
 

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

เสนอ  คณะกรรมการของบริษทั บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาล”) ของบริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและของเฉพาะบริษทั บี จิสติกส์ จ ากัด 
(มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตของกำรสอบทำน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบ
ดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการ
ตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่า ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตกุำรณ์ท่ีเน้น 

ก) ขา้พเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2.1 เน่ืองด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 บริษทัไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทาง
บญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
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เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บี จิสติกส์ จ ากัด  (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื่นในส านกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงแสดงความเห็น
อยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอื่นท่ีอยู่ในส านกังานเดียวกบั
ขา้พเจา้ โดยให้ขอ้สรุปว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระส าคญั ตามรายงานลงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 

 

 
 
 
 
 
(นางสุมนา  เสนีวงศ ์ณ อยธุยา) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5897 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บี จสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

30 กนัยำยน 2563 31 ธันวำคม 2562 30 กนัยำยน 2563 31 ธันวำคม 2562

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 158,224                 225,361                 150,347                 215,399                 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 6 121,257                 74,920                   76,253                   74,917                   

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.4 -                            -                            37,258                   -                            

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัร่วม 5.4 102,044                 -                            102,044                 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการอ่ืน - สุทธิ 7 -                            -                            -                            -                            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 3,707                     6,287                     3,706                     6,287                     

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 8 -                            150,043                 -                            150,043                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 552                        529                        552                        529                        

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 385,784                 457,140                 370,160                 447,175                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9 181                        180                        181                        180                        

เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั 10 40,366                   40,017                   40,366                   40,017                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                            -                            10,000                   10,000                   

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 61,434                   65,705                   62,680                   62,680                   

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 59,000                   34,000                   59,000                   34,000                   

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10, 14 58,365                   58,365                   58,365                   58,365                   

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15 194,594                 236,076                 194,594                 236,076                 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 4, 16 158,594                 -                            158,594                 -                            

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

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 1,134                     415                        1,134                     415                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 20,910                   14,940                   20,910                   14,940                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 594,578                 474,533                 605,824                 481,508                 
รวมสินทรัพย์ 980,362                 931,673                 975,984                 928,683                 

(หน่วย : พนับำท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 1



บริษัท บี จสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

30 กนัยำยน 2563 31 ธันวำคม 2562 30 กนัยำยน 2563 31 ธันวำคม 2562

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 57,720                   64,241                   53,824                   64,230                   

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 51,599                   29,331                   51,599                   29,331                   

คา่เช่าคา้งจ่ายท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                            24,686                   -                            24,686                   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 946                        392                        946                        392                        

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 110,265                 118,650                 106,369                 118,639                 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 18 218,767                 80,766                   218,767                 80,766                   

คา่เช่าคา้งจ่าย -                            49,254                   -                            49,254                   

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,376                     270                        1,376                     270                        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 320                        124                        320                        124                        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 220,463                 130,414                 220,463                 130,414                 

รวมหนีสิ้น 330,728                 249,064                 326,832                 249,053                 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 19 1,475,536              1,757,131              1,475,536              1,757,131              

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 19 904,019                 904,019                 904,019                 904,019                 

ส่วนเกิน (ส่วนต ่า) มูลคา่หุ้น 19 (97,025)                  (97,025)                  (97,025)                  (97,025)                  

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (157,372)                (124,396)                (157,854)                (127,375)                

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 12                          11                          12                          11                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 649,634                 682,609                 649,152                 679,630                 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 980,362                 931,673                 975,984                 928,683                 

(หน่วย : พนับำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 2



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

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 และ 2562

หมำยเหตุ 2563 2562 2563 2562

รำยได้ 

รายไดจ้ากการให้บริการ 101,593          85,837            99,891            85,837            

รายไดอ่ื้น 3,084              883                 3,765              883                 

รวมรำยได้ 104,677          86,720            103,656          86,720            

ค่ำใช้จ่ำย 

ตน้ทุนการให้บริการ (94,496)           (79,151)           (94,496)           (79,151)           

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (19,103)           (21,853)           (19,091)           (21,803)           

ตน้ทุนทางการเงิน (3,503)             (1,266)             (3,503)             (1,266)             

รวมค่ำใช้จ่ำย (117,102)         (102,270)         (117,090)         (102,220)         

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม (2,888)             2,189              -                      -                      

(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (15,313)           (13,361)           (13,434)           (15,500)           

(คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ (21)                  (452)                -                      -                      

(ขำดทุน) ส ำหรับงวด 22 (15,334)           (13,813)           (13,434)           (15,500)           

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รำยกำรที่อำจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั :

ผลก าไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 9 -                      1                      -                      1                      

รำยกำรที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั :

ผล (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ -                      -                      -                      -                      

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                      1                      -                      1                      

(ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (15,334)           (13,812)           (13,434)           (15,499)           

กำรแบ่งปัน (ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (15,334)           (13,813)           (13,434)           (15,500)           

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

(15,334)           (13,813)           (13,434)           (15,500)           

กำรแบ่งปัน (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (15,334)           (13,812)           (13,434)           (15,499)           

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

(15,334)           (13,812)           (13,434)           (15,499)           

(ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 22 (0.0115) (0.0144) (0.0101) (0.0161)

จ ำนวนหุ้นสำมัญถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก (พันหุ้น) 22 1,329,440       961,306          1,329,440       961,306          

(หน่วย : พันบำท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 3



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

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 และ 2562

หมำยเหตุ 2563 2562 2563 2562

รำยได้ 

รายไดจ้ากการให้บริการ 267,235          297,391          264,146          297,391          

รายไดอ่ื้น 6,095              7,016              7,326              7,016              

รวมรำยได้ 273,330          304,407          271,472          304,407          

ค่ำใช้จ่ำย 

ตน้ทุนการให้บริการ (242,401)         (268,997)         (242,381)         (268,997)         

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (47,903)           (52,952)           (47,839)           (52,902)           

ตน้ทุนทางการเงิน (10,800)           (3,410)             (10,800)           (3,410)             

รวมค่ำใช้จ่ำย (301,104)         (325,359)         (301,020)         (325,309)         

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม (4,068)             2,670              -                      -                      

(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (31,842)           (18,282)           (29,548)           (20,902)           

(คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ (203)                (581)                -                      -                      

(ขำดทุน) ส ำหรับงวด 22 (32,045)           (18,863)           (29,548)           (20,902)           

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รำยกำรที่อำจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั :

ผลก าไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 9 1                      2                      1                      2                      

รำยกำรที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั :

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

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (930)                2                      (930)                2                      

(ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (32,975)           (18,861)           (30,478)           (20,900)           

กำรแบ่งปัน (ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (32,045)           (18,863)           (29,548)           (20,902)           

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

(32,045)           (18,863)           (29,548)           (20,902)           

กำรแบ่งปัน (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (32,975)           (18,861)           (30,478)           (20,900)           

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

(32,975)           (18,861)           (30,478)           (20,900)           

(ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 22 (0.0241) (0.0209) (0.0222) (0.0232)

จ ำนวนหุ้นสำมัญถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก (พันหุ้น) 22 1,329,440       901,937          1,329,440       901,937          

(หน่วย : พันบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 4



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

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 และ 2562

ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำร ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลง รวม

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ (ต ำ่กว่ำ) ก ำไร (ขำดทุน) สะสม วดัมูลค่ำใหม่ของ ในมูลค่ำยตุิธรรมของ องค์ประกอบอ่ืนของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วนของ

หมำยเหตุ และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น ยงัไม่ได้จดัสรร ผลประโยชน์พนักงำนที่ก ำหนดไว้ เงนิลงทุนเผ่ือขำย ส่วนของผู้ถือหุ้น อ ำนำจควบคุม ผู้ถือหุ้น

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

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

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                       -                              (32,045)                      (931)                                           1                                         (930)                        -                           (32,975)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 904,019           (97,025)                   (157,372)                    -                                                 12                                       12                            -                           649,634                

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

เพ่ิมทุน 19 311,222           (160,188)                 -                                 -                                                 -                                          -                               -                           151,034                

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                       -                              (18,863)                      -                                                 2                                         2                              -                           (18,861)                 

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

(หน่วย : พันบำท)

งบกำรเงนิรวม

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ี 5



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

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 และ 2562

ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำร ผลต่ำงจำกกำรเปลีย่นแปลง รวม

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ (ต ำ่กว่ำ) ก ำไร (ขำดทุน) สะสม วดัมูลค่ำใหม่ของ ในมูลค่ำยุตธิรรมของ องค์ประกอบอ่ืนของ รวมส่วนของ

หมำยเหตุ และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น ยงัไม่ได้จัดสรร ผลประโยชน์พนักงำนทีก่ ำหนดไว้ เงนิลงทุนเผ่ือขำย ส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

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 -                         -                                (29,548)                      (931)                                           1                                           (930)                           (30,478)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 904,019             (97,025)                     (157,854)                    -                                                 12                                         12                               649,152             

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

เพ่ิมทุน 19 311,222             (160,188)                   -                                 -                                                 -                                            -                                 151,034             

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด -                         -                                (20,902)                      -                                                 2                                           2                                 (20,900)              

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

(หน่วย : พนับำท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ี 6



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

งบกระแสเงนิสด "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 และ 2562

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (31,842)           (18,282)           (29,548)           (20,902)           

ปรับรำยกำรที่กระทบ (ขำดทุน) เป็นเงนิสดรับ (จ่ำย)

การปรับปรุงตน้ทุนทางการเงิน 10,800            3,410              10,800            3,410              

การปรับปรุงดอกเบ้ียรับ (1,679)             (5,752)             (2,909)             (5,752)             

การปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนหมุนเวียน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (47,317)           42,726            (2,317)             42,729            

การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (22)                  10,998            (245)                10,998            

การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (462)                75                   (240)                75                   

การปรับปรุงดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนหมุนเวียน (ลดลง) (6,090)             (35,216)           (9,973)             (35,269)           

การปรับปรุงดว้ยคา่เช่าคา้งจ่าย (ลดลง) -                      (6,162)             -                      (6,162)             

การปรับปรุงดว้ยหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 554                 (7)                    554                 (7)                    

การปรับปรุงดว้ยหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 196                 398                 196                 398                 

คา่เส่ือมราคา และคา่ใชจ่้ายตดับญัชี 14,012            19,603            14,012            19,603            

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20,007            -                      20,007            -                      

หน้ีสงสัยจะสูญ 2,587              6,930              2,587              6,930              

การปรับปรุงดว้ยประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน 287                 59                   287                 59                   

การปรับปรุงดว้ยประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน -                      4,200              -                      4,200              

การปรับปรุงดว้ย (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (438)                (143)                (438)                (143)                

การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (118)                170                 (118)                170                 

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

คา่ตดัจ าหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าในการซ้ือทรัพยสิ์น -                      100                 -                      100                 

การปรับปรุงดว้ยส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากบริษทัอ่ืน 4,068              (2,670)             -                      -                      

รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดก าไร(ขาดทุน) (35,771)           20,437            2,341              20,437            

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกำรด ำเนินงำน

ภาษีเงินไดรั้บคืน 779                 -                      779                 -                      

ภาษีเงินได ้(จ่ายออก) (3,707)             (5,073)             (3,706)             (5,073)             

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (112)                -                      (112)                -                      

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน (38,811)           15,364            (698)                15,364            

(หน่วย : พันบำท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 7



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

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 และ 2562

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินฝากติดภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) (349)                (345)                (349)                (345)                

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      (10,000)           

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (25,000)           (17,500)           (25,000)           (17,500)           

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 150,357          -                      150,357          -                      

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 53                   1,505              53                   1,505              

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (5,340)             (5,147)             (5,340)             (5,147)             

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (459)                (359)                (459)                (359)                

เงินจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุน -                      (58,000)           -                      (58,000)           

เงินสดจ่ายเพ่ือให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      (36,000)           -                      

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

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

เงินสดรับช าระคืนเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน -                      150,000          -                      150,000          

ดอกเบ้ียรับ 1,543              5,752              1,515              5,752              

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 19,341            (74,094)           (16,687)           (84,094)           

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ

เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน -                      151,034          -                      151,034          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5,515              -                      5,515              -                      

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

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (36,706)           (27,185)           (36,706)           (27,185)           

