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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ

ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)

ควำมเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของ บริ ษทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะ
กำรเงิ นรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ของ
บริ ษ ัท บี -52 แคปปิ ตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2562 ผลกำรด ำเนิ น งำนรวมและผลกำร
ดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่
ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในกำรแสดงควำมเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ป ฏิ บัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญ ชี ควำมรั บผิ ดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ ำวไว้ในวรรคของควำม
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำกกลุ่มบริ ษทั ตำม
ข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชี พบัญชี ที่กำหนดโดยสภำวิชำชี พบัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบ
กำรเงิ นรวม และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆซึ่ งเป็ นไปตำมข้อกำหนดเหล่ำนี้ ขำ้ พเจ้ำเชื่ อว่ำ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมโดยรวมและ
ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ขำ้ พเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
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-2กำรจ่ ำยโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ควำมเสี่ยง
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 22 ในระหว่ำงปี 2562 บริ ษทั มีกำรเพิ่มทุนเพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยรำคำ
ที่ เสนอขำยแก่ บุ คคลในวงจำกัดนั้น ต่ ำกว่ำรำคำตลำด กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำวเข้ำเกณฑ์กำรจ่ ำยโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์ตำม
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2 ซึ่งส่งผลให้ตอ้ งพิจำรณำผลต่ำงของมูลค่ำที่เสนอขำยที่ต่ำกว่ำรำคำตลำด เป็ น “ค่ำใช้จ่ำย
ที่เกิดจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์” จำนวน 11 ล้ำนบำท แสดงเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรและรับรู ้ “ส่ วนเกินทุนจำกกำร
จ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์” ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ด้วยจำนวนเดียวกันในรอบปี 2562 นี้
กำรตอบสนองควำมเสี่ยงของผู้สอบบัญชี
วิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำต่อเรื่ องดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำได้ใช้วธิ ีดงั ต่อไปนี้
-

ข้ำพเจ้ำได้พจิ ำรณำวันที่ใช้ในกำรคำนวณผลต่ำงระหว่ำงรำคำที่เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัดกับรำคำตลำด
และสอบถำมผูบ้ ริ หำรเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับ จึงรับรู ้ถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ น
เกณฑ์ โดยแสดงไว้ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

เรื่ องอื่น
งบกำรเงิ นของบริ ษทั บี -52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ที่ แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีท่ำนอื่นและแสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขตำมรำยงำนลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและ
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรำยงำนประจำปี นั้น ข้ำพเจ้ำคำดว่ำข้ำพเจ้ำจะได้รับรำยงำนประจำปี ภำยหลังวันที่ในรำยงำนของ
ผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่ เกี่ ยวเนื่ องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิ น คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่ มี
สำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรื อปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุ ปได้วำ่ มีกำรแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้อง
สื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวกับผูม้ ี หน้ำที่ ในกำรกำกับดู แลเพื่อให้ผูม้ ี หน้ำที่ ในกำรกำกับดู แลดำเนิ นกำรแก้ไขข้อมูลที่ แสดงขัดต่ อ
ข้อเท็จจริ ง
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-3ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มหี น้ ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลต่ องบกำรเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินรวมเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงินรวมที่ปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง เปิ ดเผย
เรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่อง เว้นแต่
ผูบ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ได้ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมโดยรวมปรำศจำกกำร
แสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่ว่ำจะเกิ ดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำดและเสนอรำยงำนของ
ผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ยควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผล คือควำมเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำร
รับประกัน ว่ำกำรปฏิ บัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญ ชี จะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สำระสำคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิ ดจำกกำรทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมี สำระสำคัญ เมื่ อ
คำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินรวมจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง


ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงินรวมไม่วำ่ จะเกิดจำก
กำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิ บตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้นและได้
หลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็ นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ ไม่พบ
ข้อ มูล ที่ ข ัดต่ อข้อ เท็ จจริ งอัน เป็ นสำระส ำคัญ ซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรทุ จริ ต จะสู งกว่ำควำมเสี่ ยงที่ เกิ ด จำกข้อผิ ดพลำด
เนื่ องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูลกำร
แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน



ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่ เกี่ ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่ เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็ นต่อควำมมี ประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม
บริ ษทั



ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชี ที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและกำร
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร

***/4

-4

สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หำรและจำกหลักฐำนกำร
สอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำม
ไม่แน่ นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ของข้ำพเจ้ำโดยให้ขอ้ สังเกตถึงกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบกำรเงินที่ เกี่ยวข้อง หรื อถ้ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ป
ของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กบั หลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม
เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง



ประเมินกำรนำเสนอโครงสร้ำงและเนื้ อหำของงบกำรเงินรวมโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลว่ำงบกำรเงินรวมแสดง
รำยกำรและเหตุกำรณ์ในรู ปแบบที่ทำให้มีกำรนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่



ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรื อกิจกรรมทำง
ธุรกิจภำยในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรกำหนดแนวทำงกำรควบคุมดูแล
และกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำงๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่
ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำก
ข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระจากเรื่ องที่ สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆที่ มีนัยสาคัญมากที่ สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวหรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิ ดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้ คือ นำยเจษฎำ หังสพฤกษ์

(นำยเจษฎำ หังสพฤกษ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3759
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จำกัด
กรุ งเทพมหำนคร
วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563

บริษทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และ บริษทั ย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

(ตรวจสอบแล้ ว)

(ตรวจสอบแล้ ว)

(ตรวจสอบแล้ ว)

บำท

บำท

บำท

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

9

42,037,607

41,073,189

12,559,224

เงินลงทุนชัว่ คราว

10

68,120,177

68,120,177

111,257,506

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

11

12,070,978

12,069,102

15,748,298

สิ นค้าคงเหลือ

12

419,650

419,650

250,058

เงินทดรองจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมด

13

30,155,900

30,155,900

30,155,900

2,062,743

2,062,743

2,579,491

154,867,055

153,900,761

172,550,477

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

14

-

1,000,000

-

ส่วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ

15

10,423,163

10,423,163

4,988,719

สิ ทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า

17

-

-

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - อื่น

16

1,342,979

1,342,979

1,953,644

28.3

28,992,684

28,992,684

31,002,684

2,452,480

2,452,480

2,502,511

43,211,306

44,211,306

40,447,558

198,078,361

198,112,067

212,998,035

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้าประกัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

กรรมการ ______________________________________ กรรมการ ______________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1

บริษทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และ บริษทั ย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

(ตรวจสอบแล้ ว)

(ตรวจสอบแล้ ว)

(ตรวจสอบแล้ ว)

บำท

บำท

บำท

3,162,458

3,012,451

20,069,991

-

-

732,252

-

-

12,913,363

-

-

1,738,995

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

549,125

549,125

899,719

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

3,711,583

3,561,576

36,354,320

หมำยเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

18

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ

17

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

19

2,520

2,520

160,956

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

20

1,181,268

1,181,268

1,858,395

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

370,068

370,068

4,863,985

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

1,553,856

1,553,856

6,883,336

รวมหนีส้ ิน

5,265,439

5,115,432

43,237,656

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2

บริษทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และ บริษทั ย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

(ตรวจสอบแล้ ว)

(ตรวจสอบแล้ ว)

(ตรวจสอบแล้ ว)

บำท

บำท

บำท

1,278,899,861

1,278,899,861

1,181,787,838

1,011,016,654

1,011,016,654

790,200,000

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น

21

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจานวน 2,557,799,722 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
(พ.ศ. 2561 : หุ ้นสามัญจานวน 2,363,575,675 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญจานวน 2,022,033,307 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
(พ.ศ. 2561 : หุ ้นสามัญจานวน 1,580,400,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
ส่วนเกิน (ส่วนต่า) มูลค่าหุ ้นสามัญ

21

(95,989,992)

(95,989,992)

36,500,000

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

22

72,161,480

72,161,480

61,161,480

8,297,905

8,297,905

8,297,905

ยังไม่ได้จดั สรร

(802,673,125)

(802,489,412)

(726,399,006)

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

192,812,922

192,996,635

169,760,379

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

198,078,361

198,112,067

212,998,035

กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3

บริษทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และ บริษทั ย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562

2562

2561

บำท

บำท

บำท

31,214,825
(30,764,382)

31,214,825
(30,764,382)

833,094,213
(888,623,916)

กำไร (ขำดทุน) ขั้นต้ น

450,443

450,443

(55,529,703)

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

4,034,617
(3,120,550)
(78,442,224)
(27,145)

4,033,448
(3,120,550)
(78,257,342)
(27,145)

11,752,554
(83,042,340)
(127,853,273)
(42,797,686)

ขำดทุนก่ อนภำษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ ภาษีเงินได้

(77,104,859)
158,436

(76,921,146)
158,436

(297,470,448)
(21,890,849)

(76,946,423)

(76,762,710)

(319,361,297)

672,304

672,304

2,076,598

672,304

672,304

2,076,598

(76,274,119)

(76,090,406)

(317,284,699)

(0.0460)

(0.0459)

(0.2021)

1,673,224,835

1,673,224,835

1,580,400,000

หมำยเหตุ
รายได้จากการขายและให้บริ การ
ต้นทุนจากการขายและให้บริ การ

19,25

ขำดทุนสุ ทธิสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น :
รำยกำรทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุน ในภำยหลัง :
การวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน

20

รวมรำยกำรทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุ ้น (หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

26

4

บริษทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และ บริ ษทั ย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม
กำไร (ขำดทุน) สะสม

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562

ส่ วนเกินทุน

จัดสรรแล้ ว

ทุนที่ออก

ส่ วนเกิน (ส่ วนตำ่ )

จำกกำรจ่ ำยโดย

- ทุนสำรอง

และชำระแล้ ว

มูลค่ ำหุ้นสำมัญ

ใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

ตำมกฎหมำย

บำท

บำท

บำท

790,200,000

36,500,000

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวม
กำรวัดมูลค่ ำใหม่ ของ

องค์ประกอบอื่นของ

รวม

ยังไม่ ได้ จัดสรร

ผลประโยชน์ พนักงำน

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

61,161,480

8,297,905

(726,399,006)

-

-

169,760,379

การเพิ่มหุ้นสามัญ

21

220,816,654

(132,489,992)

-

-

-

-

-

88,326,662

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

22

-

-

11,000,000

-

-

-

-

11,000,000

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

-

-

(76,946,423)

672,304

672,304

(76,274,119)

โอนไปกาไร (ขาดทุน) สะสม

-

-

-

-

672,304

(672,304)

(672,304)

-

1,011,016,654

(95,989,992)

72,161,480

8,297,905

(802,673,125)

-

-

192,812,922

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

5

บริษทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และ บริ ษทั ย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำไร (ขำดทุน) สะสม
ส่ วนเกินทุน

จัดสรรแล้ว

ทุนที่ออก

ส่ วนเกิน (ส่ วนตำ่ )

จำกกำรจ่ ำยโดย

- ทุนสำรอง

และชำระแล้ ว

มูลค่ ำหุ้นสำมัญ

ใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

ตำมกฎหมำย

บำท

บำท

บำท

790,200,000

36,500,000

-

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

โอนไปกาไร (ขาดทุน) สะสม

-

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

22

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวม
กำรวัดมูลค่ ำใหม่ ของ

องค์ประกอบอื่นของ

รวม

ยังไม่ ได้ จัดสรร

ผลประโยชน์ พนักงำน

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

-

8,297,905

(409,114,307)

-

-

425,883,598

61,161,480

-

-

-

-

61,161,480

-

-

(319,361,297)

2,076,598

2,076,598

(317,284,699)

-

-

-

2,076,598

(2,076,598)

(2,076,598)

-

790,200,000

36,500,000

61,161,480

8,297,905

(726,399,006)

-

-

169,760,379

การเพิ่มหุ้นสามัญ

21

220,816,654

(132,489,992)

-

-

-

-

-

88,326,662

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

22

-

-

11,000,000

-

-

-

-

11,000,000

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

-

-

(76,762,710)

672,304

672,304

(76,090,406)

โอนไปกาไร (ขาดทุน) สะสม

-

-

-

-

672,304

(672,304)

