
 
 
 
 
 
 

บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
วันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 
และรำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ  คณะกรรมการของบริษทั บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อ 
(“ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ของบริษทั บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตกำรสอบทำน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้น
การเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการ
ตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุกำรณ์ท่ีเน้น 

ก) ดงัท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 2.1 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดย
สภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั ขา้พเจา้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

ข) ดังท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 บริษทัได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทร่วม ท่ีอยู่ระหว่างการ
พิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุรกิจ ดงันั้นอาจมีการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัร่วม ณ 
วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมเติม ซ่ึงอยูภ่ายในระยะเวลาในการวดัมูลค่าสิบสองเดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือเงินลงทุนตามท่ีก าหนดไว้
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 3 (ปรับปรุง 2561) 
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เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินรวมของบริษทั บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ี
แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื่นในส านกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข 
ตามรายงานลงวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ของบริษทัและบริษทัย่อย ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบ
ทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ โดยให้ขอ้สรุปว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ไดจ้ดัท า
ขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระส าคญั ตามรายงานลงวนัท่ี 13 สิงหาคม 
2562 
 
 
 
 
(นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5897 
 
บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 



บริษทั บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2563

สินทรัพย์

30 มถุินำยน 2563 31 ธันวำคม 2562 30 มถุินำยน 2563 31 ธันวำคม 2562

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หมำยเหตุ "สอบทำนแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว" "สอบทำนแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 307,330                  225,361                  299,445                  215,399                  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน 6 -                             150,043                  -                             150,043                  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 7 97,124                    74,920                    52,121                    74,917                    

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.4 -                             -                             36,577                    -                             

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน - สุทธิ 8 -                             -                             -                             -                             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 2,818                      6,287                      2,817                      6,287                      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 645                         529                         645                         529                         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 407,917                  457,140                  391,605                  447,175                  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 9 181                         180                         181                         180                         

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 10 64,343                    65,705                    62,680                    62,680                    

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 11 -                             -                             10,000                    10,000                    

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 12 46,500                    34,000                    46,500                    34,000                    

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 13, 14 58,365                    58,365                    58,365                    58,365                    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15 194,303                  236,076                  194,303                  236,076                  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 1,242                      415                         1,242                      415                         

สิทธิการเช่า - สุทธิ 16 -                             24,835                    -                             24,835                    

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 4, 17 163,865                  -                             163,865                  -                             

เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั 14 47,747                    40,017                    47,747                    40,017                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 20,510                    14,940                    20,510                    14,940                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 597,056                  474,533                  605,393                  481,508                  

รวมสินทรัพย์ 1,004,973               931,673                  996,998                  928,683                  

พนับำท

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 1



บริษทั บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

30 มถุินำยน 2563 31 ธันวำคม 2562 30 มถุินำยน 2563 31 ธันวำคม 2562

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หมำยเหตุ "สอบทำนแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว" "สอบทำนแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 1,971                      -                             1,971                      -                             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 54,343                    64,241                    48,750                    64,230                    

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 50,707                    29,331                    50,707                    29,331                    

ค่าเช่าคา้งจ่าย -                             24,686                    -                             24,686                    

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 755                         392                         755                         392                         

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 107,776                  118,650                  102,183                  118,639                  

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 19 230,678                  80,766                    230,678                  80,766                    

ค่าเช่าคา้งจ่าย -                             49,254                    -                             49,254                    

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 1,281                      270                         1,281                      270                         

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 270                         124                         270                         124                         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 232,229                  130,414                  232,229                  130,414                  

รวมหนีสิ้น 340,005                  249,064                  334,412                  249,053                  

พนับำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 2



บริษทั บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

30 มถุินำยน 2563 31 ธันวำคม 2562 30 มถุินำยน 2563 31 ธันวำคม 2562

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หมำยเหตุ "สอบทำนแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว" "สอบทำนแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบียน 20 1,475,536               1,757,131               1,475,536               1,757,131               

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 20 904,019                  904,019                  904,019                  904,019                  

ส่วนเกิน(ส่วนต ่า)มูลค่าหุ้นสามญั - สุทธิ 20 (97,025)                  (97,025)                  (97,025)                  (97,025)                  

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

   ขาดทนุสะสม (142,038)                (124,396)                (144,420)                (127,375)                

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 12                           11                           12                           11                           

ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 664,968                  682,609                  662,586                  679,630                  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,004,973               931,673                  996,998                  928,683                  

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

พนับำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 3



บริษัท บี จสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562

หมำยเหตุ 2563 2562 2563 2562

รำยได้ 

รายไดจ้ากการให้บริการ 75,922               95,091               74,535               95,091               

รายไดอ่ื้น 1,819                 2,156                 2,369                 2,156                 

รวมรำยได้ 77,741               97,247               76,904               97,247               

ค่ำใช้จ่ำย 

ตน้ทุนการให้บริการ 68,679               87,735               68,658               87,735               

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 14,530               13,410               14,482               13,410               

ตน้ทุนทางการเงิน 3,649                 1,121                 3,649                 1,121                 

รวมค่ำใช้จ่ำย 86,858               102,266             86,789               102,266             

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม (1,382)                203                    -                    -                        

(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (10,499)              (4,816)                (9,885)                (5,019)                

(รายได)้คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 67                      129                    -                        -                        

(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (10,566)              (4,945)                (9,885)                (5,019)                

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

- ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 9 -                        1                        -                        1                        

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

- ผลก าไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ -                        -                        -                        -                        

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        1                        -                        1                        

(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (10,566)              (4,944)                (9,885)                (5,018)                

กำรแบ่งปัน(ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (10,566)              (4,945)                (9,885)                (5,019)                

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                        -                        -                        -                        
(10,566)              (4,945)                (9,885)                (5,019)                

กำรแบ่งปัน(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (10,566)              (4,944)                (9,885)                (5,018)                

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                        -                        -                        -                        
(10,566)              (4,944)                (9,885)                (5,018)                

(ขำดทุน)ต่อหุ้น (บำท)

(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำนและปรับลด 23 (0.008) (0.006) (0.007) (0.006)

จ ำนวนหุ้นสำมัญถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก (พนัหุ้น) 23 1,329,440          871,760             1,329,440          871,760             

พนับำท

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 4



บริษัท บี จสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562

หมำยเหตุ 2563 2562 2563 2562

รำยได้ 

รายไดจ้ากการให้บริการ 165,642             211,554             164,255             211,554             

รายไดอ่ื้น 3,011                 6,133                 3,561                 6,133                 

รวมรำยได้ 168,653             217,687             167,816             217,687             

ค่ำใช้จ่ำย 

ตน้ทุนการให้บริการ 147,905             189,846             147,885             189,846             

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 28,800               31,099               28,748               31,099               

ตน้ทุนทางการเงิน 7,297                 2,144                 7,297                 2,144                 

รวมค่ำใช้จ่ำย 184,002             223,089             183,930             223,089             

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม (1,180)                481                    -                        -                        

(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (16,529)              (4,921)                (16,114)              (5,402)                

ภาษีเงินได้ 182                    129                    -                        -                        

(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (16,711)              (5,050)                (16,114)              (5,402)                

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

- ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 9 1                        1                        1                        1                        

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

- ผลก าไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ (931)                  -                        (931)                  -                        

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (930)                  1                        (930)                  1                        

(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (17,641)              (5,049)                (17,044)              (5,401)                

กำรแบ่งปัน(ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (16,711)              (5,050)                (16,114)              (5,402)                

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                        -                        -                        -                        
(16,711)              (5,050)                (16,114)              (5,402)                

กำรแบ่งปัน(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (17,641)              (5,049)                (17,044)              (5,401)                

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                        -                        -                        -                        
(17,641)              (5,049)                (17,044)              (5,401)                

(ขำดทุน)ต่อหุ้น (บำท)

(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำนและปรับลด 23 (0.013) (0.006) (0.012) (0.006)

จ ำนวนหุ้นสำมัญถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก (พนัหุ้น) 23 1,329,440          871,760             1,329,440          871,760             

พนับำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 5



บริษทั บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2563 และ 2562

ทุนเรือนหุ้น ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำร ผลต่ำงจำกกำรเปลีย่นแปลง รวม

ทีอ่อก ส่วนเกนิ ทุนส ำรอง วดัมูลค่ำใหม่ของ ในมูลค่ำยุติธรรมของ องค์ประกอบอ่ืนของ ส่วนได้เสียที่

ไม่มี
รวมส่วนของ

หมำยเหตุ และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้นสำมญั ตำมกฎหมำย ขำดทุนสะสม ผลประโยชน์พนกังำนทีก่ ำหนดไว้ เงินลงทุนเผ่ือขำย ส่วนของผู้ถือหุ้น อ ำนำจควบคุม ผู้ถือหุ้น - สุทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 904,019          (97,025)               -                    (124,396)               -                                               11                                   11                            -                       682,609         