ดอกเบ้ียจ่าย (10,954)           (3,504)             (10,954)           (3,504)             

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ (47,660)           120,345          (47,660)           120,345          

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอตัรำแลกเปลี่ยน

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (67,130)           61,615            (65,045)           51,615            

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดต้นงวด 225,361          323,599          215,399          323,599          

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ (7)                    -                      (7)                    -                      

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยงวด 158,224          385,214          150,347          375,214          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

   รำยกำรที่ไม่ใช่เงนิสด

     เจา้หน้ีเช่าซ้ือค่ายานพาหนะ -                      67,200            -                      67,200            

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

(หน่วย : พันบำท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 8
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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 

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 ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรน 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 ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล โดย
บริษทัเลือกเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ อยำ่งไรก็ตำม ไดมี้กำรขยำยกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินเพ่ิมเติม
เช่นเดียวกบังบกำรเงินประจ ำปี  
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งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอคร้ังล่ำสุด ดงันั้นจึงเน้น
กำรให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกำร เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้
รำยงำนไปแลว้ ผูใ้ช้งบกำรเงินควรใช้งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควบคู่ไปกับงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัน้ีจดัท ำขึ้นเป็นภำษำไทย กำรแปลงบกำรเงินฉบบัน้ีเป็นภำษำอ่ืนตอ้งให้สอดคลอ้งกบั
งบกำรเงินฉบบัภำษำไทย 

2.3 เกณฑ์ในกำรน ำเสนองบกำรเงินรวม 

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

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

บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั 100 100 ให้สินเช่ือทุกประเภท ยกเวน้ท่ีเขำ้ข่ำย
ตอ้งขออนุญำตและรำยงำนกบั
ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

รำยกำรบญัชีกบับริษทัยอ่ยท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กหกัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้ 

งบกำรเงินรวมน้ีได้จัดท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเช่นเดียวกับท่ีใช้ส ำหรับรำยกำรบัญชีท่ีเหมือนกันหรือ
เหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนัส ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 

2.4 กำรประมำณกำร 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล ฝ่ำยบริหำรใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบักำรรับรู้ 
และกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ้่ำย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรใช้ดุลยพินิจ 
กำรประมำณกำร และขอ้สมมติฐำนท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำร  

กำรใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมติฐำน รวมถึงแหล่งขอ้มูลส ำคญัท่ีน ำมำใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน
ระหว่ำงกำล เหมือนกบัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

2.5 สกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนและน ำเสนองบกำรเงิน 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนของบริษทั ขอ้มูล
ทำงกำรเงินทั้งหมดมีกำรปัดเศษในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนับำทและหลกัลำ้นบำท 
ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยำ่งอื่น 
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3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

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

3.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรจัดประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำ 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย กำรจดัประเภทดงักล่ำวจะขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัใน
กำรจดักำรสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนหรือผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

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

3.2 สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำ
เส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ 
รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ประกอบด้วยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรก 
ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ี
สัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

หำกกลุ่มบริษทัไม่มีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่ม
บริษทัเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำ สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ะถูกคิดค่ำเส่ือมรำคำโดยวิธีเส้นตรงนบัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำ
เร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชห้รือส้ินสุดอำยสัุญญำเช่ำแลว้แต่วนัใด
จะเกิดขึ้นก่อน 
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หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำม
สัญญำเช่ำ คิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของสัญญำเช่ำหรืออัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษัท 
หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพ่ิมขึ้นโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจำกหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำและลดลงโดยสะทอ้นกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระแลว้ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชีของ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญำเช่ำใหม่ 

สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต ่ำ 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือ
สัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสัุญญำเช่ำ 

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 ำหรับกำรจัดท ำงบกำรเงินของกลุ่มบริษัทท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้ำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน ำขอ้มูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward - looking information) มำใชว้ดัมูลค่ำของ
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษัทใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรวดัมูลค่ำของผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 

- เลือกท่ีจะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID - 19 มำถือเป็นขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 
เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
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3.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่จ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว
ไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้
มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อ
งบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีกำร
เปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 
จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

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

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้นก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจัดประเภทและกำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณ
กำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุน  ด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นและหลกักำร
เก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

ทั้งน้ี มำตรฐำนกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำรตีควำม
มำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำและก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมี
ระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 
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กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคง
ตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำน
กำรบญัชีฉบบัที่ 17 

กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่
ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ทั้งน้ี ผลกระทบสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

4. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชี เน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนทำงรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัต ิ

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบัติในระหว่ำงงวด
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 

 (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) - 
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 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

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) - 

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  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียน      
   - เงินลงทุนชัว่ครำว                  150,043                  150,043 - -          150,043 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 529 - - 529 529 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียน      
   - เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย                         180  - 180  - 180  
   - เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 34,000 - - 34,000 34,000 
เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ้ำประกนั 40,017 - - 40,017 40,017 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 525,050 150,043 180 374,827 525,050 
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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  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียน      
   - เงินลงทุนชัว่ครำว                  150,043                  150,043 - -           150,043 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 529 - - 529 529 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียน      
   - เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย                         180  - 180  - 180  
   - เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 34,000 - - 34,000 34,000 
เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ้ำประกนั 40,017 - - 40,017 40,017 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 515,085 150,043 180 364,862 515,085 

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 ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 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 ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2563 1 มกรำคม 2563 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 145,630 162,999  
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 656 1,147    

ยำนพำหนะ 12,308                      11,832  

รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 158,594                    175,978  
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5. รำยกำรบัญชีและยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั_หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั หรือสำมำรถควบคุมบริษทั
ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม หรือมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัในกำรตดัสินใจดำ้นกำรเงิน หรือกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

5.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.2 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำร นโยบำยก ำหนดรำคำ 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร ตำมรำคำตลำด 
ดอกเบ้ียรับ อตัรำร้อยละ 1.0 - 7.5 ต่อปี 
ค่ำเช่ำ รำคำท่ีตกลงกนั 

 

 

 

 

 

 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 รำยกำรรำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยท่ีส ำคญักับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยำยน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร     

บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 1,741 31,688 1,741 31,688 
บริษทั มิลลค์อน บูรพำ จ ำกดั 4,948 12,476 4,948 12,476 
บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จ ำกดั 1,917 - 1,917 - 
บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จ ำกดั 2,334 52 2,334 52 
รวม 10,940 44,216 10,940 44,216 

ดอกเบีย้รับ     

บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั 681 - 681 - 
GA Power Pte Co., Ltd. 136 - 136 - 

รวม 817 - 817 - 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำเช่ำ     

บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 16 - 16 - 
บริษทั มิลลค์อน บูรพำ จ ำกดั 23 69 23 69 

รวม 39 69 39 69 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรท่ีส ำคัญ     

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังำน 3,734 4,235 3,734 4,235 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 135 94 135 94 
รวม 3,869 4,329 3,869 4,329 
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 (หน่วย : พนับำท) 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร     

บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 24,115 96,426 24,115 96,426 
บริษทั มิลลค์อน บูรพำ จ ำกดั 11,579 31,287 11,579 31,287 
บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จ ำกดั 5,308 695 5,308 695 
บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จ ำกดั 2,442 172 2,442 172 
บริษทั มำลำคี จ ำกดั - 12 - 12 

รวม 43,444 128,592 43,444 128,592 

ดอกเบีย้รับ     

บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั 1,258 - 1,258 - 
GA Power Pte Co., Ltd. 136 - 136 - 

รวม 1,394 - 1,394 - 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำเช่ำ     

บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 17 1 17 1 
บริษทั มิลลค์อน บูรพำ จ ำกดั 162 208 162 208 
บริษทั ยเูอยซีู จ ำกดั  - 268 - 268 
บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จ ำกดั - 2,993 - 2,993 

รวม 179 3,470 179 3,470 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรท่ีส ำคัญ     

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังำน 12,437 10,702 12,437 10,702 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 428 244 428 244 
รวม 12,865 10,946 12,865 10,946 
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5.4 ยอดคงเหลือสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมี
ดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน     

ลูกหนีก้ำรค้ำ     
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 5 17,350 5 17,350 
บริษทั มิลลค์อน บูรพำ จ ำกดั 5,532 2,564 5,532 2,564 
บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จ ำกดั 1,839 143 1,839 143 
บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จ ำกดั - 15 - 15 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 7,376 20,072 7,376 20,072 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน     
รำยได้ค้ำงรับ     
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 31 1,295 31 1,295 
บริษทั มิลลค์อน บูรพำ จ ำกดั 960 1,580 960 1,580 
บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จ ำกดั - 114 - 114 

รวมรำยไดค้ำ้งรับ 991 2,989 991 2,989 

เงินทดรองจ่ำย     
บริษทั มิลลค์อน บูรพำ จ ำกดั 98 28 98 28 
บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จ ำกดั 89 - 89 - 

รวมเงินทดรองจ่ำย 187 28 187 28 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 1,178 3,017 1,178 3,017 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8,554 23,089 8,554 23,089 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงรับ     

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

ดอกเบ้ียคำ้งรับ - - 1,258 - 
รวมเงินให้กูยื้มระยะส้ันและดอกเบ้ียคำ้งรับ - - 37,258 - 
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 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 

บริษัทร่วม     

GA Power Pte Co., Ltd.     
เงินให้กูยื้มระยะส้ัน 101,908 - 101,908 - 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 136 - 136 - 

รวมเงินให้กูยื้มระยะส้ันและดอกเบ้ียคำ้งรับ 102,044 - 102,044 - 

กำรเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของเงินให้กูยื้มระยะส้ันกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ก ำไร(ขำดทุน)  
  กำรเปล่ียนแปลง จำกอตัรำ  

 ณ วนัท่ี   แลกเปล่ียนท่ี ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม 2563 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ยงัไม่เกิดขึ้น 30 กนัยำยน 2563 

บริษัทร่วม      

GA Power Pte Co., Ltd. - 101,464 - 444 101,908 

บริษัทย่อย      

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

ก) บริษทัให้เงินกูยื้มระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยโดยกำรออกตัว๋สัญญำใชเ้งิน คิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ครบ
ก ำหนดคืนตุลำคม 2563 

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 
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3) บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทร่วมโดยกำรท ำสัญญำ คิดอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.0 ต่อปี เม่ือ
โครงกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำไดรั้บสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ และไดรั้บอนุมัติกำรปล่อยเงินกูจ้ำกสถำบัน
กำรเงินเรียบร้อยแลว้ ทำงบริษทัร่วมจะด ำเนินกำรช ำระเงินคืนมำในรูปแบบเงินลงทุน 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ     

บริษทั มิลลค์อน บูรพำ จ ำกดั - 23 - 23 
บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จ ำกดั - 6,068 - 6,068 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ - 6,091 - 6,091 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธ ิ
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 101,978 68,651 56,978 68,651 
(หกั) ค่ำเผื่อผลขำดทนุทำงดำ้นเครดิต (2,318) (6,949) (2,318) (6,949) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 99,660 61,702 54,660 61,702 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น     
   - ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 5,286 3,867 5,286 3,867 
   - เงินทดรองจ่ำย 912 811 912 811 
   - รำยไดค้ำ้งรับ 11,549 7,220 11,549 7,220 
   - ลูกหน้ีอ่ืนๆ 5,457 1,353 5,453 1,350 
   - ลูกหน้ีคดีควำม 5,977 - 5,977 - 
(หกั) ค่ำเผื่อผลขำดทนุทำงดำ้นเครดิต (7,584) (33) (7,584) (33) 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 21,597 13,218 21,593 13,215 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 121,257 74,920 76,253 74,917 
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ลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมอำยหุน้ี ดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ :     
   - ปกติ 77,440 48,563 32,440 48,563 
ลูกหน้ีท่ีเกินก ำหนดช ำระ :     
   - ไม่เกิน 3 เดือน 20,825 6,730 20,825 6,730 
   - มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 979 3,962 979 3,962 
   - มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 198 2,020 198 2,020 
   - มำกกว่ำ 12 เดือน 2,161 4,385 2,161 4,385 
รวมลูกหน้ี 101,603 65,660 56,603 65,660 
ลูกหน้ีรับสภำพหน้ี - 2,398 - 2,398 
เช็ครับล่วงหนำ้ 375 593 375 593 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 101,978 68,651 56,978 68,651 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนทำงดำ้นเครดิตมีกำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงงวด ดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม     30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม     
 2563 2562 2563 2562 