(672,304)

-

1,011,016,654

(95,989,992)

72,161,480

8,297,905

(802,489,412)

-

-

192,996,635

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

6

บริษทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และ บริษทั ย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562
บำท

2562
บำท

2561
บำท

(77,104,859)

(76,921,146)

(297,470,448)

27,145
3,946,150
(169,592)
2,060,031
(16,907,533)
(4,844,511)

27,145
3,948,026
(169,592)
2,060,031
(17,057,540)
(4,844,511)

42,797,686
61,647,407
776,753,445
422,063
(26,159,710)
(102,179,150)
(820,359)
165,861

3,215,807
934,165
(96,520,664)
(1,738,995)
72,710,090
22,823,599

3,215,807
934,165
(96,520,664)
(1,738,995)
72,710,090
22,823,599

3,235,854
5,783,364
1,936,067
96,361,978
1,738,995
-

1,392,948
(268,830)
11,000,000
(683,085)
739,140
(700,806)

1,392,948
(268,830)
11,000,000
(683,085)
739,140
(700,806)

342,630
268,830
61,161,480
(143,452)
(722,471)
(3,270)
(414,257)

กระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาเนินงาน
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(80,089,800)
(1,397,771)
700,806
(12,396,615)

(80,054,218)
(1,397,771)
700,806
(12,396,615)

624,702,543
136,645
(10,683,286)

กระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน

(93,183,380)

(93,147,798)

614,155,902

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ปรับรำยกำรทีก่ ระทบกำไร (ขำดทุน) เป็ นเงินสดรั บ (จ่ ำย)
การปรับปรุ งต้นทุนทางการเงิน
การปรับปรุ งด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยสิ นค้าคงเหลือ (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยสิ นทรัพย์อื่น (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
การปรับปรุ งด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
การปรับปรุ งด้วยหนี้สินอื่นเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
ค่าเสื่ อมราคา ค่าสูญสิ้ นและค่าตัดจาหน่าย
- ค่าเสื่ อมราคา
- ค่าตัดจาหน่าย
ค่าตัดจาหน่ายสิ ทธิการเช่า
การปรับปรุ งผลขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ (กลับรายการ)
การปรับปรุ งผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)
การปรับปรุ งอื่น - การตัดจาหน่ายสิ ทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า
การปรับปรุ งอื่น - การตัดจาหน่ายส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า และอุปกรณ์
การปรับปรุ งด้วยประมาณการหนี้สิน เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การปรับปรุ งด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
การปรับปรุ งด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
การปรับปรุ งด้วยกาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชัว่ คราว
การปรับปรุ งด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า (กลับรายการ)
การปรับปรุ งด้วย (กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์
การปรับปรุ งอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

15
16
15,16,17
17
15
20
11
22
10
15

7

บริษทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และ บริษทั ย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพือ่ ลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายจากการซื้ อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

14
10
10
15
15
16

งบกำรเงินรวม
2562
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
บำท

2561
บำท

150,069,227
(106,248,813)
519,854
(8,922,270)
(323,500)

(1,000,000)
150,069,227
(106,248,813)
519,854
(8,922,270)
(323,500)

45,000,000
(181,086,156)
3,271
(3,148,383)
(851,544)

35,094,498

34,094,498

(140,082,812)

88,326,662
(732,252)
(27,145)

88,326,662
(732,252)
(27,145)

(4,156,800)
(440,000,000)
22,000,000
(22,000,000)
38,000,000
(38,000,000)
(399,252)
(30,124,933)

กระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

87,567,265

87,567,265

(474,680,985)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

29,478,383
12,559,224

28,513,965
12,559,224

(607,895)
13,167,119

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี

42,037,607

41,073,189

12,559,224

กระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
จ่ายต้นทุนในการจัดทารายการเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
เงินสดจ่ายจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
เงินสดจ่ายภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายดอกเบี้ย

21

กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิม่ เติม
1. เพือ่ วัตถุประสงค์ในการจัดทางบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้น
ในตัว๋ สัญญาใช้เงินซึ่ งกาหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
2. รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสาคัญสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

22

งบกำรเงินรวม
2562
บำท
11,000,000
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนชื่อจาก “บริ ษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จากัด (มหาชน)” เป็ น “บริ ษทั บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)” โดยได้
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และได้เปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯจากเดิม “DIGI”
เป็ น “B52” มีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนแปลงที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯจากเดิมอยูท่ ี่เลขที่ 390 อาคาร ABC World ชั้น 2 ซอยรามคาแหง 30 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ
10240 เป็ นเลขที่ 973 อาคารเพรสิ เด้นทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
การประกอบการธุรกิจหลักของบริ ษทั คือ การจัดจาหน่ ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค การซื้ อขายสิ นค้าและบริ การออนไลน์ภายใต้ชื่อ
เอบี ซี พ ้อ ยท์ การให้บ ริ ก ารทางการช าระเงิน ผ่า นอิ เลคทรอนิ ก ส์ (e-Payment) ภายใต้ชื่ อ Wechat และ Alipay และลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2562 บริ ษทั มีผถู ้ ือหุ ้นใหญ่ คือนายจิรวุฒิ คุวานันท์ และบริ ษ ัท ทีเจดี จากัด ซึ่ งถือหุ ้น สามัญของบริ ษทั ฯใน
สัด ส่ วนร้อ ยละ 41.10 และร้อ ยละ 13.60 ตามล าดับ (ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 : นายจิ รวุฒิ คุ วานัน ท์และนายปรเมษฐ์ รังรอง
ธานินทร์ ในสัดส่ วนร้อยละ 20 และร้อยละ 21.42 ตามลาดับ)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

2.

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน
2.1.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำข้ อมูลทำงกำรเงิน
งบการเงินได้จัดทาขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายถึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่ องที่อธิ บายในนโยบาย
การบัญชีในลาดับต่อไป
การจัดท างบการเงิ นให้ สอดคล้องกับหลักการบัญ ชี ที่ รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ ใช้ประมาณการทางบัญ ชี
ที่ ส าคัญและการใช้ดุ ลยพิ นิ จของผูบ้ ริ หารซึ่ งจัดท าขึ้ นตามกระบวนการในการน านโยบายการบัญชี ของบริ ษ ัทไปถื อปฏิ บ ัติ
กิจการเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อความซับซ้อน หรื อเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนยั สาคัญต่อ
งบการเงินในหมายเหตุ 6
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้ นจากงบการเงินตามกฎหมายที่ เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อมี การ
ตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
2.2.

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย มีอานาจ
ควบคุมหรื อถือหุ น้ เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ น้ ที่บริ ษทั มีสิทธิ ออกเสี ยง ดังนี้

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ทันใจ
ดิสทริ บิวชัน่ จากัด

ลักษณะธุรกิจ
จาหน่ายสิ นค้า
อุปโภค - บริ โภค

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ
ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ธันวาคม 2561
99.97

-

ข) บริ ษทั ฯนางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอานาจในการควบคุมบริ ษทั
ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ค) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
ง) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้ แล้ว
จ) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุ ม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุน และสิ น ทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่
ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบ
แสดงฐานะการเงินรวม
บริ ษทั ฯจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ตามวิธีราคาทุน
รายการบัญชีกบั บริ ษทั ย่อยที่มีสาระสาคัญได้ถูกหักออกจากงบการเงินรวมแล้ว
งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี เช่ นเดี ยวกับที่ใช้สาหรับรายการบัญชี ที่เหมื อนกันหรื อเหตุการณ์ ทาง
บัญชีที่คล้ายคลึงกันสาหรับการจัดทางบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษ ัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และรายได้รวมของบริ ษทั ย่อยส าหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 และ 2561 คิดเป็ นอัตราส่ วนในงบการเงินรวมโดยสรุ ปได้ดงั นี้ :

บริ ษทั ทันใจ ดิสทริ บิวชัน่ จากัด

สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ย่อย
คิดเป็ นอัตราร้อยละในสิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
0.49
-

รายได้รวมของบริ ษทั ย่อยคิดเป็ น
อัตราร้อยละในรายได้รวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
-
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
2.3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
2.3.1. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ น
การอธิ บายให้ชัดเจนเกี่ ยวกับวิธี ปฏิ บ ัติทางการบัญชี และการให้แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ก ับผูใ้ ช้มาตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่ าวมาถื อปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่ องบการเงินของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้ จำกสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับบริ การโฆษณา
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่
ลูกค้า
เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยูใ่ น
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรับการรับรู ้รายได้ที่
เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทากับลูกค้า โดยกิ จการจะรับรู ้รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะ
มีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจ
และพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานฉบับนี้ ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
2.3.2. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงิน ที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่ าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัด ให้มีข้ ึนเพื่อ ให้มีเนื้ อหาเท่ า
เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการอธิ บายให้ชัดเจนเกี่ ยวกับวิธี
ปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่ดงั ต่อไปนี้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือ ทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้ สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณ
การด้อยค่ าของเครื่ อ งมือ ทางการเงิน โดยใช้แ นวคิด ของผลขาดทุน ด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น และหลักการ
เกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี
และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนามาตรฐาน
กลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ ำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ
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และการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคง
ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 17
กลุ่ มบริ ษทั คาดว่าจะนามาตรฐานทางการเงินฉบับนี้ มาถื อปฏิ บตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการนามาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถื อปฏิบตั ิใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุ งกับกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ
ไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั คาดว่าการนามาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ สิ นทรัพย์ของกลุ่ มบริ ษทั มีจานวนเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้ นประมาณ 20.76 ล้านบาท และ
เฉพาะของบริ ษทั ฯประมาณ 20.76 ล้านบาท และหนี้ สินของกลุ่มบริ ษทั มีจานวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้ นประมาณ 20.76
ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ฯประมาณ 20.76 ล้านบาท
3.

นโยบำยกำรบัญชี
3.1.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่ งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

3.2.

เงินลงทุนระยะสั้น
บริ ษทั มีเงินลงทุนระยะสั้น 2 ประเภท คือ เงินลงทุนเพื่อค้า และเงิน ฝากประจาที่มีอายุมากกว่าสามเดือน การจัดประเภท
ขึ้นอยูก่ บั จุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูก้ าหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสาหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและ
ทบทวนการจัดประเภทเป็ นระยะ
เงินลงทุ นทั้ง 2 ประเภทรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกด้วยราคาทุ น ซึ่ งหมายถึ งมู ลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ให้ไปเพื่ อให้ได้มา
ซึ่ งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทารายการ
เงินลงทุนเพื่อค้าวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกาไรและขาดทุนที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ งของเงินลงทุนเพื่อค้า
รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
เงินฝากประจาที่มีอายุมากกว่าสามเดือนวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนหักด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั จะทดสอบค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผือ่ การด้อยค่าเกิ ดขึ้น หากราคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั จะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่ารวมไว้ในกาไร
หรื อขาดทุน
ในการจาหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตามบัญชี ของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นกาไรหรื อขาดทุน กรณี ที่จาหน่ ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้ หรื อ
ตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จาหน่า ยจะกาหนดโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนัก
ด้วยราคาตามบัญชีจากจานวนทั้งหมดที่ถือไว้
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3.3.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนี้ การค้ารับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจานวนเงินที่เหลืออยู่หกั ด้วยค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญซึ่ งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี
ของลูกหนี้ การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลู กหนี้ การค้า หนี้ สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู ้ไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

3.4.

สินค้ำคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ประกอบด้วย สิ นค้าคงเหลือสาหรับธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (e-commerce) ซึ่ งแสดงด้วยราคาทุนหรื อ
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคานวณโดยวิธี เฉพาะเจาะจง และสิ น ค้าซื้ อมาขายไป
สาหรับธุรกิจจัดจาหน่ายสิ นค้าอุปโภค-บริ โภค แสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่ าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคา
ทุนของสิ นค้าคานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ย
มูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุ รกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นต้องจ่าย
เพื่อให้สินค้านั้นขายได้
ต้นทุนในการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่น ค่าขนส่ งหักด้วยส่ วนลดและ
เงินที่ได้รับคืนจากการซื้ อสิ นค้า (ถ้ามี)
บริ ษทั บันทึกบัญชีค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพเท่าที่จาเป็ น

3.5.