โอนไปก ำไร(ขำดทนุ)สะสม -                      -                          -                    (931)                      931                                           -                                      931                          -                       -                     

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด -                      -                          -                    (16,711)                 (931)                                         1                                     (930)                         -                       (17,641)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2563 904,019          (97,025)               -                    (142,038)               -                                               12                                   12                            -                       664,968         

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

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด -                      -                          -                    (5,050)                   -                                               1                                     1                              -                       (5,049)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2562 592,797          63,163                 -                    (100,860)               -                                               9                                     9                              -                       555,109         

พนับำท

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม

งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ี 6



บริษทั บี จิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2563 และ 2562

ทุนเรือนหุ้น ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำร ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลง รวม

ทีอ่อก ส่วนเกิน ทุนส ำรอง วดัมูลค่ำใหม่ของ ในมูลค่ำยุติธรรมของ องค์ประกอบอ่ืนของ รวมส่วนของ

หมำยเหตุ และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้นสำมญั ตำมกฎหมำย ขำดทุนสะสม ผลประโยชน์พนักงำนทีก่ ำหนดไว้ เงนิลงทุนเผ่ือขำย ส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น - สุทธิ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 904,019                    (97,025)                      -                               (127,375)                -                                                  11                                          11                              679,630                     

โอนไปก ำไร(ขำดทุน)สะสม -                                -                                 -                               (931)                       931                                              -                                             931                            -                                 

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด -                                -                                 -                               (16,114)                  (931)                                            1                                            (930)                           (17,044)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2563 904,019                    (97,025)                      -                               (144,420)                -                                                  12                                          12                              662,586                     

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

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด -                                -                                 -                               (5,402)                    -                                                  1                                            1                                (5,401)                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2562 592,797                    63,163                       -                               (102,902)                -                                                  9                                            9                                553,067                     

พนับำท

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ี 7



บริษัท บี จสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562

หมำยเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

(ขาดทุน)ส าหรับงวด (16,529)                    (4,921)                      (16,114)                    (5,402)                      

ปรับรายการท่ีกระทบผลขาดทุนเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนหมุนเวียนลดลง (เพ่ิมข้ึน) (19,977)                    20,369                     25,023                     30,369                     

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (115)                         10,369                     (115)                         10,369                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (62)                           35                            (62)                           35                            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนหมุนเวียน(ลดลง) (9,757)                      (25,960)                    (15,338)                    (25,960)                    

คา่เช่าคา้งจ่าย(ลดลง) -                              (4,108)                      -                              (4,108)                      

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 363                          25                            363                          25                            

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 145                          328                          145                          328                          

คา่เส่ือมราคาและคา่ใชจ่้ายตดับญัชี 9,338                       12,567                     9,338                       12,567                     

ตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13,305                     -                              13,305                     -                              

หน้ีสงสัยจะสูญ(กลบัรายการ) (585)                         2,398                       (585)                         2,398                       

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 193                          39                            193                          39                            

(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (15)                           81                            (15)                           81                            

ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 5                              170                          5                              170                          

(ก าไร)จากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน (314)                         -                              (314)                         -                              

ตดัจ าหน่ายเงินจ่ายล่วงหนา้ในการซ้ือทรัพยสิ์น -                              100                          -                              100                          

ส่วนแบ่ง(ก าไร)ขาดทุนในบริษทัอ่ืน 1,180                       (481)                         -                              -                              

ดอกเบ้ียรับ (1,524)                      (5,733)                      (2,074)                      (5,733)                      

ดอกเบ้ียจ่าย 7,298                       2,144                       7,298                       2,144                       

รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอด(ขาดทุน) (17,051)                    7,422                       21,053                     17,422                     

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกำรด ำเนินงำน

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (112)                         -                              (112)                         -                              

ภาษีเงินไดรั้บคืน 779                          -                              779                          -                              

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (2,817)                      (3,748)                      (2,817)                      (3,748)                      

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด ำเนินงำน (19,201)                    3,674                       18,903                     13,674                     

พนับำท

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 8



บริษัท บี จสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562

หมำยเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับดอกเบ้ีย 1,524                       5,733                       1,497                       5,733                       

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 150,358                   -                              150,358                   -                              

เงินฝากติดภาระค ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน) (7,730)                      (326)                         (7,730)                      (326)                         

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (329)                         -                              (329)                         (10,000)                    

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (459)                         (1,012)                      (459)                         (1,012)                      

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร/การถูกเวนคืนท่ีดิน 53                            1,505                       53                            1,505                       

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                              (359)                         -                              (359)                         

เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (12,500)                    -                              (12,500)                    -                              

เงินสดจ่ายเพ่ือให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              -                              (36,000)                    -                              

เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสั้น -                              (150,000)                  -                              (150,000)                  

เงินสดรับคืนจากการให้กูย้มืระยะสั้น -                              150,000                   -                              150,000                   

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 130,917                   5,541                       94,890                     (4,459)                      

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจดัหำเงิน

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (7,449)                      (2,238)                      (7,449)                      (2,238)                      

เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่า (24,254)                    (10,792)                    (24,254)                    (10,792)                    

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4,029                       -                              4,029                       -                              

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (2,058)                      -                              (2,058)                      -                              

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหำเงิน (29,732)                    (13,030)                    (29,732)                    (13,030)                    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 81,984                     (3,815)                      84,061                     (3,815)                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 225,361                   323,599                   215,399                   323,599                   

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ (15)                           -                              (15)                           -                              

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 307,330                   319,784                   299,445                   319,784                   

ข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบังบกระแสเงนิสด

เจา้หน้ีเช่าซ้ือคา่ยานพาหนะ -                              16,800                     -                              16,800                     

โอนออกไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (30,731)                    -                              (30,731)                    -                              

พนับำท

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 9



บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย                         “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”                                                                
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล                                  “สอบทำนแล้ว”                                      
วันที่ 30 มิถนุำยน 2563 

10 
 

1. ทั่วไป 

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

บริษทัไดเ้ปล่ียนช่ือจำก “บริษทั บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน)” เป็น “บริษทั บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)” โดย
ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือกบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2561 และไดเ้ปล่ียนช่ือย่อหลกัทรัพยข์องบริษทั
จำกเดิม “BTC” เป็น “B” มีผลตั้งแต่วนัท่ี 13 มีนำคม 2561 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนกรกฎำคม 2546 

บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรประกอบกิจกำรท่ำเรือท่ีบำงปะกงซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรโรงพกัสินคำ้ท่ีขนส่งโดย
ระบบคอนเทนเนอร์ โรงเก็บสินคำ้ ท่ำเทียบเรือและบริกำรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัไดเ้พ่ิมธุรกิจดำ้นกำรขนส่งและ
บริกำรท่ีเก่ียวขอ้งเร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวำคม 2558 และธุรกิจให้บริกำรดำ้นโลจิสติกส์ เร่ิมตั้งแต่เดือนมกรำคม 2561 

บริษทัมีท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียน มีดงัน้ี 

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

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

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

สำขำ 3  : เลขท่ี 99 หมูท่ี่ 3 ต ำบลนิคมพฒันำ อ ำเภอนิคมพฒันำ จงัหวดัระยอง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรน ำเสนองบกำรเงินรวม 

2.1 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งขึ้นอยำ่งต่อเน่ืองท ำให้
เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจ
น ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทั
ติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์
ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ชป้ระมำณกำรและดุลยพินิจใน
ประเด็นต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 
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2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
โดยบริษทัเลือกเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ อยำ่งไรก็ตำม ไดมี้กำรขยำยกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิน
เพ่ิมเติมเช่นเดียวกบังบกำรเงินประจ ำปี  

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอคร้ังล่ำสุด ดงันั้นจึงเนน้
กำรให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกำร เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้
รำยงำนไปแลว้ ผูใ้ชง้บกำรเงินควรใชง้บกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควบคู่ไปกบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัน้ีจดัท ำขึ้นเป็นภำษำไทย กำรแปลงบกำรเงินฉบบัน้ีเป็นภำษำอ่ืนตอ้งให้สอดคลอ้ง
กบังบกำรเงินฉบบัภำษำไทย 

2.3 เกณฑใ์นกำรน ำเสนองบกำรเงินรวม 

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

  สัดส่วนกำรลงทุน (ร้อยละ)   
  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31   
  มิถุนำยน 2563  ธนัวำคม 2562  ประเภทธุรกิจ 

บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั  100  100  ให้สินเช่ือทุกประเภท ยกเวน้ท่ีเขำ้ 
      ข่ำยตอ้งขออนุญำตและรำยงำนกบั 
      ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

รำยกำรบญัชีกบับริษทัยอ่ยท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กหกัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้ 

งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีเช่นเดียวกบัท่ีใช้ส ำหรับรำยกำรบญัชีท่ีเหมือนกันหรือ
เหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนัส ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 

