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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
1. โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ ต จากัด (มหาชน)) จด
ทะเบียนก่อตัง้ บริษัทขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2507 ในนามบริษัท บางกอกไนล่อน จากัด (BNC) โดยร่วมลงทุนระหว่างกลุม่ ผูล้ งทุน
ในประเทศไทย กับบริษัทในประเทศญี่ปนุ่ บริษัทเริ่มดาเนินการผลิต และจาหน่ายถุงเท้าทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2510
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 บริษัทมีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ โดยผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทจานวน
11 ราย ได้ขายหุน้ ของบริษัทผ่านกระดานการซือ้ ขายหลักทรัพย์รายใหญ่ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนการขายหุน้ จานวน 68.57%
โดยขายให้กบั นายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ ในราคาหุน้ ละ 19.40 บาท
ต่อมาบริษัทได้จาหน่ายเงินลงทุน ในบริษัท สหนาเท็กซ์ไทล์ จากัด ซึง่ เดิมเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท มีสดั ส่วนการถือ
หุน้ 18% เนื่องจากไม่มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และเพื่อเป็ นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กิจการ ทาให้บริษัทไม่มีบริษั ทย่อย และไม่
มีความสัมพันธ์ใดๆ กับกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ เดิม
บริษัทได้แก้ไขชื่อของบริษัทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงประเภทธุรกิจจากเดิมชื่อ บริษัท บางกอกไน
ล่อน จากัด เป็ นบริษัท แอสเซท ไบร์ท จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 และเปลี่ยนแปลงชื่อย่อที่ใช้ซือ้
ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงชื่อบริษัทจาก BNC เป็ น ABC โดยมีผลเมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2556 และบริษัทได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้จากเดิม 1 บาทต่อหุน้ เป็ น 0.10 บาทต่อหุน้ โดยมี
ผลเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557
ในปี 2557 บริษั ท ได้เ ปลี่ยนแปลงการประกอบธุ ร กิ จของบริษัท เป็ น ธุ ร กิ จอสัง หาริม ทรัพ ย์ และธุ ร กิ จพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กบั บริษัท โดยบริษัทได้เข้าซือ้ เหมาห้องชุดส่วนที่เหลือในโครงการ “บ้านนวธารา รี
เวอร์ไลฟ์ ” ตัง้ อยูท่ ี่ซอยประเสริฐมนูกิจ 33 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ จานวน 19 ยูนิต คิดเป็ น
เนื อ้ ที่ ร วมทั้ง สิน้ ประมาณ 869.88 ตารางเมตร ในราคา 29.28 ล้า นบาท เมื่ อ ปลายปี 2556 และในปี 2558 บริษั ท ได้
จาหน่ายห้องชุดดังกล่าวทัง้ หมดแล้ว ต่อมาในปี 2557 บริษัทได้ลงทุนห้องชุดในโครงการบ้านสาทรเจ้าพระยา ตัง้ อยูท่ ี่ซอย
เจริญนคร 15A แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ จานวน 9 ยูนิต เนือ้ ที่รวมประมาณ 2,258 ตารางเมตร ในราคา
ประมาณ 105 ล้านบาท บริษัทจาหน่าย และโอนกรรมสิทธิให้กบั ลูกค้าทัง้ หมดในปี 2560
ในปี 2559 บริษัทเข้าซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษัท ออคิด วิลล์ จากัด ซึง่ ดาเนินธุรกิจอพาร์ทเมนท์ให้เช่า
จานวน 41 ห้อง เนือ้ ที่ใช้สอยรวม 18,420 ตารางเมตร ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็ น “The Above 39” ตัง้ อยู่ในซอย
สุขมุ วิท 39 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ด้วยมูลค่าทัง้ หมด 705 ล้านบาท
ในปี 2559 บริษัทลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารเดอะพลาซ่า ซึ่งเป็ นอาคารสูง 5 ชัน้ 1 อาคาร พร้อมอาคารจอดรถ 7
ชัน้ บนเนือ้ ที่ 8 ไร่ พืน้ ที่ใช้สอยรวม 37,400 ตารางเมตร ตัง้ อยูบ่ นถนนรามคาแหง 30 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
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เป็ นระยะเวลาเช่า 30 ปี เพื่อดาเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ ที่แบบผสมทัง้ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านดิสเคาน์สโตร์ และพืน้ ที่เช่า
สานักงาน รวมถึงจัดการแสดงต่างๆ โดยชาระค่าสิทธิการเช่าจานวน 60 ล้านบาท แบ่งชาระ 3 ปี และชาระค่าเช่ารายเดือน
โดยมีมลู ค่ารวมประมาณ 1,683 ล้านบาท โดยบริษัทดาเนินธุรกิจให้เช่า
ด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทได้ลงทุนพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจาหน่ายสินค้า และบริการผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษั ท คื อ www.abcpoint.com โดยเริ่ ม ด าเนิ น การเป็ นตัว แทนขายสิ น ค้า ทั้ง อุ ป โภค บริ โ ภค เช่ น เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า
โทรศัพท์มือถือ และบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และท่องเที่ยว ในปี 2559 บริษัทได้เริ่มพัฒนา Application ชื่อ ABC
Payment เพื่อใช้คะแนน ABC point ที่สามารถรับโอนมาจากคะแนนบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ รวม
7 ธนาคาร เพื่อใช้คะแนนดังกล่าว ชาระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ กว่า 100 รายการ เช่น ค่านา้ ประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบัตร
เครดิต เป็ นต้น โดยลูกค้าสามารถชาระค่าบริการต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ iPad ทัง้ ระบบ Android และ IOS และ
ชาระผ่านเครือ่ งคอมพิวเตอร์ได้
ในปลายปี 2559 บริษัทได้เป็ นตัวแทนรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กบั บริษัท Tenpay Payment Technology
จากัด จากประเทศจีน เพื่อเป็ นตัวแทนหาร้านค้ารับชาระเงินผ่านระบบ WeChat Pay เพื่อรับชาระเงินค่าสินค้า และบริการ
จากนักท่องเที่ยวจีน ในกลางปี 2560 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม บริษัท แอสเซท ไบร์ท จากัด (มหาชน) มาเป็ นบริษัท
ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จากัด (มหาชน) และเปลีย่ นชื่อย่อที่ใช้ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากเดิม ABC เป็ น DIGI เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อ และสอดคล้องกับธุรกิจหลักของบริษัทที่จะมุง่ เน้นการทาธุรกิจด้านดิจิตอล เพย์เมนท์ และ eBusiness มากขึน้ นอกจากนัน้ บริษัทเปลี่ยนมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (Par Value) จากราคา 0.10 บาท/หุน้ เป็ นราคา 0.50 บาท/
หุน้
ในไตรมาสแรกของปี 2561 บริษัทได้ขยายความร่วมมือทางธุรกิจโดยร่วมมือกับ Alipay ของประเทศจีน ในการเป็ น
ตัวแทนรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อเป็ นตัวแทนหาร้านค้ารับชาระเงินผ่านระบบ Alipay เพื่อรับชาระ
เงินค่าสินค้าเพื่อเพิ่มทางเลือกในการชาระเงินค่าสินค้า และบริการแก่ผใู้ ช้บริการซึง่ โดยส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ นักท่องเที่ยวจีน
บริษัทได้รบั ใบอนุญาตที่ออกโดยกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทยในการดาเนินธุรกิจ
ตัวแทนรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ในระหว่างปี 2561 บริษัทมีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ โดยผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ได้จาหน่ายหุน้ ที่
ถือในบริษัทฯผ่านกระดานการซือ้ ขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) รายละเอียดดังนี ้
อัตราร้อยละของ
หุ้นที่ออกและชาระ
จานวนหุ้น
แล้ว ราคาหุ้นที่ซอื้ ขาย
ผู้ทารายการซือ้
วันที่ทารายการ
หุ้น
ร้อยละ
บาทต่อหุน้
นายจิรวุฒิ คุวานันท์
12 เมษายน 2561
316,080,000
20.00%
0.31
นายธานินทร์ อินทรารักษ์สกุล
22 พฤษภาคม 2561
173,844,000
11.00%
0.40
ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทได้จาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่ซอื ้ มาเพื่อขาย โครงการ The Above 39 ให้แก่บริษัท ไซ
มีส เวลท์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมลู ค่าขายทัง้ โครงการรวม 800 ล้านบาท
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการยกเลิก
สัญญาเช่าโครงการ ABC World ซึ่งบริษัทเคยมีสญ
ั ญาเช่าระยะยาวบนที่ดินและอาคารโครงการดังกล่าวเป็ นเวลา 30 ปี
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เริม่ ต้นสัญญาในช่วงกลางปี 2559 เพื่อระงับผลขาดทุนจากการดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและให้บริการเกี่ยวเนื่อง
โดยสัญญาเช่าดังกล่าวได้มีผลยกเลิกในเดือนมกราคม 2562
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 นายจิรวุฒิ คุวานันท์ ได้เข้าซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทเพิ่มเติมจานวน 338,565,100 หุน้
และใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทรุ ่นที่ 2 (DIGI-W2) จานวน 868,314,297 หน่วย จากนายปรเมษฐ์
รังรองธานินทร์โดยทารายการผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยวิธี Big Lot
อัตราร้อยละของ
หุ้นที่ออกและชาระ
จานวนหุ้น
แล้ว ราคาหุ้นที่ซอื้ ขาย
ผู้ทารายการซือ้
วันที่ทารายการ
หุ้น
ร้อยละ
บาทต่อหุน้
นายจิรวุฒิ คุวานันท์
14 มกราคม 2562
338,565,100
21.42%
0.21
ภายหลังการทารายการ Big Lot ดังกล่าว ทาให้นายจิรวุฒิ คุวานันท์ ถือครองหุน้ สามัญของบริษัทคิดเป็ นร้อยละ
41.42 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายทัง้ หมดของบริษัท และถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทรุ น่ ที่ 2 (DIGIW2) คิดเป็ นร้อยละ 10.99 ของ DIGI-W2 ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด ส่งผลให้นายจิรวุฒิ คุวานันท์ มีหน้าที่ตอ้ งทาคา
เสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) โดยมีกาหนดระยะเวลาการรับซือ้ หลักทรัพย์เป็ นเวลา
25 วันทาการ ตัง้ แต่วนั ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.
2554 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ทัง้ นี ้ ภายหลังการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) เสร็จสิน้ นายจิรวุฒิ คุ
วานันท์ ถื อครองหุน้ สามัญของบริษัทเป็ นจานวน 654,636,100 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 41.42 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่าย
ทัง้ หมดของบริษัท และถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทรุ น่ ที่ 2 (DIGI-W2) จานวน 868,434,297 หน่วย
คิดเป็ นร้อยละ 10.99 ของ DIGI-W2 ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด โดยมีผถู้ ือหุน้ ที่แสดงเจตนาทารายการขายหลักทรัพย์
DIGI-W2 รวม 120,000 หน่วย
ในปี 2562 บริษั ท ได้เ ปลี่ย นชื่ อ จากเดิ ม บริษั ท ดิ จิ ต อลเทค แพลนเน็ ต จ ากัด (มหาชน) มาเป็ น บริษั ท บี - 52
แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อย่อที่ใช้ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากเดิม DIGI เป็ น B52 เพื่อให้สอดคล้อง
กับ การเปลี่ย นชื่ อ บริษั ท ภายใต้ชื่ อ บริษั ท ใหม่ B52 มี วิ สัย ทัศ น์เ พื่ อ ด าเนิ น การเชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ Consumers Products
Distribution จากทั่วประเทศเข้าไว้ดว้ ยกัน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจที่มีอนาคต
เพื่อสร้างผลกาไรอันสูงสุดตอบแทนแก่พนักงาน ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ
วิสยั ทัศน์ทางธุรกิจดังกล่าว ทาให้บริษัทออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทให้แก่ บริษัท ทีเจดี
จากัด (“กลุม่ ทีเจดี”) ซึง่ เป็ นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถในธุรกิจค้าปลีก -ส่ง แบบครบ
วงจร และเป็ นผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางการค้าทัง้ ทางตรงและ/หรือทางอ้อมกับร้านค้าชา-ปลีก จานวนกว่า 120,000 ร้านค้า
ที่ตงั้ กระจายอยูใ่ นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายใน บริษัท ทีเจดี จากัด ดังกล่าวจะมีสว่ นสาคัญในการทา
ให้บริษัทสามารถก่อตัง้ เครือข่ายร้านค้าปลีกค้าที่มีประสิทธิภาพ และครบวงจรได้สาเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้ ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท อีกทัง้ ยังเพิ่มศักยภาพในการ
ดาเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจเพื่อพัฒนาเครือข่ายทางธุ รกิจค้าปลีกค้าส่งให้ได้ครอบคลุมและ
เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ ให้ได้มากยิ่งขึน้ บริษัทหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าการได้รบั การสนับสนุนจากกลุ่มทีเจดีจะส่งผล
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 3

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2563
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขนึ ้ ในอนาคต ทัง้ นี ้ กลุม่ ทีเจดีได้ตอบรับการซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษั ทเเล้ว
เเละเข้าร่วมเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โดยการจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่ออกจาหน่ายให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
จานวน 275,000,000 หุน้ ในราคาจองซือ้ หุน้ ละ 0.20 บาท คิดเป็ นเงินเพิ่มทุนในมูลค่า 55,000,000 บาท
นอกจากนี ้ ในปี 2562 บริษัทยังได้เสนอขายหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิมตามสัดส่วน (Right Offering) จานวน
351,200,000 หุน้ ในอัตราจัดสรร 9 หุน้ สามัญเดิมต่อ 2 หุน้ สามัญที่ออกใหม่ โดยได้มีผถู้ ือหุน้ ที่ใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน
ตามสัดส่วนตามกาหนดการจองซือ้ ในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เป็ นจานวน 166,633,307
หุ้น มูล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท โดยออกและเสนอขายในราคาเสนอขายหุ้น ละ 0.20 บาท คิ ด เป็ น มูล ค่ า รวม
33,326,661.40 บาท
ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทุนจดทะเบียน

:

ทุนชาระแล้ว

:

1,278,899,861 บาท ประกอบด้วย
หุน้ สามัญจานวน 2,557,799,722 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท

1,011,016,653.50 บาท ประกอบด้วย
หุน้ สามัญจานวน 2,022,033,307 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (แสดงเฉพาะรายชื่อผูถ้ ือหุน้ 10 รายแรก) มีดงั นี ้
ชื่อ – นามสกุล
1. นายจิรวุฒิ คุวานันท์
2. บริษัท ทีเจดี จากัด
3. นายทวี โฆษิ ตจิรนันท์
4. บจก. ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) เพื่อผูฝ้ าก
5. นายธานินทร์ อินทรารักษ์สกุล
6. น.ส.นันท์นภัส อัจจมาลย์วรา
7. นายวิวรรธน์ ศิรผิ ดุงธรรม
8. นายสุวิทย์ โกวิทย์เจริญสุข
9. MR. SHINJI TANAKA
10.น.ส.ฐิ ตินาถ ณ พัทลุง
ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นๆ
รวม

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 4

จานวนหุน้
886,350,288
275,000,000
100,000,000
98,281,802
73,844,000
48,564,442
38,230,880
26,845,000
25,000,000
23,710,220
426,206,675
2,022,033,307