ส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม ต้นทุนเริ่ มแรกจะรวมต้นทุนทางตรง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นทรัพย์น้ นั
ต้นทุนที่เกิ ดขึ้นภายหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อรับรู ้แยกเป็ นอี กสิ นทรัพย์หนึ่ งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิ ดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริ ษทั และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้
อย่างน่ าเชื่อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สาหรับค่าซ่ อมแซมและบารุ งรักษาอื่น ๆ
บริ ษทั จะรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์คานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการ
ไว้ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี

ทุ ก สิ้ น รอบรอบระยะเวลารายงาน บริ ษ ัท ได้มีก ารทบทวนและปรับ ปรุ งมูล ค่ าคงเหลื อ และอายุก ารให้ป ระโยชน์ ข อง
สิ นทรัพย์ให้เหมาะสม
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ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ทันที (หมายเหตุ 3.8)
ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการจาหน่ ายส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ
ที่ได้รับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้บญั ชีในกาไรหรื อขาดทุน
3.6.

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้น ทุน ที่ใ ช้ใ นการบารุ งรักษาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ให้บนั ทึ ก เป็ นค่ าใช้จ่ายเมื่ อ เกิ ด ขึ้น ค่า ใช้จ่ายที่ เกิ ดจากการพัฒ นา
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งบริ ษทั เป็ นผูด้ ูแลจะรับรู ้
เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อเป็ นไปตามข้อกาหนดทุกข้อดังนี้







มีความเป็ นไปได้ทางเทคนิคที่กิจการจะทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อนามาใช้ประโยชน์หรื อขายได้
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็ จสมบูรณ์และนามาใช้ประโยชน์หรื อขาย
กิจการมีความสามารถที่จะนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั มาใช้ประโยชน์หรื อขาย
สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
มีค วามสามารถในการจัด หาทรัพยากรด้า นเทคนิ ค ด้า นการเงิน และด้า นอื่ น ได้เพี ยงพอที่ จะน ามาใช้เพื่ อ ท าให้
การพัฒนาเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ และนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์หรื อนามาขายได้
กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ ายที่เกี่ ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เกิ ดขึ้นในระหว่างการพัฒ นา
ได้อย่างน่าเชื่อถือ

ต้นทุนโดยตรงที่รับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทางานในทีมพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจานวนเงินที่เหมาะสม
ต้นทุนการพัฒนาอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขเหล่านี้ จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิ ดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่ อนหน้านี้ รับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในเวลาภายหลัง
ต้น ทุน ในการพัฒ นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรับรู ้เป็ นสิ น ทรัพ ย์และตัดจาหน่ า ยโดยใช้วิธี เส้น ตรง ตลอดอายุก ารให้
ประโยชน์ตามประมาณการ 3 - 5 ปี
3.7.

สิทธิกำรเช่ ำ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิการเช่า บันทึกเป็ นสิ นทรัพย์และตัดจาหน่าย โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการเช่า เป็ นระยะเวลา
30 ปี

3.8.

กำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ ชดั (เช่น ค่าความนิ ยม) ซึ่ งไม่มีการตัดจาหน่ ายจะถู กทดสอบการด้อยค่ า
เป็ นประจาทุ กปี สิ น ทรัพย์อื่น ที่ มีก ารตัด จาหน่ า ยจะมี ก ารทบทวนการด้อยค่า เมื่ อ มีเหตุ การณ์ หรื อ สถานการณ์ บ่งชี้ ว่ า
ราคาตามบัญชีอาจสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้เมื่อราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
สู งกว่ามูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งหมายถึ งจานวนที่สูงกว่าระหว่างมูล ค่ายุติธรรมหักต้น ทุนในการขายเทียบกับ
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มูลค่าจากการใช้ สิ นทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่ วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ข องการประเมินการ
ด้อยค่า สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิ ยมซึ่งรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะ
ถูกประเมินความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
3.9.

สัญญำเช่ ำระยะยำว
กรณีที่บริ ษัทเป็ นผู้เช่ า
สั ญ ญาระยะยาวเพื่ อเช่ าสิ น ทรัพย์ซ่ ึ งผูใ้ ห้เช่า เป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่
สัญญาเช่านั้นถื อเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่ าดังกล่ าว สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจู งใจที่ได้รับจาก
ผูใ้ ห้เช่า จะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่ ายานพาหนะซึ่ งผูเ้ ช่ าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทั้งหมดถื อเป็ นสัญ ญาเช่ า
การเงิน ซึ่ งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ ของจานวนเงินที่ ตอ้ ง
จ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ ายดังกล่ าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สิ นและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่ อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สิ น
คงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ล ะสัญญา ภาระผูก พัน ตามสัญ ญาเช่ าหัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สิ น ตาม
สัญญาเช่าการเงิน ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทาให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวด
เป็ นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี้ สินที่เหลื ออยู่ สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่ าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอด
อายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
กรณีที่บริ ษัทเป็ นผู้ให้ เช่ า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงานรวมแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินในส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์ และ
ตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกั บรายการส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์
ของบริ ษทั ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายคลึ งกัน รายได้ค่ าเช่ า (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจู งใจที่ได้จ่ายให้แก่ ผเู ้ ช่ า) รับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรง
ตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

3.10. เงินกู้ยืม
เงินกูย้ มื รับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทารายการที่เกิดขึ้น เงินกูย้ ืมวัดมูลค่า
ในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ผลต่างระหว่างเงินที่ได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจัดทา
รายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชาระหนี้ น้ นั จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกูม้ าจะรับรู ้เป็ นต้นทุนการจัดทารายการเงินกูใ้ นกรณีที่มีความเป็ นไปได้ที่จะใช้วงเงินกู้
บางส่ วนหรื อทั้งหมด ในกรณี น้ ี ค่าธรรมเนี ยมจะรอการรับรู ้จนกระทัง่ มีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็ นไปได้
ที่จะใช้วงเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมดค่าธรรมเนี ยมจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายจ่ ายล่ วงหน้าสาหรับการให้บริ การสภาพคล่ องและ
จะตัดจาหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เงินกูย้ ืมจัดประเภทเป็ นหนี้ สิน หมุนเวียนเมื่อบริ ษทั ไม่ มีสิทธิ อนั ปราศจากเงื่อนไขให้เลื่ อนชาระหนี้ ออกไปอีกเป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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3.11. ภำษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู ้ใน
กาไรหรื อ ขาดทุน ยกเว้น ส่ วนภาษี เงิน ได้ที่เกี่ ยวข้อ งกับรายการที่รับรู ้ในก าไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จอื่ น หรื อรายการที่รับรู ้
โดยตรงไปยังส่ ว นของเจ้าของ ในกรณี น้ ี ภ าษี เงิน ได้ตอ้ งรับรู ้ ในกาไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จอื่ น หรื อโดยตรงไปยังส่ วนของ
เจ้าของตามลาดับ
ภาษี เงิน ได้ข องปี ปั จจุบนั ค านวณจากอัตราภาษี ตามกฎหมายภาษี ที่มีผลบังคับใช้อ ยู่ หรื อ ที่ค าดได้ค่ อ นข้างแน่ ว่าจะมี
ผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริ ษทั ต้องดาเนิ นงานอยูแ่ ละเกิดรายได้เพื่อเสี ยภาษี ผูบ้ ริ หาร
จะประเมินสถานะของการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวดๆ ในกรณี ที่มีสถานการณ์ที่การนากฎหมายภาษี ไปปฏิบตั ิ
ขึ้นอยูก่ บั การตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระภาษีแก่หน่ วยงาน
จัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ตามวิธีหนี้ สิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน และราคา
ตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จะไม่รับรู ้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู ้เริ่ มแรกของรายการสิ นทรัพย์หรื อรายการหนี้ สิน
ที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุ รกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไรหรื อขาดทุนทั้งทางบัญชี
หรื อทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร)ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้
ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษี ดงั กล่าวจะนาไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชาระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู ้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนาจานวน
ผลต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์
สิ น ทรั พย์ภ าษี เงิน ได้รอการตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เงิน ได้รอการตัด บัญ ชี จะแสดงหักกลบกัน ก็ต่อ เมื่อ กิ จการมีสิ ท ธิ
ตามกฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัด บัญชี แ ละหนี้ สิ นภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี เกี่ ยวข้องกับภาษี เงินได้ที่ประเมิน โดยหน่ วยงานจัด เก็บภาษี
หน่ วยงานเดี ยวกัน โดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่ วยภาษี เดี ยวกัน หรื อ หน่ ว ยภาษี ต่างกัน ซึ่ งตั้งใจจะจ่ ายหนี้ สิ น และสิ น ทรั พย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
3.12. ผลประโยชน์ พนักงำน
บริ ษทั ได้จดั ให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานในหลายรู ปแบบ บริ ษทั มีท้ งั โครงการสมทบเงินและโครงการ
ผลประโยชน์
บริ ษทั รับรู ้หนี้ สิ น ค่าใช้จ่ายสาหรับโบนัส และรับรู ้ประมาณการผลประโยชน์ เมื่อมีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรื อตาม
ประเพณีปฏิบตั ิในอดีต ซึ่ งก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน
สาหรับโครงการสมทบเงินบริ ษทั จะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจานวนเงินที่คงที่ บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรื อ
ภาระผูกพันจากการอนุ มานที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มเมื่อได้มีการจ่ายเงินสมทบไปแล้ว ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะ
จ่ายให้พนักงานทั้งหมดสาหรับการให้บริ การจากพนักงานทั้งในอดีตและปั จจุบนั บริ ษทั จะจ่ายสมทบให้กบั กองทุนสารอง
เลี้ ยงชี พ ซึ่ งบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุ น ภายนอกตามเกณฑ์แ ละข้อ ก าหนดของพระราชบัญ ญัติกองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ
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พ.ศ. 2530 เงินสมทบจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกาหนดชาระ สาหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะ
ถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรื อหักออกเมื่อครบกาหนดจ่าย
สาหรับโครงการผลประโยชน์ คือ โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะกาหนดจานวน
เงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษี ยณอายุ โดยส่ วนใหญ่ จะขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย เช่ น อายุ จานวนปี ที่ให้บริ การ
และค่าตอบแทน
หนี้ สินสาหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุ บนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนี้ คานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยอิ สระ
ทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ ซึ่ งมูลค่ าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลด
กระแสเงิน สดออกในอนาคต โดยใช้อ ัตราผลตอบแทนในตลาดของพัน ธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงิน
ที่จ ะจ่ า ยภาระผูก พัน และวัน ครบก าหนดใกล้เคี ยงกับ ระยะเวลาที่ ตอ้ งชาระภาระผูก พัน โครงการผลประโยชน์ เมื่ อ
เกษียณอายุ
กาไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ที่เกิ ดขึ้นจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐาน
จะต้องรับรู ้ในส่ วนของเจ้าของผ่านกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นในงวดที่ เกิ ด ขึ้น และได้รวมอยู่ในกาไรสะสมในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้าของ
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุน
3.13. ประมำณกำรหนีส้ ิน
ประมาณการหนี้ สิ น จะรับรู ้ ก็ ต่อ เมื่ อบริ ษทั มีภ าระผูก พัน ในปั จจุ บนั ตามกฎหมายหรื อ ตามข้อ ตกลงที่จัดทาไว้ อัน เป็ น
ผลสื บเนื่ อ งมาจากเหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ตซึ่ งการชาระภาระผูก พัน นั้ น มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ว่ า จะส่ งผลให้บ ริ ษ ัท
ต้องสู ญเสี ยทรัพยากรออกไป และประมาณการจานวนที่ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ
บริ ษทั จะวัดมูลค่ าของจานวนประมาณการหนี้ สิ น โดยใช้มูลค่าปั จจุ บนั ของรายจ่ ายที่คาดว่าจะต้องนามาจ่ ายชาระภาระ
ผูกพัน โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซ่ ึ งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและความ
เสี่ ยงเฉพาะของหนี้ สินที่กาลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้ สินเนื่ องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู ้เป็ น
ดอกเบี้ยจ่าย
3.14. กำรจ่ ำยโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
การจ่ ายโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์ที่ชาระด้วยตราสารทุน บริ ษ ัทจะวัดมูล ค่ าสิ น ค้า หรื อ บริ การที่ไ ด้รับและการเพิ่ มขึ้ น ของ
ส่ วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้วยมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่บริ ษทั ได้รับสิ นค้าหรื อคู่สัญญาได้
ให้บริ การ ถ้าสิ่ งตอบแทนที่บริ ษทั ได้รับสามารถระบุได้ (ถ้ามี) มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออก โดยปกติ
สถานการณ์ดงั กล่าวแสดงให้เห็นว่ามีสิ่งตอบแทนอื่นที่บริ ษทั ได้รับ บริ ษทั วัดมูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การที่ไม่สามารถระบุ
ได้ที่ได้รับด้วยผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายชาระโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์และมูลค่ายุติธรรมของสิ นค้าหรื อ
บริ การที่สามารถระบุได้ที่ได้รับมา (หรื อที่จะได้รับ) ทั้งนี้ บริ ษทั จะวัดมูลค่าของสิ น ค้าหรื อบริ การที่ไม่สามารถระบุที่ได้
รับมา ณ วันที่ให้สิทธิ
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3.15. ทุนเรื อนหุ้น
หุ ้น สามัญ จะจัด ประเภทไว้เป็ นส่ ว นของเจ้า ของ ต้น ทุ น ที่เพิ่ มขึ้น เกี่ ยวกับการออกหุ ้น ใหม่ หรื อ สิ ทธิ ในการซื้ อขายหุ ้น
ที่จ่ายออกไปโดยแสดงรายการดังกล่าวด้วยจานวนเงินสุ ทธิจากภาษีไว้เป็ นรายการหักในส่ วนของเจ้าของ โดยนาไปหักจาก
สิ่ งตอบแทนที่ได้รับจากการออกตราสารทุนดังกล่าว
3.16. กำรรับรู้ รำยได้
รำยได้ จำกกำรขำย
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้โอนอานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว รายได้จากการขาย
แสดงมูลค่าตามราคาในใบกากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
ในกรณี ที่มีการขายสิ นค้าพร้อมการให้บริ การ (Multiple element arrangements) องค์ประกอบของรายได้จะปันส่ วนตาม
สัดส่ วนให้กบั สิ นค้าที่ส่งมอบและภาระที่ตอ้ งปฏิ บตั ิในการให้บริ การที่รวมอยูใ่ นสัญญาโดยให้มีความสัมพันธ์กบั ราคาขาย
แบบเอกเทศของสิ นค้าหรื อบริ การที่แตกต่างกันตามข้อผูกพันตามสัญญา
รายได้ที่รับรู ้แ ล้วแต่ยงั ไม่ถึ งกาหนดเรี ยกชาระตามสัญ ญาแสดงไว้เป็ น “สิ น ทรัพย์ที่เกิดจากสัญ ญา” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ซึ่ งจะจัดประเภทเป็ นลูกหนี้ อื่นเมื่อกิจการมีสิทธิ ที่จะได้รับชาระโดยปราศจากเงื่อนไข
จานวนเงินที่กิจการได้รับหรื อมีสิทธิ ได้รับจากลูกค้าแต่ยงั มีภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้กบั ลูกค้าแสดงไว้เป็ น “หนี้ สินที่เกิ ดจาก
สัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อได้ปฏิบตั ิตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็ จสิ้ น
3.17. ข้ อมูลจำแนกตำมส่ วนงำน
ส่ วนงานดาเนิ น งานได้ถู ก รายงานในลัก ษณะเดี ยวกับรายงานภายในที่น าเสนอให้ผูม้ ีอ านาจตัดสิ น ใจสู งสุ ดด้า นการ
ดาเนินงาน ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของส่ วนงานดาเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการบริ ษทั ที่ทาการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
4.