2.4 กำรประมำณกำร 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล ฝ่ำยบริหำรใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบักำรรับรู้ 
และกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ้่ำย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรใชดุ้ลยพินิจ 
กำรประมำณกำร และขอ้สมมติฐำนท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำร  

กำรใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมติฐำน รวมถึงแหล่งขอ้มูลส ำคญัท่ีน ำมำใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงิน
ระหว่ำงกำล เหมือนกบัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
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2.5 สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนและน ำเสนองบกำรเงิน 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทั ขอ้มูล
ทำงกำรเงินทั้งหมดมีกำรปัดเศษในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนับำทและหลกัลำ้น
บำท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยำ่งอื่น 

3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ยกเวน้กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเร่ือง  เคร่ืองมือทำงกำรเงินและสัญญำเช่ำ 
เน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ฉบบั
ท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบติั ดงัน้ี 

ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย กำรจดัประเภทดงักล่ำวจะขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่ม
บริษทัในกำรจดักำรสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนหรือผำ่นก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย โดยไม่จ ำเป็นต้องรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทพิจำรณำกำร
เปล่ียนแปลงในควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นระดบั และก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผื่อผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตและกำรค ำนวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้
หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนัยส ำคัญ ซ่ึงกลุ่มบริษทัใช้วิธีกำร
อยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำย ุ
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ข) สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำ
เส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ 
รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ประกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรก 
ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ี
สัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

หำกกลุ่มบริษทัไม่มีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่ม
บริษทัเม่ือส้ินสุดอำยสัุญญำเช่ำ สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ะถูกคิดค่ำเส่ือมรำคำโดยวิธีเส้นตรงนบัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำ
เร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชห้รือส้ินสุดอำยสัุญญำเช่ำแลว้แต่วนัใด
จะเกิดขึ้นก่อน 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำม
สัญญำเช่ำ คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของสัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพ่ิมขึ้นโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจำก
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงโดยสะทอ้นกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระแลว้ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำม
บญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญำเช่ำใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำท่ีมีอำยสัุญญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกว่ำนบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือ
สัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสัุญญำเช่ำ 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) 

สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือก
เพ่ิมเติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID - 19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินบำงฉบบั และเพื่อให้เกิดควำมชดัเจนในวิธีปฏิบติัทำงบญัชี ในช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบั
สถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับกำรจัดท ำงบกำรเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  
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กลุ่มบริษทัเลือกใชม้ำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน ำขอ้มูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward - looking information) มำใชว้ดัมูลค่ำ
ของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรวดัมูลค่ำของผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 

- เลือกท่ีจะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID - 19 มำถือเป็นขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 
36 เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

3.1      มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมี
รอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำร
บญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อย อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึง
ไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส 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 กำรป้องกันควำมเส่ียงของเ งินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน

ต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกับวิธีกำร
ค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุน  ดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นและ
หลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

ทั้งน้ี มำตรฐำนกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำและก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำ
ทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคง
ต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับ
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 17 

กลุ่มบริษัทน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีมำถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก ำรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ทั้งน้ี ผลกระทบสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

4. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชี เน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนทำงรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัต ิ

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบติัในระหว่ำงงวด
ปัจจุบนั โดยบริษทัไดเ้ลือกปรับผลกระทบสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำว และไม่ปรับยอ้นหลงั 
งบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ทั้งน้ี กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำมำถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสะสมตน้ปี 2563 

จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี  1 มกรำคม 2563 จำกกำร
เปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนเหล่ำน้ีมำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 
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 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ผลกระทบจำก  
 

31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง
กำรเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทำง

กำรเงิน 

 
 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียน -               150,043  -             150,043  
เงินลงทุนชัว่ครำว               150,043             (150,043) - - 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียน - 180 - 180 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ 236,076 - (30,731) 205,345 
สิทธิกำรเช่ำ 24,835 - (24,835) - 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - 175,978 175,978 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 180 (180) - - 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด             
ช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
29,331 

 
- 19,793 49,124 

ค่ำเช่ำคำ้งจ่ำย 24,686 - (24,686) - 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 80,766 - 174,558 255,324 
ค่ำเช่ำคำ้งจ่ำย 49,254 - (49,254) - 
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ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

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

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 

 

กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำ 
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 

 
มูลค่ำตำมหลกักำร

บญัชีเดิม 
มูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรหรือขำดทนุ 

มูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด                  225,361  - -              225,361              225,361  
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียน 
- สุทธิ 

                      
74,920  

 
- 

 
- 

                      
74,920  

                      
74,920  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียน      
- เงินลงทุนชัว่ครำว                  150,043                  150,043 - -             150,043 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 529 - - 529 529 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียน     
- เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย                         180  - 180  - 180  
- เงินลงทุนระยะยำวอื่น 34,000 - - 34,000 34,000 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 54,957 - - 54,957 54,957 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 539,990 150,043 180 389,767 539,990 
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 พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 

กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำ 
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 

 
มูลค่ำตำมหลกักำร

บญัชีเดิม 
มูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรหรือขำดทนุ 

มูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด                  215,399 - - 215,399              215,399 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียน 
- สุทธิ 

                      
74,917  

 
- 

 
- 

                      
74,917  

                      
74,917  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียน      
- เงินลงทุนชัว่ครำว                  150,043                  150,043 - -             150,043 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 529 - - 529 529 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียน     
- เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย                         180  - 180  - 180  
- เงินลงทุนระยะยำวอื่น 34,000 - - 34,000 34,000 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 54,957 - - 54,957 54,957 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 530,025 150,043 180 379,802 530,025 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยไม่ไดก้ ำหนดให้หน้ีสินทำงกำรเงินใดวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทุน 

ข) สัญญำเช่ำ 

ในกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำใชเ้ป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำววดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ได้
จ่ำยช ำระ คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั อตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมดงักล่ำวของ
กลุ่มบริษทัท่ีน ำมำค ำนวณหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 อยูร่ะหว่ำงร้อยละ 3.1 - 4.6 
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ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำวก่อนวนัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั
เป็นมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพ่ิมขึ้นจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 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 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน  
2563 

1 มกรำคม  
2563 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 151,396 162,999  
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร                    819    1,147    

ยำนพำหนะ 11,650                       11,832  

รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 163,865                     175,978  
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5. รำยกำรบัญชีและยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั_หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั หรือสำมำรถควบคุมบริษทั
ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม หรือมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัในกำรตดัสินใจดำ้นกำรเงิน หรือกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

5.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 นโยบำยก ำหนดรำคำ 

2561 รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร ตำมรำคำตลำด 
 ดอกเบ้ียรับ อตัรำร้อยละ 7.50 ต่อปี 

ค่ำเช่ำ รำคำท่ีตกลงกนั 
 

 

 

 

 

 

ช่ือกิจกำร  

ประเทศท่ีจดัตั้ง/ 
สัญชำติ  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั  ประเทศไทย  บริษทัยอ่ย 
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน)  ประเทศไทย  ผูถื้อหุ้นในบริษทั 
บริษทั มิลลค์อน บูรพำ จ ำกดั  ประเทศไทย  บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั โดยมีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จ ำกดั  ประเทศไทย  บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั โดยมีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ยเูอยซีู จ ำกดั  ประเทศไทย  บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั โดยมีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั มำลำคี จ ำกดั  ประเทศไทย  ผูถื้อหุ้นในบริษทั 
บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิงแอนดโ์ลจิสติกส์ จ ำกดั  ประเทศไทย  บริษทัร่วม 
กรรมกำรบริษทั  ประเทศไทย  กรรมกำรบริษทั 
ผูบ้ริหำรส ำคญั  ประเทศไทย  บุคคลท่ีมีอ ำนำจและควำมรับผิดชอบกำร

วำงแผน ส่ังกำร และควบคุมกิจกรรมต่ำง ๆ 
ของกิจกำรไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม ทั้งน้ี
รวมถึงกรรมกำรของบริษัท (ไม่ว่ำจะท ำ
หนำ้ท่ีในระดบับริหำรหรือไม่) 
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5.3 รำยกำรรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 

  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั         
รำยได้จำกกำรให้บริกำร         
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน)  63  30,597  63  30,597 
บริษทั มิลลค์อน บูรพำ จ ำกดั  384  10,665  384  10,665 
บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จ ำกดั  1,131  295  1,131  295 
บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จ ำกดั  53  53  53  53 
บริษทั มำลำคี จ ำกดั  -  12  -  12 

รวม  1,631  41,622  1,631  41,622 

         
ดอกเบีย้รับ         
บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั  -  -  577  - 