ร้อยละ
43.83
13.60
4.95
4.86
3.65
2.40
1.89
1.33
1.24
1.17
21.08
100.00

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2563
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
การออกหลักทรัพย์อ่นื
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (B52-W1)
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ B52-W1 หมดระยะเวลาการใช้สทิ ธิ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ใน
ระหว่างปี 2562 ไม่มีการใช้สทิ ธิในการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ B52-W1
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (B52-W2)
เมื่อวันที่ 8 มิถนุ ายน 2558 บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่มทุนของ บริษัท บี52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (B52-W2) จานวนไม่เกิน 1,756,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 3 หุน้
สามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในวันที่ 19
พฤษภาคม 2558 (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่ อผูถ้ ื อหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ และพักการโอนหุน้ ในวันที่ 20
พฤษภาคม 2558
บริ ษั ท ได้จ ดทะเบี ย นใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ ห้มี ก ารซื ้อ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยจ านวน
1,755,998,608 หน่ว ย จ านวนที่ เหลืออี ก 1,392 หน่ว ย บริษั ท ได้ท าการยกเลิกแล้วทั้งจานวน ซึ่ง ใบสาคัญ แสดงสิทธิ
ดังกล่าวเป็ นชนิดระบุชื่อและเปลีย่ นมือได้ โดยมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับตัง้ แต่ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2558 และสามารถใช้สทิ ธิได้ใน
วันทาการสุดท้ายของทุกๆ เดือนมิถนุ ายน และธันวาคม ตัง้ แต่ปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นต้นไป โดย
สามารถใช้สทิ ธิ ครัง้ แรกในวันที่ 29 มิถนุ ายน 2561 ส่วนการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายสามารถทาได้ในวันที่ 5 มิถนุ ายน 2563 ซึง่
อัตราการใช้สิทธิจะเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้ ในราคา 1.50 บาทต่อหุน้ อย่างไรก็ตามอัตรา
และราคาการใช้สทิ ธิอาจเปลีย่ นแปลงได้ในกรณีที่มีการปรับเปลีย่ นเงื่อนไขตามข้อกาหนดสิทธิ
บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุน้ ละ 0.10 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม 2560 เป็ นผลให้จานวนหุน้ ของบริษัทลดลง เนื่องจากการรวมหุน้ ในอัตรส่วน 5 หุน้ เดิมเป็ น 1 หุน้ ใหม่ เป็ นผลให้
บริษัทปรับอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิของ B52-W2 ตามข้อกาหนดสิทธิ และเงื่อนไขใบสาคัญแสดงสิทธิ โดย
ปรับอัตราการใช้สิทธิจากเดิม 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิแลกเป็ นหุน้ ได้ 1 หุน้ เป็ น 1 หน่วย : 0.20 หุน้ และราคาใช้สิทธิ
ปรับจาก 1.50 บาท ต่อหุน้ เป็ น 7.50 บาท ต่อหุน้
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษั ทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ประกอบด้วยหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 275,000,000 หุน้ ซึ่งมีมลู ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
โดยออกและเสนอขายในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.20 บาท คิดเป็ นมูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 55,000,000 บาท โดยเสนอขาย
แบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ทีเจดี จากัด
ภายใต้ขอ้ กาหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทรุ น่ ที่ 2 (B52-W2) บริษัทจะ
ดาเนินการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามสูตรการคานวณและวิธีการที่ ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิใน
ข้อกาหนดสิทธิ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัดในราคาสุทธิ ต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่คานวณได้
ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ โดยบริษัทคานวณการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคา
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การใช้สิทธินบั จากวันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่บคุ คลในวงจากัดดังกล่าว โดยสามารถคานวณการ
ปรับอัตราการใช้สทิ ธิและราคาการใช้สทิ ธิของ B52-W2 เป็ น 1 หน่วย : 0.20 หุน้ และราคาใช้สทิ ธิ 7.50 บาท ต่อหุน้
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทรุน่ ที่ 2 (B52-W2) จานวน 1,755,998,608 หน่วย หมด
ระยะเวลาการใช้สทิ ธิ เมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน 2563 ทัง้ นี ้ นับตัง้ แต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท
รุน่ ที่ 2 (B52-W2) ในปี พ.ศ. 2558 เป็ นต้นมาจนครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน 2563 นัน้ ไม่มี
การใช้สทิ ธิในการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญ B52-W2 แต่อย่างใด
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมตั ินโยบายการจ่ายเงินปั นผล
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษี เงิน
ได้ นิติบคุ คล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองต่างๆ ทัง้ หมด อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกาหนดให้การจ่ายเงินปั นผลมี
อัตราน้อยกว่าอัตราที่กาหนดข้างต้นได้ โดยขึน้ อยู่กบั ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยาย
ธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทัง้ นีม้ ติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
จะต้องถูกนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายปั นผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษั ทมี
อานาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้และจะดาเนินการรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบในการประชุมต่อไป
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อย
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อยของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมตั ิในแต่ละปี บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายปั นผล
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษี เงินได้นิติบุคคล เงินสารองตามกฎหมาย
และเงินสารองต่างๆ ทัง้ หมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และแผนการลงทุนใน
แต่ละช่วงเวลาด้วย
โดยมีขอ้ ยกเว้นคือ บริษัทสามารถกาหนดให้จ่ายในอัตราที่นอ้ ยกว่าที่กาหนดไว้ได้ ถ้ามีความจาเป็ นต้อใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในการดาเนินงานหรือขยายธุรกิจ ทัง้ นี ้ มติการจ่ายเงินปั นผลจะต้องเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ยกเว้นกรณีเป็ นการจ่าย
ปั นผลระหว่างกาลก็สามารถดาเนินการได้
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แผนภาพแสดงโครงสร้างผู้ถอื หุ้นใหญ่ของบริษัท
นายจิรวุฒิ คุวานันท์
43.83%

บริษัท ทีเจดี จากัด

ผูถ้ ือหุน้ อื่นๆ
42.56%

13.60%
B52

โดยในระหว่างปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถนุ ายน 2563 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัท
ลงทุนจัดตัง้ บริษัทย่อยใหม่จานวน 1 บริษัท คือ บริษัท ทันใจดี มันนี่ เซอร์วิส จากัด เพื่อต่อยอดทางธุรกิจไปยังธุรกิจให้บริการทาง
การเงินในลักษณะการเป็ นตัวแทนหรือนายหน้า โดยอาศัยช่องทางการติดต่อเครือข่ายร้านค้าปลีก -ร้านค้าส่งที่มีอยู่ของบริษัท โดย
บริษัทย่อยดังกล่าวมีทนุ จดทะเบียนจานวน 5,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 50,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100
บาท ซึง่ บริษัทเข้าถือหุน้ ในบริษัทย่อยดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 75 ของจานวนทุนจดทะเบียนทัง้ หมด ทัง้ นีไ้ ด้กาหนดให้เรียกชาระ
ค่าหุน้ ครัง้ แรก 25 % ของทุนจดทะเบียน (คิดเป็ นทุนชาระแล้วจานวน 1,250,000 บาท ) และได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทย่อยใหม่
ดังกล่าวต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็ นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 มิถนุ ายน 2563
และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2563 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทลงทุนจัดตัง้ บริษัท
ย่อยใหม่อีกจานวน 1 บริษัท คือ บริษัท โซลูช่ นั ฟลาย จากัด เพื่อต่อยอดธุรกิจไปยังธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดย
อาศัย ช่ อ งทางการติ ด ต่อ เครือ ข่ายร้านค้า ปลีก -ร้า นค้าส่ง ที่ มี อ ยู่ข องบริษัท โดยบริษั ท ย่อ ยดัง กล่า วมีทุน จดทะเบี ย นจานวน
5,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 50,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท ซึ่งบริษัทเข้าถื อหุน้ ในบริษัทย่อย
ดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 75 ของจานวนทุนจดทะเบียนทัง้ หมด ทัง้ นีไ้ ด้กาหนดให้เรียกชาระค่าหุน้ ครัง้ แรก 25 % ของทุนจด
ทะเบียน (คิดเป็ นทุนชาระแล้วจานวน 1,250,000 บาท) โดย ณ สิน้ ปี 2563 ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทย่อยใหม่ดงั กล่าว
แต่ประการใด
ณ สิน้ ปี 2563 ธุรกิจหลักของบริษัท ประกอบด้วย ธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้าผ่านการดาเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ
ธุรกิ จพาณิ ชอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิ จให้บริการทางการเงิน ในลักษณะการเป็ นตัวแทนหรือนายหน้า โดยอาศัยช่องทางการติดต่อ
เครือข่ายร้านค้าปลีก-ร้านค้าส่งที่มีอยูข่ องบริษัท และธุรกิจให้บริการสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์
1.1.1

นโยบายในการดาเนินงานของบริษัท

1)

เป้ าหมายขององค์กร
ในปี 2561 บริษัทมีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจแยกเป็ น 2 ประเภท คือ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะเป็ นธุรกิจที่จะสร้างรายได้หลัก
ให้กบั บริษัทในปี 2561 บริษัทได้จาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ซือ้ มาเพื่อขายโครงการ The Above 39 ในมูลค่าขาย 800 ล้านบาท เพื่อ
ดารงสภาพคล่องในองค์กร นอกจากนีไ้ ด้ตัดสินใจยกเลิกการเช่าอาคาร ABC World เพื่อระงับผลขาดทุนจากการดาเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและให้บริการเกี่ยวเนื่อง โดยมีผลของการยกเลิกสัญญาเช่าในเดือนมกราคม 2562
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บริษัทมีรายได้รองจากการทาธุรกิจ e-Business เน้นการสร้างรายได้จากการจาหน่ายสิน ค้า และบริการผ่านเว็บไซต์บริษัท
และการให้บริการชาระค่าสาธารณูปโภคผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ และเป็ นตัวแทนรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ การ
ดาเนินธุรกิจใน e-Business มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการอานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือบัตรเครดิตที่ได้รบั ความยุ่งยากในการ
แลกพ้อยท์มายังแพลตฟอร์ม “abc Point” ประกอบกับธนาคารพาณิชย์เป็ นผูอ้ อกบัตรเครดิตการ์ดนัน้ มีแพลตฟอร์มในการแลก
พ้อยท์เป็ นของตัวเอง จึงทาให้ธนาคารพาณิ ชย์เหล่านัน้ กลายจากพันธมิตรธุรกิจเป็ นคู่แข่งของ “abc Point” นอกจากนีใ้ นการ
ให้บ ริก ารช าระเงิ น ทางอิ เล็กทรอนิ กส์มีก ารแข่งขัน ทางธุ ร กิ จที่ ค่อนข้างรุ น แรง โดยเฉพาะจากคู่แ ข่ง ที่เ ป็ น สถาบันการเงิ นที่มี
ความสามารถในการแข่งขันมากกว่าบริษัทในด้านการลดอัตราค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรม (Merchant Discount Rate) ทา
ให้ผลกาไรในการทาธุรกิจนีล้ ดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ตน้ ทุนในการให้บริการยังคงที่หรือสูงขึน้
ในปี 2563 บริษัทได้สานต่อและพัฒนานโยบายและแนวทางที่ต่อเนื่องของปี 2562 ซึ่งริเริ่มเป้าหมายองค์กรใหม่ในการ
ก่อตัง้ และพัฒนาเครือข่ายร้านค้าปลีกค้าที่มีประสิทธิภาพ และครบวงจรให้ได้สาเร็จ ผ่านการเชื่อมโยงธุรกิจ Consumers Products
Distribution โดยมีเป้าหมายในการรวบรวมเครือข่ายร้านค้าปลีกที่มีอยู่ 120,000 ร้านค้ากระจายอยูท่ ่วั ภูมิภาคของประเทศไทยเข้า
ไว้ดว้ ยกัน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจที่มีอนาคต ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
การเงิน และความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท อีกทัง้ ยังเพิ่มศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและ
ต่อยอดทางธุรกิจให้แก่บริษัทในอนาคต
ทัง้ นี ้ สามารถสรุปนโยบายการบริหารงานของบริษัทแยกตามส่วนงานธุรกิจได้ดงั นี ้
(1.1) ด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การเพิ่มขึน้ ของธุรกรรมการค้าบนโลกออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มีมากขึน้ เนื่องจากความก้าวหน้าในเทคโนโลยี
ทาให้ผบู้ ริโภคสามารถสั่งซือ้ สินค้าได้ทุกที่ทกุ เวลาตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทได้เปิ ดศูนย์การค้าบนโลกออนไลน์ โดยจาหน่ายสินค้า
หลากหลายประเภท หลากหลายยี่หอ้ โดยผูบ้ ริโภคเลือกซือ้ สินค้าผ่าน Website ของบริษัท คือ www.abcpoint.com
บริษัทได้ดาเนินธุรกิจจาหน่ายสินค้า และบริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท คือ abcpoint.com โดยให้บริการชาระเงินผ่าน abc
point ซึ่งสามารถใช้คะแนนจากบัตรเครดิตของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการนามาแลกเป็ นคะแนน abc point เพื่อใช้ซือ้ สินค้า และ
บริการได้ ปั จจุบนั การซือ้ -ขายสินค้าออนไลน์จะได้รบั ผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และจากการแข่งขันที่สงู ขึน้ แต่จากแนวโน้ม
การทาธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มสูงขึน้ จะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทสามารถทารายได้ได้เพิ่มขึน้ ในอนาคต นอกจากนีใ้ นปี 2559
บริษัทได้เพิ่มธุรกิจรับชาระค่าสาธารณูปโภค (Service Payment) ครอบคลุมทุกบริการทัง้ ค่านา้ ค่าโทรศัพท์ ค่าทางด่วน ชาระค่า
ประกัน สินเชื่อบัตรเครดิต ที่อยู่อาศัย และสาธารณูปโภคต่างๆ เป็ นต้น โดยใช้คะแนน abc point ซึ่งสามารถแลกจากคะแนนบัตร
เครดิตของธนาคารที่เข้าร่วมรายการกับบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ และ Application บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะเป็ นเครื่องมือที่สาคัญ
สาหรับการทาธุรกรรมการชาระค่าสินค้า และบริการที่จะเติบโตสูงในอนาคต เนื่อ งจากสามารถทารายการได้ทกุ ที่ ง่าย สะดวก และ
รวดเร็ว นอกจากนัน้ บริษัทมีแผนที่จะขยายการรับแลกคะแนนทัง้ จาก Bank และ Non-Bank ให้เพิ่มขึน้ เพื่อเพิ่มปริมาณฐานลูกค้า
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุ งแพลตฟอร์ม abc Point โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มนีใ้ ห้มีความสามารถในการบริหารจัดการ
พ้อยท์ หรือคะแนนสะสมที่เกิดจากธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และธุรกิจอื่นๆ ทั่วไปของพันธมิตรทางการค้า ลูกค้า และธุรกิจที่เกิดขึน้ จาก
ธุรกิ จทัง้ บริษัทดาเนินการเองในปั จจุบันและอนาคตควบคู่ไปกับแผนการทางการตลาดของบริษัท ทัง้ นีภ้ ายหลังการปรับปรุ ง
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แพลตฟอร์มและการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่นี ้ บริษัทมีเป้าประสงค์ที่จะทาให้ธุรกิจดังกล่าวสามารถจัดการพ้อยท์ที่เกิดจากการซือ้
ขายโดยเครดิตการ์ดและเงินสดจากลูกค้าที่ไม่จากัดเฉพาะที่เป็ นการซือ้ ผ่านเครดิตการ์ดของธนาคารเท่านัน้
บริษัทได้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็ นผูใ้ ห้บริการการชาระเงินทางอิเล็คทรอนิกส์จากธนาคารแห่งประเทศไทยซึง่ มี
อายุ 10 ปี คือใบอนุญาตประเภทบัญชี ค(3) การให้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทาง
เครือข่ายให้ไว้ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สิน้ อายุใบอนุญาตวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 ต่อมาใบอนุญาตดังกล่าวได้ออกใหม่โดย
กระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของธนาคารแห่ง ประเทศไทย ซึ่งเป็ นใบอนุญาตประเภทไม่ร ะบุอายุสิน้ สุด บริษัทได้ร ับ
ใบอนุญาตดังกล่าวในเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561
บริษัทได้ร่วมมือกับ Tencent Group บริษัทชัน้ นาด้านธุรกิจอินเตอร์เน็ ต ในประเทศจีน และระดับโลก ที่ให้บริการเกม
ออนไลน์ และ Instant Message เช่น WeChat ซึ่งได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากในจีน โดยบริษัทเป็ นตัวแทนหาร้านค้าไทยที่รบั
ชาระเงินค่าสินค้า และบริการผ่าน e-Wallet ของ Tencent คือ WeChat Pay เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวก สบายให้นกั ท่องเที่ยวจีนให้
สามารถใช้จ่ายค่าค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ WeChat Pay ซึง่ จะช่วยกระตุน้ ยอดใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนให้เพิ่มมากขึน้ โดย
นักท่องเที่ยวไม่ตอ้ งพกเงินสดติดตัว ในไตรมาสแรกของปี 2561 บริษัทจะเริ่มให้บริการเป็ นตัวแทนรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้กบั Alipay ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งธุรกิจด้าน Mobile Payment Platform ที่ดาเนินงานโดย Alibaba Group โดยมีกลุม่ เป้าหมายเดียวกัน
กับ WeChat Pay
ในปี 2562 บริษัทได้รว่ มมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรู ปแบบการให้บริการ e-payment โดยเริ่มต้นในการติดตัง้ เครื่อง
EDC รุ น่ ใหม่ที่สามารถให้บริการชาระเงินได้ทงั้ รู ปแบบของบัตรเครดิต (card) และ non-card โดยผ่านการเชื่อมต่อการชาระเงินไป
ยัง e-wallet ของ WeChat pay และ Alipay นอกจากนีย้ งั รองรับ e-wallet ของ True Money และ Rabbit Line pay เพื่อให้บริการ
ชาระเงินแก่รา้ นค้าในรูปแบบออฟไลน์
ในปี 2563 รัฐบาลได้ประกาศปิ ดการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตาม
พ.ร.ก.ฉุกเฉินและประกาศที่เกี่ยวข้อง ทาให้นกั ท่องเที่ยวชาวจีนซึง่ เป็ นกลุม่ ลูกค้าหลักของธุรกิจนี ้ ไม่สามารถใช้บริการชาระเงินของ
บริษัทได้ ทาให้รายได้ในส่วนงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นลี ้ ดลงไปเป็ นจานวนมาก
(1.2) ด้านธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้า
ในปี 2562 บริษัทออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทให้แก่ บริษัท ทีเจดี จากัด การระดมทุนในครัง้ นีเ้ พื่อ
นามาใช้ในการลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการเครือข่ายร้านค้าปลีก (ร้านโชห่วย) พันธมิตรจานวนกว่า 120,000 ร้านค้าที่ตงั้ กระจัด
กระจายอยูท่ ่วั ประเทศให้เข้าเป็ นสมาชิกและเครือข่ายของบริษัท บริษัท มีนโยบายการดาเนินธุรกิจโดยการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce และระบบพอยท์ในการจัดการและบริหารร้านค้าทั่วประเทศดังกล่าวเพื่อพัฒนาเป็ นเครือข่ายร้านค้า
ปลีกที่แข็ งแกร่งและใหญ่ ที่ สุดของประเทศไทย เพื่อต่อยอดและขยายการดาเนินธุรกิ จในด้านจัดจาหน่ายและขนส่ง สิน ค้า ให้
ครอบคลุมการดาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างครบวงจรและสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการได้อย่างรวดเร็วเป็ นไปตาม
รู ปแบบตลาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านการพัฒนา Distribution E-Platform ภายใต้แพลตฟอร์มชื่อ “ทันใจ ดิสทริบิวชั่น” ซึ่งเพิ่ม
โอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนในระยะยาวแก่บริษัทและผูถ้ ือหุน้
ในปี 2563 ด้วยวิสยั ทัศน์ที่ให้ธุรกิจของบริษัท และร้านค้า เติบโตไปด้วยกัน ทางด้านธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้าได้มีการจัด
จาหน่ายสินค้า ในครัวเรือน (เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องครัว, เครื่องใช้ภายในบ้าน, มือถือ และอื่นๆ) ในรู ปแบบ อี-แค็ตตาล็อก และเล่ม
แค็ตตาล็อก เพื่อให้รา้ นค้าสามารถสั่งสินค้าไปขาย ณ ร้านค้า โดยสินค้าที่มีอยู่ในแค็ตตาล็อกนัน้ เป็ นการคัดเลือกสินค้าตามความ
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ต้องการของตลาด ซึ่งเป็ นการเพิ่มรายการสินค้าให้กบั ร้านค้าได้มากกว่า 100 รายการสินค้า ทัง้ นีส้ ินค้าทุกชิน้ ที่มีการจัดจาหน่าย มี
การรับประกันคุณภาพสินค้า และมีบริการชาระเงินเมื่อได้สนิ ค้า (Cash on delivery)
(1.3) ด้านธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
ในเดือนมิถุนายน ปี 2563 บริษัทฯ เริ่มดาเนินธุรกิ จด้านการให้บริการสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ดว้ ยการเชื่อมโยง
เครือข่ายธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก สินค้าอุปโภค บริโภค ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้า16 ราย โดยการพัฒนา ต่อยอด และเพิ่ม
ั ่ในร้านให้กลายเป็ นสื่อโฆษณาซึ่งมีทงั้ ในเครือข่ายรถขนส่งสินค้าที่ติดสติก๊ เกอร์โฆษณา เครือข่าย
มูลค่าร้านค้าด้วยการปรับพืนที
ร้านอาหารซึ่งมีสื่อเมนูบอร์ดไปจนถึง ป้ายโฆษณาในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) รวมถึงการออกบูธแนะนาสินค้าใน
เครือข่ายร้านค้า ซึง่ สือ่ หลากประเภทต่างๆ ที่กระจายตัว อยูใ่ นเครือข่ายร้านค้าหลายชนิดทั่วประเทศนี ้ เกิดขึน้ ท่ามกลางสถานการณ์
แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีการหดตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง แต่บริษัทฯ ก็ยงั สามารถสร้างช่องทาง ขยายโอกาสทางธุรกิจซึง่ ทา
ให้รบั รูร้ ายได้จากงานส่วนนีเ้ ป็ นมูลค่า 12 ล้านบาท
ในปี 2564 คาดการณ์ว่าสถานการณ์ที่เกี่ยวกับโรคโควิด19 จะเป็ นไปในทิศทางที่ดีขนึ ้ พืน้ ฐานเดิมที่บริษัทได้ทาไว้ รวมถึง
โอกาสที่ได้รบั ความร่วมมือมากขึน้ จากเครือข่ายร้านค้าต่างๆ ที่เข้าใจวิสยั ทัศน์ในการพัฒนา ต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสทาง ธุรกิจ การ
ขยายตัวของธุรกิจสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของธุรกิจ มีเดีย ดีขึน้ ตาม
เป้าหมายที่วางไว้
2)

