนำคำรออมสินในจ ำนวนเงินท่ีเพ่ิมขึ้นนบัแต่
วนัท่ีตอ้งมีกำรจ่ำยเงินหรือวำงค่ำทดแทนนั้น ขณะน้ีคดีอยูร่ะหว่ำงพิจำรณำชั้นแสวงหำขอ้เท็จจริงของศำลปกครองกรม
ทำงหลวง ท่ี 1 อธิบดีกรมทำงหลวง ท่ี 2 และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ท่ี 3 (ผูถู้กฟ้องคดีทั้งสำม) ได้ย่ืน
ค ำให้กำรแก้คดีฉบับลงวนัท่ี 30 พฤษภำคม 2562 แล้ว ศำลปกครองกลำงได้ส่งส ำเนำค ำให้กำรดังกล่ำวมำให้บริษัท
เพื่อให้บริษทัท ำค ำคดัคำ้นค ำให้กำรยื่นต่อศำลปกครองกลำงภำยใน 30 วนั เม่ือวนัท่ี 7 สิงหำคม 2562 บริษทัไดย้ื่นค ำ
คดัคำ้นค ำให้กำรต่อศำลปกครองกลำงเรียบร้อยแลว้ 

16. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธ ิ

รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563                           -  
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16  

มำถือปฏิบติัคร้ังแรก (หมำยเหตุ 4) 120,411 
บวก เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี 3,867 
บวก โอนเขำ้ - รำคำทนุ 392,656 
(โอนเขำ้) - ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (299,206) 
(หกั) ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (26,456) 
(โอนเขำ้) - ดอ้ยค่ำ (37,883) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 153,389 
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สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้บ่งตำมประเภทสินทรัพย ์ไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 2563 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 140,199 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 492 

ยำนพำหนะ 12,698 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 153,389 

งบก ำไรขำดทุนมีรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 2563 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้  
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 22,800 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 655 

ยำนพำหนะ 3,001 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 26,456 

17. สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ 

รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 24,835 
บวก เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี - 
(โอนออก) เป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (24,835) 
(หกั) รำยจ่ำยตดับญัชีส ำหรับปี - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - 
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - สุทธ ิ
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม /  
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ค่ำลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ 

รำคำทุน  
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 842 
บวก เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี 179 
(หกั) ลดลงระหว่ำงปี (330) 
โอนเขำ้ (โอนออก) 865 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,556 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม  

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 427 
บวก ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 309 
(หกั) ลดลงระหว่ำงปี (293) 
โอนเขำ้ (โอนออก) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 443 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 415 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,113 

19. สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 

ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยรอขอคืน 18,895 13,388 18,895 13,388 
ค่ำหุ้นจ่ำยล่วงหนำ้ (หมำยเหตุ 12) - - 10,000 - 
อื่นๆ 1,831 1,552 1,831 1,552 

รวม 20,726 14,940 30,726 14,940 
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20. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย สุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563    
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 57,380 (11,495) 45,885 
ถึงก ำหนดช ำระหลงัหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้ำปี 162,461 (24,384) 138,077 
ถึงก ำหนดช ำระส่วนท่ีเกินห้ำปี 74,059 (5,043) 69,016 
รวม 293,900 (40,922) 252,978 

    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2562    

ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 35,029 (5,698) 29,331 
ถึงก ำหนดช ำระหลงัหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้ำปี 88,095 (7,329) 80,766 

รวม 123,124 (13,027) 110,097 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เกิดจำกกำรซ้ือยำนพำหนะภำยใตสั้ญญำเช่ำซ้ือ มูลค่ำสุทธิทำงบญัชีของ
ยำนพำหนะเหล่ำน้ี มี 109.19 ลำ้นบำท กรรมสิทธ์ิของยำนพำหนะเหล่ำน้ีจะโอนมำยงับริษทัเม่ือช ำระเงินงวดสุดทำ้ย และ
เกิดจำกภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำท่ีดินกบับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัอำยสัุญญำ 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2542 ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2572 มูลค่ำตำมสัญญำ 24.68 ลำ้นบำทต่อปี 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เกิดจำกกำรซ้ือยำนพำหนะภำยใตสั้ญญำเช่ำซ้ือ มูลค่ำสุทธิทำงบญัชีของ
ยำนพำหนะเหล่ำน้ีมีจ ำนวน 135.03 ลำ้นบำท กรรมสิทธ์ิของยำนพำหนะเหล่ำน้ีจะโอนมำยงับริษทัเม่ือช ำระเงินงวดสุดทำ้ย 
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21. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำปัจจบุนัของภำระผกูพนั (ไม่ไดจ้ดัเป็นกองทุน) มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 

   
ภำระผกูพนั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  270 191 
   
ตน้ทุนบริกำรปัจจบุนั 206 71 
ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 20 8 
ขำดทนุ ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 931 - 