รวม  -  -  577  - 

         
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำเช่ำ         
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน)  -  1  -  1 
บริษทั มิลลค์อน บูรพำ จ ำกดั  69  69  69  69 
บริษทั ยเูอยซีู จ ำกดั   -  107  -  107 
บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จ ำกดั  -  6  -  6 

รวม  69  183  69  183 

         
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรท่ีส ำคัญ         
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังำน  4,091  3,590  4,091  3,590 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน  141  85  141  85 

รวม  4,232  3,675  4,232  3,675 
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รำยกำรรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 และ 
2562 มีดงัน้ี 

  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั         
รำยได้จำกกำรให้บริกำร         
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน)  22,374  64,738  22,374  64,738 
บริษทั มิลลค์อน บูรพำ จ ำกดั  6,630  18,811  6,630  18,811 
บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จ ำกดั  3,391  695  3,391  695 
บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จ ำกดั  107  120  107  120 
บริษทั มำลำคี จ ำกดั  -  12  -  12 

รวม  32,502  84,376  32,502  84,376 

         
ดอกเบีย้รับ         
บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั  -  -  577  - 

รวม  -  -  577  - 

         
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำเช่ำ         
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน)  2  1  2  1 
บริษทั มิลลค์อน บูรพำ จ ำกดั  138  139  138  139 
บริษทั ยเูอยซีู จ ำกดั   -  268  -  268 
บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จ ำกดั  -  2,993  -  2,993 

รวม  140  3,401  140  3,401 

         
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรท่ีส ำคัญ         
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังำน  8,703  6,467  8,703  6,467 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน  293  150  293  150 

รวม  8,996  6,617  8,996  6,617 
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5.4 ยอดคงเหลือสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัมีดงัน้ี 

  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม 
  2563  2562  2563  2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน         

กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั         
ลูกหน้ีกำรคำ้         
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน)  114  17,350  114  17,350 
บริษทั มิลลค์อน บูรพำ จ ำกดั  863  2,564  863  2,564 
บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จ ำกดั  1,489  143  1,489  143 
บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิง แอนด ์
โลจิสติกส์ จ ำกดั 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้  2,481  20,072  2,481  20,072 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน         

 รำยไดค้ำ้งรับ         
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน)  6  1,295  6  1,295 
บริษทั มิลลค์อน บูรพำ จ ำกดั  80  1,580  80  1,580 
บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิง แอนด ์
โลจิสติกส์ จ ำกดั 

 
228  114  228  114 

รวมรำยไดค้ำ้งรับ  314  2,989  314  2,989 
เงินทดรองจ่ำย         
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน)  47  -  47  - 
บริษทั มิลลค์อน บูรพำ จ ำกดั  -  28  -  28 
รวมเงินทดรองจ่ำย  47  28  47  28 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  361  3,017  361  3,017 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน         
กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั  2,842  23,089  2,842  23,089 
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  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม 
  2563  2562  2563  2562 
 
 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงรับ         

กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั         
เงินให้กูยื้มระยะส้ัน         

   บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั  -  -  36,000  - 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ         

   บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั  -  -  577  - 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงรับ

กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 

 
-  -  36,577  - 

กำรเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินให้กูยื้มระยะส้ันกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

  พนับำท 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ยอดคงเหลือ      ยอดคงเหลือ 
  ณ วนัท่ี  กำรเปล่ียแปลง  ณ วนัท่ี 
  1 มกรำคม 2563  เพ่ิมขึ้น  (ลดลง)  30 มิถุนำยน 2563 

บริษัทย่อย         
บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั  -  36,000  -  36,000 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำร         
ทีเ่กี่ยวข้องกัน  -  36,000  -  36,000 

บริษทัให้เงินกูยื้มระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรออกตัว๋สัญญำใชเ้งิน ในอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ครบ
ก ำหนดคืน ตุลำคม 2563 
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  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม 
  2563  2562  2563  2562 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั         

บริษทั มิลลค์อน บูรพำ จ ำกดั  23  23  23  23 
บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิง แอนด ์
     โลจิสติกส์ จ ำกดั 

 
6,071 

 
6,068 

 
6,071  6,068 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  6,094  6,091  6,094  6,091 

6. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียน 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  30 มิถุนำยน 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 

 รำคำทุน / รำคำ รำคำทุน / รำคำ 
 ทุนตดัจ ำหน่ำย ทุนตดัจ ำหน่ำย 

หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้   
หน่วยลงทนุในกองทุนเปิด - 150,000 
บวก ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ - 43 

รวมเงินลงทุนช่ัวครำว - สุทธ ิ - 150,043 

กำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลง
ของเงินลงทุนชัว่ครำวในระหว่ำงงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563  มีดงัน้ี 

 

 

  พนับำท  
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 150,043 
ผลรวมกำรซ้ือเงินลงทุน (150,357) 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนชัว่ครำว 314 
รำคำตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 มถิุนำยน 2563 - 
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธ ิ

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 
   2563 

 31 ธนัวำคม    
2562 

 30 มิถุนำยน 
   2563 

 31 ธนัวำคม    
2562 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 88,497  68,651  43,494  68,651 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนทำงดำ้นเครดิต (4,757)  (6,949)  (4,757)  (6,949) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 83,740  61,702  38,737  61,702 
ลูกหน้ีอ่ืน        

- ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 2,272  3,867  2,272  3,867 
- เงินทดรองจ่ำย 866  811  866  811 
- รำยไดค้ำ้งรับ 4,455  7,220  4,455  7,220 
- ลูกหน้ีอ่ืนๆ 7,431  1,353  7,431  1,350 

หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนทำงดำ้นเครดิต (1,640)  (33)  (1,640)  (33) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 13,384  13,218  13,384  13,215 
รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

- สุทธ ิ 97,124  74,920  52,121  74,917 
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ลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมอำยหุน้ี ดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 
   2563 

 31 ธนัวำคม    
2562 

 30 มิถุนำยน 
   2563 

 31 ธนัวำคม    
2562 

ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ :        
- ปกติ 69,126  48,563  24,123  48,563 

ลูกหน้ีท่ีเกินก ำหนดช ำระ :        
-  ไม่เกิน 3 เดือน 8,624  6,730  8,624  6,730 
-   มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 234  3,962  234  3,962 
-   มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 2,929  2,020  2,929  2,020 
-    มำกกว่ำ 12 เดือน 5,040  4,385  5,040  4,385 

 85,953  65,660  40,950  65,660 
ลูกหน้ีรับสภำพหน้ี 2,398  2,398  2,398  2,398 
เช็ครับล่วงหนำ้ 146  593  146  593 
รวม 88,497  68,651  43,494  68,651 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนทำงดำ้นเครดิตมีกำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงงวด ดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 
2563 

 31 ธนัวำคม    
2562 

 30 มิถุนำยน 
2563 

 31 ธนัวำคม    
2562 

ยอดยกมำ 6,982  33  6,982  33 
เพ่ิมขึ้น(ลดลง) (585)  6,949  (585)  6,949 
ยอดยกไป 6,397  6,982  6,397  6,982 
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8. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรอ่ืน - สุทธิ 

   พนับำท 
 อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนำยน 

2563 
 31 ธนัวำคม 

2562 
 30 มิถุนำยน 

2563 
 31 ธนัวำคม         

2562 
        
ยอดยกมำ 2.50 และ 6.25  2.50 และ 6.25  4,650  232,463 
เพ่ิมขึ้น     -  150,000 
(ลดลง)     -  (377,813) 
ยอดยกไป     4,650  4,650 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทำงดำ้นเครดิต    (4,650)  (4,650) 
สุทธ ิ     -  - 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนำยน 

2563 
 31 ธนัวำคม         

2562 
ลูกหนีไ้ม่หมุนเวียนอ่ืน    
ดอกเบีย้ค้ำงรับ     
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 197  197 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนทำงดำ้นเครดิต (197)  (197) 
สุทธ ิ -  - 
    
ลูกหนีอ่ื้น    
ลูกหน้ีอ่ืน 332  332 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนทำงดำ้นเครดิต (332)  (332) 
สุทธ ิ -  - 

รวม   -   - 
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ค่ำเผื่อหน้ีผลขำดทนุทำงดำ้นเครติดมีกำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงงวด ดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 
2563 

 31 ธนัวำคม         
2562 

ยอดยกมำ 5,179                     520,965  
ตดัหน้ีสูญ -                    (515,766) 
เพ่ิมขึ้น(ลดลง) -                            (20) 
ยอดยกไป 5,179                         5,179 

กำรเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินใหกู้ยื้มระยะส้ัน มีดงัน้ี 

 พนับำท 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 1 กำรเปล่ียนแปลง ณ วนัท่ี 30 