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
4.1.

ปัจจัยควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
กิจกรรมของบริ ษทั ย่อมมีความเสี่ ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่ งได้แก่ ความเสี่ ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิ ด
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงด้านราคา) ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
แผนการจัดการความเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษ ัทจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่
ทาให้เสี ยหายต่อผลการดาเนินงานทางการเงินของบริ ษทั ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
4.1.1.

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อ
ผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั มีความเสี่ ยงเป็ นปกติจากอัตราดอกเบี้ยเนื่ องจากเงิน
กูย้ มื จากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั พิจารณาว่าไม่จาเป็ นต้องใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่ อป้องกัน
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ความเสี่ ยงดังกล่ า ว เนื่ อ งจากฝ่ ายบริ ห ารเชื่ อ ว่ าความผัน ผวนของอัตราดอกเบี้ ยในตลาดในอนาคตจะไม่ มี
ผลกระทบต่อผลการดาเนินงานอย่างเป็ นสาระสาคัญ
4.1.2.

ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรให้ สินเชื่ อ
บริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ บริ ษทั มีนโยบายที่เหมาะสมเพื่อทาให้
เชื่อมัน่ ได้ว่าได้ขายสิ นค้าและให้บริ การแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยูใ่ นระดับที่เหมาะสม บริ ษทั มีนโยบายจากัด
วงเงินธุรกรรมการให้สินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม

4.1.3.

ควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่อง
จานวนเงินสดที่มีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี่ ยง
ของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงินอานวย
ความสะดวกในการกูย้ มื ที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่ วนงานบริ หารเงินของบริ ษทั ได้ต้งั เป้าหมายว่าจะ
ใช้ค วามยืดหยุ่น ในการระดมเงิน ทุนโดยการรักษาวงเงินสิ น เชื่ อ ที่ ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่ อ งจาก
ลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่เป็ นฐานของบริ ษทั มีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้

4.2.

เครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ น ทรัพย์ทางการเงินของกิ จการที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน สด
เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น และเงินลงทุนเผื่อขาย หนี้ สินทางการเงินของบริ ษทั ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดง
ฐานะทางการเงินประกอบด้วย เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น และเงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน นโยบายการบัญชีเฉพาะสาหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ราคาตามบัญชี ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลู กหนี้ การค้าและลู กหนี้ อื่น เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น ถูกเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมในหมายเหตุ 5

5.

กำรประมำณมูลค่ ำยุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง
(ก)

เครื่ องมือทางการเงินในระดับที่ 1
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ ซ้ื อขายในตลาดที่มีสภาพคล่ องอ้างอิ งจากราคาเสนอซื้ อขาย ณ วันที่ ในงบการเงิน
ตลาดจะถือเป็ นตลาดที่มีสภาพคล่องเมื่อราคาเสนอซื้ อขายมีพร้อมและสม่าเสมอ และราคานั้นแสดงถึ งรายการในตลาดที่เกิดขึ้น
จริ งอย่างสม่าเสมอ ในราคาซึ่ งคู่สัญญาซึ่งเป็ นอิสระจากกันพึงกาหนดในการซื้ อขาย (Arm’s length basis) ราคาเสนอซื้ อขายที่ใช้
สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดยบริ ษทั ได้แก่ราคาเสนอซื้ อปัจจุบนั เครื่ องมือทางการเงินนี้ รวมอยูใ่ นระดับที่ 1
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(ข)

เครื่ องมือทางการเงินในระดับที่ 2
มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ที่ไม่ได้มี การซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่ องวัดมู ลค่ าโดยใช้เทคนิ คการประเมิ น
มูลค่าซึ่ งใช้ประโยชน์สูงสุ ดจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ที่มีอยู่และอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่
เป็ นไปได้ ถ้าข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญทั้งหมดในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ เครื่ องมือนั้นจะรวมอยู่ใน
ระดับที่ 2 โดยเทคนิ คเฉพาะในการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่ วย
จากบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน

(ค)

เครื่ องมือทางการเงินในระดับที่ 3
ถ้าข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญข้อใดข้อหนึ่ งหรื อมากกว่าไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด เครื่ องมือนั้นจะรวมอยูใ่ นระดับที่ 3
ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี

6.

ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ ข้ อสมมติฐำนและกำรใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่ อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่ งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
บริ ษทั มีการประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี อาจไม่ตรง
กับผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง ประมาณทางการบัญ ชี ที่ส าคัญ และข้อสมมติ ฐานที่ มีความเสี่ ยงอย่างเป็ นสาระส าคัญที่อาจเป็ นเหตุ ให้เกิ ดการ
ปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี้
6.1.

ส่ วนปรับปรุ งอำคำร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือสาหรับส่ วนปรับปรุ งอาคาร อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซึ่ งอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากอายุการใช้งานเชิงเทคนิ คและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ โดยผูบ้ ริ หาร
จะมีการทบทวนค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการใน
งวดก่อนอย่างเป็ นสาระสาคัญ หรื อมีการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อเลิกใช้

6.2.

ประมำณกำรกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์
ผูบ้ ริ หารทดสอบการด้อยค่าของสิ นทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี้ ตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุ 3.8

6.3.

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี เกิ ดจากผลแตกต่ างชัว่ คราวบางรายการซึ่ งมี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ที่จะใช้สิ ทธิ
ประโยชน์ ทางภาษี โดยการประมาณการของผูบ้ ริ หาร ซึ่ งมี ข ้ อสมมติ ฐานจากการคาดการณ์ ผลก าไรที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ น
ในอนาคต และปรับปรุ งด้วยปั จจัยความผันผวนภายนอกอย่างอื่ นที่คาดว่าจะกระทบต่อประมาณผลก าไรที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น
รวมทั้งการพิจารณาการใช้ผลขาดทุนทางภาษีในอดีต ซึ่ งผูบ้ ริ หารได้พิจารณาด้วยหลักความระมัดระวังรอบคอบ

6.4.

กำรจ่ ำยโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ผูบ้ ริ หารประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่วดั มูลค่า โดยอ้างอิงกับราคาตลาดของตราสารทุน และบันทึก
มูลค่ าต่ ากว่าของมูลค่ าสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้รับกับมูลค่ ายุติธรรมของตราสารทุน เป็ นรายจ่ ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์และ
ส่ วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ในจานวนเดียวกัน ตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุ 3.14
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7.

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่ วนของทุน
วัตถุ ประสงค์ของบริ ษ ัทในการบริ หารทุ นของบริ ษ ัทนั้ นเพื่ อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการด าเนิ นงานอย่างต่ อเนื่ องของบริ ษ ัท
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลด
ต้นทุนของเงินทุน
ในการดารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุ น บริ ษ ัทอาจปรับนโยบายการจ่ ายเงิน ปั น ผลให้ก ับผูถ้ ื อหุ ้น การคื น ทุ นให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น
การออกหุ น้ ใหม่ หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้ สิน

8.