(หกั) หน้ีสินลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระ (112) - 

 1,045 79 

   
ภำระผกูพนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 1,315 270 

ข้อสมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยัท่ีใช้ในกำรค ำนวณประมำณกำรหน้ีสิน
ผลประโยชน์ของพนกังำนมีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 

อตัรำคิดลด (ร้อยละต่อปี) 1.80 2.92 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนโดยเฉล่ีย (ร้อยละต่อปี) 5.00 6.18 
อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน ตำมช่วงอำยขุองพนกังำน ตำมช่วงอำยขุองพนกังำน 
เกษียณอำย ุ 60 ปี 60 ปี 
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กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัซ่ึงมีผลกระทบเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) ต่อภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจบุนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนเพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

 2563 2562 

 กรณีอตัรำเพ่ิมขึ้น กรณีอตัรำลดลง กรณีอตัรำเพ่ิมขึ้น กรณีอตัรำลดลง 

อตัรำคิดลด  
    (ร้อยละ 0.50) (85) 92 (11) 12 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต 

(ร้อยละ 0.50) 193 (169) 13 (12) 
อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน 

(ร้อยละ 20) (423) 620 (16) 18 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้อำจไม่ไดแ้สดงถึงกำรเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในภำระผูกพนัผลประโยชน์
พนักงำน เน่ืองจำกเป็นกำรยำกท่ีกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนต่ำงๆที่เกิดขึ้นแยกต่ำงหำกจำกขอ้สมมติฐำนอ่ืนซ่ึง
อำจมีควำมสัมพนัธ์กนั 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินผลประโยชน์ท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตก่อนคิดลด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
และ 2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 

ภำยใน 1 ปี 108 92 
มำกกว่ำ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 52 68 
เกินกว่ำ 5 ปี 1,333 532 
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22. สินทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ผูบ้ริหำรของบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจท่ีใชจ้ดักำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของ
กลุ่มบริษทั และจดัประเภทรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงัน้ี  

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 มูลค่ำ มูลค่ำยติุธรรม   
 ยติุธรรม ผำ่นก ำไร   
 ผำ่นก ำไร ขำดทุน รำคำทุน  
 ขำดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 6,394 6,394 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ - - 159,927 159,927 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับแก่บริษทัร่วม - - 97,030 97,030 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน     
-  หน่วยเงินลงทุน - ไม่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ 9,000 - - 9,000 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
-  หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด - 182 - 182 
-  หน่วยลงทุนในหุ้น - ไม่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ - 150,000 - 150,000 
เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ้ำประกนั - - 47,788 47,788 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 9,000 150,182 311,139 470,321 

หนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563     

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - 56,582 56,582 
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 45,885 45,885 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ - - 207,093 207,093 

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน - - 1,315 1,315 

รวมหนี้สินทำงกำรเงิน - - 310,875 310,875 
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 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำ มูลค่ำยติุธรรม   
 ยติุธรรม ผำ่นก ำไร   
 ผำ่นก ำไร ขำดทุน รำคำทุน  
 ขำดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 6,329 6,329 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ - - 63,493 63,493 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 72,851 72,851 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับแก่บริษทัร่วม - - 97,030 97,030 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน     
- หน่วยลงทุนในหุ้น - ไม่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ 9,000 - - 9,000 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
- หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด - 182 - 182 
- หน่วยลงทุนในหุ้น - ไม่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ - 150,000 - 150,000 
เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ้ำประกนั - - 47,788 47,788 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 9,000 150,182 287,491 446,673 

หนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563     

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - 52,522 52,522 
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 45,885 45,885 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ - - 207,093 207,093 

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน - - 1,315 1,315 

รวมหนี้สินทำงกำรเงิน - - 306,815 306,815 

23. ทุนเรือนหุ้น และส่วนเกนิ (ส่วนต ำ่) มูลค่ำหุ้น 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 มูลค่ำหุ้น จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน 
 ต่อหน่วย พนัหุ้น พนับำท พนัหุ้น พนับำท 

ทุนจดทะเบียน      

หุ้นสำมญั 0.68 2,584,017 1,757,131 1,299,043 883,349 
ออกหุ้นใหม ่  - - 1,284,987 873,791 
(ลดหุ้นสำมญั)  (414,110) (281,595) (13) (9) 

รวม  2,169,907 1,475,536 2,584,017 1,757,131 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 มูลค่ำหุ้น จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน 
 ต่อหน่วย พนัหุ้น พนับำท พนัหุ้น พนับำท 

ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว      

หุ้นสำมญั 0.68 1,329,440 904,020 871,760 592,797 
ออกหุ้นใหม ่  - - 457,680 311,223 