 มกรำคม 2563 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) มิถุนำยน 2563 

บริษทั แพลทตินัม่ เจด จ ำกดั 2,550 - - 2,550 

บริษทั แพลทตินัม่ ไดมอนด ์จ ำกดั 2,100 - - 2,100 

รวม 4,650 - - 4,650 

บริษทัไม่ไดรั้บรู้ดอกเบ้ียรับจำกเงินให้กูยื้มอดีตบริษทัร่วมของเงินตน้ 4.65 ลำ้นบำท ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรของบริษทัเช่ือว่ำดอกเบ้ียรับน้ีจะเรียก
เก็บไม่ได ้บริษทัไดบ้นัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคำ้งรับไวท้ั้งจ ำนวน 

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

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. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียน 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน  
2563 

 31 ธนัวำคม  
2562 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขำย    
รำคำทุน 180  177 
บวก ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงของหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 1  3 
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขำย - สุทธิ 181  180 

กำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลง
ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยในระหว่ำงงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563  มีดงัน้ี 

  พนับำท  
รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 180 
ผลรวมกำรขำยเงินลงทุน - 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม 1 
รำคำตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 มถิุนำยน 2563 181 
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

10.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วม มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

 

 

           พนับำท 
     (ร้อยละ)      งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     สัดส่วนควำมเป็นเจำ้ของ      วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีรำคำทนุ 

 ประเภทกิจกำร 
  

สกลุเงิน 
 30 มิถุนำยน 

2563  
31 ธนัวำคม 

 2562 
 ทุนจด

ทะเบียน 
 
ทุนช ำระแลว้ 

 30 มิถุนำยน 
2563  

31 ธนัวำคม 
2562 

 30 มิถุนำยน 
2563  

31 ธนัวำคม 
2562 

บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิง  แอนด ์      
โลจิสติกส์ จ ำกดั 

ให้บริกำรดำ้นช้ิปป้ิง
และโลจิสติกส์ 

  
 
บำท 

  
 

26.00 

  
 

26.00 

  
 

20,000 

 

20,000 

  
 

9,268  8,730 

  
 

4,680 

  
 

4,680 

บริษทั GA Power Pte.Ltd., โรงงำนไฟฟ้ำ  ดอลลำร์สิงคโปร์  40.00  40.00  4,700  4,700  55,075  56,975  58,000  58,000 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม             64,343  65,705  62,680  62,680 
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎำคม 2563 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรบริษทั คร้ังท่ี 8/2563 มีมติอนุมติัให้เงินกูยื้มระยะส้ัน
แก่บริษทั GA Power Pte.Ltd., จ ำนวน 667,000 ดอลลำร์สหรัฐ คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1  ต่อปี และปัจจุบนัไดเ้บิกใช้
เตม็จ ำนวนแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม 2562 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 มีมติอนุมติัให้เขำ้ท ำรำยกำรลงทุนใน
โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์จ ำนวน 2 โครงกำร โดยกำรซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั GA Power Pte.Ltd., บริษทั
จ ำกดั จดทะเบียนภำยใตก้ฎหมำยประเทศสิงคโปร์ (“GAP”) ดว้ยเงินลงทุนไม่เกิน 160 ลำ้นบำท ในสัดส่วนไม่เกินร้อย
ละ 40 ของจ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแลว้ โดย GAP เป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วน 100% และเป็นผูไ้ดรั้บอนุญำตให้ลงทุนในบริษทั 
GA Power Solar Park Huong Son Ltd., และ GA Power Solar Park Cam Xuyen Ltd., นิ ติบุคคลจดทะเบียนภำยใต้
กฎหมำยประเทศสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีไดรั้บใบอนุญำตให้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทิตย ์ประเทศเวียดนำม ขนำดก ำลงักำรผลิตติดตั้งรวมทั้ง 2 โครงกำร จ ำนวน 58.00 เมกะวตัต ์บริษทัไดด้ ำเนินกำร
ช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้กบั GA Power Pte. Ltd., งวดแรก จ ำนวนเงิน 58 ลำ้นบำท  

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2563 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 7/2563 มีมติให้ เปล่ียนแปลงโครงกำรลงทุนใน
พลงังำนแสงอำทิตย ์จงัหวดัหำต๋ิญ ประเทศเวียดนำมจำก 2 โครงกำร เป็นจ ำนวน 1 โครงกำร ขนำดก ำลงักำรผลิตติดตั้ง
รวม 29.00 เมกะวตัตโ์ดยไดรั้บหนงัสืออนุมติัในหลกัการจากการไฟฟ้าประเทศเวียดนาม (Vietnam Electricity : “EVN”) 
ตกลงจะรับซ้ือไฟฟ้าจากทั้ง 1โครงการ โดยมีกำรท ำสัญญำซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) ลงวนัท่ี 3 สิงหำคม 2563 โดยมีระยะเวลา
ซ้ือ ขายไฟฟ้า 20 ปีให้กบั EVN และคาดวา่จะอตัรารับซ้ือไฟฟ้า (Feed in Tariff หรือ FIT ) ท่ี 0.0709 USD ต่อหน่วย เป็น 
ระยะเวลา 20 ปี โดยจะก่อสร้างแลว้เสร็จและเร่ิมจ ำหน่ำยไฟฟ้ำในเชิงพำณิชย(์COD) ไดภ้ำยในเดือนธันวำคม 2563 ซ่ึง
กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวเป็นผลมำจำกกำรปรับลดอตัรำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Feed in Tariff) ของรัฐบำลเวียดนำมส ำหรับ
โครงกำรท่ี บริษทัฯ ลงทุน 

บริษทัมีเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษทัร่วมท่ีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของธุรกิจ ดังนั้นอำจมีกำร
ปรับปรุงมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในหุ้นสำมญัของบริษทัร่วม ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมเติม ซ่ึงอยู่ภำยในระยะเวลำ
ในกำรวดัมูลค่ำสิบสองเดือนนบัจำกวนัท่ีซ้ือเงินลงทุนตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2561) 

เม่ือวนัท่ี 25 ธันวำคม 2562 บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิงแอนดโ์ลจิสติกส์ จ ำกดั มีมติเพ่ิมทุนจ ำนวน 2 ลำ้นบำท จำกเดิมทุนจด
ทะเบียนช ำระแลว้ 18 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียน 20 ลำ้นบำท ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นเปล่ียนแปลงจำกเดิมร้อยละ 26 
ของทุนช ำระแลว้ เป็นร้อยละ 23 ของทุนช ำระแลว้ ทั้งน้ี บริษทัไดมี้หนงัสือคดัคำ้นกำรเพ่ิมทุนบริษทัดงักล่ำว ปัจจุบนั
บริษทัร่วมดงักล่ำวไดอ้ยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

ในระหว่ำงงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษทัไม่ไดรั้บเงินปันผลจำกบริษทัร่วม 
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10.2 ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนำยน 2563 และ 2562 มีดงันี ้

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ)      ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอืน่  

 จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม  จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม            

บริษทัร่วม 2563 2562 2563 2562 

บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จ ำกดั 538 352 - - 
บริษทั GA Power Pte.Ltd., (1,900) - - - 
รวม (1,362) 352 - - 

10.3 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่วมท่ีมีสำระส ำคัญ 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

  พนับำท 
  บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิงแอนด ์ 

โลจิสติกส์ จ ำกดั 
 

บริษทั GA Power Pte.Ltd., 
  30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม 
  2563  2562  2563  2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน  72,009  66,668  119,929  124,050 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  17,199  7,954  13,569  11,067 
หน้ีสินหมุนเวียน  45,832  38,223  21,013  21,729 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  6,303  1,403  9,728  7,803 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 ดงัน้ี 

  พนับำท 
  บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิงแอนด ์ 

โลจิสติกส์ จ ำกดั 
 

บริษทั GA Power Pte.Ltd., 
  2563  2562  2563  2562 
รำยได ้  68,487  43,426  (403)  - 
ค่ำใชจ้่ำย  67,890  42,284  3,608  - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น  597  1,142  (4,011)  - 
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สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 ดงัน้ี 

  พนับำท 
  บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิงแอนด ์ 

โลจิสติกส์ จ ำกดั 
 

บริษทั GA Power Pte.Ltd., 
  2563  2562  2563  2562 
รำยได ้  137,940  84,951  9  - 
ค่ำใชจ้่ำย  135,864  83,595  4,761  - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น  2,076  1,356  (4,752)  - 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ประกอบดว้ย 

 ทุนช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน  เงินปันผล (พนับำท) 

 (พนับำท) (ร้อยละ) รำคำทุน (พนับำท) ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 30 มิถุนำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 
ช่ือบริษทั 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั 10,000 10,000 10.00 10.00 10,000 10,000 - - 