ยอดยกมำ 6,982 33 6,982 33 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 2,920 6,949 2,920 6,949 

ยอดยกไป 9,902 6,982 9,902 6,982 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 ลูกหน้ีกำรคำ้ของบริษทัยอ่ย เกิดจำกกำรให้กูยื้มเงินจ ำนวน 45.00 ลำ้นบำท คิดอตัรำดอกเบ้ีย
ร้อยละ 15.00 ต่อปี แก่บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง ครบก ำหนดช ำระคนืภำยในวนัท่ี 16 ตุลำคม 2563 
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7. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงรับแก่กิจกำรอ่ืน - สุทธิ 
  (หน่วย : พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 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)   - (377,813) 
ยอดยกไป   4,650 4,650 
(หกั) ค่ำเผื่อผลขำดทนุทำงดำ้นเครดิต   (4,650) (4,650) 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจกำรอ่ืน - สุทธิ   - - 

 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 

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

รวม - - 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น   
   ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 332 
   (หกั) ค่ำเผื่อผลขำดทุนทำงดำ้นเครดิต - (332) 

รวม - - 

สุทธิ -  - 
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ค่ำเผื่อหน้ีผลขำดทนุทำงดำ้นเครดิตมีกำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงงวด ดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 

ยอดยกมำ 5,179         520,965  
ตดัหน้ีสูญ -  (515,766) 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) (332)  (20) 

ยอดยกไป 4,847 5,179 

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

เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2563 ศำลลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำพิพำกษำให้บริษทั แพลทตินัม่ เจด จ ำกดั และบริษทั แพลทตินัม่ 
ไดมอนด ์จ ำกดั เป็นบุคคลลม้ละลำยแลว้ แต่อยู่ในระหว่ำงด 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  

8. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำทุน / รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 

หลักทรัพย์เพ่ือค้ำ   
หน่วยลงทนุในกองทุนเปิด - 150,000 
บวก ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ - 43 

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น - 150,043 
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กำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลง
ของเงินลงทุนชัว่ครำวในระหว่ำงงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563  มีดงัน้ี 

9. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย   
รำคำทุน 180 177 
บวก ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงของหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 1 3 

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินไมห่มุนเวียน 181 180 

กำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลง
ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยในระหว่ำงงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563  มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 180 
ผลรวมกำรขำยเงินลงทุน - 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม 1 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 181 

 

 

 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 150,043 
ผลรวมกำรซ้ือเงินลงทุน (150,357) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุชัว่ครำว 314 
มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 - 
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10. เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 เงินฝำกประจ ำ จ ำนวน 40.37 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 2562 : 40.02 ลำ้นบำท) ของบริษทั ไดใ้ช้
เป็นหลกัประกนัส ำหรับหนังสือค ้ำประกนัของธนำคำรท่ีออกให้แก่หน่วยงำนรำชกำรสองแห่ง จ ำนวน 0.30 ลำ้นบำท 
และจ ำนวน 37.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และค ้ำประกนักำรใชบ้ตัรน ้ำมนัในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 1.60 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เงินค ้ำประกนัจ ำนวน 0.50 ลำ้นบำท ของบริษทั ใชค้  ้ำประกนักำร
ใชบ้ตัรน ้ำมนัในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ประกอบดว้ย 
 ทุนช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน เงินปันผล (พนับำท) 

 
(พนับำท) (ร้อยละ) (พนับำท) 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี   
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 

ช่ือบริษทั 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

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

รวม     10,000 10,000 - - 

งบกำรเงิน ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 ของบริษทัย่อยดงักล่ำวขำ้งตน้ที่น ำมำจดัท ำงบกำรเงินรวมเป็นงบกำรเงินท่ีผ่ำน
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 มีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ (บริษทั บียอนด ์
แคปปิตอล จ ำกดั) มูลค่ำทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท และไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือ
วนัท่ี 13 มิถุนำยน 2562 และช ำระค่ำหุ้นแลว้ทั้งจ ำนวน 
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

12.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 

      (หน่วย : พนับำท) 

   (ร้อยละ)   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   สัดส่วนควำมเป็นเจำ้ของ   วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีรำคำทุน 

   ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ทุนจด  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
   30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม ทะเบียน ทุนช ำระแลว้ 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 

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

บริษทั ซีพีเอส ชิปป้ิง  แอนด ์โลจิสติกส์ จ ำกดั 
ให้บริกำรดำ้นช้ิปป้ิง
และโลจิสติกส์ บำท 23.00 26.00 20,000 20,000 8,259 8,730 4,680 4,680 

GA Power Pte Co., Ltd. โรงงำนไฟฟ้ำ 
ดอลลำร์
สิงคโปร์ 40.00 40.00 4,700 4,700 53,175 56,975 58,000 58,000 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม       61,434 65,705 62,680 62,680 
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ก) เม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม 2562 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 มีมติอนุมติัให้เขำ้ท ำรำยกำรลงทุนใน
โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์จ ำนวน 2 โครงกำร โดยกำรซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของ GA Power Pte Co., Ltd. บริษัท
จ ำกดั จดทะเบียนภำยใตก้ฎหมำยประเทศสิงคโปร์ (“GAP”) ดว้ยเงินลงทุนไม่เกิน 160 ลำ้นบำท ในสัดส่วนไม่เกินร้อย
ละ 40 ของจ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแลว้ โดย GAP เป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วน 100% และเป็นผูไ้ดรั้บอนุญำตให้ลงทุนในบริษทั 
GA Power Solar Park Huong Son Co., Ltd. และ GA Power Solar Park Cam Xuyen Co., Ltd. นิ ติบุคคลจดทะเบียน
ภำยใตก้ฎหมำยประเทศสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีไดรั้บใบอนุญำตให้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนแสงอำทิตย ์ประเทศเวียดนำม ขนำดก ำลงักำรผลิตติดตั้งรวมทั้ง 2 โครงกำร จ ำนวน 58.00 เมกะวตัต์ บริษทัได้
ด ำเนินกำรช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้กบั GA Power Pte Cp., Ltd. งวดแรก จ ำนวนเงิน 58 ลำ้นบำท  