รวม  1,329,440 904,020 1,329,440 904,020 

ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว      

หุ้นสำมญั 0.68 1,329,440 904,020 1,329,440 904,020 

ส่วนเกิน (ส่วนต ่ำ) มูลค่ำหุ้น      

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั 0.22 287,106 63,163 287,106 63,163 
(ส่วนต ่ำ) มูลค่ำหุ้นสำมญั 0.35 457,680 (160,188) 457,680 (160,188) 

รวม   (97,025)  (97,025) 

23.1 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวำคม 2563 มีมติอนุมติัเร่ืองส ำคญัดงัต่อไปน้ี  

1) อนุมัติ เพ่ิ มทุนจดทะเบียนของบ ริษัทจ ำนวน  224,400,000 บำท  จำกทุนจดทะเบียน เดิม  จ ำนวน 
1,475,536,337.04 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ ำนวน 1,699,936,337.04 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิม
ทุนใหม่ จ ำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.68 บำท และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษทัขอ้ 4 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษทักบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 7 มกรำคม 2564 

2) อนุมตัิจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนใหม่ จ ำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 0.68 บำท 
ให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั 

ทั้งน้ี บริษทัไดช้ ำระเงินเพ่ิมทุนจำกบุคคลในวงจ ำกดัครบถว้นแลว้ โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
จ ำนวนงวดท่ีช ำระ จ ำนวนเงิน วนัท่ีช ำระเพ่ิมทุน 

1 31.50 ลำ้นบำท 3 กุมภำพนัธ์ 2564 
2 36.00 ลำ้นบำท 5 กุมภำพนัธ์ 2564 
3 22.50 ลำ้นบำท 8 กุมภำพนัธ์ 2564 

23.2 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2563 มีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
จ ำนวน 281,595,361 บำท จำกเดิมทุนจดทะเบียน 1,757,131,698.04 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 1,475,536,337.04 
บำท โดยกำรตดัหุ้นสำมญัท่ียงัไม่ได้ออกจ ำหน่ำยออกจ ำนวน 414,110,825 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.68 บำท และแกไ้ข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 



บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                                     
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน                                                                                                                                               
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

    61 

23.3 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2562 มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนบริษทัจำกทุนจด
ทะเบียนจ ำนวน 883,349,453.52 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 883,340,850.84 บำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญจด
ทะเบียนท่ีเหลือจำกกำรจดัสรรหุ้นเพ่ือรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน (B - W4) จ ำนวน 
12,651 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.68 บำท 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษทักบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎำคม 2562 

23.4 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎำคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนให้กับผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  จ ำนวนไม่เกิน 
871,759,905 หุ้น ในอตัรำ 1 หุ้นสำมญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสำมญัใหม่ ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.33 บำท คิดเป็น
มูลค่ำรวมไม่เกิน 287,680,768.65 บำท 

2) อนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญ คร้ังท่ี 5 (B - W5) จ ำนวนไม่เกิน 
290,586,635 หน่วย ในอตัรำ 3 หุ้นสำมญัเดิม ไดใ้บส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั จ ำนวน 1 
หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ำ (เศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่เต็มจ ำนวน 1 หน่วย จำกกำรค ำนวณให้ปัดเศษทิ้ง) 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ 1 หน่วยสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัได ้1 หุ้นในรำคำใชสิ้ทธิหุ้นละ 0.35 
บำท และก ำหนดระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ 1 ปี 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

3) อนุมติักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 (B - W3) และ 
คร้ังท่ี 4 (B - W4) ซ่ึงก ำหนดในขอ้ก ำหนดสิทธิ (B - W3) และ ขอ้ก ำหนดสิทธิ (B - W4) โดยบริษทัตอ้งปรับ
สิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 (B - W3) และใบส ำคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 4 (B - W4) ดงัน้ี  

1. จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวนไม่เกิน 90,430,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.68 บำท เพื่อรองรับกำร
ปรับสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 (B - W3) 

2. จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวนไม่เกิน 32,210,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.68 บำท เพื่อรองรับกำร
ปรับสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 4 (B - W4) 

4) อนุมติักำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขำยหุ้นสูงกว่ำมูลค่ำหุ้นท่ี
จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน ำค่ำหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็น
เงินปันผลไม่ได ้
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24. ใบส ำคัญแสดงสิทธซ้ืิอหุ้นสำมญั 

24.1 ตำมมติท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎำคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติกำรออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั (B - W5) ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วน เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2562 โดยมี
สำระส ำคญั ดงัน้ี 
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 290,586,635 หน่วย 
สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั 1 หุ้น  

โดยมีรำคำกำรใชสิ้ทธิ 0.35 บำทต่อ 1 หุ้น 
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ   : 1 ปี 6 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

(วนัท่ี 16 กนัยำยน 2562 ถึงวนัท่ี 15 มีนำคม 2564) 
วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ : วนัท่ี 30 ตุลำคม 2563 

