
ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 30 มถุินายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มถุินายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ/

(ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ/

(ตรวจสอบแลว้)

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 15,206                  6,394                     5,864                    6,329                     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ

    -   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.4 12,580                  51,425                   9,679                    7,863                     

    -   กิจการอ่ืน 6 122,405                108,502                 31,172                  55,630                   

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัยอ่ย 4.6 -                            -                            117,914                72,851                   

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัร่วม 4.6 168,674                97,030                   104,095                97,030                   

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.7 1,700                    -                            -                            -                            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั -                            5,338                     -                            5,337                     

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 7 9,000                    9,000                     9,000                    9,000                     

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12,627                  785                        2,072                    785                        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 342,192                278,474                 279,796                254,825                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8 73,400                  150,182                 73,400                  150,182                 

เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั 9 38,581                  47,788                   38,581                  47,788                   

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 -                            -                            140,000                10,000                   

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 11 282,217                52,931                   281,930                62,680                   

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 12 58,366                  58,365                   58,365                  58,365                   

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13 271,851                173,760                 170,578                173,760                 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 14 681                       153,389                 13,836                  153,389                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 15 2,372                    1,113                     229                       1,113                     

ค่าความนิยม 3 49,534                  -                            -                            -                            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16 24,913                  20,726                   25,531                  30,726                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 801,915                658,254                 802,450                688,003                 
รวมสินทรัพย์ 1,144,107             936,728                 1,082,246             942,828                 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

1

บริษทั บี จิสตกิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 30 มถุินายน 2564

พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 30 มถุินายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มถุินายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ/

(ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ/

(ตรวจสอบแลว้)

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

    -   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.8 4,622                    43                          4,292                    43                          

    -   กิจการอ่ืน 43,673                  56,539                   29,452                  52,479                   

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 41,335                  45,885                   29,708                  45,885                   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,359                    966                        2,679                    966                        

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 92,989                  103,433                 66,130                  99,373                   

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 17 75,387                  207,093                 47,171                  207,093                 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 1,158                    1,315                     607                       1,315                     

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,143                    300                        228                       300                        

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 149                       -                        -                        -                        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 78,837                  208,708                 48,006                  208,708                 

รวมหนีสิ้น 171,826                312,141                 114,136                308,081                 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้
   ทนุจดทะเบียน 20 1,903,936             1,475,536              1,699,936             1,475,536              

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 20 1,306,935             904,020                 1,306,935             904,020                 

ส่วนเกิน (ส่วนต ่า) มูลค่าหุน้ 20 (250,619)               (97,025)                 (250,619)               (97,025)                 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

   ทนุส ารองตามกฎหมาย -                            -                            -                            -                            

   ขาดทนุสะสม (84,035)                 (182,421)               (88,206)                 (172,261)               

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -                            13                          -                        13                          

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                            -                            -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 972,281                624,587                 968,110                634,747                 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,144,107             936,728                 1,082,246             942,828                 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

0.09                      -                        0.71                      

(1)

2

บริษทั บี จิสตกิส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 30 มถุินายน 2564

พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



ผลก ำไร (ขำดทุน) รวม

จำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ของ ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบ ส่วนได้เสีย

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ (ส่วนต ำ่) ทุนส ำรอง ผลประโยชน์พนักงำน ในมูลค่ำยุตธิรรมของ อ่ืนของส่วน ทีไ่ม่มอี ำนำจ รวมส่วนของ

หมำยเหตุ 
และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้นสำมญั ตำมกฎหมำย ขำดทุนสะสม

ทีก่ ำหนดไว้

เงนิลงทุนเผ่ือขำย ของผู้ถือหุ้น ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 904,019           (97,025)                    -                     (124,396)          -                                      11                                            11                       -                     682,609          
โอนไปก าไร(ขาดทนุ)สะสม -                       -                               -                     (931)                 931                                  -                                               931                     -                     -                      
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                       -                               -                     (16,711)            (931)                                1                                              (930)                    -                     (17,641)           

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 904,020           (97,025)                    -                     (182,421)          -                                      13                                            13                       -                     624,587          

เพ่ิมทนุ 20 402,915           (153,594)                  -                     -                   -                                      -                                           -                      -                     249,321          

โอนไปก าไร(ขาดทนุ)สะสม -                       -                               -                     99                    (86)                                  -                                           (86)                      -                     13                   
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                       -                               -                     98,287             86                                    (13)                                           73                       -                     98,360            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 1,306,935        (250,619)                  -                     (84,035)            -                                      -                                               -                          -                     972,281          