วิสัยทัศน์
เพื่อสร้างความมั่นคงที่ย่ งั ยืนให้แก่องค์กร และลดความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจประเภทเดียว โดยแบ่งการดาเนินงาน
เป็ น 3 ส่วนงานธุรกิจ ได้แก่
1) ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มงุ่ เน้นคุณภาพของสินค้า และบริการที่ได้มาตรฐาน สรรสร้างนวัตกรรมใหม่ซงึ่ เป็ นระบบที่
ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค รวมถึงการพัฒนาระบบการชาระเงินเพื่อมุ่งไปสู่สงั คมไร้เงินสดใน
อนาคต
2) ธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้า เพื่อดาเนินการเชื่อมโยงธุรกิจ Consumers Products Distribution จากทั่วประเทศเข้าไว้ดว้ ยกัน
เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจที่มีอนาคต เพื่อสร้างผลกาไรอันสูงสุดตอบแทนแก่
พนักงาน ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ
3) ธุรกิจให้บริการสือ่ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้นการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก สินค้าอุปโภค
บริโภคจากทั่วประเทศ เพื่อพัฒนา ต่อยอด เพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ บนสินทรัพย์เดิมให้เป็ นสื่อ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงผูบ้ ริโภค ณ จุดขายในร้านค้าทั่ วทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงการพัฒนา
เครือข่ายใหม่ๆ ที่เข้าถึงผูบ้ ริโภคทุกระดับ ครอบถึงทุกพืน้ ที่รวมถึงการสร้างสรรค์แผนงานและถึงกลยุทธการสื่อสารด้าน
การตลาดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้
3)

พันธกิจ
เป็ นผูน้ าในด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการลงทุนในระบบ IT ที่ทนั สมัย เพื่อตอบสนองชีวิตของสังคม Online โดย
สร้างระบบการใช้คะแนนเพื่อแลกสินค้า และบริการที่ครอบคลุมชีวิตประจาวันของผูบ้ ริโภคในสังคม และสร้างระบบการชาระเงินบน
โทรศัพท์มือถือ เพื่อรองรับสังคมไร้เงินสด และสามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบการให้บริการให้รองรับความต้องการตามไลฟ์ สไตล์ของ
ผูใ้ ช้บริการที่ปรับเปลีย่ นตามสภาพสังคมในยุคดิจิตอลไลฟ์ ในปั จจุบนั
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ภายใต้พนั ธกิจรวมของบริษัท จากการริเริ่มทาธุรกิจใหม่ในปี 2562 และการต่อยอดธุรกิจที่จัดตัง้ ใหม่ในปี 2563 คือการ
มุ่งเน้นสร้างผลกาไรสูงสุดให้แก่องค์กรผ่านมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ (Capital Gain) ที่เพิ่มขึน้ ผ่านการลงทุนใน “Network” แห่งคุณค่าที่
มีอนาคต สร้างและต่อยอดทางธุรกิจด้วยแผนกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจบนพืน้ ฐานความรอบคอบ เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่นกั ลงทุน
ตลอดจนพนักงาน ผูถ้ ือหุน้ และพันธมิตรทางธุรกิจ
1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
1)

การเปลี่ยนแปลงทุนเรือนหุน้ ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมาล่าสุด
ปี 2560
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ผูถ้ ือหุน้ มีมติที่สาคัญดังนี ้
(1) อนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุน้ ละ 0.10 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาทโดยการรวมหุน้ ใน
อัต ราส่ว น 5 หุ้น เดิ ม เป็ น 1 หุ้น ใหม่ ซึ่ง ส่ง ผลให้จ านวนหุ้น ของบริษั ท ลดลงจ านวน 9,454,302,700 หุ้น จากเดิม
11,817,878,375 หุน้ เหลือ 2,363,575,675 หุน้
(2) อนุมตั ิให้บริษัทเปลีย่ นชื่อ และชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์จากเดิมบริษัท แอสเซท ไบร์ท จากัด (มหาชน) หรือ ABC เป็ น
บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จากัด (มหาชน) หรือ DIGI และเปลี่ยนชื่อใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงชื่อจากเดิม ABC-W1 และ ABC-W2 เป็ น DIGI-W1 และ DIGI-W2
ปี 2561
ไม่มีการเปลีย่ นแปลงในส่วนทุนเรือนหุน้ ของบริษัทฯ
ปี 2562

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมตั ิที่สาคัญดังนี ้
อนุมตั ิให้บริษัทเปลี่ยนชื่อ และชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์จากเดิมบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จากัด (มหาชน) หรือ DIGI
เป็ นบริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) หรือ B52 และเปลี่ยนชื่อใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อ
จากเดิม DIGI-W1 และ DIGI-W2 เป็ น B52-W1 และ B52-W2
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมตั ิที่สาคัญดังนี ้
1) อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 215,987,976.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,181,787,837.50
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 965,799,861.00 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยงั มิได้ออกจาหน่ายจานวน 431,975,953
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ซึง่ เป็ นหุน้ ที่จดั สรรไว้เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษัท รุน่ ที่ 1 (B52-W1) เนื่องจากใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท รุน่ ที่ 1 (B52-W1) ได้หมดอายุไป
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 และอนุมตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท
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2) อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 313,100,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 965,799,861.00
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,278,899,861.00 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 626,200,000 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ได้แก่ บริษัท ทีเจดี จากัด จานวน 275,000,000 หุน้ และเพื่อจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท
เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) จานวน 351,200,000 หุน้ และอนุมตั ิการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทครัง้ ที่ 1/2562 ดังกล่าว บริษัทได้ดาเนินการต่อไปนีใ้ นไตรมาสสุดท้ายของปี 2562
-

ออกจาหน่ายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวน 275,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดย
ออกและเสนอขายในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.20 บาท คิดเป็ นมูลค่าเสนอขาย 55,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ทีเจดี จากัด (“ผูล้ งทุน”) บริษัทได้รบั ชาระค่า
หุน้ จานวน 55,000,000 บาท เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 โดยมีสว่ นต่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญจากการออกจาหน่ายหุน้ เพิ่ม
ทุนดังกล่าวคิดเป็ นจานวน 82,500,000 บาท (หุน้ สามัญเพิ่มทุน 275,000,000 หุน้ ซึ่งออกในราคาต่ากว่ามูลค่าที่ตรา
ไว้หนุ้ ละ 0.30 บาท)

-

ออกจาหน่ายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวน 166,633,307 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดย
ออกและเสนอขายในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.20 บาท คิดเป็ นมูลค่าเสนอขายรวม 33,326,661.40 บาท โดยเสนอขาย
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 9 หุน้ สามัญเดิมต่อ 2 หุน้ สามัญที่ออกใหม่
โดยได้มีผจู้ องซือ้ หุน้ เพิ่มทุนตามสัดส่วนตามกาหนดการจองซือ้ ในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม
2562 บริษัทได้รบั ชาระค่าหุน้ จานวน 33,326,661.40 บาท (หุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 166,633,307 หุน้ ราคาเสนอ
ขาย 0.20 บาทต่อหุน้ ) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 โดยมีสว่ นต่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญจากการออกจาหน่ายหุน้ เพิ่มทุน
ดังกล่าวคิดเป็ นจานวน 49,989,992 บาท (หุน้ สามัญเพิ่มทุน 166,633,307 หุน้ ซึ่งออกในราคาต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.30 บาท)

-

ณ สิน้ สุด ปี 2562 บริษัทมีทนุ จดทะเบียนจานวน 1,278,899,861 บาท มูลค่าที่ตราไว้จานวนหุน้ ละ 0.50 บาท โดย
เป็ นทุนชาระแล้วเป็ นเงินจานวน 1,011,016,653.50 บาท คิดเป็ นจานวนหุน้ ได้ 2,022,033,307 หุน้

ปี 2563
ไม่มีการเปลีย่ นแปลงในส่วนทุนเรือนหุน้ ของบริษัทฯ
พัฒนาการที่สาคัญ
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2559 ได้มีมติอนุมตั ิเงินลงทุนสิทธิการเช่าอาคารเดอะ
พลาซ่ารวมมูลค่าโครงการทัง้ หมดประมาณ 1,683 ล้านบาท สาหรับสัญญาเช่า 30 ปี โดยโครงการจะมีมลู ค่าผลตอบแทนตลอดอายุ
สัญญาเช่าปั จจุบนั สุทธิ หรือ NPV เท่ากับ 83.86 ล้านบาท และอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) เท่ากับ 15%
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2559 ได้มีมติอนุมตั ิวงเงินเพื่อใช้ปรับปรุ งอาคาร ABOVE
(เดิมชื่อ Orchid View) ที่ถนนสุขมุ วิท 39 จานวน 60 ล้านบาท
2)
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ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถนุ ายน 2559 มีมติอนุมตั ิให้บริษัทลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารเดอะ
พลาซ่า ซึง่ เป็ นอาคารสูง 5 ชัน้ 1 อาคารพร้อมอาคารจอดรถ 7 ชัน้ บนเนือ้ ที่ 8 ไร่ พืน้ ที่ใช้สอยรวม 37,400 ตารางเมตร ตัง้ อยูบ่ นถนน
รามคาแหง 30 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เป็ นระยะเวลาเช่า 30 ปี เพื่อดาเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ ที่หา้ งสรรพสินค้าสัตว์เลีย้ ง
ครบวงจร และพืน้ ที่เช่าสานักงาน รวมถึงจัดการแสดงต่างๆ โดยมีมลู ค่ารวมประมาณ 1,683 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 12/2559 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทดาเนินการแจ้งย้ายสานักงาน
ใหญ่จากปั จจุบนั ตัง้ อยู่เลขที่ 2 อาคารเดอะรอยัลเพลส 1 ห้องเลขที่ 2 ชัน้ จี ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุ งเทพฯ ย้ายไปที่สาขาที่ 2 เลขที่ 390 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ และขอยกเลิกสาขาที่ 2
เนื่องจากเปลี่ยนเป็ นสานักงานใหญ่แทน วัตถุประสงค์ที่ยา้ ยเนื่องจากมีความจาเป็ นที่ตอ้ งเพิ่มพืน้ ที่ทางาน เพื่อรองรับการขยายตัว
ของธุรกิจ ประกอบกับเพื่อความสะดวกในการบริหารอาคารพืน้ ที่เช่า เพื่อสร้างรายได้ให้กบั บริษัท
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 13/2559 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทจัดตัง้ บริษัทย่อย คือ
บริษัท เอบีซี เอสเตท จากัด โดยให้บริษัทถือหุน้ 99.99% ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
เพื่อดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผลตอบแทนที่ค าดว่าจะได้รบั ในรู ปของเงินปั นผล การจัดตัง้ บริษัทย่อยนีไ้ ม่เป็ นรายการที่เกี่ยว
โยงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และเมื่อคานวณ
ขนาดรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์แล้ว ไม่เข้าข่ายที่ตอ้ งรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน แต่ทงั้ นีบ้ ริษัทไม่ได้ดาเนินการ
จัดตัง้ บริษัทย่อยดังกล่าว
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
ของบริษัทจากเดิมหุน้ ละ 0.10 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท โดยการรวมหุน้ ในอัตราส่วน 5 หุน้ เดิมเป็ น 1 หุน้ ใหม่ เป็ นผลให้จานวนหุน้
ของบริษัทลดลงจากเดิมจานวน 11,817,878,375 หุน้ คงเหลือ 2,363,575,675 หุน้ และเป็ นผลให้บริษัทต้องปรับราคาการใช้สิทธิ
และอัตราการใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิของ DIGI-W1 และ DIGI-W2 ภายใต้ขอ้ กาหนดสิทธิ และเงื่อนไข
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะดาเนินการปรับอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ โดยสูตรคานวนตามเงื่อนไขการ ปรับ
สิทธิในข้อกาหนดสิทธิวา่ ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ดังนี ้
Warrant