24.2 ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติักำรออกใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท (B - W4) ให้กับผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วน  เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2561 โดยมี
สำระส ำคญั ดงัน้ี 
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 96,862,212 หน่วย 
สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั 1.30870 หุ้น  

โดยมีรำคำกำรใชสิ้ทธิ 0.92 บำทต่อ 1 หุ้น 
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ   : 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

(วนัท่ี 2 กรกฎำคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564) 

ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2563 ยอดคงเหลือของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีย ังไม่ได้ใช้ใช้สิทธิ (B - W4) มีจ ำนวน 
96,849,561 หน่วย 

25. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส ำรอง                          
(“ทุนส ำรองตำมกฎหมำย”) อย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัจำกหักขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำ                    
ทุนส ำรองดงักล่ำวมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ำรองน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

26. กำรค ำ้ประกันและคดีควำม 

บริษทัเป็นผูค้  ้ำประกนัเงินกูยื้ม (รวมดอกเบ้ีย) รำยหน่ึงของบริษทัร่วมแห่งหน่ึงตั้งแต่ปี 2547 เงินกูยื้มน้ีใชใ้นกำรซ้ือเรือ
บรรทุกสินคำ้ บริษทัร่วมน้ีไม่ไดช้ ำระเงินกูยื้มตำมงวดช ำระ 

เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2557 ธนำคำรไดฟ้้องศำลให้บริษทัร่วม บริษทั และบริษทัร่วมอีกแห่ง (ในฐำนะผูค้  ้ำประกนั) ให้
ช ำระหน้ีเป็นจ ำนวน 317.40 ลำ้นบำท พร้อมทั้งดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินตน้ 234.90 ลำ้นบำท นับจำก
วนัท่ี 5 เมษำยน 2557 

บริษทัไดป้ระมำณกำรขำดทุนจำกกำรค ้ำประกนัเป็นจ ำนวน 227 ลำ้นบำท ในระหว่ำงปี 2557 ถึง 2558 
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เม่ือวนัท่ี 24 สิงหำคม 2558 บริษทัไดป้ระนีประนอมยอมควำมกบัธนำคำรเพ่ือช ำระหน้ีจำกกำรค ้ำประกนัเป็นจ ำนวนเงิน 
227 ลำ้นบำทท่ีศำล ต่อมำในปี 2559 บริษทัไดข้ำยเงินลงทุนในบริษทัร่วมทั้งหมดท ำให้บริษทัส้ินสุดกำรเป็นบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่วนัท่ีดงักล่ำว และตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2559 ไดอ้นุมติัให้ฝ่ำย
บริหำรของบริษทัรวบรวมขอ้มูลเพ่ือด ำเนินกำรทำงกฎหมำยท่ีจ ำเป็นและสมควรในส่วนหน้ีสินท่ีคำ้งช ำระต่อบริษทั
ต่อไป และเม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน 2560 บริษทัไดย้ื่นฟ้องร้องต่อศำลลม้ละลำยกลำง เพื่อด ำเนินคดีกบัอดีตบริษทัร่วมทั้ง
สองและผูค้  ้ำประกนัแลว้รวม 4 รำย ต่อศำลลม้ละลำยกลำง 

ปัจจุบนับริษทัไดย่ื้นค ำขอรับช ำระหน้ีต่อเจำ้พนกังำนพิทกัษ์ทรัพยแ์ลว้ส ำหรับอดีตบริษทัร่วม 2 รำย และส ำหรับผูค้  ้ ำ
ประกนัร่วมอีก 2 รำย  

27. รำยได้อ่ืน 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 

 2563 2562 2563 2562 
ก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์น 2,475 619             2,475  619 
ดอกเบ้ียรับ 2,288 6,360            4,385  6,346 
ค่ำควำมเสียหำย 2,438 -              2,438  - 
อื่น ๆ 1,509 1,454              3,309  1,454 

รวม 8,710 8,433 12,607 8,419 
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28. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

ต้นทุนกำรให้บริกำร 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ค่ำเส่ือมรำคำ 26,333 23,921 26,333 23,921 
ค่ำเช่ำท่ีดิน - 14,824 - 14,824 
ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำน 41,634 28,313 41,634 28,313 
ค่ำแบ่งบรรจุสินคำ้ 5,735 8,231 5,735 8,231 
ค่ำขนส่ง 81,034 151,805 81,034 151,805 
ค่ำขนถ่ำยสินคำ้ 3,712 8,978 3,712 8,978 
ค่ำน ้ำมนัและก๊ำซ 29,211 28,630 29,211 28,630 
ค่ำซ่อมบ ำรุง 7,019 6,717 7,019 6,717 
ตน้ทุนค่ำด ำเนินกำรพิธีกำรศุลกำกร 50,869 56,397 50,869 56,397 
ตน้ทุนค่ำระวำงขนส่ง 10,230 6,858 10,230 6,858 
ตน้ทุนงำนก่อสร้ำง 18,691 3,476 18,691 3,476 
อื่น ๆ 33,487 12,033 31,188 12,033 