ข้ อมูลตำมส่ วนงำน
ในปี 2561 บริ ษ ัทดาเนิ น กิ จการใน 3 ส่ วนงานหลัก คื อ ส่ วนงานธุ รกิ จอสั งหาริ มทรัพย์ ส่ วนงานธุ รกิ จพาณิ ชย์อิ เล็ กทรอนิ ก ส์
(e-Commerce) ซึ่ งรวมถึ ง การซื้ อขายสิ นค้าและบริ การออนไลน์ ภายใต้ชื่อ เอบี ซี พอ้ ยท์ การให้บริ การชาระเงิน (e-Payment) ผ่าน
WeChat และ Alipay และส่ วนงานให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์และให้บริ การสาธารณูปโภค
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิให้ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและ
อาคาร โดยมีผลการยกเลิกสัญญาในวันที่ 31 มกราคม 2562 ซึ่งเป็ นการยกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนดเวลาตามสัญญาเช่าดังกล่าว ผลของ
มติที่ประชุ มดังกล่าวทาให้บริ ษทั ยกเลิกส่ วนงานธุ รกิ จให้เช่าพื้นที่อาคารและให้บริ การสาธารณู ปโภคตั้งแต่วนั ที่ 31 มกราคม 2562 เป็ น
ต้นมา
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิให้เริ่ มดาเนิ นธุ รกิจในส่ วนงานธุ รกิ จ
ใหม่ได้แก่ ส่ วนงานธุ รกิจจาหน่ ายสิ นค้าอุปโภค-บริ โภค นอกจากนี้ ที่ประชุ มคณะกรรมการยังมีมติอนุ มตั ิให้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั
ย่อยโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจในส่ วนงานธุรกิจดังกล่าว (ดูหมายเหตุ 14) ส่ วนงานธุ รกิจดังกล่าวเริ่ มดาเนิ นการในระหว่างไตร
มาสที่ 2 ของปี 2562
ณ สิ้ นปี 2562 บริ ษทั จึงมีการดาเนิ นธุรกิจใน 3 ส่ วนงานหลัก ประกอบด้วย 1) ส่ วนงานธุรกิจจาหน่ายสิ นค้าอุปโภค-บริ โภค 2) ส่ วนงาน
ธุ รกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Commerce) ซึ่ งรวมถึง การซื้ อขายสิ นค้าและบริ การออนไลน์ภายใต้ชื่อ เอบีซีพอ้ ยท์ การให้บริ การเป็ น
ตัวแทนชาระเงิน (e-Payment) ผ่าน WeChat และ Alipay และ 3) ส่ วนงานธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิ นงาน จาแนกตามส่ วนงานทางธุ รกิจของบริ ษ ัทสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ตามลาดับ
แสดงดังตารางต่อไปนี้
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ส่ วนงำนธุรกิจอสังหำริมทรัพย์

รายได้
ขาดทุนจากการด้อยค่า
(หมายเหตุ 15, 16, 17)
ผลการดาเนิ นงานตามส่ วนงาน
ต้นทุนที่ไม่สามารถปันส่ วนได้
ขาดทุนจากการดาเนิ นงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิ สาหรับปี

2562
บำท
-

ส่ วนงำนธุรกิจพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

งบกำรเงินรวม
ส่ วนงำนธุรกิจให้ เช่ ำพื้นทีอ่ ำคำร
และให้ บริกำรสำธำรณูปโภค
(ส่ วนงำนทีย่ กเลิก ในปี 2562)

ส่ วนงำนธุรกิจจำหน่ ำยสินค้ ำ
อุปโภค-บริโภค

รวม

2561
บำท
800,000,000

2562
บำท
3,173,701

2561
บำท
9,212,868

2562
บำท
2,695,885

2561
บำท
23,881,345

2562
บำท
25,345,239

2561
บำท
-

2562
บำท
31,214,825

2561
บำท
833,094,213

(75,787) (55,215,789)

597,495

(9,725,956)
(5,977,497)

(470,545)

(84,481,933)
(84,641,976)

(1,355,764)

-

(1,304,601)
(79,807,730)
(81,112,331)
4,034,617
(27,145)
(77,104,859)
158,436
(76,946,423)

(94,207,889)
(145,835,262)
(120,590,054)
(266,425,316)
11,752,554
(42,797,686)
(297,470,448)
(21,890,849)
(319,361,297)

23

บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ส่ วนงำนธุรกิจอสังหำริมทรัพย์

รายได้
ขาดทุนจากการด้อยค่า
(หมายเหตุ 15, 16, 17)
ผลการดาเนิ นงานตามส่ วนงาน
ต้นทุนที่ไม่สามารถปันส่ วนได้
ขาดทุนจากการดาเนิ นงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิ สาหรับปี

2562
บำท
-

ส่ วนงำนธุรกิจพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่ วนงำนธุรกิจให้ เช่ ำพื้นทีอ่ ำคำร
และให้ บริกำรสำธำรณูปโภค
(ส่ วนงำนทีย่ กเลิก ในปี 2562)

ส่ วนงำนธุรกิจจำหน่ ำยสินค้ ำ
อุปโภค-บริโภค

รวม

2561
บำท
800,000,000

2562
บำท
3,173,701

2561
บำท
9,212,868

2562
บำท
2,695,885

2561
บำท
23,881,345

2562
บำท
25,345,239

2561
บำท
-

2562
บำท
31,214,825

2561
บำท
833,094,213

(75,787) (55,215,789)

597,495

(9,725,956)
(5,977,497)

(470,545)

(84,481,933)
(84,641,976)

(1,270,882)

-

(1,219,719)
(79,707,730)
(80,927,449)
4,033,448
(27,145)
(76,921,146)
158,436
(76,762,710)

(94,207,889)
(145,835,262)
(120,590,054)
(266,425,316)
11,752,554
(42,797,686)
(297,470,448)
(21,890,849)
(319,361,297)
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์จาแนกตามส่ วนงานมีดงั ต่อไปนี้

ส่ วนงำนธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์
บำท

ส่ วนงำนธุรกิจ
พำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
บำท

-

14,600

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
สิ นค้าคงเหลือ
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และ
อุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่ วน

งบกำรเงินรวม
ส่ วนงำนธุรกิจให้ เช่ ำ
และบริกำร ส่ วนงำนธุรกิจ
สำธำรณูปโภค จำหน่ ำยสินค้ำ
(ส่ วนงำนทีย่ กเลิก) อุปโภค-บริโภค
บำท
บำท
-

405,050

ส่ วนงำนธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์
บำท

สิ นทรัพย์ท้งั สิ้ น

419,650
10,423,163
1,342,979
185,892,569
198,078,361

สิ นทรัพย์ท้งั สิ้ น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
สิ นค้าคงเหลือ
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และ
อุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่ วน

รวม
บำท

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่ วนงำนธุรกิจให้ เช่ ำ
ส่ วนงำนธุรกิจ
และบริกำร ส่ วนงำนธุรกิจ
พำณิชย์
สำธำรณูปโภค จำหน่ ำยสินค้ำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ส่ วนงำนทีย่ กเลิก) อุปโภค-บริโภค
บำท
บำท
บำท
14,600

-

405,050

รวม
บำท
419,650
10,423,163
1,342,979
185,926,275
198,112,067
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ส่ วนงำนธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์
บำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
สิ นค้าคงเหลือ
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และ
อุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์ท้งั สิ้ น

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่ วนงำนธุรกิจ ส่ วนงำนธุรกิจให้ เช่ ำ ส่ วนงำนธุรกิจ
พำณิชย์
และบริกำร จำหน่ ำยสินค้ำ
อิเล็กทรอนิกส์
สำธำรณูปโภค อุปโภค-บริโภค
บำท
บำท
บำท
250,058

-

-

รวม
บำท
250,058
4,988,719
1,953,644
205,805,614
212,998,035

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
บริ ษทั มีรายได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากลูกค้ารายใหญ่จากส่ วนงานธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์จานวน 800 ล้านบาท
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม
ของกิจการ
9.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทเมื่อทวงถาม
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
บำท
บำท
บำท
21,067
16,723
35,724
42,016,540
41,056,466
12,523,500
42,037,607
41,073,189
12,559,224

เงินฝากธนาคารประเภทเมื่อทวงถามเป็ นเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวันมีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งอยูท่ ี่ร้อยละ 0.20 - 1.30 ต่อปี
(2561 : ร้อยละ 0.20 - 1.30 ต่อปี )
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
10.

เงินลงทุนชั่วครำว
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนชัว่ คราวระหว่างปี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินฝำกประจำ
ทีค่ รบกำหนด
เงินลงทุนเพื่อค้ ำ
ภำยใน 1 ปี
บำท
บำท
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้ อ
จาหน่าย
กาไรจากการตีมูลค่ายุติธรรม
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้ อ
จาหน่าย
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

105,000,000
(44,919,418)
143,452
60,224,034
106,248,813
(100,069,227)
683,085
67,086,705

51,033,472
51,033,472
(50,000,000)
1,033,472

รวม
บำท

156,033,472
(44,919,418)
143,452
111,257,506
106,248,813
(150,069,227)
683,085
68,120,177

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชัว่ คราวมีรายละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินฝำกประจำ
ทีค่ รบกำหนด
เงินลงทุนเพื่อค้ ำ
ภำยใน 1 ปี
บำท
บำท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม

66,403,620
683,085
67,086,705

1,033,472
1,033,472

รวม
บำท

67,437,092
683,085
68,120,177

เงินลงทุนเพื่อค้ ำ
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้า อ้างอิ งจากมูล ค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ( Net Asset Value ) ต่อ หนึ่ งหน่ วยลงทุน ณ วัน ทาการ
สุ ดท้ายของวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่ายุติธรรมนี้ ถูกจัดอยูใ่ นระดับที่ 1 ของลาดับขั้นของมูลค่ายุติธรรม
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
เงินฝำกประจำทีค่ รบกำหนดภำยใน 1 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีเงินฝากประจากับสถาบันการเงินส่ วนที่ไม่ติดภาระค้ าประกันที่มีอายุต้งั แต่วนั ฝากจนถึ งวันครบ
กาหนดอยูร่ ะหว่าง 3 ถึง 12 เดือนและมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.7 - 1.5 ต่อปี (2561 : ร้อยละ 0.9 - 1.7 ต่อปี )
11.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ การค้า - ธุรกิจให้บริ การชาระเงิน
หัก ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
บำท
บำท
บำท
34,398
34,398
1,484,354
4,975,400
(268,830)
34,398
34,398
6,190,924
9,876,633
9,876,633
7,609,487
19,269
19,269
374,826
1,821,062
1,821,062
1,323,456
319,616
317,740
249,605
12,070,978
12,069,102
15,748,298

ลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้

ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้ การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้ การค้า - สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
บำท
บำท
บำท
27,196
27,196
6,124,130
1,196
1,196
130,589
6,006
6,006
3,000
202,035
34,398
34,398
6,459,754
(268,830)
34,398

34,398

6,190,924
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ การค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
บำท
บำท
บำท
ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ

(268,830)
268,830

(268,830)
268,830

(268,830)
-

-

-

(268,830)

ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ได้โอนกลับค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญทั้งจานวน 0.27 ล้านบาท เนื่ องจากได้รับชาระเงินจากลูกหนี้
12.

สินค้ำคงเหลือ

สิ นค้าคงเหลือ - ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สิ นค้าคงเหลือ - ธุรกิจจัดจาหน่ายสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค
รวมสิ นค้าคงเหลือ
13.

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
บำท
บำท
บำท
14,600
14,600
250,058
405,050
405,050
419,650
419,650
250,058

เงินทดรองจ่ ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรโอนกิจกำรทั้งหมด
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั (ผูร้ ับโอน)ได้ทดรองจ่ายค่าภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะให้กบั บริ ษทั ออคิด วิลล์ จากัด (ผู ้
โอน) จานวน 30.16 ล้านบาท ซึ่ งมีข อ้ ตกลงให้ชาระคื น เมื่อ บริ ษทั ออคิ ด วิล ล์ จากัด ได้รับเงิน คื น ภาษี จากรายการเข้า ซื้ อ และ
รับโอนกิจการทั้งหมดจากกรมสรรพากร ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งการได้รับสิ ทธิ การยกเว้นภาษี อากรจากการควบเข้ากันหรื อ
โอนกิ จการทั้งหมดให้แก่ กนั จากผูม้ ีอานาจลงนามของสานักงานสรรพากรพื้ นที่ของผูร้ ับโอนเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 และเมื่อ
บริ ษทั ออคิด วิลล์ จากัด ได้รับเงินคืนจากภาษีดงั กล่าวและชาระบัญชีแล้วเสร็จจะนาเงินดังกล่าวส่ งคืนแก่บริ ษทั อย่างไรก็ตาม ผูม้ ี
อานาจลงนามของสานักงานสรรพากรพื้นที่ของผูโ้ อน กาลังพิจารณาคืนเงินดังกล่าวให้แก่ บริ ษทั ออคิด วิลล์ จากัด ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หาร
คาดว่าจะได้รับเงินคืนภาษีจากรายการดังกล่าวภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
14.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท
บริ ษทั ทันใจ ดิสทริ บิวชัน่ จากัด

ทุนเรียกชำระแล้ว
(บำท)
1,000,000

สัดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
99.97

รำคำทุน
(บำท)
1,000,000

ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัทครั้ งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุ นายน 2562 มี มติ อนุ มตั ิ ให้จัดตั้งบริ ษ ัทย่อยชื่ อ บริ ษ ัท ทันใจ ดิ สทริ
บิวชัน่ จากัด โดยมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่จดั ตั้งบริ ษทั จานวน 1,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 10,000 หุ ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อดาเนิ นธุ รกิจจาหน่ ายสิ นค้าอุปโภค-บริ โภค บริ ษทั ทันใจ ดิสทริ บิวชัน่ จากัด จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่
8 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ลงทุนในหุ น้ สามัญซึ่ งคิดเป็ นอัตราร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
15.