รวม     10,000 10,000 - - 

งบกำรเงิน ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 ของบริษทัย่อยดงักล่ำวขำ้งตน้ท่ีน ำมำจดัท ำงบกำรเงินรวมเป็นงบกำรเงินท่ีผำ่น
กำรสอบทำนโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร คร้ังท่ี 4/2563 มีมติอนุมติัให้เงินกูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย ใน
วงเงินไม่เกินจ ำนวน 100,000,000 บำท โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2563 ไดเ้บิกใช้
ไปจ ำนวน 36,000,000 บำท 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 มีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ (บริษทั บียอนด์ 
แคปปิตอล จ ำกดั) มูลค่ำทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท และไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือ
วนัท่ี 13 มิถุนำยน 2562 และช ำระค่ำหุ้นแลว้ทั้งจ ำนวน 
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12. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

เป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุน ถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ประกอบดว้ย 

      พนับำท 
    สัดส่วนควำม  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจกำร  
เป็นเจำ้ของ 
(ร้อยละ)  

ทุนจด
ทะเบียน 

 ทุนช ำระ
แลว้  

30 มิถุนำยน 
2563 

 31 ธนัวำคม 
2562 

บริษทั โซโกะจนั จ ำกดั  บริหำรจดักำรดำ้นกำร           
  รับค ำสั่งซ้ือ,คลงัสินคำ้           
  และกำรขนส่ง  10.00  2,469  2,469  9,000  9,000 
บริษทั มูนช็อต เวนเจอร์  
     แคปปิตอล จ ำกดั 

 
ธุรกิจร่วมลงทุน 

 
15.00  320,000 

 
160,000  37,500 

 
25,000 

รวมเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน       322,469  162,469  46,500  34,000 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 ของบริษทั มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ำกดั ไดมี้มติเรียกช ำระค่ำ
หุ้นเพ่ิมทุน คร้ังท่ี 3 อีกร้อยละ 25 ของจ ำนวนหุ้นท่ีตอ้งช ำระทั้งหมด บริษทัไดด้ ำเนินกำรช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนจ ำนวนเงิน
ทั้งส้ิน 12,500,000 บำท เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2563 

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม 2562 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 8/2562 มีมติอนุมติัให้ลงทุนในหุ้นเพ่ิมทุนของ
บริษทั มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ำกดั เพ่ิมในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จ ำนวน 200,000 หุ้น รำคำหุ้นละ 
100 บำท รวมเป็นเงิน 20,000,000 บำท ซ่ึงรำคำดงักล่ำวเป็นรำคำตำมมูลค่ำหุ้นและเม่ือวนัท่ี 23 กนัยำยน 2562 บริษทัช ำระ
ค่ำหุ้นงวดท่ี 1 ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนท่ีบริษทัลงทุนเพ่ิม เป็นจ ำนวนเงิน 10,000,000 บำท และเม่ือวนัท่ี 11 
พฤษภำคม 2563 บริษัทช ำระค่ำหุ้นงวดท่ี 2 ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของเงินลงทุนท่ีบริษทัลงทุนเพ่ิม เป็นจ ำนวนเงิน 
5,000,000 บำทตำมหนงัสือเรียกช ำระค่ำหุ้นจำกบริษทั มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎำคม 2562 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคร้ังท่ี 8/2562 มีมติอนุมติัให้ช ำระค่ำหุ้นงวดท่ีสองแก่
บริษทั มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ำกดั ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของเงินลงทุนท่ีบริษทัลงทุน เป็นจ ำนวน 7,500,000 บำท 
และเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2563 บริษทัช ำระค่ำหุ้นงวดท่ี 3 ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของเงินลงทุนเป็นจ ำนวนเงิน 7,500,000 
บำทตำมหนงัสือเรียกช ำระค่ำหุ้นจำกบริษทั มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ำกดั 

13. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนของบริษทั ไดแ้ก่ ท่ีดิน จ ำนวน 2 
โฉนด พ้ืนท่ีประมำณ 16 ไร่ 1 งำน 46 ตำรำงวำ แสดงโดยวิธีรำคำทุน จ ำนวน 58.36 ลำ้นบำท (มูลคำ่ยติุธรรมตำมรำคำ
ประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระจดัท ำในปี 2561 โดยวิธีรำคำตลำดจ ำนวน 58.90 ลำ้นบำทของ 2 โฉนด)  

ท่ีดิน (16 ไร่ 1 งำน 46 ตำรำงวำ) ใชเ้ป็นหลกัประกนัส ำหรับหนงัสือค ้ำประกนัของธนำคำร (ดูหมำยเหตุ 14) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ซ่ึงมีรำคำทุนจ ำนวน 50.50 ลำ้นบำท (คิด
ค่ำเส่ือมรำคำเต็มจ ำนวนแล้ว) และอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนใช้เป็นหลกัประกนัส ำหรับหนังสือค ้ ำประกันของ
ธนำคำรจ ำนวน 35 ลำ้นบำท ท่ีออกให้แก่กรมศุลกำกรในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภยัส ำหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ขำ้งตน้ส่วนหน่ึงไดมี้กำรโอนให้แก่ธนำคำรน้ี 

14. เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 เงินฝำกประจ ำ จ ำนวน 47.75 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 2562 : 40.02 ลำ้นบำท) ของบริษทั ไดใ้ช้
เป็นหลกัประกนัส ำหรับหนงัสือค ้ำประกนัของธนำคำรท่ีออกให้แก่หน่วยงำนรำชกำรสองแห่ง จ ำนวน 0.30 ลำ้นบำท 
และจ ำนวน 37 ลำ้นบำท และค ้ำประกนักำรใชบ้ตัรน ้ำมนัในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 1.60 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินค ้ำประกนัจ ำนวน 0.50 ลำ้นบำท ของบริษทั ใชค้  ้ำประกนักำร
ใชบ้ตัรน ้ำมนัในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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15. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ  

รำยกำรเคล่ือนไหวอยำ่งยอ่ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 มีดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
รำคำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 236,076 
ซ้ือระหว่ำงงวด  - ธุรกิจท่ำเทียบเรือ   120 

 - ธุรกิจขนส่งในประเทศ 210 
 - ธุรกิจให้บริกำรโลจิสติกส์ - 

โอนออกเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (30,731) 
โอนออก (2,124) 
จ ำหน่ำยระหว่ำงงวด (783) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมสินทรัพยท่ี์จ ำหน่ำยในระหว่ำงงวด   725 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด - ธุรกิจท่ำเทียบเรือ  (944) 
                                        - ธุรกิจขนส่งในประเทศ (8,128) 
                                        - ธุรกิจให้บริกำรโลจิสติกส์ (118) 
รำคำตำมบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 194,303 

รำคำทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของอำคำรและอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่ำเส่ือมรำคำเต็มจ ำนวนแล้ว      
แต่ยงัคงใชง้ำนจนถึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 มีจ ำนวน 297.53 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 2562 : 288.15 ลำ้นบำท)  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ยำนพำหนะและรถบรรทุกก่ึงพ่วงส่วนหน่ึงของบริษทัรำคำทุน  
161.29 ลำ้นบำท และ 163.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เกิดจำกกำรท ำสัญญำเช่ำซ้ือในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัโอนส่วนปรับปรุงท่ำเรือและส่วนพฒันำท่ีดินไปสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ ำนวน 30.73 ลำ้น
บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัไดท้บทวนค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยส่์วนงำนท่ำเรือบำงปะกง (รวมมูลค่ำสิทธิ
กำรเช่ำตำมหมำยเหตุ 16) โดยใชข้อ้มูลท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำรโดยวิธีประมำณกำรรำยได ้พบว่ำมูลค่ำตำมบญัชีใกลเ้คียง
กบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน 

บริษทัไดรั้บแจง้ขอ้มูลกำรเวนคืนท่ีดินจ ำนวน 1 ไร่ 2 งำน 77 ตำรำงวำ ส ำหรับค่ำทดแทนท่ีดินในอตัรำตำรำงวำละ 
20,000 บำท เป็นเงิน 13.55 ลำ้นบำท และค่ำทดแทนค่ำร้ือถอนส่ิงปลูกสร้ำงและควำมเสียหำยอ่ืนๆ เป็นเงิน 9.14 ลำ้น
บำท (รวมค่ำทดแทนเบ้ืองตน้ทั้งส้ินเป็นเงิน 22.69 ลำ้นบำท) บริษทัไดบ้นัทึกผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของทรัพยสิ์น
จ ำนวนเงิน 3.90 ลำ้นบำท ตำมผลต่ำงของค่ำทดแทนเบ้ืองตน้ท่ีต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี  
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ในวนัที่ 23 สิงหำคม 2560 บริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์ค่ำทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม และวนัที่            
18 ธนัวำคม 2560 บริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์ค่ำทดแทนส่ิงปลูกสร้ำงและพืชผล กำรฟ้องร้องคดีเก่ียวกบักำรขอเพ่ิมค่ำทดแทน
ทรัพยสิ์นท่ีถูกเวนคืนนั้น  

ในวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2560 บริษทัด ำเนินกำรน ำโฉนดท่ีดินของบริษทัไปให้เจำ้พนกังำนท่ีดินจดทะเบียนหกัแบ่งท่ีดิน
ท่ีถูกเวนคนืแลว้  