รวม 307,955 350,183 305,656 350,183 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำน 13,440 12,396 13,440 12,396 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 16,687 14,842 16,687 14,842 
ค่ำเส่ือมรำคำ 4,794 3,033 4,794 3,033 
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตและค่ำธรรมเนียมอ่ืน 3,293 4,060 3,257 4,060 
ค่ำท่ีปรึกษำ 7,510 6,590 7,510 6,590 
อื่น ๆ 23,233 19,497 22,029 19,437 

รวม 68,957 60,418 67,717 60,358 
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บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนักงำนของบริษทับนพ้ืนฐำนควำมสมัครใจของพนักงำนในกำรเป็น
สมำชิกของกองทุน โดยพนักงำนจ่ำยเงินสะสมในอตัรำร้อยละ 2 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ำยสมทบในอตัรำ
ร้อยละ 2 ของเงินเดือนของพนักงำนทุกเดือน และในเดือนกรกฎำคม 2559 เป็นตน้ไป พนกังำนจ่ำยเงินสะสมในอตัรำ
ร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ำยสมทบในอตัรำร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงำนทุกเดือน กองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมขอ้ก ำหนดของกระทรวงกำรคลงัและจดักำรกองทุนโดย
ผูจ้ดักำรกองทุนท่ีไดรั้บอนุญำต 

29. ภำษีเงินได้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีขำดทุนสะสมทำงภำษียกไปเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1,169.29 ลำ้น
บำทและ 0.05 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยผลขำดทุนสะสมดงักล่ำวจะใชเ้ป็นเครดิตภำษีไดไ้ม่เกินปี 2568 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบกำรเงินมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ขำดทนุสะสม 233,867 131,245 233,858 131,245 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต 1,254 2,432 1,254 2,432 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์ 29,884 29,012 29,884 29,012 
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 263 53 263 53 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 265,268 162,742 265,259 162,742 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 งบกำรเงินไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ี
ใชห้ักภำษีของบริษทัและบริษทัย่อย จ ำนวน 265.27 ลำ้นบำท และ 265.26 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรของ
กลุ่มบริษทัพิจำรณำแลว้เห็นว่ำยงัมีควำมไม่แน่นอนว่ำบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษี ในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำก
รำยกำรดงักล่ำว และหรือว่ำอำจไม่ไดใ้ชเ้ป็นรำยกำรหกัทำงภำษีในอนำคต 
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30. ส่วนกำรด ำเนินงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

บริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัท่ำเรือท่ีบำงปะกง ธุรกิจขนส่งในประเทศและธุรกิจให้บริกำรดำ้นโลจิสติกส์ ขอ้มูลกำร
จ ำแนกส่วนงำนของแต่ละประเภทธุรกิจของบริษทั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 ธุรกิจท่ำเทียบเรือ ธุรกิจขนส่งใน ธุรกิจให้บริกำร   
 และโรงพกัสินคำ้ ประเทศ ดำ้นโลจิสติกส์ อ่ืนๆ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 37,662 88,073 175,302 161,313 103,556 131,421 24,312 3,596 340,832 384,403 
ตน้ทุนกำรให้บริกำร (39,180) (92,729) (149,867) (130,547) (97,918) (123,431) (20,990) (3,476) (307,955) (350,183) 

ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นตน้ (1,518) (4,656) 25,435 30,766 5,638 7,990 3,322 120 32,877 34,220 
รำยไดด้อกเบ้ีย         4,426 6,360 
รำยไดอ่ื้น         4,284 2,073 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (68,957) (60,418) 
หน้ีสงสัยจะสูญ         (4,852) (6,931) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (12,098) (5,225) 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกบริษทัร่วม         (12,750) 1,995 

(ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได ้         (57,070) (27,926) 
(ค่ำใชจ่้ำย) รำยไดภ้ำษีเงินได ้         (24) (660) 

(ขำดทุน) สุทธิ         (57,094) (28,586) 

           
สินทรัพยถ์ำวร - มูลค่ำตำมบญัชี           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  1,201  172,260  299  -  173,760 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  59,580  176,016  480  -  236,076 
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 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 ธุรกิจท่ำเทียบเรือ ธุรกิจขนส่งใน ธุรกิจให้บริกำร   
 และโรงพกัสินคำ้ ประเทศ ดำ้นโลจิสติกส์ อ่ืนๆ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 37,662 88,073 175,302 161,313 103,556 131,421 19,378 3,596 335,898 384,403 
ตน้ทุนกำรให้บริกำร (39,180) (92,729) (149,867) (130,547) (97,918) (123,431) (18,691) (3,476) (305,656) (350,183) 

ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นตน้ (1,518) (4,656) 25,435 30,766 5,638 7,990 687 120 30,242 34,220 
รำยไดด้อกเบ้ีย         4,385 6,346 
รำยไดอ่ื้น         8,222 2,073 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (67,717) (60,358) 
หน้ีสงสัยจะสูญ         (4,852) (6,931) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (14,235) (5,225) 

(ขำดทุน) สุทธิ         (43,955) (29,875) 

           
สินทรัพยถ์ำวร - มูลค่ำตำมบญัชี           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  1,201  172,260  299  -  173,760 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  59,580  176,016  480  -  236,076 
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31. (ขำดทุน) ต่อหุ้น 

31.1 (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 

(ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ค  ำนวณโดยกำรหำร (ขำดทุน) ส ำหรับปี
ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นในระหว่ำงปี ดงัน้ี 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

       
(ขำดทุน) ส ำหรับปี (พนับำท) (57,094) (28,586) (43,955) (29,875) 

     
จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 1,329,440 871,760 1,329,440 871,760 
ผลกระทบของหุ้นท่ีออก - 137,931 - 137,931 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 1,329,440 1,009,691 1,329,440 1,009,691 

     
(ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน  (0.0429) (0.0283) (0.0331) (0.0296) 

เน่ืองจำกมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นสำมญัมีรำคำต ่ำกว่ำรำคำใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญั จึงไม่มีผลกระทบของหุ้นปรับลด
เกิดขึ้น ดงันั้นขำดทุนต่อหุ้นปรับลดจึงเท่ำกบัขำดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 

31.2 (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 

(ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยกำรหำรขำดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ำหนกัซ่ึงออกจ ำหน่ำยและเรียกช ำระในระหว่ำงปีปรับปรุงดว้ยผลกระทบจำกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุ้น 

บริษัทไม่ได้ค  ำนวณขำดทุนต่อหุ้นปรับลดส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เน่ืองจำกมูลค่ำ
ยติุธรรมของหุ้นสำมญัมีรำคำต ่ำกว่ำรำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั 
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32. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

32.1 นโยบำยกำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเงิน 

บริษทัมีควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียและอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของคู่สัญญำ  

32.2 ควำมเส่ียงทำงด้ำนสินเช่ือ 

ควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ คือควำมเส่ียงท่ีลูกคำ้หรือคู่สัญญำไม่สำมำรถช ำระหน้ีแก่บริษทั ตำมเง่ือนไขท่ีตกลงไว้
เม่ือครบก ำหนด 

ฝ่ำยบริหำรไดก้ ำหนดนโยบำยทำงดำ้นสินเช่ือเพื่อควบคุมควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือดงักล่ำวโดยสม ่ำเสมอ โดยกำร
วิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของลูกคำ้ทุกรำยท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึง ๆ ณ วนัท่ีรำยงำนไม่พบว่ำมีควำมเส่ียง
จำกสินเช่ือท่ีเป็นสำระส ำคญั ควำมเส่ียงสูงสุดทำงดำ้นสินเช่ือแสดงไวใ้นรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
แต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

32.3 ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบีย้ 

ควำมเส่ียงเก่ียวกับอตัรำดอกเบ้ียเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคต กำรเปล่ียนแปลง
ดงักล่ำว อำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน  และกระแสเงินสด  บริษทัมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย
เน่ืองจำกมีเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินลงทุนชัว่ครำว เงินให้กูยื้มระยะส้ัน เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ้ำประกนั หน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินระยะยำว  บริษทัมิไดใ้ชอ้นุพนัธ์ทำงกำรเงิน เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว 



บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                                                     
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน                                                                                                                                               
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

    70 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย
และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนดหรือวนัท่ีมีกำร
ก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี  

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
  มำกกว่ำ 1  ปรับขึ้นลงตำม ไม่มีอตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 ภำยใน 1 ปี ถึง 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 5,853 541 6,394 0.25 - 0.62 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 98,048 - - - 61,879 159,927 8.00 - 15.00 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับแก ่
     บริษทัร่วม - 97,030 - - - 97,030 1.00 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน        
- หน่วยลงทุนในหุ้น - ไม่จดทะเบียนใน 
     ตลำดหลกัทรัพย ์ - - - - 9,000 9,000 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน        
- หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด - - - - 182 182 - 
- หน่วยลงทุนในหุ้น - ไม่จดทะเบียนใน 
     ตลำดหลกัทรัพย ์ - - - - 150,000 150,000 - 
เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ้ำประกนั - 47,788 - - - 47,788 0.90 - 1.30 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 98,048 144,818 - 5,853 221,602 470,321  

หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - - 56,582 56,582 - 
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด 
     ช ำระภำยในหน่ึงปี 45,885 - - - - 45,885 5.91 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ - 207,093 - - - 207,093 5.91 

รวมหนี้สินทำงกำรเงิน 45,885 207,093 - - 56,582 309,560  
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 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
  มำกกว่ำ 1  ปรับขึ้นลงตำม ไม่มีอตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 ภำยใน 1 ปี ถึง 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 225,163 198 225,361 0.25 - 0.62 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ - - - - 74,920 74,920 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน        
- หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด - - - - 150,043 150,043 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน        
- หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด - - - - 180 180 - 
- หน่วยลงทุนในหุ้น - ไม่จดทะเบียนใน 
     ตลำดหลกัทรัพย ์ - - - - 34,000 34,000 - 

เงินฝำกท่ีติดภำระค ้ำประกนั - 40,017 - - - 40,017 0.90 - 1.30 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน - 40,017 - 225,163 259,341 524,521  

หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - - 64,241 64,241 - 
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด 
     ช ำระภำยในหน่ึงปี 29,331 - - - - 29,331 5.91 - 7.50 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ - 80,766 - - - 80,766 5.91 - 7.50 

รวมหนี้สินทำงกำรเงิน 29,331 80,766 - - 64,241 174,338  
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 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
  มำกกว่ำ 1  ปรับขึ้นลงตำม ไม่มีอตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 ภำยใน 1 ปี ถึง 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 5,788 541 6,329 0.25 - 0.62 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ - - - - 63,493 63,493 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับแก ่
     กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 72,851 - - - - 72,851 5.50 - 7.50 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับแก ่
     บริษทัร่วม - 97,030 - - - 97,030 1.00 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน        
- หน่วยลงทุนในหุ้น - ไม่จดทะเบียนใน 
     ตลำดหลกัทรัพย ์ - - - - 9,000 9,000 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน        
- หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด - - - - 182 182 - 
- หน่วยลงทุนในหุ้น - ไม่จดทะเบียนใน 
     ตลำดหลกัทรัพย ์ - - - - 150,000 150,000 - 
เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ้ำประกนั - 47,788 - - - 47,788 0.90 - 1.30 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 72,851 144,818 - 5,788 223,216 446,673  

หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - - 52,522 52,522 - 
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด 
     ช ำระภำยในหน่ึงปี 45,885 - - - - 45,885 5.91 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ - 207,093 - - - 207,093 5.91 

รวมหนี้สินทำงกำรเงิน 45,885 207,093 - - 52,522 305,500  
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 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
  มำกกว่ำ 1  ปรับขึ้นลงตำม ไม่มีอตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 ภำยใน 1 ปี ถึง 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 215,200 199 215,399 0.25 - 0.62 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ - - - - 74,917 74,917 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน        
- หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด - - - - 150,043 150,043 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน        
- หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด - - - - 180 180 - 
- หน่วยลงทุนในหุ้น - ไม่จดทะเบียนใน 
     ตลำดหลกัทรัพย ์ - - - - 34,000 34,000 - 

เงินฝำกท่ีติดภำระค ้ำประกนั - 40,017 - - - 40,017 0.90 - 1.30 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน - 40,017 - 215,200 259,339 514,556  

หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - - 64,230 64,230 - 
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด 
     ช ำระภำยในหน่ึงปี 29,331 - - - - 29,331 5.91 - 7.50 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ - 80,766 - - - 80,766 5.91 - 7.50 

รวมหนี้สินทำงกำรเงิน 29,331 80,766 - - 64,230 174,327  
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33. มูลค่ำยุติธรรม 

เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะส้ันหรือมีอตัรำดอกเบ้ียใกล้เคียงกบัอตัรำ
ดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม  

ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินอ่ืนนอกเหนือจำกท่ีกล่ำวขำ้งตน้มีมูลค่ำตำมบญัชีและมูลค่ำยติุธรรมดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอืน่     
- หน่วยลงทุนในหุน้ - ไม่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ - - 9,000 9,000 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไมห่มุนเวียนอื่น     
- หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด * - 182 - 182 
- หน่วยลงทุนในหุน้ - ไม่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ - - 150,000 150,000 
     

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอืน่     
- หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด * - 150,043 - 150,043 
- หน่วยลงทุนในหุน้ - ไม่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ - - 9,000 9,000 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไมห่มุนเวียนอื่น     
- หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด * - 180 - 180 
- หน่วยลงทุนในหุน้ - ไม่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ - - 34,000 34,000 

* ระดบั 2 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมโดยใชร้ำคำมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ประกำศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน 
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34. ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

บริษทัมีควำมเส่ียงทำงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนส ำหรับรำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ รำยละเอียดดงัน้ี 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
รำยกำร สกุลเงิน 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 