ส่ วนปรับปรุ งอำคำร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่ วนปรับปรุง
อำคำร
บำท

อุปกรณ์ สำหรับ
ธุรกิจให้ เช่ ำ
อำคำร
บำท

เครื่ องติดตั้ง
และเครื่ องใช้
สำนักงำน
บำท

ยำนพำหนะ
บำท

สิ นทรัพย์
ระหว่ ำง
ก่ อสร้ ำง
บำท

รวม
บำท

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

23,268,377
(1,380,316)

5,681,763
(2,166,231)

4,586,183
(2,246,572)

2,616,822
(1,473,262)

-

36,153,145
(7,266,381)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

21,888,061

3,515,532

2,339,611

1,143,560

-

28,886,764

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

21,888,061
(870,174)
(21,017,887)
-

3,515,532
30,564
(1,137,259)
(1,801,108)
607,729

2,339,611
39,159
(1)
(809,620)
(991,578)
577,571

1,143,560
(418,801)
724,759

3,078,660
3,078,660

28,886,764
3,148,383
(1)
(3,235,854)
(23,810,573)
4,988,719

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

23,268,377
(2,250,490)
(21,017,887)

5,712,327
(3,303,490)
(1,801,108)

4,601,136
(3,031,987)
(991,578)

2,616,822
(1,892,063)
-

3,078,660
-

39,277,322
(10,478,030)
(23,810,573)

-

607,729

577,571

724,759

3,078,660

4,988,719

361,362
6,142,754
(21,017,888)
(1,178,381)
21,017,888

607,729
555,010
(920,722)
(1,002,560)
(947,728)
(92,837)
1,801,108

577,571
4,941,804
(338,272)
1,002,560
(857,983)
(1,219,831)
991,578

724,759
(724,758)
-

3,078,660
3,064,094
(6,142,754)
-

4,988,719
8,922,270
(1,258,994)
(22,823,599)
(3,215,807)
23,810,574

5,325,735

-

5,097,427

1

-

10,423,163

6,504,116
(1,178,381)

-

8,225,509
(3,128,082)

2,616,823
(2,616,822)

-

17,346,448
(6,923,285)

5,325,735

-

5,097,427

1

-

10,423,163

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซื้ อเพิ่มขึ้น
การจาหน่าย
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 24)
การด้อยค่า (หมายเหตุ 17)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซื้ อเพิ่มขึ้น
การจาหน่าย
โอน เข้า (ออก)
การตัดจาหน่าย
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 24)
โอนกลับด้อยค่า (หมายเหตุ 17)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั จาหน่ ายเครื่ องมือและอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์และคุรุภณ
ั ฑ์ เครื่ องใช้สานักงาน ให้แก่ผใู ้ ห้เช่าที่ดินและอาคาร
และบางส่ วนจาหน่ ายให้แก่ พนักงานของบริ ษ ัท ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือและอุ ปกรณ์ ส าหรับธุ รกิ จให้เช่ าอาคารที่ไม่ได้ใช้งานในธุ รกิ จ
ปัจจุบนั โดยมีมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่จาหน่ายเท่ากับ 1.23 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากการจาหน่ายเท่ากับ 0.74 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษ ัทมี ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนปรับปรุ งอาคารจานวน 1.18 ล้านบาท (2561 : 0.87 ล้านบาท) ได้รวมอยู่ใน
ต้นทุ น จากการให้เช่ าและบริ การ และค่ าเสื่ อ มราคาของสิ น ทรัพย์อื่ น จานวน 2.04 ล้านบาท (2561 : 2.37 ล้านบาท) ได้รวมอยู่ใน
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีอุปกรณ์จานวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อม
ราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวนเงินประมาณ 4.20 ล้านบาท (2561 : 0.45 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มียานพาหนะซึ่ งได้มาภายใต้สัญญาเช่ าทางการเงินและสัญญาเช่ าซื้ อโดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี เป็ น
จานวนเงิน 0.72 ล้านบาท
16.

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุ ทธิ
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระหว่ำงกำรติดตั้ง
บำท
บำท
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
การซื้ อเพิ่มขึ้น
การโอนเข้า (ออก)
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 24)
การด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

รวม
บำท

27,467,136
(14,391,716)
13,075,420

3,536,000
3,536,000

31,003,136
(14,391,716)
16,611,420

13,075,420
1,730,000
(5,783,364)
(7,400,956)
1,621,100

3,536,000
851,544
(1,730,000)
(2,325,000)
332,544

16,611,420
851,544
(5,783,364)
(9,725,956)
1,953,644

29,197,136
(20,175,080)
(7,400,956)
1,621,100

2,657,544
(2,325,000)
332,544

31,854,680
(20,175,080)
(9,725,956)
1,953,644
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระหว่ำงกำรติดตั้ง
บำท
บำท
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
การซื้ อเพิ่มขึ้น
การโอนเข้า (ออก)
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 24)
การด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

รวม
บำท

1,621,100
143,500
(934,165)
830,435

332,544
180,000
512,544

1,953,644
323,500
(934,165)
1,342,979

4,776,635
(3,946,200)
830,435

512,544
512,544

5,289,179
(3,946,200)
1,342,979

ค่าตัดจาหน่ายจานวน 0.93 ล้านบาท (2561 : 5.78 ล้านบาท) ได้รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
17.

สิทธิกำรเช่ ำจ่ ำยล่ วงหน้ ำ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
บำท
บำท
สิ ทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า
- รายการหมุนเวียน
- รายการไม่หมุนเวียน
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าสิ ทธิการเช่า
รวมสิ ทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า

-

2,581,423
70,128,667
72,710,090
(72,710,090)
-
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
รายการเคลื่อนไหวของค่าสิ ทธิ การเช่าจ่ายล่วงหน้าระหว่างปี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
บำท
บำท
ณ วันที่ 1 มกราคม
การเพิ่มขึ้น
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 24)
การด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

41,061,516
23,700,000
(1,936,067)
(62,825,449)
-

ในระหว่ า งปี 2561 เนื่ องจากมี ข ้อ บ่ ง ชี้ ว่ า สิ นทรั พ ย์ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ สั ญ ญ าเช่ า และให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น ของอาคาร
(“สัญญาเช่า”) อาจเกิดการด้อยค่าหรื อไม่จากการที่อตั ราการเช่า (Occupancy Rate) น้อยกว่าที่คาดไว้อย่างมีสาระสาคัญ บริ ษทั จึงได้
ทาการประเมินการด้อยค่าจากข้อบ่งชี้ดังกล่ าว และในวัน ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2561 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิการยกเลิก
สัญญาเช่าดังกล่าวก่อนครบกาหนดเวลาตามสัญญาเช่า โดยการยกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวมีผลในเดือนมกราคม 2562 ผูบ้ ริ หารได้
พิจารณารับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์เพิ่มทั้งจานวนเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น 84.48 ล้านบาท ในค่าใช้จ่ายในการบริ หารเป็ น
จานวน 5.07 ล้านบาท และต้นทุนจากการขายและให้บริ การเป็ นจานวน 79.41 ล้านบาท ตามการปันส่ วนพื้นที่ใช้ในการประกอบธุ รกิ จ
และพื้ นที่ ให้เช่ าช่ วง ซึ่ งได้รับรู ้ค่ าเผื่อการด้อ ยค่ า เพิ่ มในลู ก หนี้ การค้าและลู ก หนี้ อื่ น (หมายเหตุ 11) ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และ
อุ ปกรณ์ - สุ ทธิ (หมายเหตุ 15) และสิ ท ธิ ก ารเช่ า จ่ ายล่ วงหน้า เป็ นจานวน 2.58 ล้านบาท 21.66 ล้านบาท และ 60.24 ล้า นบาท
ตามลาดับ และได้กลับรายการหนี้ สินอันเกิ ดขึ้นจากการปรับค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรง (หมายเหตุ 17) ทั้งจานวน 54.09 ล้านบาท ใน
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารเป็ นจานวน 3.25 ล้านบาท และต้นทุนจากการขายและให้บริ การเป็ นจานวน 50.84 ล้านบาท ทั้งนี้ รายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินและไม่เกิดเป็ นประจา
ผลจากการยกเลิกสัญญาเช่าตามที่กล่าวข้างต้น บริ ษทั บันทึกล้างบัญชีสิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้าซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี 72.7 ล้านบาท
และกลับรายการค่าเผือ่ ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ ทธิการเช่าในจานวนเดียวกันในระหว่างปี ปัจจุบนั
นอกจากนี้ สัญ ญาเช่ าดังกล่ าวเป็ นสั ญญาที่ สร้างภาระ ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษ ัทจึ งพิจารณารับรู ้ประมาณการหนี้ สิ นจาก
สัญญาเช่าที่สร้างภาระรวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น 1.74 ล้านบาท ในค่าใช้จ่ายในการบริ หารเป็ นจานวน 0.11 ล้านบาท และต้นทุนจากการ
ขายและให้บริ การเป็ นจานวน 1.63 ล้านบาท ผลจากการยกเลิกสัญญาเช่าบริ ษทั กลับรายการประมาณการหนี้ สินจากสัญญาที่สร้าง
ภาระออกทั้งจานวนในระหว่างปี ปัจจุบนั
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
18.

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
บำท
บำท
บำท
เจ้าหนี้ การค้า - ธุรกิจให้บริ การชาระเงิน
เจ้าหนี้ การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รอการรับรู ้
รายได้รับล่วงหน้า
เจ้าหนี้ อื่น
รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น

19.

758,254
1,669,653
153,731
29,362
551,458
3,162,458

758,254
1,519,653
153,731
29,362
551,451
3,012,451

5,421,169
1,031,411
11,025,612
498,418
1,366,177
727,204
20,069,991

ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
บำท
บำท
บำท
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ที่จะจ่ายชาระภายใน 12 เดือน
ที่จะจ่ายชาระเกินกว่า 12 เดือน

ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี - สุ ทธิ

-

-

10,818,455
10,818,455

(2,520)
(2,520)

(2,520)
(2,520)

(10,928,101)
(51,310)
(10,979,411)

(2,520)

(2,520)

(160,956)

35

บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอตัดบัญชี มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
บำท
บำท
บำท
ณ วันที่ 1 มกราคม
รายการที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน (หมายเหตุ 25)

(160,956)
158,436
(2,520)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(160,956)
158,436
(2,520)

(1,866,756)
1,705,800
(160,956)

ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ
บำท

รวม
บำท

10,818,455
10,818,455

10,818,455
10,818,455

10,818,455
(10,818,455)
-

10,818,455
(10,818,455)
-

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในระหว่างปี มีดงั นี้

สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
รายการที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
รายการที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
รายการที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
รายการที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กลับรำยกำร
หนีส้ ิน
บำท

สัญญำเช่ ำ
กำรเงิน
บำท

ค่ำตัดจำหน่ ำย
บำท

รวม
บำท

(10,818,455)
(10,818,455)

(126,435)
20,263
(106,172)

(1,740,321)
1,685,537
(54,784)

(1,866,756)
(9,112,655)
(10,979,411)

(10,818,455)
10,818,455
-

(106,172)
106,172
-

(54,784)
52,264
(2,520)

(10,979,411)
10,976,891
(2,520)
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
20.