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2561 เลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมไดแ้จง้ผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์เงินค่ำ
ทดแทนถึงบริษทัว่ำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมไดเ้ห็นชอบกบัมติของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์เงินค่ำ
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 

ในวนัท่ี 6 สิงหำคม 2561 บริษทัไดย้ื่นขอรังวดัแบ่งขำยเวนคืนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 58293 ต่อมำเจำ้หน้ำท่ีท่ีดินไดมี้หนังสือ
แจง้ให้ไปด ำเนินกำรจดทะเบียนโดยให้ไปด ำเนินกำรพร้อมกบัผูแ้ทนกรมทำงหลวงตำมหนังสือแจง้ลงวนัท่ี 7 ธันวำคม 
2561 โดยแจง้ผลกำรรังวดัว่ำเน้ือท่ีในส่วนท่ีเวนคืนรังวดัแลว้ไดเ้น้ือท่ี 1 - 1 - 72 ไร่ (นอ้ยกว่ำท่ีจดทะเบียนไว ้0 - 1 - 05 ไร่) 

เจำ้หน้ำท่ีเวนคืนไดมี้หนงัสือแจง้ขอให้บริษทัคืนเงินค่ำท่ีดินท่ีบริษทัไดรั้บค่ำเวนคืนไวแ้ลว้ เฉพำะส่วนท่ีรังวดั แลว้เน้ือท่ี
ถูกเวนคืนลดลง  0 - 1 - 05 ไร่เป็นเงินจ ำนวน 2,100,000 บำท เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2562 บริษทัไดจ้่ำยเงินจ ำนวน 2,100,000 
บำท คืนให้แก่กรมทำงหลวงเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 11 ตุลำคม 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแบ่งขำยเวนคืน (กนัเขต) ท่ีดิน
โฉนดเลขท่ี 58263 เสร็จเรียบร้อยแลว้ 

ในวนัท่ี 7 กุมภำพนัธ์ 2562 บริษทัไดย้ื่นฟ้องคดีปกครองขอเพ่ิมค่ำทดแทนอีกเป็นเงินจ ำนวน 32,420,223 บำทพร้อม
ดอกเบ้ียในอตัรำดอกเบ้ียสูงสุดของดอกเบ้ียเงินฝำกประเภทฝำกประจ ำของธนำคำรออมสินในจ ำนวนเงินท่ีเพ่ิมขึ้นนบั
แต่วนัท่ีตอ้งมีกำรจ่ำยเงินหรือวำงค่ำทดแทนนั้น ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่ำงพิจำรณำชั้นแสวงหำขอ้เท็จจริงของศำลปกครอง
กรมทำงหลวง ท่ี 1 อธิบดีกรมทำงหลวง ท่ี 2 และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ท่ี 3 (ผูถู้กฟ้องคดีทั้งสำม) ไดย่ื้น
ค ำให้กำรแกค้ดีฉบบัลงวนัท่ี 30 พฤษภำคม 2562 แลว้ ศำลปกครองกลำงได้ส่งส ำเนำค ำให้กำรดังกล่ำวมำให้บริษทั
เพื่อให้บริษทัท ำค ำคดัคำ้นค ำให้กำรยื่นต่อศำลปกครองกลำงภำยใน 30 วนั เม่ือวนัท่ี 7 สิงหำคม 2562 บริษทัไดย้ื่นค ำ
คดัคำ้นค ำให้กำรต่อศำลปกครองกลำงเรียบร้อยแลว้ 
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16. สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ 

รำยกำรเคล่ือนไหวอยำ่งยอ่ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 มีดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
รำคำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 24,835 
ซ้ือระหว่ำงงวด - 
โอนออกเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (24,835) 
รำยจ่ำยตดับญัชีส ำหรับงวด - 
รำคำตำมบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 มถิุนำยน 2563 - 

17. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธ ิ

รำยกำรเคล่ือนไหวของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563  มีดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563                           -  
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 

มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 120,411 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด 1,193 
โอนเขำ้ - รำคำทุน 392,656 
(โอนเขำ้) - ค่ำเส่ือมรำคำ (299,207) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (13,305) 
(โอนเขำ้) - ดอ้ยค่ำ (37,883) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 163,865 
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18. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม 
 2563  2562 

หน้ีสินตำมสัญญำทรัสตรี์ซีท 1,971  - 
รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 1,971  - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้จ ำนวน 5.43 ลำ้นบำท      
ค ้ำประกนัโดยสิทธิในบญัชีเงินฝำกธนำคำร 

19. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 

  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  รวม  ดอกเบ้ีย  สุทธิ 
ณ วันที่ 30 มถิุนำยน 2563       
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  63,648  (12,941)  50,707 
ถึงก ำหนดช ำระหลงัหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้ำปี  179,032  (27,969)  151,063 
ถึงก ำหนดช ำระส่วนท่ีเกินห้ำปี  86,403  (6,788)  79,615 
รวม  329,083  (47,698)  281,385 

       
ณ วันที่ 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 30 มิถุนำยน 2563 เกิดจำกกำรซ้ือยำนพำหนะภำยใตสั้ญญำเช่ำซ้ือ มูลค่ำสุทธิทำงบญัชีของ
ยำนพำหนะเหล่ำน้ี มีจ ำนวน 129.16 ลำ้นบำท กรรมสิทธ์ิของยำนพำหนะเหล่ำน้ีจะโอนมำยงับริษทัเม่ือช ำระเงินงวด
สุดทำ้ย และเกิดจำกภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำท่ีดินกบับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัอำยุสัญญำ 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 
2542 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2572 มูลค่ำตำมสัญญำ 24.68 ลำ้นบำทต่อปี 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เกิดจำกกำรซ้ือยำนพำหนะภำยใตสั้ญญำเช่ำซ้ือ มูลค่ำสุทธิทำงบญัชีของ
ยำนพำหนะเหล่ำน้ีมีจ ำนวน 135.03 ลำ้นบำท กรรมสิทธ์ิของยำนพำหนะเหล่ำน้ีจะโอนมำยงับริษทัเม่ือช ำระเงินงวดสุดทำ้ย 
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20. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิ(ส่วนต ่ำ)มูลค่ำหุ้น 

  มูลค่ำหุ้น  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 ต่อหน่วย  จ ำนวนพนัหุน้  จ ำนวนพนับำท  จ ำนวนพนัหุน้  จ ำนวนพนับำท 

          ทุนจดทะเบียนประกอบด้วย          
     หุ้นสำมญั 0.68  2,584,017  1,757,131  1,299,043  883,349 
   ออกหุ้นใหม ่   -  -  1,284,987  873,791 

     ลดหุ้นสำมญั   (414,111)  (281,595)  (13)  (9) 

   2,169,906  1,475,536  2,584,017  1,757,131 

 

 

         
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว          
     หุ้นสำมญั 0.68  1,329,440  904,019  871,760  592,797 
     ออกหุ้นใหม่   -  -  457,680  311,222 

   1,329,440  904,019  1,329,440  904,019 

 

 

 

 

 

         
ทุนท่ีออกและช าระแล้วประกอบด้วย         

     หุ้นสำมญั 0.68  1,329,440  904,019  1,329,440  904,019 
   1,329,440  904,019  1,329,440  904,019 

          
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น          
     หุ้นสำมญั 0.22  287,106  63,163  287,106  63,163 
          

(ส่วนต ่า)มลูค่าหุ้น          
     หุ้นสำมญั 0.35  457,680  (160,188)  457,680  (160,188) 

รวมส่วนเกิน(ส่วนต ่า)มูลค่าหุ้นสามัญ - สุทธิ    (97,025)    (97,025) 
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20.1 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 โดยกำรตดัหุ้นสำมญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยออกจ ำนวน 414,110,825 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.68 บำท และแกไ้ข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 

20.2 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1)     อนุมติัให้จดัตั้งบริษทัยอ่ย โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 100 

รำยละเอียดบริษัทย่อยที่ขอจัดตั้ง 

ช่ือบริษทัยอ่ย :     บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั 

ทุนจดทะเบียน :   10,000,000 บำท 

วตัถุประสงค ์:    บริษทัให้สินเช่ือทุกประเภท ยกเวน้ท่ีเขำ้ข่ำยตอ้งขออนุญำตและรำยงำนกบัธนำคำรแห่ง                
ประเทศไทย อนัไดแ้ก่ สินเช่ือบุคคล เป็นตน้ 

2) อนุมติัลดทุนจดทะเบียนบริษทัจำกทุนจดทะเบียนจ ำนวน 883,349,453.52 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
883,340,850.84 บำท โดยกำรตดัหุ้นสำมญัจดทะเบียนท่ีเหลือจำกกำรจดัสรรหุ้นเพื่อรองรับใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน (B - W4) จ ำนวน 12,651 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.68 บำท 

บริษัทได้จดทะเบียนกำรเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์ เม่ือวันท่ี 15 
กรกฎำคม 2562 