ลูกหน้ีกำรคำ้ ดอลลำร์ สหรัฐอเมริกำ 1,569,468 63,087 46,468 63,087 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ ดอลลำร์ สหรัฐอเมริกำ
สหรัฐอเมริกำ 

47 13,418 47 13,418 

35. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจจะเกิดขึน้ในภำยหน้ำ 

35.1 ภำระผกูพนั 
 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 

สัญญำจำ้งผูรั้บเหมำ 5.17 - 5.17 - 

สัญญำว่ำจำ้งบริกำร 6.00 0.32 6.00 0.32 

35.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีภำระผกูพนัจำกกำรให้ธนำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนัแก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
จ ำนวนเงิน 0.26 ลำ้นบำท กรมศุลกำกร จ ำนวนเงิน 37.00 ลำ้นบำท และค ้ำประกนักำรใชบ้ตัรน ้ ำมนั จ ำนวน 1.60 
ลำ้นบำท                                                                                                                                              

35.3 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2563 บริษทัถูกฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งต่อศำลจงัหวดัฉะเชิงเทรำ คดีหมำยเลขด ำท่ี พ.432/2563 
เรียกค่ำจำ้งตกัและขนส่งสินคำ้รวมทั้งงำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือวนัท่ี 14 ตุลำคม 2563 บริษทัยอมรับช ำระหน้ีตำมฟ้อง
โจทก์จ ำนวน 1.71 ลำ้นบำท โดยบริษทัตกลงผ่อนช ำระหน้ีเป็นงวดรำยเดือนๆละไม่นอ้ยกว่ำ 0.10 ลำ้นบำท เร่ิมช ำระ
งวดแรกภำยในวนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 เป็นตน้ไป บริษทับนัทึกหน้ีสินดงักล่ำวครบถว้นแลว้ 
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36. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

36.1 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัท บียอนด ์
แคปปิตอล จ ำกดั (“บริษทัย่อย”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เขำ้ท ำรำยกำรซ้ือหุ้นสำมญัของ บริษทั โซลูชั่นส์ 
มอเตอร์ จ ำกดั (“SM”) จ ำนวน 640,000 หุ้น รำคำหุ้นละ 187.50 บำท มูลค่ำรวม 120 ลำ้นบำท จำกบริษทั คอมพลีท 
ทรำนสปอร์ต จ ำกดั ทั้งน้ี กำรซ้ือขำยหุ้นสำมญัดงักล่ำวระหว่ำงบริษทัยอ่ยกบัผูข้ำยอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมสัญญำซ้ือขำยหุ้นซ่ึงคู่สัญญำจะไดต้กลงลงนำมร่วมกนัต่อไป  

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 9 กุมภำพนัธ์ 2564 บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั (“บริษทัย่อย”) จ่ำยช ำระค่ำซ้ือหุ้นสำมญัขำ้งตน้
จ ำนวน 30 ลำ้นบำท และวนัท่ี 10 กุมภำพนัธ์ 2564 จ่ำยช ำระค่ำซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมเติม จ ำนวน 30 ลำ้นบำท รวมเป็น
จ ำนวน 60 ลำ้นบำท 

36.2 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังที่ 3/2564 เมื่อวนัที่ 8 กุมภำพนัธ์ 2564 มีมติอนุมตัิให้เพิ่มทุนใน
บริษทั บียอนด์ แคปปิตอล จ ำกดั (“บริษทัย่อย”) จ ำนวนไม่เกิน 90 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 50 ลำ้นบำท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 140 ลำ้นบำท  

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 9 กุมภำพนัธ์ 2564 บริษัทจ่ำยช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนแล้วจ ำนวน 30 ล้ำนบำท ทั้งน้ี บริษัทย่อยอยู่
ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุน 

36.3 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2564 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัโอนสิทธิ
กำรเช่ำท่ีดินจ ำนวน 15 โฉนด และขำยส่ิงปลูกสร้ำงท่ีตั้งอยูบ่นท่ีดินดงักล่ำว โดยท ำสัญญำจะซ้ือจะขำยอำคำรและสิทธิ
กำรเช่ำท่ีดินกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง มูลค่ำสัญญำรวม 75 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นรำคำท่ีไม่ต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี 
และไม่ต ่ำกว่ำรำคำประเมิน โดยช ำระเงินมดัจ ำในวนัท ำสัญญำจ ำนวน 7.50 ลำ้นบำท และส่วนท่ีเหลือช ำระในวนัท่ีกำร
ซ้ือขำยเสร็จสมบูรณ์ หรือภำยในวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 ภำยใตเ้ง่ือนไขตอ้งไดรั้บควำมยินยอมจำกผูใ้ห้เช่ำ 

37. กำรอนุมัตงิบกำรเงิน 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกโดยกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษทัเม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2564 