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ระหว่างปี มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
บำท
บำท
บำท
ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
กลับรายการผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนดอกเบี้ย

1,858,395
813,816
573,452
5,680
3,251,343

1,858,395
813,816
573,452
5,680
3,251,343

3,592,363
946,105
817,624
23,376
5,379,468

(128,654)
35,888
(579,538)
(672,304)

(128,654)
35,888
(579,538)
(672,304)

167,604
(3,636)
(2,240,566)
(2,076,598)

(1,397,771)

(1,397,771)

(1,444,475)

1,181,268

1,181,268

1,858,395

การวัดมูลค่าใหม่
(กาไร)ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
(กาไร)ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
(กาไร)ขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ์
การค้างจ่ายชาระเงิน
จ่ายชาระผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็ นดังนี้

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
บำท
บำท
บำท
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

1.57
5.00
0.00 - 23.00

1.57
5.00
0.00 - 23.00

2.63
5.00
0.00 - 15.00
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการคานวณ
ผลกระทบต่ อภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
ข้อสมมติเพิ่มขึน้
ข้อสมมติลดลง

กำรเปลีย่ นแปลง
ในข้อสมมติ
อัตราคิดลด

ร้อยละ 1

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

ร้อยละ 1

อัตราการลาออก

ร้อยละ 1

2562

2561

2562

2561

ลดลง ร้อยละ
9.12
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
10.11
ลดลง ร้อยละ
9.75

ลดลง ร้อยละ
9.41
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
9.53
ลดลง ร้อยละ
10.11

เพิม่ ขึ้น ร้อยละ
10.73
ลดลง ร้อยละ
8.82
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
4.19

เพิม่ ขึ้น ร้อยละ
11.24
ลดลง ร้อยละ
8.21
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
5.04

การวิเคราะห์ความอ่ อนไหวข้างต้นนี้ อ้างอิ งจากการเปลี่ ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ ให้ข อ้ สมมติ อื่นคงที่ ในทางปฏิ บตั ิสถานการณ์
ดังกล่าวยากที่จะเกิ ดขึ้น และการเปลี่ ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระ
ผูก พันผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ ยนแปลงในข้อ สมมติหลัก ได้ใช้วิธี เดี ยวกันกับ (มูล ค่า ปั จจุบนั ของภาระผูก พัน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้คานวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน)ในการคานวณผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน
การวิเคราะห์การครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด :
ภำยใน 1 ปี ระหว่ำง 1 - 3 ปี ระหว่ำง 3 - 5 ปี
บำท
บำท
บำท

เกินกว่ำ 5 ปี
บำท

รวม
บำท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
รวม

-

-

132,733
132,733

39,275,821
39,275,821

39,408,554
39,408,554

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
รวม

-

-

2,098,641
2,098,641

49,674,920
49,674,920

51,773,561
51,773,561

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) 2562 ซึ่ งได้กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิ ก
จ้าง สาหรับลูก จ้างซึ่ งทางานติดต่อ กัน ครบ 20 ปี ขึ้ นไปให้มีสิ ทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่น้อ ยกว่ าค่าจ้า งอัตราสุ ดท้าย 400 วัน นั้นได้
ประกาศลงในราชกิ จจานุ เบกษาเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป ซึ่ ง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน บริ ษทั จะบันทึกผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุนในปี ที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
เป็ นจานวน 0.09 ล้านบาท
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21.

ทุนเรื อนหุ้นและส่ วนเกิน (ส่ วนตำ่ ) กว่ำมูลค่ ำหุ้น
การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
ทุนจดทะเบียน
หุ้น

บำท

2,363,575,675

1,181,787,838

(431,975,953)

(215,987,977)

การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุน

1,931,599,722
626,200,000

965,799,861
313,100,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2,557,799,722

1,278,899,861

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การลดทุนโดยการตัดหุ น้ สามัญที่ยงั มิได้ออกจาหน่ายซึ่งเป็ นหุน้ ที่จดั สรร
ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญ
รุ่ นที่ 1 (B52-W1)

ในที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 มีมติอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
ก) อนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 215,987,976.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,181,787,837.50 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 965,799,861.00 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ยงั มิได้ออกจาหน่ ายจานวน 431,975,953 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่ งเป็ นหุ น้ ที่จดั สรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั รุ่ น
ที่ 1 (B52-W1) เนื่ อ งจากใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่จะซื้ อ หุ ้น สามัญ ของบริ ษ ัท รุ่ น ที่ 1 (B52-W1) ได้หมดอายุไปเมื่อ วัน ที่ 10
กันยายน 2562 และอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
บริ ษทั ได้ดาเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิกบั กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 25
กันยายน 2562
ข) อนุ มตั ิ การเพิ่ มทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษทั จานวน 313,100,000.00 บาท จากทุน จดทะเบียนเดิ มจานวน 965,799,861.00 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,278,899,861.00 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 626,200,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท เพื่อ รองรับการจัดสรรหุ ้นสามัญ เพิ่ มทุน ของบริ ษทั เพื่อ เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ได้แก่ บริ ษทั ทีเจดี จากัด จานวน 275,000,000 หุ ้น และเพื่อจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เพื่อเสนอขายให้แก่ ผถู ้ ื อหุ ้น
เดิ มตามสัดส่ วนการถื อ หุ ้น (Right Offering) จานวน 351,200,000 หุ ้น และอนุ มตั ิก ารแก้ไขหนังสื อ บริ ค ณห์ส นธิ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
บริ ษทั ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ กบั กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 26
กันยายน 2562
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การเปลี่ยนแปลงของทุนที่ออกชาระแล้ว
ทุนจดทะเบียน
ก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว
การเพิ่มทุนชาระแล้วจากการออกหุ น้
สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจากัด (Private Placement)
การเพิ่มทุนชาระแล้วจากการออกหุ น้
สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือ
หุ น้ เดิมตามสัดส่ วน (Right Offering)
หลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว

ส่ วนเกิน (ส่ วนตำ่ )
มูลค่ ำหุ้น

ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ ว

หุ้น

บำท

หุ้น

บำท

บำท

2,557,799,722

1,278,899,861

1,580,400,000

790,200,000

36,500,000

-

-

275,000,000

137,500,000

(82,500,000)

2,557,799,722

1,278,899,861

1,855,400,000

927,700,000

(46,000,000)

-

-

166,633,307

83,316,654

(49,989,992)

2,557,799,722

1,278,899,861

2,022,033,307

1,011,016,654

(95,989,992)

ตามมติที่ประชุ มวิ สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษ ัทครั้ งที่ 1/2562 เมื่อ วันที่ 23 กัน ยายน 2562 บริ ษทั ได้ด าเนิ น การต่ อไปนี้ ในระหว่า ง
ไตรมาสสุ ดท้ายของปี 2562
-

ออกจาหน่ ายและจัดสรรหุ ้น สามัญ เพิ่มทุน ของบริ ษทั จานวน 275,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกและ
เสนอขายในราคาเสนอขายหุ ้นละ 0.20 บาท คิดเป็ นมูลค่า เสนอขาย 55,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ได้แก่ บริ ษทั ทีเจดี จากัด (“ผูล้ งทุน”) บริ ษทั ได้รับชาระค่าหุน้ จานวน 55,000,000 บาท
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 โดยมีส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ น้ สามัญจากการออกจาหน่ ายหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคิดเป็ นจานวน 82,500,000
บาท (หุ ้น สามัญ เพิ่ มทุ น 275,000,000 หุ ้น ซึ่ งออกในราคาต่ า กว่า มูล ค่ าที่ตราไว้หุ้น ละ 0.30 บาท) บริ ษ ัทได้ดาเนิ น การจด
ทะเบียนเพิ่มทุนที่ชาระแล้วของบริ ษทั กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562

-

ออกจาหน่ ายและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 166,633,307 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกและ
เสนอขายในราคาเสนอขายหุ ้นละ 0.20 บาท คิดเป็ นมูลค่า เสนอขายรวม 33,326,661.40 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม
ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 9 หุ ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ ้นสามัญที่ออกใหม่ โดยได้มีผจู ้ องซื้ อหุ น้ เพิ่ม
ทุน ตามสั ดส่ วนตามก าหนดการจองซื้ อในระหว่ างวันที่ 15 ตุล าคม 2562 ถึงวัน ที่ 21 ตุลาคม 2562 บริ ษทั ได้รับชาระค่าหุ ้ น
จานวน 33,326,661.40 บาท (หุ น้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 166,633,307 หุ ้น ราคาเสนอขาย 0.20 บาทต่อหุ ้น) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
2562 โดยมีส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ น้ สามัญจากการออกจาหน่ ายหุ น้ เพิ่มทุนดังกล่าวคิดเป็ นจานวน 49,989,992 บาท (หุ น้ สามัญเพิ่ม
ทุน 166,633,307 หุ น้ ซึ่ งออกในราคาต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.30 บาท) บริ ษทั ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชาระแล้ว
ของบริ ษทั กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562
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22.

กำรจ่ ำยโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
สาหรับปี 2562
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ได้อนุ มตั ิการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เพื่อ
เสนอขายให้แ ก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ได้แก่ บริ ษทั ทีเจดี จากัด (“ผูล้ งทุน”) จานวนไม่เกิน 275,000,000 หุ ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 0.20 บาท คิดเป็ นมูลค่ าไม่เกิน 55,000,000 บาท ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิตาม
มาตรฐานรายงานการเงินฉบับที่ 2 ว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (Share-based payment) โดยบันทึก “ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
จ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์”จานวน 11 ล้านบาท ซึ่ งแสดงภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุน
เฉพาะของบริ ษทั ส าหรับ ปี สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 และบันทึกส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริ ษทั ซึ่งแสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ด้วยจานวนเดียวกัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่าย
โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ดงั กล่าวคานวณโดยใช้มูลค่าหุ น้ ที่จาหน่ายให้แก่ผลู ้ งทุน เปรี ยบเทียบกับ มูลค่ายุติธรรมของหุน้ ที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมของหุ ้นคานวณตามวิธีอา้ งอิงตลาด (Market approach) โดยใช้ราคา
ปิ ดในวันที่ผลู ้ งทุนได้รับ สิ ทธิ ในการจองซื้ อ หุ ้น สามัญเพิ่มทุน โดยพิจารณาว่าวัน ที่ได้รับสิ ทธิ คือ วันที่ ที่ประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น
อนุ มตั ิให้มีการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ น้ ให้แก่บุคคลในวงจากัดดังกล่าว

วันทีผ่ ้ ลู งทุนได้ รับสิทธิในกำรจองซื้ อหุ้นเพิม่ ทุน
วันที่ 23 กันยายน 2562

จำนวนหุ้น
หุ้น

มูลค่ ำยุตธิ รรม
บำทต่ อหุ้น

รำคำหุ้นทีผ่ ้ ลู งทุน
ได้ รับสิทธิจองซื้อ
บำทต่ อหุ้น

275,000,000

0.24

0.20

สาหรับปี 2561
ณ วันที่ 12 เมษายน 2561 และวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ซึ่ งอดีตเคยดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ได้จาหน่ าย หุ ้นสามัญ ราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรมผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยด้วยวิธี Big Lot รายการดังกล่าวถือเป็ น
รายจ่ ายโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์ ดังนั้น บริ ษทั จึ งต้อ งวัดมู ลค่ าหุ ้น ที่จาหน่ าย ณ วัน ดังกล่ าวโดยอ้างอิ งจากมูลค่ ายุติธ รรมของหุ ้น ที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 2 ซึ่ ง มูลค่ายุติธรรมของหุน้ คานวณตามวิธีอา้ งอิงตลาด (Market approach)
โดยใช้ราคาปิ ด ณ วันที่ซ้ื อขาย มูลค่ายุติธรรมของราคาหุ น้ ที่ซ้ื อขายและจานวนหุ น้ รวมมีดงั นี้
วันทีท่ ำรำยกำร
วันที่ 12 เมษายน 2561
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

จำนวนหุ้น
หุ้น

มูลค่ ำยุตธิ รรม
บำทต่ อหุ้น

รำคำหุ้นทีซ่ ื้ อขำย
บำทต่ อหุ้น

316,080,000
173,844,000

0.41
0.57

0.31
0.40

บริ ษทั ได้บนั ทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวในขาดทุนสาหรับ ปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2561 จานวน 61.16 ล้านบาท ในบัญชี “ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์” ซึ่ งแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารและรับรู ้ “ส่ วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์” ใน
ส่ วนของเจ้าของด้วยจานวนเดียวกัน
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
23.

