
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยงัไมไ่ด้
ตรวจสอบ/

(ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ด้
ตรวจสอบ/

(ตรวจสอบแลว้)

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 18,612                 6,394                    3,840                   6,329                    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน - สุทธิ
    -   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.4 81,789                 51,425                  8,280                   7,863                    
    -   กิจการอ่ืน 6 90,558                 108,502                23,690                 55,630                  
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัยอ่ย 4.6 -                          -                           117,268               72,851                  
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัร่วม 4.6 -                          97,030                  -                          97,030                  
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4.7 200                      -                           -                          -                           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั -                          5,338                    -                          5,337                    
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 7 -                          9,000                    -                          9,000                    
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 11,750                 785                       2,751                   785                       
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 202,910               278,474                155,829               254,825                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 8 50,000                 150,182                50,000                 150,182                
เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั 9 1,409                   47,788                  655                      47,788                  
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 (0)                        -                           200,400               10,000                  
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 11 411,702               52,931                  404,930               62,680                  
เงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัร่วม 4.6 110,472               -                           110,472               -                           
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 12 58,366                 58,365                  58,365                 58,365                  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13 334,743               173,760                169,652               173,760                
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 14 378                      153,389                12,562                 153,389                
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 15 2,247                   1,113                    184                      1,113                    
คา่ความนิยม 3 96,729                 -                           -                          -                           
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 16 23,369                 20,726                  22,617                 30,726                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,826                   -                           -                          -                           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,091,241            658,254                1,029,837            688,003                
รวมสินทรัพย์ 1,294,151            936,728                1,185,667            942,828                

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษทั บี จิสตกิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564

พันบาท

1

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยงัไมไ่ด้
ตรวจสอบ/

(ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ด้
ตรวจสอบ/

(ตรวจสอบแลว้)

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน
    -   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.8 2,075                   43                         1,513                   43                         
    -   กิจการอ่ืน 45,612                 56,539                  24,387                 52,479                  
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 27,983                 45,885                  14,939                 45,885                  
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 2,937                   966                       1,912                   966                       
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 78,606                 103,433                42,751                 99,373                  

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 17 88,203                 207,093                55,607                 207,093                
ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 1,616                   1,315                    660                      1,315                    
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 203                      300                       203                      300                       
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,298                   -                       -                       -                       
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 92,320                 208,708                56,470                 208,708                
รวมหนีสิ้น 170,927               312,141                99,221                 308,081                

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน 20 1,987,079            1,475,536             1,743,079            1,475,536             

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 20 1,437,788            904,020                1,437,788            904,020                
ส่วนเกิน (ส่วนต ่า) มลูคา่หุ้น 20 (267,006)              (97,025)                (267,006)              (97,025)                
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม
   ทนุส ารองตามกฎหมาย -                          -                           -                          -                           
   ขาดทนุสะสม (72,857)                (182,421)              (84,336)                (172,261)              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น -                          13                         -                       13                         
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 25,300                 -                           -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,123,225            624,587                1,086,446            634,747                
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,294,151            936,728                1,185,667            942,828                

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

2

บริษทั บี จิสตกิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564



ผลก ำไร (ขำดทุน) รวม

จำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของ ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ส่วนเกิน (ส่วนต ำ่) ทุนส ำรอง ผลประโยชน์พนักงำน ในมูลค่ำยุติธรรมของ อ่ืนของส่วน ที่ไม่มีอ ำนำจ รวมส่วนของ

หมำยเหตุ และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้นสำมัญ ตำมกฎหมำย ขำดทุนสะสม ที่ก ำหนดไว้ เงินลงทุนเผ่ือขำย ของผู้ถือหุ้น ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 904,019          (97,025)                   -                    (124,396)         -                                     11                                          11                      -                    682,609         
โอนไปก าไร(ขาดทุน)สะสม -                      -                              -                    (931)                931                                -                                             931                    -                    -                     
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                      -                              -                    (32,045)           (931)                               1                                            (930)                   -                    (32,975)          
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 904,019          (97,025)                   -                    (157,372)         -                                     12                                          12                      -                    649,634         

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

เพ่ิมทุน 20 533,768          (169,981)                 -                    -                  -                                     -                                         -                     -                    363,787         

โอนไปก าไร(ขาดทุน)สะสม -                  -                          -                    99                   (86)                                 -                                         (86)                     -                    13                  

การเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย
- การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุม    จากการซ้ือบริษทัยอ่ยใหม่ 25,300          25,300           
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                      -                              -                    109,464          86                                  (13)                                         73                      -                    109,538         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 1,437,788       (267,006)                 -                (72,857)           -                                 -                                         -                     25,300          1,123,225      