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม

3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

บริษทั บี จิสตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2564

(หน่วย : พันบำท)

งบกำรเงนิรวม



ผลก ำไร (ขำดทุน) จำก รวม

กำรวดัมูลค่ำใหม่ของ ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบ

ทุนที่ออก
ส่วนเกนิ (ส่วนต ำ่)

ทุนส ำรอง ผลประโยชน์พนักงำน ในมูลค่ำยุติธรรมของ อ่ืนของส่วน
รวมส่วนของ

หมำยเหตุ และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้นสำมัญ ตำมกฎหมำย ขำดทุนสะสม ที่ก ำหนดไว้ เงนิลงทุนเผ่ือขำย ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

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

โอนไปก าไร(ขาดทุน)สะสม -                           -                            -                         (931)                  931                                 -                                         931                     -                         

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                            -                         (16,114)             (931)                                1                                        (930)                    (17,044)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 904,019                (97,025)                 -                         (144,420)           -                                      12                                      12                       662,586             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 904,020                (97,025)                 -                         (172,261)           -                                      13                                      13                       634,747             
เพ่ิมทุน 20 402,915                (153,594)               -                         -                        -                                      -                                         -                          249,321             

โอนไปก าไร(ขาดทุน)สะสม -                           -                            -                         99                     (86)                                  -                                         (86)                      13                      
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                            -                         83,956              86                                   (13)                                     73                       84,029               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 1,306,935             (250,619)               -                         (88,206)             -                                      -                                     -                      968,110             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม

4

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

บริษทั บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564

(หน่วย : พันบำท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 

รายไดจ้ากการให้บริการ 54,338              75,922              46,110              74,535              

ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นถาวรและสิทธิการเช่าท่าเทียบเรือ 8,734                -                   8,734                -                   

รายไดอ่ื้น 5,467                1,819                2,600                2,369                

รวมรายได้ 4.3 68,539              77,741              57,444              76,904              

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนการให้บริการ 46,304              68,679              41,455              68,658              

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 14,728              14,530              12,362              14,482              

ตน้ทุนทางการเงิน 1,759                3,649                1,134                3,649                

รวมค่าใช้จ่าย 62,791              86,858              54,951              86,789              

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 15,684              (1,382)              -                   -                       

(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 21,432              (10,499)             2,493                (9,885)              

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (1,336)              67                     -                       -                       

ก าไร (ขาดทุน)ส าหรับงวด 20,096              (10,566)             2,493                (9,885)              

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั : -                       -                       -                       -                       

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั : -                       -                       -                       -                       

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                       -                       -                       -                   

(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 20,096              (10,566)             2,493                (9,885)              

การแบ่งปัน(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 20,096              (10,566)             2,493                (9,885)              
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                       -                       -                       -                       

20,096              (10,566)             2,493                (9,885)              

การแบ่งปัน(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 20,096              (10,566)             2,493                (9,885)              
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                       -                       -                       -                       

20,096              (10,566)             2,493                (9,885)              

(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)

(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลด 0.015 (0.008) 0.002 (0.007)

จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (พนัหุ้น) 1,329,440         1,329,440         1,329,440         1,329,440         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

5

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

บริษัท บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 

รายไดจ้ากการให้บริการ 105,993              165,642              93,982                164,255              
รายไดด้อกเบ้ีย 650                     -                      3,400                  -                          
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นถาวรและสิทธิการเช่าท่าเทียบเรือ 14.1 111,936              -                      108,481              -                          
รายไดอ่ื้น 3,170                  3,011                  1,802                  3,561                  
รวมรายได้ 4.3 221,749              168,653              207,665              167,816              

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนการให้บริการ 89,484                147,905              84,592                147,885              
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 38,343                28,800                34,859                28,748                
ตน้ทุนทางการเงิน 4,884                  7,297                  4,258                  7,297                  
รวมค่าใช้จ่าย 132,711              184,002              123,709              183,930              

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 10,880                (1,180)                 -                          -                          
(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 99,917                (16,529)               83,956                (16,114)               
(คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ (1,631)                 182                     -                          -                          
ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับงวด 98,287                (16,711)               83,956                (16,114)               

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

     ก  าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่สินทรัพยท์างการเงิน (13)                      1                         (13)                      1                         
รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

     ก  าไร(ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่ใหมข่อง-
          -ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 18 86                       (931)                    86                       (931)                    
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 73                       (930)                    73                       (930)                    
ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 98,360                (17,641)               84,029                (17,044)               