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

ราคาการใช้
สิ ทธิต่อ
หุ น้ สามัญ

B52-W2

7.355

จานวนใบสาคัญ จานวนใบสาคัญ จานวนใบสาคัญ
อัตราส่ วน แสดงสิ ทธิ ณ
แสดงสิ ทธิที่
แสดงสิ ทธิ ณ
การแปลง วันที่ 1 มกราคม แปลงสภาพใน วันที่ 31 ธันวาคม
สภาพ
2562
ระหว่างปี
2562
1 : 0.204

1,755,998,608

-

1,755,998,608

ระเวลาการใช้
ใบสาคัญสแสดงสิ
ิ ทธิ ทธิ
8 มิถุนายน 2558 5 มิถุนายน 2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้มีการเปลี่ ยนแปลงชื่ อย่อของใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯใหม่เพื่ อให้
สอดคล้องกับการกาหนดชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป
ในระหว่างปี 2562 ไม่มีการใช้สิทธิในการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญทั้ง B52-W1 และ B52-W2
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญทั้ง B52-W1 หมดระยะเวลาการใช้สิทธิ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562
ตามที่ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริ ษทั บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ซึ่ งประชุม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562
ได้มีมติอนุ มตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ประกอบด้วยหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 275,000,000 หุ ้น ซึ่ งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกและเสนอขายในราคาเสนอขายหุน้ ละ
0.20 บาท คิ ดเป็ นมูลค่ า ที่เสนอขายไม่เกิ น 55,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ บุค คลในวงจากัด (Private
Placement) ได้แก่ บริ ษทั ทีเจดี จากัด ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เสนอขายหุ น้ สามัญเพิม่ ทุนแก่บุคคลในวงจากัดดังกล่าวในวันที่ 9 ตุลาคม 2562
ภายใต้ขอ้ กาหนดสิ ทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 2 (B52-W2) บริ ษทั จะดาเนินการปรับ
อัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ ตามสู ตรการคานวณและวิธีการที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิ ทธิในข้อกาหนดสิ ทธิ กรณี ที่
เป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัดในราคาสุ ทธิ ต่อหุน้ ของหุ ้นสามัญที่ออกใหม่คานวณได้ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯคานวณการปรับอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธินับจากวันแรกของการเสนอ
ขายหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจากัดดังกล่าว โดยสามารถแสดงการปรับอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ ของ
B52-W2 ได้ดงั นี้
ก่อนการปรับสิ ทธิ
หลังการปรับสิ ทธิ

ชื่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ

B52-W2

อัตราการใช้สิทธิ
(ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ :
หุ น้ สามัญ)

1 : 0.200

ราคาใช้สิทธิ (บาท)

อัตราการใช้สิทธิ
(ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ :
หุน้ สามัญ)

ราคาใช้สิทธิ (บาท)

7.500

1 : 0.204

7.355
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
24.

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
งบกำรเงินรวม
2562
บำท
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็จรู ป
ค่าเช่า
(กลับรายการ) ค่าเช่าค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการโอนอสังหาริ มทรัพย์
ค่านายหน้า
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 15)
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 16)
ค่าตัดจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจาหน่ายสิ ทธิการเช่า
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่า (หมายเหตุ 17)
ค่าบริ การวิชาชีพ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าภาษีโรงเรื อน
ค่าใช้จ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ (หมายเหตุ 22)

25.

169,592
7,349,545
521,373
25,048,650
3,215,807
934,165
22,823,599
(23,810,573)
18,115,484
6,066,962
1,262,393
11,000,000

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท
169,592
7,349,545
521,373
25,048,650
3,215,807
934,165
22,823,599
(23,810,573)
18,090,484
6,066,962
1,262,393
11,000,000

781,522,248
49,030,758
(54,092,274)
30,026,283
43,400,760
29,231,291
3,235,854
5,783,364
1,936,067
96,361,978
6,833,300
18,636,608
5,267,805
61,161,480

ภำษีเงินได้
งบกำรเงินรวม
2562
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท

ภาษีเงินได้ปีปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุ 19)

(158,436)

(158,436)

23,596,649
(1,705,800)

รวมค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

(158,436)

(158,436)

21,890,849
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ภาษีเงินได้สาหรับขาดทุนก่อนหักภาษี ของบริ ษทั มียอดจานวนเงินที่แตกต่างจากการคานวณกาไรทางบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้ :
งบกำรเงินรวม
2562
บำท
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้

(77,104,859)

(76,921,146)

(297,470,448)

ภาษีคานวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20
ผลกระทบ
รายได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
ค่าใช้จ่ายที่หกั ภาษีเงินได้เพิ่ม
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่ผา่ นมาซึ่ งยังไม่รับรู ้

(15,420,972)

(15,384,229)

(59,494,090)

2,519,070
(5,109,914)
18,170,252
(158,436)

2,519,070
(5,109,914)
18,133,509
(158,436)

136,123,498
20,442,174
(1,040,959)
(74,139,774)
21,890,849

ภาษีเงินได้
26.

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
ขาดทุนต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารขาดทุนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ น้ ในระหว่างปี
งบกำรเงินรวม
2562
ขาดทุนสุ ทธิที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ (หุน้ )
ขาดทุนต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ น้ )

(76,946,423)
1,673,224,835
(0.0460)

2561
(319,361,297)
1,580,400,000
(0.2021)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
ขาดทุนสุ ทธิที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ (หุน้ )
ขาดทุนต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ น้ )

(76,762,710)
1,673,224,835
(0.0459)

2561

(319,361,297)
1,580,400,000
(0.2021)

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นปรับลด คานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่ ายในระหว่างปี ปรับปรุ งด้วยจานวนหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดโดยสมมติว่าหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลด
ได้แปลงเป็ นหุ ้นสามัญ ทั้งหมด บริ ษทั มี หุ้นสามัญ เทียบเท่ าปรับลด คือ ใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ ซึ่ งบริ ษ ัทคานวณ
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
จานวนหุ ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมซึ่ งขึ้นอยู่กบั มูลค่าที่เป็ นตัวเงินของราคาตามสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นที่มาพร้อมกับ
ใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ (ก าหนดจากราคาถัวเฉลี่ ยของหุ ้นสามัญของบริ ษ ัทในระหว่างปี ) การคานวนนี้ ทาขึ้นเพื่ อ
กาหนดจานวนหุ น้ สามัญที่ตอ้ งบวกเพิ่มกับหุ น้ สามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกในการคานวณกาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ปรับลด โดยไม่มี
การปรับปรุ งกาไรสุ ทธิแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไม่ได้คานวณกาไรต่อหุน้ ปรับลดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 เนื่ องจากมูลค่ายุติธรรมของหุ น้ สามัญมีราคาต่ากว่าราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญ
27.

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
กิ จการและบุค คลที่ มีค วามสั มพัน ธ์ก ับบริ ษ ัท ไม่ ว่า ทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม โดยผ่า นกิ จการอื่ น แห่ งหนึ่ งหรื อ มากกว่า หนึ่ งแห่ ง
โดยที่บุคคลหรื อกิจการนั้นมีอานาจควบคุมบริ ษทั หรื อถู กควบคุ มโดยบริ ษทั หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุ มเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึ ง
บริ ษทั ที่ดาเนินธุรกิจการลงทุน บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน ถือเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ร่ วมและบุคคล
ที่เป็ นเจ้าของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิ ออกเสี ยงของบริ ษทั ซึ่ งมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญเหนื อกิจการ ผูบ้ ริ หารสาคัญรวมทั้งกรรมการ
และพนักงานของบริ ษทั ตลอดจนสมาชิ ก ในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่ านั้น กิ จการและบุ คคลทั้งหมดถื อเป็ นบุค คลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันซึ่ งอาจมีข้ ึนได้ตอ้ งคานึ งถึ งรายละเอี ยดของความสัมพัน ธ์
มากกว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการทางบัญชีจานวนหนึ่งซึ่ งเกิดกับ กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายส่ วน
หนึ่ งเกิดจากรายการที่มีกบั กิจการที่เกี่ยวข้อ งกันดังกล่าว กิ จการเหล่ านี้ เกี่ ยวข้องกัน โดยการมีผูถ้ ื อ หุ ้นและ/หรื อ กรรมการกลุ่ ม
เดียวกัน งบการเงินนี้ จึงรวมผลของรายการดังกล่าวตามเกณฑ์ดงั นี้
ลักษณะควำมสัมพันธ์
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ทันใจ ดิสทริ บิวชัน่ จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย

รายการต่อไปนี้ เป็ นรายการที่มีสาระสาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญของบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ (หมายเหตุ 22)

15,498,917
685,729
16,184,646

13,693,880
1,284,297
61,161,480
76,139,657
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
28.

ภำระผูกพัน
28.1

ภำระผูกพันทีเ่ ป็ นข้ อผูกมัดเพื่อใช้ เป็ นรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ภาระผูกพันที่ เป็ นข้อผูกมัด ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงินที่ เกี่ ยวข้องกับรายจ่ ายฝ่ ายทุ นซึ่ งยังไม่ ได้รับรู ้ ในงบการเงิ น
มีดงั นี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
บำท
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า

28.2

-

2561
บำท

4,054,487

ภำระผูกพันทีเ่ ป็ นข้ อผูกมัดตำมสัญญำ
ภาระผูก พัน ที่เป็ นข้อผูก มัด ณ วัน ที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่เกี่ ยวข้องกับสัญ ญาเช่ าดาเนิ น งานและสัญ ญาบริ ก ารที่
ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท
ตำมสัญญำเช่ ำดำเนินงำน
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ตำมสัญญำบริกำร
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

รวม
28.3

9,514,190
8,303,677
17,817,867

9,537,982
18,213,280
27,751,262

265,300
31,000
296,300

279,760
279,760

18,114,167

28,031,022

หนังสื อคำ้ ประกันของธนำคำร
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคาร เพื่อค้ าประกันการปฏิบตั ิ
ตามสัญ ญาเช่ า และบริ ก ารจานวน 26.5 ล้านบาท (วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 : 26.5 ล้านบาท) และเพื่ อ การดาเนิ น ธุ รกิ จ
ตามปกติ จานวน 2.5 ล้า นบาท (วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 : 4.5 ล้า นบาท) รวมเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 29 ล้า นบาท (วัน ที่ 31
ธันวาคม 2561 : 31 ล้านบาท) ทั้งนี้ บริ ษทั ต้องนาเงินฝากธนาคารมาใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกัน
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
28.4

คดีควำมฟ้องร้ อง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีคดีความฟ้องร้องใดๆ

29.

กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่นามาแสดงเปรี ยบเทียบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่ องการกาหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน 2559 ดังนี้
บัญชี
ลูกหนี้ ภาษีมูลค่าเพิม่
ภาษีมูลค่าเพิ่ม-ขาย
เงินประกันรับ

30.

จำนวนเงิน (บำท)
7,609,487
73,255
4,863,985

กำรแสดงรำยกำรเดิม
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินประกันรับ

กำรแสดงรำยกำรใหม่
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น

อัตรำส่ วนของส่ วนของเจ้ ำของต่ อทุนชำระแล้ ว
บริ ษทั มีส่วนของเจ้าของในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 19.09 และ ร้อยละ 19.07 ตามลาดับ ของทุน
ชาระแล้วตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งอัตราส่ วนทางการเงินที่ส่วนของเจ้าของมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชาระ
แล้ว และจะเป็ นเหตุใ ห้ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทยมีมาตรการดาเนิ น การเพื่อ เตือ นผูล้ งทุ น โดยการขึ้ น เครื่ อ งหมาย C
(Caution) ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั ทั้งนี้ เป็ นไปตามข้อกาหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อ ง
มาตราการดาเนิ นการกรณีบริ ษทั จดทะเบียน มีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดาเนิ นธุรกิจ 2562 อนึ่ ง บริ ษทั
จะดาเนิ นการจัดประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลและชี้แจงแนวทางแก้ไขเหตุการณ์ดงั กล่าวต่อผูถ้ ือหุ น้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ดาเนินมาตรการกับบริ ษทั
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