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

งบกำรเงินรวม

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

(หน่วย : พันบำท)

บริษัท บี จิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564



ผลก ำไร (ขำดทุน) จำก รวม

กำรวดัมูลค่ำใหม่ของ ผลต่ำงจำกกำรเปลีย่นแปลง องค์ประกอบ

ทุนทีอ่อก
ส่วนเกนิ (ส่วนต ำ่)

ทุนส ำรอง ผลประโยชน์พนักงำน ในมูลค่ำยุติธรรมของ อ่ืนของส่วน

รวมส่วนของ

หมำยเหตุ และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้นสำมัญ ตำมกฎหมำย ขำดทุนสะสม ทีก่ 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)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                            -                         (29,548)             (931)                                1                                         (930)                    (30,478)              

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 904,020               (97,025)                 -                         (172,261)           -                                      13                                       13                       634,747             
เพ่ิมทุน 20 533,768               (169,981)               -                         -                        -                                      -                                         -                          363,787             
โอนไปก าไร(ขาดทุน)สะสม -                           -                            -                         99                     (86)                                  -                                         (86)                      13                      
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                            -                         87,826              86                                   (13)                                     73                       87,899               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 1,437,788            (267,006)               -                         (84,336)             -                                      -                                     -                      1,086,446          

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว)

(หน่วย : พันบำท)

บริษทั บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 

รายไดจ้ากการให้บริการ 52,102              101,593            34,420              99,891              

รายไดด้อกเบ้ีย 273                   -                   2,223                -                   

ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นถาวรและสิทธิการเช่าทา่เทียบเรือ 1,571                -                   -                   -                   

รายไดอ่ื้น 25,650              3,084                22,121              3,765                

รวมรายได้ 4.3 79,597              104,677            58,764              103,656            

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทนุการให้บริการ 41,865              94,496              31,216              94,496              

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 30,288              19,103              22,600              19,091              

ตน้ทนุทางการเงิน 1,828                3,503                1,078                3,503                

รวมค่าใช้จ่าย 73,980              117,102            54,894              117,090            

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5,860                (2,888)              -                   -                       

(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 11,476              (15,313)            3,870                (13,434)            

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (299)                 (385)                 -                       -                       

(ขาดทุน)ส าหรับงวด 11,177              (15,334)            3,870                (13,434)            

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีตอ้งจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั : -                       -                       -                       -                       

รายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั : -                       -                       -                       -                       

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                       -                       -                       -                   

(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 11,177              (15,334)            3,870                (13,434)            

การแบ่งปัน(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 11,090              (15,334)            3,870                (13,434)            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 87                    -                       -                       -                       

11,177              (15,334)            3,870                (13,434)            

การแบ่งปัน(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 11,090              (15,334)            3,870                (13,434)            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 87                    -                       -                       -                       

11,177              (15,334)            3,870                (13,434)            

(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)

(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลด 0.008 (0.012) 0.003 (0.010)

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (พันหุ้น) 1,354,963         1,329,440         1,354,963         1,329,440         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

5

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษทั บี จิสตกิส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 

รายไดจ้ากการให้บริการ 158,094               267,235               128,402               264,146               
รายไดด้อกเบ้ีย 924                      -                       5,623                   -                           
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นถาวรและสิทธิการเช่าท่าเทียบเรือ 14.1 113,507               -                       108,481               -                           
รายไดอ่ื้น 28,820                 6,095                   23,923                 7,326                   
รวมรายได้ 4.3 301,345               273,330               266,429               271,472               

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนการให้บริการ 131,349               242,401               115,808               242,381               
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 68,631                 47,903                 57,459                 47,839                 
ตน้ทุนทางการเงิน 6,711                   10,800                 5,336                   10,800                 
รวมค่าใช้จ่าย 206,691               301,104               178,603               301,020               

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 16,739                 (4,068)                  -                           -                           
(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 111,394               (31,842)                87,826                 (29,548)                
(คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ (1,930)                  (203)                     -                           -                           
ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับงวด 109,464               (32,045)                87,826                 (29,548)                

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

     ก  าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลคา่สินทรัพยท์างการเงิน (13)                       1                          (13)                       1                          
รายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

     ก  าไร(ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่ใหม่ของ-
          -ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 18 86                        (931)                     86                        (931)                     
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 73                        (930)                     73                        (930)                     
ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 109,538               (32,975)                87,899                 (30,478)                

การแบ่งปัน ก าไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 109,377               (32,045)                87,826                 (29,548)                

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 87                        -                           -                           -                           
109,464               (32,045)                87,826                 (29,548)                

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 109,451               (32,975)                87,899                 (30,478)                
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 87                        -                           -                           -                           

109,538               (32,975)                87,899                 (30,478)                