ราคาพาร์ปัจจุบัน (0.10 บาท/หุ้น)

ราคาพาร์ใหม่ (0.50 บาท/หุน้ )

อัตราการใช้สทิ ธิ

ราคาใช้สิทธิ (บาท)

อัตราใช้สทิ ธิ (หุน้ )

ราคาใช้สิทธิ (บาท)

DIGI-W1

1 หน่วย : 3.11 หุน้

0.482

1 หน่วย : 0.622 หุน้

2.410

DIGI-W2

1 หน่วย : 1 หุน้

1.500

1 หน่วย : 0.20 หุน้

7.500

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2560 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักของ
บริษัทให้มงุ่ เน้นสร้างรายได้จากธุรกิจ e-Business ทดแทนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตในอนาคต
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2560 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนีใ้ น
รู ป ของตั๋วแลกเงิ น ภายใต้วงเงิ นไม่เ กิ น 600 ล้า นบาท ให้กับ นัก ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เพื่อ ใช้เ ป็ น เงิ นทุน
หมุนเวียน และใช้ขยายกิจการ และบางส่วนเพื่อชาระหนี ้
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ประชุมกรรมการบริษัท ได้ให้สตั ยาบันรับรองธุ รกรรมการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ซือ้ มาเพื่อ
ขายโครงการ The Above 39 ให้แก่ บริษัท ซิมเพิล มอฟ จากัด ในมูลค่าขายโครงการทัง้ สิน้ 800 ล้านบาท โดยธุรกรรมการจาหน่าย
ดังกล่าวเสร็จสิน้ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ซึง่ ภายหลังผูซ้ ือ้ โครงการดังกล่าวได้เปลีย่ นเป็ น บริษัท ไซมีส เวลท์ จากัด ซึง่ เป็ นผูซ้ ือ้ ที่
ได้รบั โอนสิทธิการเข้าทาสัญญาซือ้ จาก บริษัท ซิมเพิล มอฟ จากัด ภายใต้เงื่อนไขบังคับในสัญญาเดิมทุกประการ บริษัทได้นาเงินที่
ได้รบั ชาระจากการจาหน่ายโครงการดังกล่าว ไปจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมทัง้ จานวนแก่สถาบันการเงินเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 มติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 10/2561 ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการยกเลิกสัญญาเช่า
โครงการ ABC World ซึ่งบริษัทเคยมีสญ
ั ญาเช่าระยะยาวบนที่ดินและอาคารโครงการดังกล่าวเป็ นเวลา 30 ปี เริ่มต้นสัญญาในช่วง
กลางปี 2559 เพื่อระงับผลขาดทุนจากการดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและให้บริการเกี่ยวข้อง เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงใน
ปั จจุบนั ว่าการลงทุนในสิทธิ การเช่าอาคาร ABC World นัน้ ส่งผลกระทบในทางลบต่ อผลประกอบการของบริษัทเป็ นอย่างมาก
เนื่องจากจานวนผูเ้ ช่าพืน้ ที่อาคารและอัตราค่าเช่าเฉลีย่ ต่อตารางเมตรที่เกิดขึน้ จริงต่าไปจากจุดคุม้ ทุนจากการดาเนินธุรกิจเป็ นอย่า ง
มาก ฝ่ ายบริหารได้พิจารณาใหม่อย่างรอบคอบจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
และที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ดังกล่าวได้มีมติอนุมตั ิให้ยกเลิกสัญญาเช่าอาคาร ABC World เพื่อให้บริษัทสามารถหยุดผลขาดทุน
ที่เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องในจานวนที่เป็ นนัยสาคัญได้ โดยมีผลของการยกเลิกสัญญาเช่าในเดือนมกราคม 2562 ทัง้ นี ้ บริษัทไม่มี
ค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งชาระเพิ่มเติมจากการขอยกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าว นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 10/2561 ยังมี
มติอนุมตั ิให้บริษัทดาเนินการเข้าทาสัญญาเช่าพืน้ ที่ออฟฟิ ศแห่งใหม่ โดยภายหลังจากนัน้ ได้ยา้ ยสานักงานใหญ่ไปยังเลขที่ 973
อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชัน้ 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์ที่ยา้ ยเนื่องจากมีการยกเลิกสัญญา
เช่าอาคาร ABC World จึงได้พิจารณาย้ายที่ตงั้ สานักงานใหญ่ไปยังแหล่งธุรกิจที่มีความสะดวกในการคมนาคม และมีพืน้ ที่ใช้สอย
ภายในสานักงานเพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
เมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2562 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทจัดตัง้ บริษัทย่อย คือบริษัท
ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค บริษัทลงทุนในหุน้
สามัญของบริษัทย่อยดังกล่าวในอัตราร้อยละ 99.97 โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทในการลงทุน
ในระหว่างไตรมาสสองของปี 2562 บริษัทได้เริ่มดาเนินธุรกิจจาหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค โดยส่วนงานธุรกิจดังกล่าว
ดาเนินการโดยบริษัทฯ
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ซึง่ ประชุม เมื่อวันที่ 23 กันยายน
2562 ได้มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ประกอบด้วย
หุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 275,000,000 หุน้ ซึ่งมีมลู ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดยออกและเสนอขายในราคาเสนอขายหุน้
ละ 0.20 บาท คิดเป็ นมูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 55,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private
Placement) ได้แก่ บริษัท ทีเจดี จากัด ทัง้ นี ้ บริษัทได้เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจากัดดังกล่าวในวันที่ 9 ตุลาคม
2562
ภายใต้ขอ้ กาหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทรุน่ ที่ 2 (B52-W2) บริษัทได้ดาเนินการ
ปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามสูตรการคานวณและวิธีการที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อกาหนดสิทธิ กรณีที่
เป็ นการเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัดในราคาสุทธิตอ่ หุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่คานวณได้ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อ
หุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯคานวณการปรับอัตราการใช้สทิ ธิและราคาการใช้สิทธินบั จากวันแรกของการเสนอขายหุน้
ส่วนที่ 1 หน้า 14

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2563
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

สามัญที่ออกใหม่ให้แก่บคุ คลในวงจากัดดังกล่าว โดยสามารถแสดงการปรับอัตราการใช้สทิ ธิและราคาการใช้สิทธิของ B52-W2 ได้
ดังนี ้
ชื่อใบสาคัญ
B52-W2

ก่อนการปรับสิทธิ

หลังการปรับสิทธิ

อัตราการใช้สทิ ธิ

ราคาใช้สิทธิ (บาท)

อัตราใช้สทิ ธิ (หุน้ )

ราคาใช้สิทธิ (บาท)

1 หน่วย : 0.20 หุน้

7.50

1 หน่วย : 0.204 หุน้

7.355

อนึง่ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทรุน่ ที่ 2 (B52-W2) จานวน 1,755,998,608 หน่วย ซึง่ มีอายุ 5 ปี นับแต่
วันที่ 8 มิถนุ ายน 2558 – 5 มิถนุ ายน 2563 โดยในระหว่างที่ B52-W2 ยังมีอายุการใช้สทิ ธิแปลงสภาพมาเป็ นหุน้ สามัญอยูจ่ วบจน
วันครบกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายเมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน 2563 นัน้ ไม่มีการใช้สทิ ธิแปลงสภาพแต่ประการใด
โดยในระหว่างปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถนุ ายน 2563 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัท
ลงทุนจัดตัง้ บริษัทย่อยใหม่จานวน 1 บริษัท คือ บริษัท ทันใจดี มันนี่ เซอร์วิส จากัด เพื่อต่อยอดทางธุรกิจไปยังธุรกิจให้บริการ
ทางการเงินในลักษณะการเป็ นตัวแทนหรือนายหน้า โดยอาศัยช่องทางการติดต่อเครือข่ายร้านค้าปลีก -ร้านค้าส่งที่มีอยู่ของบริษัท
โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีทนุ จดทะเบียนจานวน 5,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 50,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
100 บาท ซึ่งบริษัทเข้าถือหุน้ ในบริษัทย่อยดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 75 ของจานวนทุนจดทะเบียนทัง้ หมด ทัง้ นีไ้ ด้กาหนดให้เรียก
ชาระค่าหุน้ ครัง้ แรก 25 % ของทุนจดทะเบียน (คิดเป็ นทุนชาระแล้วจานวน 1,250,000 บาท ) และได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทย่อย
ใหม่ดงั กล่าวต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็ นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 มิถนุ ายน 2563
และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2563 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทลงทุนจัดตัง้ บริษัท
ย่อยใหม่อีกจานวน 1 บริษัท คือ บริษัท โซลูช่ นั ฟลาย จากัด เพื่อต่อยอดธุรกิจไปยังธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดย
อาศัย ช่ อ งทางการติ ด ต่อ เครือ ข่า ยร้า นค้า ปลี ก -ร้า นค้า ส่ง ที่ มี อ ยู่ข องบริษั ท โดยบริษั ท ย่อ ยดัง กล่า วมี ทุน จดทะเบี ย นจ านวน
5,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 50,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท ซึ่งบริษัทเข้าถื อหุน้ ในบริษัทย่อ ย
ดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 75 ของจานวนทุนจดทะเบียนทัง้ หมด ทัง้ นีไ้ ด้กาหนดให้เรียกชาระค่าหุน้ ครัง้ แรก 25 % ของทุนจด
ทะเบียน (คิดเป็ นทุนชาระแล้วจานวน 1,250,000 บาท) โดย ณ สิน้ ปี 2563 ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทย่อยใหม่ดงั กล่าว
แต่ประการใด
1.1.3

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุม่ บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ ซึ่งถือหุน้ ในบริษัทเกินร้อยละ 10
ประกอบด้วย นายจิรวุฒิ คุวานันท์ และ บริษัท ทีเจดี จากัด โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 43.84 และร้อยละ 13.60 ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีบริษัทย่อยซึ่งบริษัทมีอานาจควบคุมหรือถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุน้ ที่มีสิทธิออก
เสียง ดังนี ้
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ชื่อบริษัท
บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จากัด
บริษัท ทันใจดี มันนี่ เซอร์วิส จากัด

ลักษณะธุรกิจ
จาหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค
ให้บริการทางการเงินในลักษณะ
การเป็ นตัวแทนหรือนายหน้า

จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศ
ไทย
ไทย

อัตราร้อยละของการถือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
99.97%
75%

B52

99.97%

75%

บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จากัด

บริษัท ทันใจ มันนี่ เซอร์วิส จากัด

1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้จาแนกตามกลุม่ ธุรกิจตัง้ แต่ปี 2561 – 2563 มีดงั ต่อไปนี ้
สายผลิตภัณฑ์
- ขายอสังหาริมทรัพย์
- ธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้า
- รายได้บริการสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์
- ขายสินค้าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
- รายได้คา่ เช่า และบริการ
- รายได้อื่น

ปี 2563
18,527
12,009
241
1623
32,400

%
57.19
37.06
0.74
5.01
100

ปี 2562
25,345
3,173
2,696
4,035
35,249

(หน่วย:พันบาท)
%
ปี 2561
%
800,000 94.69
71.90
9.00
9,213
1.09
7.65 23,881
2.83
11.45 11,752
1.39
100 844,846 100

ในปี 2561 บริษัทดาเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลักคือ ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่วนงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-Commerce) ซึ่งรวมถึงการซือ้ ขายสินค้าและบริการออนไลน์ภายใต้ชื่อ เอบีซีพอ้ ยท์ การให้บริการชาระเงิน (e-Payment) ผ่าน
WeChat และ Alipay และส่วนงานให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และให้บริการสาธารณูปโภค
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ยกเลิกสัญญาเช่า
ที่ดินและอาคาร โดยมีผลการยกเลิกสัญญาในวันที่ 31 มกราคม 2562 ซึ่งเป็ นการยกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนดเวลาตามสัญญา
เช่าดังกล่าว ผลของมติที่ประชุมดังกล่าวทาให้บริษัทยกเลิกส่วนงานธุรกิจให้เช่าพืน้ ที่อาคารและให้บริการสาธารณูปโภคตัง้ แต่วนั ที่
31 มกราคม 2562 เป็ นต้นมา
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้เริม่ ดาเนินธุรกิจในส่วน
งานธุรกิจใหม่ได้แก่ ส่วนงานธุรกิจจาหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ส่วนงานธุรกิจดังกล่าวเริม่ ดาเนินการโดยบริษัทในระหว่างไตรมาส
ที่ 2 ของปี 2562
ณ สิน้ ปี 2562 บริษัทจึงมีการดาเนินธุรกิจใน 3 ส่วนงานหลัก ประกอบด้วย
1) ส่วนงานธุรกิจจาหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค
2) ส่วนงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึ่งรวมถึงการซือ้ ขายสินค้าและบริการออนไลน์ภายใต้ชื่อ เอบีซี
พ้อยท์การให้บริการเป็ นตัวแทนชาระเงิน (e-Payment) ผ่าน WeChat และ Alipay และ
3) ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 6/2563 วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้เริ่มดาเนินธุรกิจในส่วน
งานธุรกิจใหม่ได้แก่ ส่วนงานธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ส่วนงานธุรกิจดังกล่าวเริ่มดาเนินการโดยบริษัทใน
ระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2563
ปี 2563 บริษัทจึงมีการดาเนินธุรกิจใน 3 ส่วนงานหลัก ประกอบด้วย
1) ส่วนงานธุรกิจจาหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค
2) ส่วนงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึ่งรวมถึงการซือ้ ขายสินค้าและบริการออนไลน์ภายใต้ชื่อ เอบีซี
พ้อยท์การให้บริการเป็ นตัวแทนชาระเงิน (e-Payment) ผ่าน WeChat และ Alipay และ
3) ส่วนงานธุรกิจให้บริการสือ่ โฆษณาและประชาสัมพันธ์

1.2.2 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ
1)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัทมีผลประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขาดทุนหลายปี ติดต่อกัน ในปี 2561 บริษัทได้ดาเนินการขายโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนีไ้ ด้ยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวอาคารสานักงานซึ่งมีผลสิน้ สุดของสัญญาเช่าในเดือนมกราคม 2562 ทา
ให้บริษัทสามารถระงับผลขาดทุนได้ทนั ทีและช่วยในการงบกระแสเงินสดปรับปรุงดีขนึ ้ ในปี 2562
สาหรับแนวทางธุรกิจในอนาคตทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดการขาดทุนพร้อมๆ กับการสร้างผล
กาไรแบบยั่งยืนนัน้ บริษัทมีนโยบายที่จะเลือกลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ดว้ ยความระมัดระวัง และจะลงทุนเฉพาะโครงการที่
สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในทันที มีอตั ราผลตอบแทนที่เหมาะสมและการลงทุนต้องอยูใ่ นขอบเขตที่บริษัทจะบริหารความเสีย่ งได้
โดยในปี 2563 บริษัทไม่ได้มีการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นแี ้ ต่อย่างใด
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2)