20.3 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎำคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมติักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 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 ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญ คร้ังท่ี 5 (B - W5) จ ำนวนไม่เกิน 
290,586,635 หน่วย ในอตัรำ 3 หุ้นสำมญัเดิม ไดใ้บส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั จ ำนวน 
1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ำ (เศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่เตม็จ ำนวน 1 หน่วย จำกกำรค ำนวณให้ปัดเศษ
ทิ้ง) อตัรำกำรใชสิ้ทธิ 1 หน่วยสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัได ้1 หุ้นในรำคำใชสิ้ทธิหุ้น
ละ 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) โดยบริษทั
ตอ้งปรับสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 (B - W3) และใบส ำคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 4 (B - W4) ดงัน้ี  

1.  จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวนไม่เกิน 90,430,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.68 บำท เพื่อรองรับ
กำรปรับสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 (B - W3) 
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2.  จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวนไม่เกิน 32,210,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.68 บำท เพื่อรองรับ
กำรปรับสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 4 (B - W4) 

4) อนุมติักำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 

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

21. ใบส ำคัญแสดงสิทธซ้ืิอหุ้นสำมญั 

ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั (B - W4) ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2561 โดยมีสำระส ำคญั ดงัน้ี 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 96,862,212 หน่วย 
สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั 1.30870 หุ้น โดยมีรำคำ

กำรใชสิ้ทธิ 0.92 บำทต่อ 1 หุ้น 
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ   : 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ (วนัท่ี 2 กรกฎำคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2564) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 ยอดคงเหลือของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ช้ใช้สิทธิ (B - W4) มีจ ำนวน 96,849,561 
หน่วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย                           “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”                                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล                                  “สอบทำนแล้ว”
วันที่ 30 มิถนุำยน 2563 

    44 
 

22. ส่วนกำรด ำเนินงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัและบริษทัย่อย ท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำน
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

บริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัท่ำเรือท่ีบำงปะกง ธุรกิจขนส่งในประเทศและธุรกิจให้บริกำรดำ้นโลจิสติกส์ ขอ้มูลกำร
จ ำแนกส่วนงำนของแต่ละประเภทธุรกิจของบริษทั ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถิุนำยน 

 ธุรกิจท่ำเทียบเรือ ธุรกิจขนส่งใน ธุรกิจให้บริกำร   

 และโรงพกัสินคำ้ ประเทศ ดำ้นโลจิสติกส์ อ่ืนๆ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 8,822 25,903 44,442 42,290 15,278 26,898 7,380 - 75,922 95,091 

ตน้ทุนกำรให้บริกำร (9,976) (27,302) (38,482) (36,990) (14,420) (23,443) (5,801) - (68,679) (87,735) 

ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นตน้ (1,154) (1,399) 5,960 5,300 858 3,455 1,579 - 7,243 7,356 

รำยไดอ่ื้น         1,819 2,156 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (14,530) (13,410) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (3,649) (1,121) 
ส่วนแบ่ง (ก ำไร) ขำดทุนจำก
บริษทัร่วม 

        (1,382) 203 

(ขำดทุน)ก่อนภำษี         (10,499) (4,816) 

ภำษีเงินได ้         67 129 

(ขำดทุน) สุทธิ         (10,566) (4,945) 
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 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

 ธุรกิจท่ำเทียบเรือ ธุรกิจขนส่งใน ธุรกิจให้บริกำร   

 และโรงพกัสินคำ้ ประเทศ ดำ้นโลจิสติกส์ อ่ืนๆ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 19,469 51,686 93,915 90,010 44,878 69,858 7,380 - 165,642 211,554 

ตน้ทุนกำรให้บริกำร (20,559) (53,309) (78,633) (73,643) (42,912) (62,894) (5,801) - (147,905) (189,846) 

ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นตน้ (1,090) (1,623) 15,282 16,367 1,966 6,964 1,579 - 17,737 21,708 

รำยไดอ่ื้น         3,011 6,133 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (28,800) (31,099) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (7,297) (2,144) 
ส่วนแบ่ง (ก ำไร) ขำดทุนจำก
บริษทัร่วม         (1,180) 481 

(ขำดทุน)ก่อนภำษี         (16,529)  (4,921) 

ภำษีเงินได ้         182 129 

(ขำดทุน) สุทธิ         (16,711) (5,050) 

           

สินทรัพยถ์ำวร - มูลค่ำตำมบญัชี 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563  2,450  191,491  362  -  194,303 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  59,580  176,016  480  -  236,076 
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 พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

 ธุรกิจท่ำเทียบเรือ ธุรกิจขนส่งใน ธุรกิจให้บริกำร   

 และโรงพกัสินคำ้ ประเทศ ดำ้นโลจิสติกส์ อ่ืนๆ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 8,822 25,903 44,442 42,290 15,278 26,898 5,993 - 74,535 95,091 

ตน้ทุนกำรให้บริกำร (9,976) (27,302) (38,482) (36,990) (14,420) (23,443) (5,781) - (68,659) (87,735) 

ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นตน้ (1,154) (1,399) 5,960 5,300 858 3,455 212 - 5,876 7,356 

รำยไดอ่ื้น         2,369 2,156 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (14,482) (13,410) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (3,649) (1,121) 

(ขำดทุน) สุทธิ         (9,886) (5,019) 
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 พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

 ธุรกิจท่ำเทียบเรือ ธุรกิจขนส่งใน ธุรกิจให้บริกำร   

 และโรงพกัสินคำ้ ประเทศ ดำ้นโลจิสติกส์ อ่ืนๆ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 19,469 51,686 93,915 90,010 44,878 69,858 5,993 - 164,255 211,554 

ตน้ทุนกำรให้บริกำร (20,559) (53,309) (78,633) (73,643) (42,912) (62,894) (5,781) - (147,885) (189,846) 

ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นตน้ (1,090) (1,623) 15,282 16,367 1,966 6,964 212 - 16,370 21,708 

รำยไดอ่ื้น         3,561 6,133 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (28,748) (31,099) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (7,297) (2,144) 

(ขำดทุน) สุทธิ         (16,114) (5,402) 

           

สินทรัพยถ์ำวร - มูลค่ำตำมบญัชี 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563  2,450  191,491  362  -  194,303 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  59,580  176,016  480  -  236,076 
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23. ขำดทุนต่อหุ้น 

23.1 ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 ค  ำนวณโดย
กำรหำรขำดทุนส ำหรับงวดดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นในระหว่ำงงวด ดงัน้ี 

 พนับำท / พนัหุ้น 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
          

(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (10,566)  (4,945)  (9,885)  (5,019) 

        
จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 1,329,440  871,760  1,329,440  871,760 
ผลกระทบของหุ้นท่ีออก -  -  -  - 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 1,329,440  871,760  1,329,440  871,760 

        
(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน  (0.008)  (0.006)  (0.007)  (0.006) 

        
 พนับำท / พนัหุ้น 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
        
(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (16,711)  (5,050)  (16,114)  (5,402) 

        
จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 1,329,440  871,760  1,329,440  871,760 
ผลกระทบของหุ้นท่ีออก -  -  -  - 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 1,329,440  871,760  1,329,440  871,760 

        
(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (0.013)  (0.006)  (0.012)  (0.006) 

เน่ืองจำกมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นสำมญัมีรำคำต ่ำกว่ำรำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั จึงไม่มีผลกระทบของหุ้นปรับลด
เกิดขึ้น ดงันั้นขำดทุนต่อหุ้นปรับลดจึงเท่ำกบัขำดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 



บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย                           “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”                                                                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล                                  “สอบทำนแล้ว”
วันที่ 30 มิถนุำยน 2563 
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23.2 ขำดทุนต่อหุ้นปรับลด 

ขำดทุนต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยกำรหำรขำดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ำหนกัซ่ึงออกจ ำหน่ำยและเรียกช ำระในระหว่ำงปีปรับปรุงดว้ยผลกระทบจำกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุ้น 

บริษทัไม่ไดค้  ำนวณขำดทุนต่อหุ้นปรับลดส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 
2562 เน่ืองจำกมูลค่ำยติุธรรมของหุ้นสำมญัมีรำคำต ่ำกว่ำรำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั 

24. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจจะเกิดขึน้ในภำยหน้ำ 

24.1 ภำระผกูพนั 
 ลำ้นบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

ภำระผูกพนั        
สัญญำก่อสร้ำง 13  -  13  - 
รวม 13  -  13  - 

24.2 ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทมีภำระผูกพันจำกกำรให้ธนำคำรออกหนังสือค ้ ำประกันแก่กำรไฟฟ้ำ                                                                                                                                                                   
ส่วนภูมิภำคจ ำนวนเงิน 0.30 ลำ้นบำท กรมศุลกำกร จ ำนวนเงิน 72 ลำ้นบำท  

25. กำรอนุมตัิข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ ำนำจของบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2563  