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

     ก  าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 0.081 (0.024) 0.065 (0.022)

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

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย : พันบาท)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

บริษัท บี จสิติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564



2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

(ขาดทนุ)ส าหรับงวด 111,394                 (31,842)                   87,826                    (29,548)                     
รายการปรับกระทบรายการก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้

ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี 18,444                   14,012                    9,208                      14,012                       
ตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8,743                     20,007                    8,743                      20,007                       
หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ)
หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ) (1,620)                   2,587                      (1,620)                    2,587                         
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน-ตน้ทนุในอดีต -                        
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน - ตน้ทนุปัจจุบนั 287                        287                         192                         287                            
(ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 20,046                   (438)                        12,772                    (438)                          
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นถาวรและสิทธิการเช่าทา่เทียบเรือ (113,507)               (118)                        (108,481)                (118)                          
(ก าไร)จากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน (6,013)                   (314)                        (6,013)                    (314)                          
ขาดทนุจากการเลิกใชสิ้นทรัพยไ์ม่มีตวัตน 705                        705                         
ส่วนแบง่ก าไรในบริษทัร่วม (16,739)                 4,068                      -                         -                            
ส่วนแบง่(ก าไร)ขาดทนุในบริษทัอ่ืน -                        -                         -                            
ดอกเบ้ียรับ (924)                      (1,679)                     (5,623)                    (2,909)                       
ดอกเบ้ียจ่าย 6,711                     10,800                    5,336                      10,800                       
ภาษีเงินได้ -                         

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
    และหน้ีสินด าเนินงาน 27,527                   17,370                    3,045                      14,366                       

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนหมุนเวียนลดลง (10,800)                 (47,317)                   33,143                    (2,317)                       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (10,965)                 (22)                          (1,966)                    (245)                          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (2,643)                   (462)                        8,108                      (240)                          

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนหมุนเวียน(ลดลง) (35,572)                 (6,090)                     (26,622)                  (9,973)                       
ค่าเช่าคา้งจ่าย(ลดลง)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 1,971                     554                         946                         554                            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี -                            -                         

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (97)                        196                         (97)                         196                            
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด าเนนิงาน (30,581)                 (35,771)                   16,557                    2,341                         

ภาษีเงินไดรั้บคืน
เงินสดจ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (761)                      (112)                        (761)                       (112)                          
ภาษีเงินได้ 1,944                     (2,928)                     5,337                      (2,927)                       

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนนิงาน (29,398)                 (38,811)                   21,132                    (698)                          

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พนับาท

บริษทั บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564



2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับดอกเบ้ีย 159                        1,543                      157                         1,515                         

เงินสดรับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุในกองทนุเปิด 195                        150,357                  195                         150,357                     

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 15,000                   -                          15,000                    -                            

เงินฝากติดภาระค ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน) 47,133                   (349)                        47,133                    (349)                          

เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้น -                        -                         

เงินสดจ่ายเพ่ือเพ่ิมทนุในบริษทัยอ่ย -                          (190,400)                -                            

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (120,000)               
ค่าความนิยม 0                            -                          -                         -                            

เงินสดจ่ายซ้ือส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจคบคุม-

จากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                          -                             -                                

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                        -                          (39,710)                  (36,000)                     

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัร่วม (63,679)                 (101,464)                 (25,455)                  (101,464)                   

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                          -                         -                            

เงินสดจ่ายช าระค่าเพ่ิมทนุในเงินลงทนุในบริษทัร่วม (242,367)               -                          (242,250)                -                            

เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน -                        (25,000)                   -                         (25,000)                     

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (28,235)                 (5,340)                     (5,824)                    (5,340)                       

เงินสดรับจากการขายอาคาร อุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและ-

          - สิทธิการเช่าทา่เรือ 102,366                 53                           84,165                    53                              

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0                            (459)                        (0)                           (459)                          

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน (289,428)               19,341                    (356,989)                (16,687)                     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (6,711)                   (10,954)                   (5,336)                    (10,954)                     

เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่า (33,840)                 (36,706)                   (25,083)                  (36,706)                     

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 363,787                 -                          363,787                  -                            

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                        5,515                      -                         5,515                         

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                        (5,515)                     -                         (5,515)                       

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน 323,235                 (47,660)                   333,367                  (47,660)                     

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 4,409                     (67,130)                   (2,489)                    (65,045)                     

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

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดรับจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 7,809                     

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ -                        (7)                            -                         (7)                              

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 18,612                   158,224                  3,840                      150,347                     

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด

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

เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าลดลงจากการขายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (160,465)               -                          (160,465)                

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564



เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3,116                     -                          3,116                      -                            

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากก่ารโอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 75                          -                          75 -                            

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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