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Business)
2.1) abc Shopping บริษัทดาเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) นวัตกรรมของการชอปปิ ้งออนไลน์รูปแบบ
ใหม่ที่ไม่ได้จากัดแค่เพียงตัวเงิน แต่เหนือกว่าด้วยการรวม Point จากบัตรเครดิตเข้ามาซือ้ สินค้าและบริการที่คดั สรรมาแล้วเพื่อคุณ
สะดวก รวดเร็วมากขึน้ ด้วยการช้อปปิ ้งบน abc shopping Application ทัง้ ios และ android สนุกและมีอิสระมากกว่าไปกับการ
ช้อปปิ ้งสินค้าและบริการที่สดุ พิเศษที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริงภายใต้ชื่อ เอบีซี พอยต์ (abcpoint) ซึ่งเป็ นธุรกิจการซือ้ ขาย
สินค้าและบริการบนโลกออนไลน์ โดยรวบรวมสินค้าและบริการจากแบรนด์ชนั้ นาไว้ที่ เว็บไซต์ www.abcpoint.com ให้ลกู ค้าได้
จับจ่าย เพียงลงทะเบียนผ่านระบบ abcpoint ซึ่งเป็ นนวัตกรรมสาหรับนักช้อปออนไลน์ ด้วยการเพิ่มมูลค่าจากการใช้พอ้ ยท์บตั ร
เครดิตแลกสินค้าแทนเงินสด โดยลูกค้าสามารถโอนพ้อยท์จากบัตรเครดิตมาที่ abcpoint หรือบุคคลใดก็ได้ที่เป็ นสมาชิก abcpoint
โอนให้ระหว่างกัน ซึง่ จานวนพ้อยท์ไม่มีวนั หมดอายุ
abcpoint ถือเป็ นการให้บริการ E-Commerce เต็มรู ปแบบ ด้วยแนวคิดที่เป็ นนวัตกรรมในการนาพ้อยท์จากบัตรเครดิตมา
แลกสินค้าและบริการ โดยมีแนวคิดที่จะเปิ ดตลาด E-Business และ E-Commerce ให้สมบูรณ์แบบ เนื่องจากสถิติว่าตลาด ECommerce มีแนวโน้มเติบโตขึน้ อีกหลายเท่าตัว เนื่องจากปั จจุบนั วิถีชีวิตคนเปลี่ยนไปจากในอดีต ผูค้ นปรับตัวเข้าหาการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตผ่านแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนในการเชื่อมต่อออนไลน์ การเติบโตของการสื่อสารยุคดิจิตอลที่เน้นตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่รวดเร็วฉับไว การตลาดและการใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ใหม่ๆ เกิ ดขึน้ มากมาย Smartphone & Tablet
กลายเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของผูบ้ ริโภคยุคดิจิตอลที่สามารถใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ค้นหาสินค้าและบริการ เปรียบเทียบ
ราคา เช็คส่วนลดและทาการสั่งซือ้ ด้วยช่องทางที่สะดวก และเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทาให้การซือ้ ขายสินค้า และบริการระหว่าง
ร้านค้าออนไลน์ และลูกค้า มีสดั ส่วนที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ในขณะเดียวกันผูใ้ ช้บตั รเครดิตก็มีจานวนมากขึน้ แต่ Point สะสมกลับไม่ได้ถกู นามาใช้ เพราะเนื่องจากอาจจะมีจานวนที่
น้อยเกินไป บริษัทจึงได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ของการซือ้ ขายสินค้าและบริการออนไลน์ที่ไม่ได้จากัดอยูเ่ พียงแค่ตวั เงิน หรือ Point จาก
บัตรเครดิตเท่านัน้ แต่สร้างความแตกต่างด้วยการใช้จ่ายผ่านระบบการโอน Point ที่จะทาให้กลุม่ ลูกค้ามีสทิ ธิพิเศษที่เหนือกว่า โดย
การโอน Point สะสมจากบัตรเครดิตต่างๆ มารวมไว้ที่ abcpoint เพื่อที่จะทาให้สมาชิกมีอิสระกับการซือ้ สินค้าและบริการออนไลน์ที่
ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง
ณ สิน้ ปี ปัจจุบนั บริษัทอยูร่ ะหว่างดาเนินการปรับปรุ ง ABC Point ใหม่ ให้มีระบบการใช้งานรองรับและตอบสนองไลฟ์ สไตล์
ของผูใ้ ช้บริการมากยิ่งขึน้ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มใช้งานได้ทงั้ ผ่านเว็ปไซต์ และ mobile application ได้ภายในช่วงไตรมาสที่ 2
ของปี 2562
2.2) abc payment บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจชาระเงินค่าสาธารณูปโภค นวัตกรรมใหม่ของการชาระบิล
และชาระค่าสาธารณูปโภคออนไลน์ดว้ ย Point สามารถทาได้ดว้ ยตัวเองง่ายๆ บนสมาร์ทโฟน ผ่าน application “abc Payment”
(ดาวน์โหลดฟรี) เพียงแค่สแกนบาร์โค้ด (Barcode) หรือคิวอาร์ โค้ด (QR Code) บนใบแจ้งค่าบริการ ซึง่ เป็ นบริการที่ตอบสนอง Life
style ที่ครอบคลุมการใช้ชีวิตของคนในยุคปั จจุบนั อย่างครบวงจร เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริโภคมากขึน้
บริษัทได้พฒ
ั นาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ชื่อ abc Payment บนระบบแอนดรอยด์ และระบบ IOS เพื่อให้ลกู ค้าเลือก
ชาระประเภทสาธารณูปโภค ซึง่ ปั จจุบนั บริษัทได้รว่ มมือกับบริษัท ทรู มันนี่ จากัด รับชาระหนีค้ า่ สาธารณูปโภคต่างๆ ผ่าน abcpoint
บนแอปพลิเคชั่นของบริษัท ทัง้ บน Website และทาง Mobile
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2.3) e-Payment (WeChat Pay/ Alipay) ระบบการชาระเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือบน Application ของ WeChat ซึ่งเป็ น
Application สาหรับการส่งข้อความที่ได้รบั ความนิยมมากที่สดุ ในประเทศจีน เทียบได้กบั Line, Messenger, Whatsapp ซึ่งได้รบั
การตอบรับเป็ นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาช้อปปิ ้งในประเทศไทย เพราะนักท่องเที่ยวชาวจีนมีขอ้ จากัดเรื่องการนาเงินตรา
เข้าประเทศไทย ดังนัน้ ระบบ WeChat Pay จึงเป็ นช่องทางชาระเงินที่สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย แค่มี QR Code หรือ
บาร์โค้ดก็สามารถ ชาระสินค้า และบริการได้ทนั ที นักท่องเที่ยวชาวจีนมีความคุน้ เคยกับการชาระเงินผ่านระบบ WeChat Pay เป็ น
ทุนเดิม เพียงแค่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็สามารถจับจ่ายที่ใดก็ได้ เหมือนอยู่ในประเทศจีน การให้บริการรับชาระเงินผ่านระบบ
WeChat Pay เป็ นอีกทางเลือกที่มงุ่ อานวยความสะดวกในการช้อปปิ ้งแก่กลุม่ ลูกค้าชาวจีน ซึง่ เป็ นหนึง่ ในกลุม่ ลูกค้าหลัก
ในไตรมาสแรกของปี 2561 บริษัทได้ขยายความร่วมมือทางธุรกิจโดยร่วมมือกับ Alipay ซึ่งเป็ นระบบชาระเงินแทนเงินสด
ผ่านโทรศัพท์มือถือที่ได้รบั ความนิยมมากที่สดุ ในประเทศจีน ในการเป็ นตัวแทนรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อ
เป็ นตัวแทนหาร้านค้ารับชาระเงินผ่านระบบ Alipay เพื่อรับชาระเงินค่าสินค้าเพื่อเพิ่มทางเลือกในการชาระเงินค่าสินค้าและบริการ
แก่ผใู้ ช้บริการซึง่ โดยส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ นักท่องเที่ยวจีนเช่นเดียวกับ WeChat Pay
ในปี 2562 บริษัทได้รว่ มมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรู ปแบบการให้บริการ e-payment โดยเริ่มต้นในการติดตัง้ เครื่อง
EDC รุ ่นใหม่ที่สามารถให้บริการชาระเงินได้ทงั้ รู ปแบบของบัตรเครดิต (card) และ non-card ในการเชื่อมต่อกับ e-wallet ของ
WeChat pay และ Alipay นอกจากนีย้ งั รองรับ e-wallet ของ True Money และ Rabbit Line pay เพื่อให้บริการชาระเงินแก่รา้ นค้า
ในรูปแบบออฟไลน์
ในปี 2563 เนื่ อ งจากสถานการณ์ COVID 19 ท าให้ก ลุ่ม ลูก ค้า คนจี น ที่ เ ป็ น กลุ่ม เป้ า หมายหลัก ของการช าระสิ น ค้า
wechatpay และ alipay ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ ทาให้การดาเนินงานในส่วนนีต้ อ้ งชะลอการดาเนินธุรกิจนีไ้ ว้ช่วั คราว
ก่อน
3)

ธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้า

บริษัทมองเห็นโอกาสทางธุรกิ จที่จะเข้าทาธุรกิ จค้าส่งสินค้าอุปโภค-บริโภคให้กับร้านค้า จากการศึกษาข้อมูลปี 2560
ประเทศไทยมีจานวนร้านค้าปลีกอยู่ประมาณ 400,000 ร้านค้า (ที่มา www.smartsme.co.th) และมียอดขายสินค้าอุปโภคบริโภค
รวมกันราวปี ละ 145,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามร้านค้าเหล่านีโ้ ดยมากแล้วตัง้ อยูก่ ระจัดกระจายตามชุมชน อาเภอ ตาบล หมูบ่ า้ น
ขนาดเล็กๆ ทั่วประเทศ ทาให้รา้ นเหล่านีป้ ระสบอุปสรรคในการที่ตอ้ งขับรถเข้ามาซือ้ สินค้าจากร้านค้ าส่งรายใหญ่ในจังหวัด หรือ
ผูค้ า้ ส่งที่มีบริการจัดส่งสินค้าถึงหน้าร้านเข้าถึงร้านได้แบบติดขัดและไม่ตอ่ เนื่อง จากการธุรกิจใหม่ในอนาคตเพื่อขยายและต่อยอด
การดาเนินธุรกิจเดิม
ด้วยปั ญหาและอุปสรรคดังกล่าวทาให้บริษัท ริเริ่มคิดในการคิดค้นโมเดลทางธุรกิจใหม่ โดยการพัฒนา electronic platform
เพื่อจับคูร่ ะหว่างผูข้ ายส่ง (ซัพพลายเออร์ของบริษัท) และร้านค้า (ลูกค้าของบริษัท) จากนัน้ บริษัทจะจัดซือ้ สินค้าจากร้านขายส่งยีป่ ๊ัว
ที่ใกล้ที่สดุ นาส่งไปขายยังร้านค้ายูใ่ นรัศมีที่ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเริ่มต้นธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้าของบริษัทโดยในเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทจึงเริ่มต้นทดลองทาธุรกิจค้าส่งจริง (Pilot
test) ในพืน้ ที่จากัดโดยเริ่มต้นทาการค้าในสองจังหวัดที่ภาคอีสาน โดยผลดาเนินการจริงภายในระยะเวลา 4 เดือน บริษัทมีจานวน
ร้านค้าสมัครเป็ นร้านค้าสมาชิกจานวนมากกว่า 1,200 ร้านค้า โดยมียอดขายสาหรับปี 2562 รวม 25.3 ล้านบาท โดยพบว่ายอดขาย
เฉลี่ยต่อร้านค้าอยูท่ ี่ 4,000 – 5,200 ต่อเดือน ควบคู่กบั การพัฒนา electronic platform บริษัทคาดว่าจะสามารถดาเนินธุรกรรมจัด
จาหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายร้านค้าปลีกที่ตอบรับการเข้าร่วมใน “ทันใจ ดิสทริบิวชั่น” ผ่านโมเดลทางธุรกิจที่บริษัทวางแผนไว้
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ทัง้ นีใ้ นปี 2563 เพื่อเป็ นการปรับตัวให้เป็ นไปตามสถานการณ์ ที่มี ไวรัสโควิท 19 สถานการณ์ทาให้เกิด New normal และ
การกระตุน้ เศรษฐกิจทั่วประเทศผ่านทางมือถือ ทางฝ่ ายธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้าได้วางแผนในการยกระดับร้านค้าในต่างจังหวัดให้มี
ความแข็งแกร่งขึน้ โดยมีการจัดจาหน่ายสินค้าผ่าน แพลต์ฟอร์ม ไลน์ทนั ใจดี ซึง่ เป็ น การเพิ่มรายการสินค้าให้กบั ร้านค้าผ่าน ทันใจดี
แค็ตตาล็อก ซึ่งที่รวมสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว เครื่องใช้ภายในบ้าน มือถือ และ อื่ นๆ โดยสามารถสั่งผ่าน แพลตฟอร์ม ไลน์
ทันใจดี หรือ ผ่านศูนย์บริการลูกค้า และสินค้าจะมีการจัดส่งไปยังร้านค้าภายใน 7 วัน

1.2.3 การตลาด และการแข่งขัน
1)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การแข่ ง ขัน ในธุ ร กิ จ อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ค่ อ นข้า งสูง เนื่ อ งจากมี ผู้ป ระกอบการหลายราย โดยส่ ว นแบ่ ง ตลาดเป็ น ของ
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ที่มีชื่อเสียง มีความเชี่ยวชาญและสั่งสมประสบการณ์มานาน เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริโภค กลยุทธ์ในการ
แข่งขันขึน้ อยูก่ บั ทาเลที่ตงั้ ของโครงการ รูปแบบของโครงการ และวิธีการนาเสนอให้เป็ นที่สนใจของผูบ้ ริโภค รวมถึงการทาการตลาด
และการส่งเสริมการขายที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายได้ตรงกับวัตถุประสงค์ นอกจากนัน้ การควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้าง
และระยะเวลาการก่อสร้างก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ตอ้ งคานึงถึงในการบริหารโครงการ ดังนัน้ การมีพนั ธมิตรที่เป็ นผูร้ บั เหมาก่อสร้างที่
เชื่อถือได้จึงมีส่วนสาคัญที่จะทาให้โครงการประสบความสาเร็จ และอีกปั จจัยคือโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแรง รวมถึงคุณภาพของ
สินค้า และบริการที่ดีทงั้ ก่อนและหลังการขาย การพิจารณาคัดเลือกโครงการลงทุน ต้องให้ความสาคัญกับทาเลที่ตงั้ โครงการ
ศักยภาพของโครงการ ราคาที่เหมาะสม และผลตอบแทนจากการลงทุนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
แนวโน้มการทาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ภายหลังจากการตัดสินใจจาหน่ายโครงการ The Above 39 ในปี 2561 และยกเลิก ธุรกิ จให้เช่าอาคาร ABC World ใน
ระหว่างปี 2561 บริษัทยังคงมีนโยบายดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ การลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และเพื่อให้เช่า
โดยมุ่ง เน้น ลงทุน ในโครงการที่ มี พื น้ ฐานรายได้ และมี ป ระวัติ ก ารด าเนิ น งานที่ ดี ใ นอดี ต เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่ า การด าเนิ น ธุ ร กิ จ
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์จ ะสามารถสร้า งรายได้ที่ ม่ ัน คง และก าไรให้แ ก่ บ ริ ษั ท ได้ใ นระยะยาว อย่ า งไรก็ ต าม การลงทุ น ในธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์นนั้ ต้องการเงินลงทุนจานวนสูงแต่ความต้องการในภาคอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มชะลอตัว บริษัทจึงมีนโยบายที่จะ
เลือกลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ดว้ ยความระมัดระวัง และจะลงทุนเฉพาะโครงการที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในทันที มี
อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมและการลงทุนต้องอยูใ่ นขอบเขตที่บริษัทจะบริหารความเสีย่ งได้
2)