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2563 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 7/2563 มีมติให้เปล่ียนแปลงโครงกำรลงทุนใน
พลงังำนแสงอำทิตย ์จงัหวดัหำต๋ิญ ประเทศเวียดนำมจำก 2 โครงกำร เป็นจ ำนวน 1 โครงกำร ขนำดก ำลงักำรผลิตติดตั้ง
รวม 29.00 เมกะวตัตโ์ดยไดรั้บหนงัสืออนุมติัในหลกักำรจำกกำรไฟฟ้ำประเทศเวียดนำม (Vietnam Electricity : “EVN”) 
ตกลงจะรับซ้ือไฟฟ้ำจำกทั้ง 1โครงกำร โดยมีกำรท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ (PPA) ลงวนัท่ี 3 สิงหำคม 2563 โดยมีระยะเวลำ
ซ้ือขำยไฟฟ้ำ 20 ปีให้กบั EVN และคำดว่ำจะอตัรำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Feed in Tariff หรือ FIT ) ท่ี 0.0709 USD ต่อหน่วย เป็น 
ระยะเวลำ 20 ปี โดยจะก่อสร้ำงแลว้เสร็จและเร่ิมจ ำหน่ำยไฟฟ้ำในเชิงพำณิชย ์(COD) ไดภ้ำยในเดือนธันวำคม 2563 ซ่ึง
กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวเป็นผลมำจำกกำรปรับลดอตัรำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Feed in Tariff) ของรัฐบำลเวียดนำมส ำหรับ
โครงกำรท่ีบริษทัลงทุน ปัจจุบนัมีกำรยื่นขอขยำยระยะเวลำกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำในเชิงพำณิชย ์(COD) 

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

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 28 ตุลำคม 2563 บริษัทร่วมดังกล่ำวยื่นหนังสือเพิกถอนกำรจดทะเบียนต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย ์โดยมีมติพิเศษให้ลดทุนของบริษทัลง 2 ลำ้นบำท โดยกำรลดจ ำนวนหุ้น จำกเดิมทุนจดทะเบียน 20 
ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียน 18 ลำ้นบำท ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัร่วมดงักล่ำวเปล่ียนแปลงเป็นร้อยละ 26 ของ
ทุนช ำระแลว้ 

ค) ในระหว่ำงงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัไม่ไดรั้บเงินปันผลจำกบริษทัร่วม 
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12.2 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสร็จส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 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 (471) 2,089 - - 
GA Power Pte Co., Ltd. (3,799) - - - 
รวม (4,270) 2,089 - - 

12.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 
 (หน่วย : พนับำท) 

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

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพยห์มุนเวียน             77,671  66,668  203,877  124,050 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน             16,962  7,954  176,440  11,067 
หน้ีสินหมุนเวียน             55,152  38,223  96,831  21,729 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน               6,297  1,403  183,428  7,803 

สรุปรำยกำรก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 ดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

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

 2563 2562 2563 2562 

รำยได ้  59,490  69,330  1,640  - 
ค่ำใชจ้่ำย  63,177  62,647  2,912  - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น  (3,889) 6,683  (4,747) - 

 
 



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

    32 

 (หน่วย : พนับำท) 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

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

 2563 2562 2563 2562 

รำยได ้  197,430  154,281  1,649  - 
ค่ำใชจ้่ำย  197,893  146,242  7,673  - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น  (1,813) 8,039  (9,499) - 

13. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

เป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุน ถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ประกอบดว้ย 
   (หน่วย : พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  สัดส่วนควำม   ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
  เป็นเจำ้ของ   30 กนัยำยน 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 9,000 
บริษทั มูนช็อต เวนเจอร์  
     แคปปิตอล จ ำกดั ธุรกิจร่วมลงทุน 13.00 378,000 169,500 50,000 25,000 

รวมเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน    380,469 171,969 59,000 34,000 

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 
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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 

14. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนของบริษทั ไดแ้ก่ ท่ีดิน จ ำนวน 2 
โฉนด พ้ืนท่ีประมำณ 16 ไร่ 1 งำน 46 ตำรำงวำ แสดงโดยวิธีรำคำทุน จ ำนวน 58.37 ลำ้นบำท (มูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำ
ประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระจดัท ำในปี 2561 โดยวิธีรำคำตลำดจ ำนวน 58.90 ลำ้นบำทของ 2 โฉนด)  

ท่ีดิน (16 ไร่ 1 งำน 46 ตำรำงวำ) ใชเ้ป็นหลกัประกนัส ำหรับหนงัสือค ้ำประกนัของธนำคำร (ดูหมำยเหตุ 10) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ซ่ึงมีรำคำทุนจ ำนวน 50.51 ลำ้นบำท (คิด
ค่ำเส่ือมรำคำเต็มจ ำนวนแล้ว) และอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนใช้เป็นหลกัประกันส ำหรับหนังสือค ้ ำประกนัของ
ธนำคำรจ ำนวน 35.00 ลำ้นบำท ท่ีออกให้แก่กรมศุลกำกรในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภยัส ำหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ขำ้งตน้ส่วนหน่ึงไดมี้กำรโอนให้แก่ธนำคำรน้ี 
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15. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ  

รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 236,076 
บวก ซ้ือระหว่ำงงวด    
   - ธุรกิจท่ำเทียบเรือ   178 
   - ธุรกิจขนส่งในประเทศ 5,162 
   - ธุรกิจให้บริกำรโลจิสติกส์ - 
(โอนออก) เป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (30,731) 
(โอนออก) จดัประเภทรำยกำรเป็นสินทรัพยอ์ื่น (2,124) 
(หกั) จ ำหน่ำยระหว่ำงงวด (1,008) 
(หกั) ค่ำเส่ือมรำคำสะสมสินทรัพยท่ี์จ ำหน่ำยในระหว่ำงงวด   833 
(หกั) ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด   
   - ธุรกิจท่ำเทียบเรือ (1,403) 
   - ธุรกิจขนส่งในประเทศ (12,239) 
   - ธุรกิจให้บริกำรโลจิสติกส์ (150) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 194,594 

รำคำทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของอำคำรและอุปกรณ์ ซ่ึงได้คิดค่ำเส่ือมรำคำเต็มจ ำนวนแล้ว      
แต่ยงัคงใชง้ำนจนถึง ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 มีจ ำนวน 224.34 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 2562 : 288.15 ลำ้นบำท)  

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

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัโอนส่วนปรับปรุงท่ำเรือและส่วนพฒันำท่ีดินไปสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ ำนวน 30.73 ลำ้นบำท 

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

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  
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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 

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 
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16. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธ ิ

รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563  มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563                           -  
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16  

มำถือปฏิบติัคร้ังแรก (หมำยเหตุ 4) 120,411 
บวก เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด 2,624 
บวก โอนเขำ้ - รำคำทนุ 392,656 
(โอนเขำ้) - ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (299,207) 
(หกั) ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (20,007) 
(โอนเขำ้) - ดอ้ยค่ำ (37,883) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 158,594 

17. สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ 

รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 24,835 
บวก เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด - 
(โอนออก) เป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (24,835) 
(หกั) รำยจ่ำยตดับญัชีส ำหรับงวด - 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 - 
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18. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย สุทธิ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563    
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 63,909 (12,310) 51,599 
ถึงก ำหนดช ำระหลงัหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้ำปี 170,552 (26,132) 144,420 
ถึงก ำหนดช ำระส่วนท่ีเกินห้ำปี 80,231 (5,884) 74,347 
รวม 314,692 (44,326) 270,366 

    
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 30 กนัยำยน 2563 เกิดจำกกำรซ้ือยำนพำหนะภำยใตสั้ญญำเช่ำซ้ือ มูลค่ำสุทธิทำงบญัชีของ
ยำนพำหนะเหล่ำน้ี มี 126.20 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 

19. ทุนเรือนหุ้น และส่วนเกนิ (ส่วนต ำ่) มูลค่ำหุ้น 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 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 ่  330,000 224,400 1,284,987 873,791 
(ลดหุ้นสำมญั)  (414,111) (281,595) (13) (9) 

รวม  2,499,906 1,699,936 2,584,017 1,757,131 
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  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 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 1,329,440 904,019 871,760 592,797 
ออกหุ้นใหม ่  - - 457,680 311,222 

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

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

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) 

19.1 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 10/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กนัยำยน 2563 มีมติให้เสนอเร่ืองดงัต่อไปน้ี ในท่ีประชุม
วิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ในวนัท่ี 8 ธนัวำคม 2563 

1) มีมติให้น ำเสนอผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ ำนวน 224,400,000 บำท จำก
ทุนจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 1,475,536,337.04 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ ำนวน 1,699,936,337.04 บำท 
โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหม่ จ ำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.68 บำท 

2) มีมติให้น ำเสนอผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 

3) มีมติให้น ำเสนอผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมติัจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหม่ จ ำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.68 บำท แบบก ำหนดวตัถุประสงค์ในกำรใช้เงินให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั 

19.2 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 

19.3 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมติัให้จดัตั้งบริษทัยอ่ย โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 100 
รำยละเอียดบริษทัยอ่ยท่ีขอจดัตั้ง  
ช่ือบริษทัยอ่ย : บริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั 
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บำท 
วตัถุประสงค ์ : บริษทัให้สินเช่ือทุกประเภท ยกเวน้ท่ีเขำ้ข่ำยตอ้งขออนุญำตและ

รำยงำนกบัธนำคำรแห่งประเทศไทย อนัไดแ้ก่ สินเช่ือบุคคล เป็นตน้ 
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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 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษทักบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎำคม 
2562 

19.4 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 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขำยหุ้นสูงกว่ำมูลค่ำหุ้น
ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน ำค่ำหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นน้ีจะน ำไปจ่ำย
เป็นเงินปันผลไม่ได ้
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20. ใบส ำคัญแสดงสิทธซ้ืิอหุ้นสำมญั 

20.1 ตำมมติท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎำคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติกำรออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั (B - W5) ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วน เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2562 โดยมี
สำระส ำคญั ดงัน้ี 
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 290,555,129 หน่วย 
สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั 1 หุ้น โดยมีรำคำกำร

ใชสิ้ทธิ 0.35 บำทต่อ 1 หุ้น 
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ   : 1 ปี 6 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ (วนัท่ี 6 สิงหำคม 2562 ถึง

วนัท่ี 5 กุมภำพนัธ์ 2564) 
วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ : วนัท่ี 30 ตุลำคม 2563 

20.2 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 โดยมี

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

มิถุนำยน 2564) 

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

21. ส่วนกำรด ำเนินงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

บริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัท่ำเรือท่ีบำงปะกง ธุรกิจขนส่งในประเทศและธุรกิจให้บริกำรดำ้นโลจิสติกส์ ขอ้มูลกำร
จ ำแนกส่วนงำนของแต่ละประเภทธุรกิจของบริษทั ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 
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 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ธุรกิจท่ำเทียบเรือ ธุรกิจขนส่งใน ธุรกิจให้บริกำร   
 และโรงพกัสินคำ้ ประเทศ ดำ้นโลจิสติกส์ อ่ืนๆ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 8,403 16,811 42,577 41,030 35,527 27,996 15,086 - 101,593 85,837 
ตน้ทุนกำรให้บริกำร (9,439) (18,687) (38,175) (32,967) (33,972) (27,497) (12,910) - (94,496) (79,151) 

ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นตน้ (1,036) (1,876) 4,402 8,063 1,555 499 2,176 - 7,097 6,686 
รำยไดอ่ื้น         3,084 883 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (19,103) (21,853) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (3,503) (1,266) 
ส่วนแบ่ง (ก ำไร) ขำดทุนจำกบริษทัร่วม         (2,888) 2,189 

(ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได ้         (15,313) (13,361) 
(ค่ำใชจ่้ำย) รำยไดภ้ำษีเงินได ้         (21) (452) 

(ขำดทุน) สุทธิ         (15,334) (13,813) 