การแบ่งปัน ก าไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 98,287                (16,711)               83,956                (16,114)               
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                          -                          -                          -                          

98,287                (16,711)               83,956                (16,114)               

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 98,360                (17,641)               84,029                (17,044)               
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                          -                          -                          -                          

98,360                (17,641)               84,029                (17,044)               

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

     ก  าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 0.073 (0.013) 0.062 (0.012)

     จ  านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 1,354,963           1,329,440           1,354,963           1,329,440           

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

บริษทั บี จิสตกิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

(ขาดทุน)ส าหรับงวด 98,287                   (16,529)                    83,956                    (16,114)                      

รายการปรับกระทบรายการก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

คา่เส่ือมราคาและคา่ใชจ่้ายตดับญัชี 10,424                   9,338                       5,745                      9,338                         

ตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 7,472                     13,305                     7,472                      13,305                       

หน้ีสงสัยจะสูญ(กลบัรายการ) (33) (585)                         (33) (585)                           

หน้ีสงสัยจะสูญ 645                        -                           645                         -                             

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 170                        193                          139                         193                            

(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (10,095)                  (15)                           (6,632)                     (15)                             

ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นถาวรและสิทธิการเช่าท่าเทียบเรือ (111,936)                5                              (108,481)                 5                                

(ก าไร)จากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน (13)                         (314)                         (13)                          (314)                           

ส่วนแบ่งก าไรในบริษทัร่วม (10,880)                  -                           -                          -                             

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

คา่ความนิยม (49,534)                  -                           -                          -                             

ดอกเบ้ียรับ (650)                       (1,524)                      (3,400)                     (2,074)                        

ดอกเบ้ียจ่าย 4,884                     7,298                       4,258                      7,298                         

ภาษีเงินได้ 1,631                     -                           -                          -                             

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

    และหน้ีสินด าเนินงาน (59,629)                  12,352                     (16,343)                   11,037                       

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนหมุนเวียนลดลง 24,330                   (19,977)                    22,030                    25,023                       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (11,842)                  (115)                         (1,287)                     (115)                           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (4,187)                    (62)                           5,194                      (62)                             

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนหมุนเวียน(ลดลง) (8,287)                    (9,757)                      (18,779)                   (15,338)                      

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 2,393                     363                          1,713                      363                            

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 149                        -                           -                          -                             

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 1,843                     145                          (72)                          145                            

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการด าเนินงาน (55,230)                  (17,051)                    (7,544)                     21,053                       

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (241)                       (112)                         (761)                        (112)                           

ภาษีเงินได้ 3,707                     (2,038)                      5,337                      (2,038)                        

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน (51,764)                  (19,201)                    (2,968)                     18,903                       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

บริษัท บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564

พนับาท



2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับดอกเบ้ีย (2,246)                    1,524                       147                         1,497                         

เงินสดรับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 1,038                     150,358                   195                         150,358                     

เงินฝากติดภาระค ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน) 9,207                     (7,730)                      9,207                      (7,730)                        

เงินสดจ่ายเพ่ือเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                         (329)                         (130,000)                 (329)                           

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                         -                           (42,313)                   -                             

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วม (58,652)                  -                           70                           (36,000)                      

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,700)                    -                           -                          -                             

เงินสดจ่ายช าระคา่เพ่ิมทุนในเงินลงทุนอ่ืน (142,650)                -                           (142,650)                 -                             

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

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (16,045)                  (459)                         (3,842)                     (459)                           

เงินสดรับจากการขายอาคาร อุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและ-

          - สิทธิการเช่าท่าเรือ 7,023                     53                            84,162                    53                              

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (929)                       -                           1,214                      -                             

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน (204,954)                130,917                   (223,809)                 94,890                       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (4,884)                    (7,449)                      (4,258)                     (7,449)                        

เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่า 21,093                   (24,254)                    (18,750)                   (24,254)                      

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 249,321                 -                           249,321                  -                             

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                         4,029                       -                          4,029                         

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

เงนิสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ 265,530                 (29,732)                    226,313                  (29,732)                      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 8,812                     81,984                     (465)                        84,061                       

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

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ -                         (15)                           -                          (15)                             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 15,206                   307,330                   5,864                      299,445                     

ข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับงบกระแสเงนิสด

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

เจา้หน้ีตามสัญญาเช่าลดลงจากการขายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (160,465)                -                           (160,465)                 

เจา้หน้ีตามสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3,116                     -                           3,116                      -                             

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากก่ารโอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 75                          -                           75 -                             

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

8

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

บริษัท บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564

พนับาท