 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ธุรกิจท่ำเทียบเรือ ธุรกิจขนส่งใน ธุรกิจให้บริกำร   
 และโรงพกัสินคำ้ ประเทศ ดำ้นโลจิสติกส์ อ่ืนๆ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 27,872 68,497 136,492 131,040 80,405 97,854 22,466 - 267,235 297,391 
ตน้ทุนกำรให้บริกำร (29,998) (71,996) (116,808) (106,610) (76,884) (90,391) (18,711) - (242,401) (268,997) 

ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นตน้ (2,126) (3,499) 19,684 24,430 3,521 7,463 3,755 - 24,834 28,394 
รำยไดอ่ื้น         6,095 7,016 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (47,903) (52,952) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (10,800) (3,410) 
ส่วนแบ่ง (ก ำไร) ขำดทุนจำกบริษทัร่วม         (4,068) 2,670 

(ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได ้         (31,842) (18,282) 
(ค่ำใชจ่้ำย) รำยไดภ้ำษีเงินได ้         (203) (581) 

(ขำดทุน) สุทธิ         (32,045) (18,863) 

           
สินทรัพยถ์ำวร - มูลค่ำตำมบญัชี           
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563  2,248  192,016  330  -  194,594 

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

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ธุรกิจท่ำเทียบเรือ ธุรกิจขนส่งใน ธุรกิจให้บริกำร   
 และโรงพกัสินคำ้ ประเทศ ดำ้นโลจิสติกส์ อ่ืนๆ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 8,404 16,811 42,576 41,030 35,527 27,996 13,384 - 99,891 85,837 
ตน้ทุนกำรให้บริกำร (9,440) (18,687) (38,174) (32,967) (33,972) (27,497) (12,910) - (94,496) (79,151) 

ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นตน้ (1,036) (1,876) 4,402 8,063 1,555 499 474 - 5,395 6,686 
รำยไดอ่ื้น         3,765 883 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (19,091) (21,803) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (3,503) (1,266) 

(ขำดทุน) สุทธิ         (13,434) (15,500) 

 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ธุรกิจท่ำเทียบเรือ ธุรกิจขนส่งใน ธุรกิจให้บริกำร   
 และโรงพกัสินคำ้ ประเทศ ดำ้นโลจิสติกส์ อ่ืนๆ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 27,872 68,497 136,491 131,040 80,405 97,854 19,378 - 264,146 297,391 
ตน้ทุนกำรให้บริกำร (29,998) (71,996) (116,808) (106,610) (76,884) (90,391) (18,691) - (242,381) (268,997) 

ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นตน้ (2,126) (3,499) 19,683 24,430 3,521 7,463 687 - 21,765 28,394 
รำยไดอ่ื้น         7,326 7,016 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (47,839) (52,902) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (10,800) (3,410) 

(ขำดทุน) สุทธิ         (29,548) (20,902) 

           
สินทรัพยถ์ำวร - มูลค่ำตำมบญัชี           
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563  2,248  192,016  330  -  194,594 

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

22.1 (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 

(ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 ค  ำนวณโดย
กำรหำร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นในระหว่ำงงวด ดงัน้ี 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

       
(ขำดทุน) ส ำหรับงวด (พนับำท) (15,334) (13,813) (13,434) (15,500) 

     
จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 1,329,440 871,760 1,329,440 871,760 
ผลกระทบของหุ้นท่ีออก - 89,546 - 89,546 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 1,329,440 961,306 1,329,440 961,306 

     
(ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน  (0.0115) (0.0144) (0.0101) (0.0161) 

     
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

     
(ขำดทุน) ส ำหรับงวด (พนับำท) (32,045) (18,863) (29,548) (20,902) 

     
จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 1,329,440 871,760 1,329,440 871,760 
ผลกระทบของหุ้นท่ีออก - 30,177 - 30,177 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 1,329,440 901,937 1,329,440 901,937 

     
(ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (0.0241) (0.0209) (0.0222) (0.0232) 

เน่ืองจำกมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นสำมญัมีรำคำต ่ำกว่ำรำคำใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญั จึงไม่มีผลกระทบของหุ้นปรับลด
เกิดขึ้น ดงันั้นขำดทุนต่อหุ้นปรับลดจึงเท่ำกบัขำดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 
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22.2 (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 

(ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยกำรหำรขำดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ำหนกัซ่ึงออกจ ำหน่ำยและเรียกช ำระในระหว่ำงงวดปรับปรุงดว้ยผลกระทบจำกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุ้น 

บริษทัไม่ไดค้  ำนวณขำดทุนต่อหุ้นปรับลดส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 
2562 เน่ืองจำกมูลค่ำยติุธรรมของหุ้นสำมญัมีรำคำต ่ำกว่ำรำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั 

23. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจจะเกิดขึน้ในภำยหน้ำ 

23.1 ภำระผกูพนั 
 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 

สัญญำจำ้งผูรั้บเหมำ 6.94 - 6.94 - 

สัญญำว่ำจำ้งบริกำร 7.28 0.32 7.28 0.32 

23.2 ณ วันท่ี  30 กันยำยน 2563 บริษัทมีภำระผูกพันจำกกำรให้ธนำคำรออกหนังสือค ้ ำประกันแก่กำรไฟฟ้ำ                                                                                                                                                                   
ส่วนภูมิภำคจ ำนวนเงิน 0.30 ลำ้นบำท กรมศุลกำกร จ ำนวนเงิน 72 ลำ้นบำท  

23.3 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 

24. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

24.1 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 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคร้ังท่ี 10/2563 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลำคม 2563 มีมติอนุมัติจ่ำยเงินลงทุนงวดแรก 
จ ำนวน 100 ลำ้นบำท จ่ำยช ำระแลว้ เม่ือวนัท่ี 22 ตุลำคม 2563 
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24.2 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 13/2563 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2563 มีมติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมัติเพ่ิมทุนในบริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จ ำกัด (“บริษทัย่อย”) จ ำนวนไม่เกิน 40 ล้ำนบำท จำกเดิมทุนจด
ทะเบียน 10 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 40 ลำ้นบำท 

2) อนุมติัน ำท่ีดินจดจ ำนองกบัธนำคำรแห่งหน่ึงเพ่ือเป็นหลกัประกนัในกำรออกหนงัสือค ้ำประกนัให้กบัหน่วยงำน
รำชกำรและหน่วยงำนเอกชน 

25. กำรอนุมตัข้ิอมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ ำนำจของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2563  