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2.1) กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย – การจาหน่ายสินค้า E-commerce ผ่านแพลตฟอร์ม abcpoint
(1) กลุม่ คนที่มีอายุตงั้ แต่ 20 ปี ขึน้ ไป ที่ถือบัตรเครดิต ทัง้ ที่ออกโดยธนาคาร หรือมิใช่ธนาคาร
(2) กลุ่มประชาชนทั่วไป ที่อาศัยอยู่กรุ งเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ที่จะต้องการชาระค่าสาธารณูปโภคในแต่ละ
เดือน เช่น ค่านา้ ค่าไฟฟ้า โทรศัพท์ บัตรเครดิต สินเชื่อ ฯลฯ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย – WeChat Pay
(1) โรงแรม และธุรกิจนาเที่ยว ตามสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวจีนนิยม เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต
(2) ภัตคาร และร้านค้าอาหารที่เป็ นแหล่งของนักท่องเที่ยวจีน เช่น ย่านรัชดาภิเษก ราชประสงค์ เป็ นต้น
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(3) สถานบันเทิงที่ได้รบั ความนิยมของนักท่องเที่ยวจีน
(4) Supermarket ร้านสะดวกซือ้ ร้านเครือ่ งสาอางค์ ร้านขายยา ร้านขายของฝาก ฯลฯ
2.2) กลยุทธ์การตลาด แบ่งกลยุทธ์ในการทาการตลาด ดังนี ้
(1) กลยุทธ์ด้าน Social Media Online Platform
ในปั จจุบนั การเติบโตแบบก้าวกระโดดของตลาด Smartphone ไม่วา่ จะเป็ นระบบปฏิบตั ิการ iOS หรือ Android ใน
ประเทศไทยก็เป็ นหนึง่ ในประเทศที่มีความตื่นตัวตามกระแสโลกออนไลน์อยูไ่ ม่นอ้ ย ตัง้ แต่การมี ผูใ้ ช้บริการ Facebook มากถึง 8-10
ล้านคน ตลอดจนความนิยมในการเป็ นเจ้าของโทรศัพท์มือถือ Smartphone ต่างๆ ที่มากขึน้ อย่างต่อเนื่องตามจานวนรุ น่ ที่มากขึน้
และราคาที่ไม่ได้สงู มากทัง้ หมดนีล้ ว้ นเป็ นปั จจัยที่แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริโภคชาวไทยจานวนมากกาลังก้าวเข้าสู่ Digital Lifestyle โดย
เริ่มมีโลกออนไลน์มาเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตมากขึน้ เมื่อตลาดออนไลน์กลายเป็ นตลาดที่นกั การตลาดต้องหันมาสนใจอย่างจริงจัง
แล้ว สิง่ ที่สาคัญคือการรูจ้ กั เครือ่ งมือทางการตลาด (Marketing Tools) ในการเข้าถึงผูบ้ ริโภคได้อย่างถูกวิธี
การทาตลาดได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ และทาให้แบรนด์สินค้าสามารถช่วงชิงยึดพืน้ ที่ในโลกดิจิตอล นีไ้ ว้ได้ ประกอบด้วยกลยุทธ์
การตลาด ผ่ า นช่ อ งทาง social media ทั้ง Facebook Page, Facebook Live, Twitter, Instagram และการท าการตลาดผ่ า น
Mobile Application และ Email Subscription ซึ่ง ในแต่ละวันเครื่องมือทางการตลาดบางอย่างอาจจะไม่ใช่ของใหม่ที่เพิ่งมีการ
คิดค้นขึน้ แต่อย่างใดหากแต่พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคบนโลกออนไลน์กาลังมีการพัฒนา และปรับเปลี่ยนเรื่อยๆ จึงจาเป็ นที่จะต้องทา
เครือ่ งมือต่างๆมาประยุกต์และปรับเปลีย่ นตามสถานการณ์ที่เปลีย่ นไป
(2) กลยุทธ์การใช้สื่อการตลาดแบบครบเครื่อง (Integrated Market Communication)
โดยเลือกใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้าง Product Awareness โดยเน้นสื่อที่ใช้
งบประมาณไม่สงู นัก และสามารถเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายที่ตอ้ งการ เน้นการส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้าง จานวนสมาชิก พยายาม
เน้นยา้ ถึงตรายี่หอ้ เพื่อสร้างให้เกิด Brand Awareness วางแผนส่งเสริมการขายร่วมกับร้านค้า บริษัทเจ้าของสินค้า เพื่อกระตุน้
ยอดขายสินค้าให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
(2.1) การโฆษณา การใช้สื่อโฆษณาจะเลือกใช้สื่อที่มีประสิทธิ ภาพเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ใช้สื่อในหลาย
รู ปแบบโดยเน้น การประชาสัมพันธ์ให้ก ลุ่มเป้าหมายได้รูจ้ ัก abcpoint, ABC Payment และ WeChat ให้มากขึน้ เพื่อสร้างการ
ยอมรับอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้แผนสื่อโฆษณา เช่น การโฆษณาผ่าน Mobile Media เน้นการส่งข่าวสารผ่านโฆษณาออนไลน์บน
โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ดี และรวดเร็ว เพื่อสร้าง Brand Awareness แก่ผทู้ ี่พบเห็น และดึงดูดความสนใจแก่ผู้
ที่ยงั ไม่รู ้ เพราะหากพบเห็นหลายครัง้ คนจะจดจาได้ และเป็ นการสร้างความคุน้ เคยในตราสินค้ามากขึน้ เพราะเมื่อพบเห็นอยูเ่ รือ่ ยๆ
ก็จะมีความรูส้ กึ คุน้ เคย มากขึน้ และจะกล้าทดลองใช้บริการในที่สดุ
(2.2) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations / Event Marketing) โดยทาการประชาสัมพันธ์ถึงรู ปแบบเนือ้ หา และ
การให้บริการแก่กลุม่ เป้าหมาย สร้างกระแสให้ผบู้ ริโภคได้ตระหนักถึงความคุม้ ค่าในการจ่ายเงิน และต้นทุนในการรับสื่อเพื่อให้มี
ความสามารถในการแข่งขันลดลง
(2.3) การจัดรายการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) โดยการสร้างสิง่ จูงใจการสมัครเป็ นสมาชิกของ abcpoint
หรือให้ชาระค่าสาธารณูปโภคผ่าน ABC Payment Application ฟรี และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กลุม่ เป้าหมาย และสร้างให้เกิด
การซือ้ ซา้ เพื่อสร้าง Brand Loyalty ในระยะยาว
2.3) ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
 ปั จจัยบวก ที่มีผลต่อตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ความหลากหลายของโทรศัพท์มอื ถือ และราคา Smart Phone ที่ต่าลง
ปริมาณสินค้าใหม่ๆ เข้าสูต่ ลาดออนไลน์มากขึน้ เพิ่มทางเลือกให้ผบู้ ริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเปลีย่ นเป็ น Digital Lifestyle
การสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยเป็ นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)
 ปั จจัยลบ ที่มีผลต่อตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
คูแ่ ข่งรายใหญ่เข้าสูต่ ลาดออนไลน์มากขึน้ โดยเฉพาะเมื่อธนาคารพาณิชย์เข้ามาดาเนินธุรกิจนีเ้ อง
การแข่งขันด้านราคาสูง โดยการลดอัตราค่าบริการเพื่อให้ได้รบั ฐานลูกค้า ในขณะทีต่ น้ ทุนบริการยังคงที่หรือ
ไม่ได้ปรับตัวลดลงตามสัดส่วนของรายได้ที่ลดลง
Product Life Cycle ที่สนั้ ลงมีผลต่อความต้องการสินค้าที่เปลีย่ นแปลงเร็ว
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยทาให้คแู่ ข่งรายใหม่ๆ เข้าสูต่ ลาดง่ายขึน้
2.4) แนวโน้มการทาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การเติบโตของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีการเติบโตที่เพิ่มสูงขึน้ มาก เนื่องจากมีการแข่งขันของ
ผูป้ ระกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทงั้ รายใหญ่จากต่างประเทศ เช่น Alibaba, JD.com และผูป้ ระกอบการทัง้ รายใหญ่ และราย
เล็กภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึน้ มาก นอกจากนัน้ ห้างสรรพสินค้า และ Supermarket ขนาดใหญ่ ก็เน้นการจาหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึน้ ผูบ้ ริโภคยุคใหม่จะนิยมซือ้ สินค้า และบริการผ่านออนไลน์มากขึน้ เนื่องจากความสะดวก ความรวดเร็ว
และความปลอดภัยในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็ นผลให้ธุรกรรมออนไลน์ในประเทศเติบโตมากขึน้
นอกจากนัน้ ระบบการชาระเงินได้เปลี่ยนแปลงเน้นการชาระเงินประเภท Digital e-Wallet Payments แทนการชาระ
เงินสด โดยธนาคารต่างๆ เริ่มระบบชาระเงินแบบใช้ QR Code เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สงั คมไร้เงินสด (Cashless
Society) ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลให้สงั คมตระหนักถึงการลดการใช้เงินสด โดยใช้ e-Wallet แทน เป็ นผลให้สามารถ
กระจายระบบการชาระเงินออกไปสูส่ งั คมชนบท ที่หา่ งไกลธนาคารได้ และจะเพิ่มยอดการใช้จ่ายให้ขยายตัวได้มากขึน้ ในอนาคต ซึง่
จะส่งผลดีตอ่ การค้าระบบออนไลน์ เพื่อสร้างช่องทางการชาระเงินให้หลากหลาย และมากขึน้ ขณะที่ลดต้นทุนในการทาธุรกรรมการ
ชาระเงินลงไป
แม้ว่าธุรกิ จให้บริการชาระเงิ น (e-payment collection service) จะเป็ นที่ได้รบั ความนิยมสูงขึน้ ตามรู ปแบบการ
ดาเนินชี วิตที่เปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิตอล (digital life-style) รู ปแบบเทคโนโลยีที่นามาใช้ในการให้บริการของผูป้ ระกอบการก็ มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน ประกอบกับการแข่งขันในธุรกิจสูงขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธนาคารพาณิชย์เริม่ เข้ามามี
บทบาทเป็ นผูใ้ ห้บริการ ทาให้ผปู้ ระกอบการต้องปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมในการบริการลงเพื่อให้สามารถแข่งขันด้านอัตราการ
ให้บริการได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีตน้ ทุนในการดาเนินงานในธุรกิจนีค้ งที่ หรือไม่ได้ลดลงตามสัดส่วนรายได้ที่ได้รบั จาก
ค่าธรรมเนียมการให้บริการที่ปรับลดลงดังกล่าว นอกจากนีม้ ีบริษัทยังคงมีตน้ ทุนในการปรับปรุ งด้านเทคโนโลยีการให้บริการเพื่อ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องตอบโจทย์กบั การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของกลุม่ ลูกค้า ธุรกิจให้บริการชาระเงิน
จึงมีสดั ส่วนรายได้และแนวโน้มอัตรากาไรจากการดาเนินงานลดต่าลงในปี ปัจจุบนั
นอกจากการดาเนินธุรกิจให้บริการชาระเงินดังกล่าว ในส่วนงานธุรกิจพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์บริษัทยังมีแผนปรับปรุ ง
แพลตฟอร์ม abc Point และ abc Shopping โดยจะทาให้แพลตฟอร์มนีม้ ีความสามารถในการบริหารจัดการพ้อยท์ หรือคะแนน
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สะสมที่เกิดจากธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และธุรกิจอื่นๆ ทั่วไปของพันธมิตรทางการค้า ลูกค้า และธุรกิจที่เกิดขึน้ จากธุรกิจทัง้ บริษัท
ดาเนินการเองในปั จจุบนั และอนาคตควบคูไ่ ปกับแผนการทางการตลาดของบริษัท ทัง้ นีห้ ลักการปรับปรุงแพลตฟอร์มและการใช้กล
ยุทธ์ทางธุรกิจใหม่นี ้ บริษัทมีวตั ถุประสงค์ในการบริหารจัดการพ้อยท์ที่เกิดจากการซือ้ ขายโดยเครดิตการ์ดและเงินสดจากลูกค้าที่
ไม่ได้จากัดเฉพาะที่เป็ นการซือ้ ผ่านเครดิตการ์ดของธนาคารเท่านัน้
3)

ธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้า

ควบคูก่ บั การปรับปรุงธุรกิจปั จจุบนั ให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันและสร้างผลกาไรให้เพิ่มสูงขึน้ บริษัทเล็งเห็นความจาเป็ น
ที่ จ ะต้อ งจัด หาแหล่ง เงิ น ทุน เพื่ อ ลงทุน ในธุ ร กิ จ ใหม่ โดยธุ ร กิ จ นั้น ควรตั้ง อยู่บ นหลัก การเหตุผ ลของการที่ บ ริ ษั ท สามารถใช้
ความสามารถหลัก (Core Competency) ที่บริษัทมีอยู่เดิมเข้าไปบริหารจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management) ได้ ใน
ส่วนใดที่บริษัทไม่มีความถนัดซึง่ อาจเกิดความเสีย่ งในการลงทุน บริษัทมีนโยบายที่จะหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์มาร่วมลงทุนทาธุรกิจ
ในปี 2562 บริษัทจึงได้จดั หาแหล่งเงินทุนโดยการเพิ่มทุนหุน้ สามัญซึง่ เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
(Right Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ทีเจดี จากัด (“กลุม่ ทีเจดี”) ซึ่งเป็ นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์
(Strategic Investor) ซึ่งรวมกลุม่ บุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถในธุรกิจค้าปลีกส่งแบบครบวงจรและเป็ นผูท้ ี่มีความสัมพันธ์พร้อม
ฐานข้อมูลทางการค้าทัง้ ทางตรงและทางอ้อมกับร้านค้าปลีกจานวนกว่า 120,000 ร้านค้าที่ตงั้ กระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย กลุ่มทีเจดีจะมีส่วนสาคัญในการส่งเสริมให้บริษัทสามารถก่อตัง้ เครือข่ายร้านค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพได้สาเร็จตาม
แผนที่วางไว้ โดยบริษัทมีแผนในการพัฒนาและบริหารจัดการเครือข่ายร้านค้าปลีก (ร้านโชห่วย) จานวนกว่า 120,000 ร้านค้าให้เข้า
ร่วมเป็ นสมาชิกและเครือข่ายของบริษัท โดยใช้อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม (E-Commerce platform) และระบบพอยท์ ในการจัดการ
และบริหารร้านค้าปลีกดังกล่าว เพื่อพัฒนาเป็ นเครือข่ายร้านค้าปลีกที่แข็งแกร่งและใหญ่ที่สดุ ของประเทศไทย
3.1) กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ร้านค้าปลีกจานวนกว่า 120,000 ร้านค้าที่ตงั้ กระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่ง
กลุม่ นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investor) มีความสัมพันธ์และมีเครือข่ายผ่านการทาธุรกรรมจัดจาหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค
มาอย่างยาวนาน
3.2) กลยุทธ์ด้านการตลาด
เมื่อบริษัทประสบความสาเร็จในการรวมกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ ร้านค้าปลีกในเครือข่ายที่มี จานวนกว่า 120,000
ร้านค้า ตัง้ กระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย บริษัทจะลงทุนในแพลตฟอร์มและซอฟท์แวร์ “ทันใจดิสทริบิวชั่น” ซึ่งเป็ น
แพลตฟอร์มใหม่ที่จะช่วยร้านค้า ให้เพิ่มรายการสินค้า และ สามารถสั่งสินค้าได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็ นการขายแบบสต็อคสินค้า
หรือซือ้ สินค้าหลังจากลูกค้าสั่งสินค้า เมื่อร้านค้าส่งคาสั่งซือ้ สินค้า มาทางแพลตฟอร์มหรือศูนย์บริการลูกค้า บริษัทจะทาการ
รวบรวมออเดอร์ ส่งไปยังผูผ้ ลิต และบริษัทจะจัดรถขนส่งสินค้าไปส่งให้กบั ร้านค้าต่างๆ ตามออเดอร์ซือ้ โดยบริษัทจะไม่มีความเสีย่ ง
ในการเก็บสินค้าคงคลังเนื่องจากบริษัทจะจัดซือ้ และส่งสินค้าตามออเดอร์ที่ได้รบั มาจากลูกค้าร้านค้าเท่านัน้ โดยในแพลตฟอร์มนี ้
จะมีบริการอื่นๆอีกด้วย
3.3) ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้า
 ปั จจัยบวก ที่มีผลต่อธุรกิจ
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ร้านค้าปลีก ร้านโชห่วยที่มีจานวนมากกระจายอยู่ท่วั ทุกตาบล อาเภอในประเทศไทย ซึ่งปั จจุบนั ยังไม่มีผปู้ ระกอบการ
รายใดเริ่มทาธุรกิจกับร้านค้าปลีกเหล่านีผ้ ่านการใช้อิเลคทรอนิกส์แพลตฟอร์ม ทาให้มีโอกาสทางธุรกิจที่จะเข้าทาธุรกิจ
กับร้านค้าเหล่านี ้
 ปั จจัยลบ ที่มีผลต่อธุรกิจ
การรวบรวมสมาชิกร้านค้าปลีก ร้านโชห่วยในแต่ละจังหวัดอาจไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทคู่แข่งทาการ
ให้บริการรับออเดอร์สนิ ค้าด้วยพนักงานขายและมีบริการจัดส่งสินค้าถึงหน้าร้านโดยมีตน้ ทุนที่ต่ากว่า
3.4) แนวโน้มการทาธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้า
บริษัทมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเข้าทาธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภค-บริโภคให้กบั ร้านค้าเหล่านี ้ เนื่องจากร้านค้าปลีก และ
ร้านโชห่วยมีจานวนมากมายกระจายอยู่ท่วั ทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีอีคอมเมิรซ์ ผสมผสานกับการ
ให้บริการด้วยตัวบุคคลที่เหนือกว่าคูแ่ ข่งพร้อมกับการให้สิทธิพิเศษ เช่น การให้พอ้ ยท์ สะสมจากการที่ลกู ค้าซือ้ สินค้าผ่านเครือข่าย
ของบริษัท นอกจากนี ้ บริษัทยังเล็งเห็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจผ่านอิเลคทรอนิกส์แพลตฟอร์มที่สร้างขึน้ จากการรวบรวม
ร้านค้าปลีก ร้านโชห่วย เช่น การให้บริการในการจ่ายบิล เติมเงิน จากการให้บริการภายใต้ชื่อ “ทันใจ มันนี่เซอร์วิส ”โดยจะมีรูปแบบ
ในการแบ่งผลประโยชน์รายได้ระหว่างบริษัทซึง่ คือผูใ้ ห้บริการหลักและร้านสมาชิก ค้าตามอัตราที่ตกลงกัน
4)

ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

จากองค์ประกอบที่บริษัทมีกลุม่ ผูก้ ระจายสินค้าเป็ นฝ่ ายรวบรวมร้านค้าเพื่อสร้างเครือข่ายร้านค้า ร่วมกับ บริษัทฯ ซึ่งเป็ น
ตัวกลางเชื่อมโยงเครือข่ายร้านค้าเข้ากับเจ้าของสินค้า ผลิตภัณฑ์ หลากหลายประเภท เครือข่ายที่บริษัทได้พฒ
ั นาขึน้ ได้กลายเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่นบั วันจะมีมลู ค่าขึน้ เพราะเป็ นช่องทางเดิมที่เจ้าของสินค้าอาจจะไม่ได้ให้ความสาคัญมาก่อน เนื่องจากแต่ละร้านค้า
ต่างคนต่างอยู่ แต่เมื่อถูกนามารวมกันเกิดโครงข่ายที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วประเทศทาให้เกิดโอกาสและมูลค่าทางธุรกิจที่บริษัทพัฒนา
ต่อยอดด้วยบริการสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ณ ร้านค้า ซึ่งเจ้าของสินค้าสามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคโดยตรงและครอบคลุมทั่ว
ประเทศในรู ปแบบป้ายโฆษณาบิลบอร์ดที่รา้ นค้า สื่อภายในร้าน ณ จุดขาย สื่อโฆษณาบนรถขนส่ง พร้อมไปกับรู ปแบบต่างๆ นี ้
ทางบริษัทฯ มีบริการวางแผนสือ่ พร้อมกับกาหนดกลยุทธ์จากข้อมูลการตลาดจาก ข้อมูลผูบ้ ริโภคท้องถิ่นเชิงลึก (Local Consumer
Insight) เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของเจ้าของสินค้าที่สามารถเลือกได้อย่างหลากหลายทัง้ รูปแบบของสือ่ และพืน้ ที่ที่จะให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ หรือเฉพาะส่วนภูมิภาค นั่นหมายถึงทัง้ ประสิทธิ ภาพและความคุม้ ค่าที่จ ะเกิดขึน้ การใช้งบประมาณเพื่อ
สือ่ สารการตลาดบนเครือ่ ข่ายนี ้ และนี่คือทางเลือกใหม่ที่เกิดบนสินทรัพย์เดิมซึง่ บริษัทฯ เป็ นผูร้ เิ ริม่ และบุกเบิก เพื่อสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ให้กบั เครือข่ายร้านค้าและเจ้าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ซงึ่ ได้รบั การตอนรับและสนใจมากขึน้ เรื่อยๆ ในการมาเป็ นหุน้ ส่วน
ทางธุรกิจและใช้บริการสือ่ โฆษณา
1.2.4
1)

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การจัดหาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทจะได้รบั ข้อมูลจากนายหน้า และเจ้าของที่ดินที่ทราบว่าบริษัททาธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ติดต่อเข้ามาเพื่อเสนอขาย หรือให้เช่าที่ดิน หรือโครงการต่างๆ นอกจากนัน้ บริษัทมีทีมงานที่มีความชานาญในการ
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พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ช่วยตรวจเช็ค และจัดหาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ อาคารชุด หรือที่ดินเปล่าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
เพื่อให้บริษัทได้ศกึ ษาความเป็ นไปได้ของโครงการ วิเคราะห์ผลตอบแทน เพื่อพิจารณาอนุมตั ิลงทุนในโครงการต่อไป
2)

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การจัดหาสินค้าเพือ่ จาหน่าย

สินค้าที่ผลิตหรือมีตวั แทนขายในเมืองไทย (Local Products) และการติดต่อผ่าน agent ในประเทศนัน้ เพื่อ sourcing แหล่ง
ของสินค้า จะทาให้สามารถหาสินค้าได้ในราคาที่ไม่แพงเกินไป คัดเลือกสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของคนไทย ที่แตกต่าง
จากสินค้าเดิมๆ ที่มีขายในท้องตลาด เมื่อได้สนิ ค้าตามต้องการแล้วติดต่อประสานงานผ่านระบบการจัดซือ้ และกระจายสินค้า
3)

ธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้า

สิน ค้า ซื อ้ มา-ขายไป ที่ บ ริษั ท น ามาจ าหน่า ยในธุ ร กิ จ จัด จ าหน่า ยสิน ค้า เพื่ อ ใช้ใ นครัว เรือ น โดยผ่า นการจัด ซื อ้ จัด หา
บริษั ท ผู้ผลิต และน าเข้า ต่า งๆ กลุ่ม ที เ จดี ซึ่ง เป็ น นัก ลงทุน เชิ ง กลยุท ธ์ข องบริษั ท ที่ มี ป ระสบการณ์ใ นธุ ร กิ จ ค้า ปลีก และรู จ้ ัก
บริษัทผูผ้ ลิตเป็ นจานวนมาก มีความสัมพันธ์และมีประวัติธุรกรรมซือ้ ขายกับบริษัทต่างๆ มายาวนาน ทาให้สามารถช่วยบริษัทในการ
คัดเลือก คัดสรรบริษัทผูผ้ ลิตที่มีความเหมาะสม
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีนโยบายทีจ่ ะบริหารและจัดการความเสีย่ ง รวมถึงบริษัทย่อยให้อยูใ่ นระดับที่ต่าที่สดุ
2.1 ความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
1)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ภายหลังจากที่บริษัทตัดสินใจยกเลิกการดาเนินงานในธุรกิจผูใ้ ห้บริการพืน้ ที่เช่าอาคาร ABC World และตัดสินใจจาหน่าย
โครงการอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ The Above 39 ในระหว่ า งปี 2561 จากการพิ จ ารณาความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์หลายประการ ได้แก่ ความเสีย่ งจากสภาวะเศรษฐกิจ ความเสีย่ งจากการแข่งขัน และความเสีย่ งด้านความเพียงพอ
ของเงินลงทุน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็ นธุรกิจที่ตอ้ งใช้เงินทุนสูงและมีระยะเวลาในการคืนทุนนาน แต่ดว้ ยข้อจากัดทางด้านเงินทุน
ของบริษัทและสภาพการแข่งขันในตลาด ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์จึงเป็ นธุรกิจที่ไม่เหมาะสมต่อสถานะทางการเงินของบริษัทใน
ปั จจุบัน ด้วยเหตุนี ้ บริษัทจึงมีแนวทางที่จะเลือกลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นีโ้ ดยความระมัดระวังและจะลงทุนก็ต่อเมื่อได้
ทาการศึกษาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนต้องอยูใ่ นขอบเขตที่บริษัทจะสามารถบริหารความเสีย่ งได้
ณ ปั จจุบนั บริษัทยังไม่ได้พจิ ารณาลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ใดๆ
2)

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2.1. ธุรกิจจาหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ และบริการรับชาระเงินค่าสาธารณูปโภค
2.1.1) ความเสี่ยงจากการแข่งขัน

ธุรกิจจาหน่ายสินค้าออนไลน์มีคแู่ ข่งสูง ซึง่ คูแ่ ข่งรายใหญ่ๆ จะเน้นการขายในราคาที่ต่า โดยได้ผลตอบแทนที่นอ้ ย รวมถึงการ
ให้บริการรับชาระเงินค่าสาธารณูปโภคที่มีการแข่งขันกับสถาบันการเงิน และร้านสะดวกซือ้ ที่ดาเนินธุรกิจประเภทนี ้ ซึง่ บริษัทจะเน้น
การชาระเงินผ่าน abcpoint ที่ให้ลูกค้านาคะแนนของบัตรเครดิต และคะแนนอื่นๆ มาแลกเป็ น abcpoint เพื่อใช้ซือ้ สินค้า และ
บริการ ผ่านเว็บไซต์บริษัท หรือนามาใช้ชาระค่าสาธารณูปโภคผ่านApplication abc payment เพื่อสร้างทางเลือกให้ผูบ้ ริโภค
สะดวกในการชาระ และใช้คะแนนจากที่ตา่ งๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้ลกู ค้า ดังนัน้ บริษัทต้องรวบรวมคะแนนจากที่ตา่ งๆ ให้มากที่สดุ
เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึน้ ในอนาคต
2.1.2) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
การทาธุรกิ จพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีระบบ IT ที่ดี และน่าเชื่อถือ ต้องลงทุนสร้างระบบที่มีความเสถียร สามารถ
อานวยความสะดวกให้ลกู ค้าตลอดเวลา และต้องไม่มีปัญหาเรื่องระบบล่ม หรือความผิดพลาดในการชาระเงิน หรือซือ้ สินค้า ซึ่ง
เทคโนโลยีในปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว ดังนัน้ บริษัทต้องติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม่าเสมอ และบริษัทได้ลงทุนพัฒนา
ระบบ IT ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้งานและไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริโภคที่เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและมีธุรกรรมปริมาณมาก
2.1.3) ความเสี่ยงด้านการตลาด
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เนื่องจากธุรกิจนีต้ อ้ งมีสินค้า และบริการที่น่าสนใจเพื่อตอบสนองกับสังคมยุคใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ความต้องการ
บริโภคสินค้า และบริการของลูกค้าในยุคสมัยใหม่ตอ้ งการความแตกต่างจากสินค้าทั่วไป นอกจากการแข่งขันด้านราคาแล้ว ยังต้อง
แข่งขันด้านการบริการที่ตอ้ งรวดเร็ว และสร้างความแตกต่างของสินค้า และบริการ ดังนัน้ การขายสินค้าและบริการออนไ ลน์จึงมี
ความเสีย่ งด้านการทาตลาดที่ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคในยุดสังคมดิจิตอลได้
2.2 ธุรกิจตัวแทนหาร้านค้ารับชาระค่าสินค้าผ่าน e-Payment
2.2.1) ความเสี่ยงจากการแข่งขัน
เนื่องจากธุรกิจนี ้ WeChat Pay/ Alipay ไม่ได้กาหนดจานวนตัวแทน จึงมีตวั แทนรายอื่นๆ เข้ามาทาธุรกิจนีไ้ ด้ ซึ่งจะส่งให้เกิด
การแข่งขันสูง และจะนาไปสูก่ ารลดราคาค่าบริการลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อธนาคารพาณิชย์ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทเป็ นผูแ้ ข่งขัน
ในธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังได้รบั การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากประเทศจีนโดยตรง ซึ่งทาให้การเชื่อมต่อระบบของร้านค้า
ต่างๆ สามารถทาได้รวดเร็ว และชานาญ
2.2.2) ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ
ตามที่ภาวะเศรษฐกิของไทยเริ่มฟื ้ นตัว แต่ยงั คงเป็ นการฟื ้ นตัวเฉพาะอุตสาหกรรม ขณะที่ภาระหนีภ้ าคครัวเรือนของประเทศ
ยังคงมีอตั ราส่วนที่สงู ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรที่ยงั ไม่ปรับตัวเพิ่มขึน้ จึงมีผลกระทบต่ออานาจซือ้ ของผูบ้ ริโภค อย่างไรก็ตาม
ภาคการท่องเที่ยวปรับตัวดีขนึ ้ จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศจีน เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมากขึน้ ส่งผล
ให้การใช้จ่ายในประเทศเพิ่มสูงขึน้ ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ บริษัทสาหรับยอด WeChat Pay/ Alipay ที่คาดว่าจะมีธุรกรรมเพิ่มสูงขึน้
2.2.3) ความเสีย่ งจากผู้ให้บริการที่ผิดกฎหมาย
เนื่องจากการเป็ นตัวแทนรับชาระเงิ นของ WeChat Pay/ Alipay ต้องได้รบั ใบอนุญาตรับชาระเงิ นทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และต้องยื่นขอดาเนินธุรกิจนีจ้ ากธนาคารแห่งประเทศไทย แต่มีผปู้ ระกอบการบางรายไม่ได้รบั อนุญาตแต่
ทาธุรกิจนี ้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท และภาระภาษี ที่รฐั บาลควรเรียกเก็บได้เพิ่มขึน้ บริษัทได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง
ตรวจสอบ และดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
3)

ธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้า
3.1) ความเสีย่ งจากการแข่งขัน
ในปั จจุบนั บริษัทยังไม่พบคูแ่ ข่งที่ทาการค้า สินค้าเพื่อใช้ในครัวเรือนที่จาหน่ายผ่าน เล่มแค็ตตาล็อก และ อี-แค็ตตล็อก คูแ่ ข่ง
ที่ทาธุรกิจที่ใกล้เคียงที่สดุ อาจได้แก่ แค็ตตาล็อกที่ขายเครื่องสาอาง หรือ แค็ตตาล็อกที่ขายเครื่อใช้ไฟฟ้า แม้ค่แู ข่งของธุรกิจมีความ
แข็งแกร่งและค้าขายมานาน แต่แค็ตตาล็อกที่ขายเครื่องสาอาง เน้นการขายสินค้าไปที่เครื่องสาอาง และ เครื่องประทินโฉม และ
แค็ตตาล็อกเครือ่ งใช้ฟฟ้า ก็จะเป็ นสินค้าที่มีราคาสูง เนื่องจากรวมค่าผ่อนสินค้าไปในราคาขายแล้ว
อย่างไรก็ตาม คูแ่ ข่งเหล่าเข้ามาในตลาดก่อน และมียอดขายจานวนมาก ทาให้ได้เปรียบในเรือ่ งต้นทุนของสินค้า และต้นทุน
ค่าขนส่ง ทัง้ นีบ้ ริษัทมีเป้าหมายในการที่จะให้รา้ นค้าสมาชิก “ทันใจดิสทริบิวชั่น” ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในการสั่งซือ้ สินค้าลงบน
โทรศัพท์มือถือของตนเอง ทาให้เจ้าของร้านสามารถที่จ ะกดเมนูส่งั ซือ้ สินค้าบนมือถือได้เอง ทาให้เจ้าของร้านค้าก็สามารถบริหาร
สต็อกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปั ญหาเรื่องสินค้าขาดจากชัน้ วางสินค้าในร้านและไม่เสียโอกาสในการสร้างยอดขายและ
กาไร โดยหากบริษัทประสบความสาเร็จในการสร้างแพลตฟอร์มดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าบริ ษัทเป็ นผูป้ ระกอบการรายแรกที่จัด
จาหน่ายสินค้าผ่านอิเลคทรอนิกส์แพลตฟอร์ม
3.2) ความเสีย่ งด้านความเพียงพอของเงินลงทุน
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บริษัทจัดเตรียมเงินลงทุนสาหรับการดาเนินงานในธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้าไว้อย่างเพียงพอ โดยการระดมเงินทุนผ่านการเพิม่
ทุน หุ้น สามัญ ในระหว่า งปี 2562 เพื่ อ รองรับ การขยายตัว ทางธุ ร กิ จ ดังกล่าว ซึ่ง คาดว่า จะสามารถขยายธุ ร กิ จครอบคลุมการ
ดาเนินงานทุกจังหวัดในประเทศไทยได้ภายในปี 2563
4.) ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
ปั จจัยความเสีย่ ง
ด้วยแนวคิดใหม่ในการสร้างเครือข่ายกับร้านค้าเพื่อต่อยอดธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งต้องอาศัยพืน้ ที่รา้ นค้าเพื่อการดาเนินธุรกิจ
โดยได้รบั ความร่วมมือเป็ นอย่างดี การทาความเข้าใจกับเจ้าของร้านจึงเป็ นเรื่องทีสาคัญที่ถือว่าเป็ นทัง้ ปั จจัยเสี่ยงและปั จจัย เสริม
ความเข้มแข็งในการทาธุรกิจ แต่ดว้ ยแนวคิดที่เพิ่มมูลค่าบนทรัพย์สนิ เดิมของร้านค้าเพิ่มมูลค่าธุรกิจโดยที่ไม่ตอ้ งลงทุนเพิ่ม เจ้าของ
ร้านส่วนมากจะเข้าร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ของเครือข่าย คูแ่ ข่งด้านสือในท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคก็เป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจ
ที่ถือเป็ นเจ้าถิ่นเดิม แต่ดาเนินธุรกิจคนละแนวคิดซึ่งเป็ นเพียงการให้เช่าพืน้ ที่ในจุดที่ มีคนผ่านมาก ในขณะที่ธุรกิจของบริษัทฯ ที่มี
การผนวกเรื่องความเป็ นเครือข่าย ในจุดที่เข้าถึงผูบ้ ริโภค ณ ร้านค้าโดยตรง จึงเป็ นแนวคิดที่เสริมความเข้มแข็งและป้องกันจุดเสีย่ ง
อีกด้านหนึง่ เครือข่ายความสัมพันธ์ของคน และคูค่ า้ ที่ตงั้ อยูบ่ นผูก้ ระจายสินค้า เป็ นต้นทุน ที่ปอ้ งกันความเสีย่ งได้ดีในระดับที่จะให้
แนวคิดธุรกิจที่ให้บริการสือ่ โฆษณาบนเครือข่ายนีเ้ ติบโตไปได้ม่นั คงและยั่งยืน
2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผูถ้ อื หลักทรัพย์
1)

ผลขาดทุนสะสมซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผล

ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะบริษัทจานวน 863.11 ล้านบาท การที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม
ดังกล่าว เนื่องจากการรับรู ข้ าดทุนจากการดาเนินงานในอดีต ซึ่งโดยส่วนมากเป็ นผลจากการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อันประกอบด้วย ขาดทุนสุทธิจากการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์โครงการ ABOVE 39 ซึ่งมีขาดทุนหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการขาย
โครงการจานวน 52 ล้านบาท และการรับรู ข้ าดทุนจากการดาเนินธุรกิจ ให้เช่าพืน้ ที่อาคาร ABC World ซึ่งมีอัตราการเช่าพืน้ ที่
(occupancies rate) ต่า และมีอตั ราค่าเฉลีย่ รายได้ตอ่ พืน้ ที่เช่า (Average Rental Rate) น้อยกว่าอัตราคุม้ ทุนเฉลีย่ เป็ นจานวนมาก
ทาให้การดาเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ ที่อาคาร ABC World ดังกล่าวมีผลขาดทุนติดต่อกันมาเป็ นเวลามากกว่า 3 ปี ดังนัน้ บริษัทจึงยังไม่
สามารถจ่ายเงินปั นผลได้
2)

ความเสี่ยงเรื่องการตรวจสอบ และถ่วงดุลจากผู้ถอื หุน้ รายย่อย

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่อาจมีอานาจในการควบคุมบริษัท และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัท ในเรื่องที่ตอ้ งได้รบั การอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนัน้ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยของบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอ บ และ
ถ่วงดุลเรือ่ งที่ผถู้ ือหุน้ ใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา ในการบริหารจัดการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึง่ ดารงตาแหน่งอยู่ ณ
ปั จจุบนั จานวน 7 ท่าน (จากกรรมการทัง้ สิน้ ซึ่ง มีจานวนทัง้ หมด 8 ท่าน) ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ที่คอยกากับดูแล
และถ่วงดุลให้การบริหารจัดการในเรือ่ งต่างๆ เป็ นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท ซึง่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่มีความประสงค์ที่จะ
ประกอบธุรกิจเพื่อให้กิจการมีผลประกอบการที่ดี ฟื ้ นฟูฐานะการเงินของกิจการ จ่ายชาระหนีส้ ถาบันการเงิน ทาให้มีสภาพคล่อง
สามารถลงทุนในโครงการต่างๆ ได้เต็มศักยภาพ
3)

ความเสี่ยงจากการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท
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บริษัทได้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 (B52-W1 และ B52-W2) ซึง่ ราคาหุน้ ใน
ตลาดยังไม่สงู กว่าราคาใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี ้ B52-W1 ได้หมดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิในเดือนกันยายน 2562 แต่ไม่
มีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ B52-W1 รายใดที่ใช้สิทธิแปลงสภาพหุน้ สามัญของบริษัทฯ สาหรับ B52-W2 สามารถใช้สิทธิครัง้ แรกใน
วันที่ 29 มิถนุ ายน 2561 และมีกาหนดการใช้สทิ ธิทกุ วันทาการสุดท้ายของเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม ของทุกปี โดยมีวนั ครบอายุ
ของ B52-W2 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ทัง้ นี ้ B52-W2 ได้หมดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 แต่ไม่มีผถู้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ B52-W2 รายใดที่ใช้สทิ ธิแปลงสภาพหุน้ สามัญของบริษัทฯ แต่อย่างใดเช่นกัน
บริษัทจึงเล็งเห็นว่าผลประกอบการของบริษัทจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของบริษัท และเป็ นตัวผลักดันให้ราคาหุน้ สามัญใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการซือ้ ขายราคาสูงขึน้ บริษัทจะต้องดูแลในเรื่องผลประกอบการ และให้มีความโปร่งใสในการดาเนินงานเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นกับผูล้ งทุน
2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
บริษัทไม่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพือ่ ความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเป้ าหมายการจัดการความยั่งยืน
บริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสีย ไม่วา่ จะเป็ นคูค่ า้ ลูกค้า ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน กรรมการ พนักงาน
หน่วยงานราชการ ชุมชน หรือคูแ่ ข่งทางการค้า จะได้รบั การปฏิบตั ติ ามสิทธิตามกฎหมายและจริยธรรม

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในปี 2563 บทบาทของผูม้ ีสว่ นได้เสียคือ
 ผู้ถอื หุ้น ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน 2563
 คูค่ ้า บริษัทปฏิบตั ิตอ่ คูค่ า้ ตามสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันทีม่ ีเงื่อนไขทางการนค้าทีเ่ ป็ นธรรม รวมถึงคุณภาพของ
สินค้า หรือบริการ และการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา
 พนักงาน บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อพนักงาน ซึง่ พนักงานเป็ นทรัพยากรที่สาคัญอันจะทาให้บริษัทประสบความสาเร็จ
บริษัทได้มีการปฏิบตั ิตอ่ พนักงานทุกคนอย่างเป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
 ลูกค้า บริษัทยึดมั่นในการให้บริการที่ดี มีคณ
ุ ภาพ และเป็ นที่พงึ พอใจของลูกค้า และคุณภาพของสินค้าและบริการใน
ราคายุติธรรม
 คู่แข่ง บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ใิ นการแข่งขันที่เป็ นธรรม ไม่ใช้
วิธีการที่ไม่สจุ ริตเพื่อทาลายคูแ่ ข่ง
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ คือ คูค่ า้ ลูกค้า ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน กรรมการ พนักงาน หน่วยงานราชการ ชุมชน หรือคูแ่ ข่งทางการค้า
3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
 ผู้ถอื หุ้น ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน 2563 มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมทัง้ สิน้ 48 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 1,228,174,727 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 60.73 ของจานวนหุน้ ที่ออกจาหน่ายและ
เรียกชาระแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ และได้ให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความเห็นอย่าง
อิสระ
 คู่ค้า บริษัทปฏิบตั ิตอ่ คูค่ า้ ตามสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันที่มีเงื่อนไขทางการนค้าที่เป็ นธรรม รวมถึงคุณภาพของสินค้า
หรือบริการ และการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา
 พนักงาน บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อพนักงาน ซึ่งพนักงานเป็ นทรัพยากรที่สาคัญอันจะทาให้บริษัทประสบความสาเร็จ
บริษัทได้มีการปฏิบตั ิตอ่ พนักงานทุกคนอย่างเป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม บริษัทจัดให้มีกองทุนสารองเลีย้ ง
ชีพ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนประกันสังคม สาหรับพนักงานทุกคน
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 ลูกค้า บริษัทยึดมั่นในการให้บริการที่ดี มีคณ
ุ ภาพ และเป็ นที่พึงพอใจของลูกค้า และคุณภาพของสินค้าและบริการใน
ราคายุติธรรม
 คู่แข่ง บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขันที่เป็ นธรรม ไม่ใช้
วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทาลายคู่แข่ง ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิ จของบริษัท และไม่มีเรื่อง
ฟ้องร้องใด ๆ กับคูแ่ ข่ง

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติส่งิ แวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านสิ่งแวดล้อม
ณ ปี 2563 บริษัทยังไม่ได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการอนุรกั ษ์พลังงานและด้านสิง่ แวดล้อมเป็ นลายลักษณ์
อักษรแต่อย่างใด
3.3.2 ผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไม่มีขอ้ มูล การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่อย่างใด
3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านสังคม
บริษัทเป็ นผูจ้ ัดจาหน่ายสินค้า ดาเนินธุรกิ จพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิ จ ให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อ
ดาเนินการเชื่อมโยงธุรกิจจากทั่วประเทศเข้าไว้ดว้ ยกัน โดยบริษัทมีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัททาธุรกิจบนพืน้ ฐานของ
จริยธรรมเพื่อสังคมโดยส่วนรวม
3.4.2 ผลการดาเนินงานด้านสังคม
บริษั ทมีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรมตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกองทุนเงินสารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก หรือแรงงานผิด
กฎหมายแต่อย่างใด และมีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลด้านแรงงานโดยตรงที่ตรวจสอบได้
บริษัท ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร จึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะ
ในการทางานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก
ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทมีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ซงึ่ เป็ นที่ตงั้ สานักงาน
ใหญ่ของบริษัท ตัง้ อยูท่ ี่ ชัน้ 7 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึง่ มีมลู ค่าตามบัญชีรวม
ทัง้ สิน้ 8.7 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2563 บริษัทจาหน่ายรถยนต์ ให้แก่บคุ คลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยมีมลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่จาหน่าย
เท่ากับ 1 บาท และมีกาไรจากการจาหน่ายเท่ากับ 1.03 ล้านบาท
สรุปรายการทรัพย์สนิ ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้ดงั นี ้
ผูค้ รอบครอง
กรรมสิทธิ์

ราคาทุน
ณ 31 ธ.ค. 63

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

บริษัทฯ

6.8

4.3

6.5

5.3

เครือ่ งติดตัง้ และเครือ่ งใช้

บริษัทฯ

8.9

4.4

8.2

5.1

รถยนต์ผบู้ ริหาร

บริษัทฯ

-

-

2.6

-

15.7

8.7

17.3

10.4

-

-

-

-

15.7

8.7

17.3

10.4

รายการ

รวม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าทางบัญชี สุทธิ
4.2

(หน่วย: ล้านบาท)
ราคาตามบัญชี
ราคาทุน
ราคาตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63 ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 62

สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อจาหน่าย
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีรายการสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อจาหน่ายที่มีนยั สาคัญ

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องใกล้เคียงกัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ และเป็ นการสนับสนุนการดาเนินงาน
ธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคง ซึ่งนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมนัน้ บริษัท จะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็ น
กรรมการในบริษัทนัน้ ๆ เพื่อร่วมกันกาหนดนโยบายในการดาเนินธุรกิจ และควบคุมเรื่องนโยบายทางการเงิน และการดาเนิ นงาน
ของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคตบริษัท มีนโยบายในการรักษาสัดส่วนการถือหุน้ ใน
บริษัทย่อยดังกล่าว โดยบริษัทจะได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ปของส่วนแบ่งรายได้ และเงินปั นผลจากการลงทุนในบริษัท
ย่อย
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4.4 ราคาประเมินทรัพย์สนิ
ไม่มีรายงานการประเมินทรัพย์สนิ ที่สาคัญ
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5. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
5.1 วิเคราะห์การดาเนินงานและฐานะการเงิน
1)

สรุ ปความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี

รายงานการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ซึง่ ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ในระยะเวลา 3
ปี ที่ผา่ นมา สาหรับปี 2561-2563
สามารถสรุปได้ดงั นี ้
งบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ผูส้ อบบัญชี : นายจิโรจ ศิรโิ รโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียนที่ 5113
บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
สรุปความเห็นของผูส้ อบบัญชี : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีขอ้ สังเกต
ผูส้ อบบัญชีมีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2)
2.1

ตารางสรุ ปงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561
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(หน่วย: บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน

พ.ศ. 2563

%

พ.ศ. 2562

%

พ.ศ. 2561

%

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

87,323,846 55.7%

42,037,607 21.2%

12,559,224 5.9%

3,821,250 2.4%

68,120,177 34.4%

111,257,506 52.2%

16,847,207 10.8%

12,070,978 6.1%

15,748,298 7.4%

844 0.0%

419,650 0.2%

250,058 0.1%

- 0.0%

30,155,900 15.2%

30,155,900 14.2%

419,884 0.3%

2,062,743 1.0%

2,579,491 1.2%

108,413,031 69.2%

154,867,055 78.2%

172,550,477 81.0%

เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ภี าระคา้ ประกัน

14,339,462 9.2%

28,992,684 14.6%

31,002,684 14.6%

ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

8,732,559 5.6%

10,423,163 5.3%

4,988,719 2.3%

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ

3,648,779 2.3%

1,342,979 0.7%

1,953,644 0.9%

สิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า

17,188,734 11.0%

- 0.0%

- 0.0%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

4,316,728 2.8%

2,452,480 1.2%

2,502,511 1.2%

48,226,262 30.8%

43,211,306 21.8%

40,447,558 19.0%

156,639,293 100.0%

198,078,361 100.0%

212,998,035 100.0%

เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ
เงินทดรองจ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับการโอนกิจการทัง้ หมด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

- 0.0%

- 0.0%

- 0.0%

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น

5,113,943 3.3%

3,162,458 1.6%

20,069,991 9.4%

หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

4,059,790 2.6%

- 0.0%

732,252 0.3%

0.0%

- 0.0%

12,913,363 6.1%

383,419 0.2%

549,125 0.3%

2,638,714 1.2%

9,557,152 6.1%

3,711,583 1.9%

36,354,320 17.1%

13,666,201 8.7%

- 0.0%

- 0.0%

2,296 0.0%

2,520 0.0%

160,956 0.1%

2,348,350 1.5%

1,181,268 0.6%

1,858,395 0.9%

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน

684,565 0.4%

370,068 0.2%

4,863,985 2.3%

16,701,412 10.7%

1,553,856 0.8%

6,883,336 3.2%

รวมหนีส้ ิน

26,258,564 16.8%

5,265,439 2.7%

43,237,656 20.3%

ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
ส่วนเกิน (ส่วนตา่ ) มูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
กาไรสะสมจัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

1,011,016,654 645.4%

1,011,016,654 510.4%

790,200,000 371.0%

(95,989,992) -61.3%

(95,989,992) -48.5%

36,500,000 17.1%

72,161,480 46.1%

72,161,480 36.4%

61,161,480 28.7%

8,297,905 5.3%

8,297,905 4.2%

8,297,905 3.9%

(865,034,192) -552.2%

(802,673,125) -405.2%

(726,399,006) -341.0%

(71,126) 0.0%

- 0.0%

- 0.0%

รวมส่วนของเจ้าของ

130,380,729 83.2%

192,812,922 97.3%

169,760,379 79.7%

รวมหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ

156,639,293 100.0%

198,078,361 100.0%

212,998,035 100.0%
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2.2

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561

(หน่วย: บาท)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

พ.ศ. 2563

%

พ.ศ. 2562

%

พ.ศ. 2561

%

รายได้จากการขายและให้บริการ

30,777,525 100.0%

31,214,825 100.0%

833,094,213 100.0%

ต้นทุนจากการขายและให้บริการ
ขาดทุนขัน้ ต้น

(23,630,332) -76.8%

(30,764,382) -98.6%

(888,623,916) -106.7%

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้

7,147,193 23.2%

1.4%

(55,529,703)

-6.7%

5.3%

4,034,617 12.9%

11,752,554

1.4%

(5,367,968) -17.4%

(3,120,550) -10.0%

(83,042,340) -10.0%

(65,346,037) -212.3%

(78,442,224) -251.3%

(127,853,273) -15.3%

1,623,095

(937,745)

-3.0%

(62,881,462) -204.3%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

224

ขาดทุนสุ ทธิสาหรับปี

(62,881,238) -204.3%

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่ นสาหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

136,545

0.0%
0.4%

(62,744,693) -203.9%

450,443

(27,145)

-0.1%

(77,104,859) -247.0%
158,436

0.5%

(76,946,423) -246.5%
672,304

2.2%

(76,274,119) -244.4%

(42,797,686)

(297,470,448) -35.7%
(21,890,849)

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักทีถ่ ือโดยผูถ้ ือหุน้ (หุน้ )

2,076,598

0.2%

(317,284,699) -38.1%

(0.031)

(0.046)

(0.202)

2,022,033,307

1,673,224,835

1,580,400,000
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-2.6%

(319,361,297) -38.3%

ขาดทุนต่อหุน้
ขาดทุนต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน

-5.1%
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2.3

งบกระแสเงินสด สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561

(หน่วย: บาท)
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

(62,881,462)

(77,104,859)

(297,470,448)

-

(268,830)

268,830

7,066,516

3,215,807

3,235,854

662,174

934,165

5,783,364

-

-

1,936,067

512,544

(96,520,664)

96,361,978

กลับรายการค่าเช่าค้างจ่าย

-

-

(54,092,274)

ขาดทุนจากสัญญาทีส่ ร้างภาระ

-

(1,738,995)

1,738,995

การตัดจาหน่ายสิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า

-

72,710,090

-

การตัดจาหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์

-

22,823,599

-

1,303,627

1,392,948

342,630

314,497

-

-

(1,028,036)

739,140

(3,270)

กาไรจากการขายเงินลงทุนระยะสัน้

893,315

(683,085)

(224,035)

กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

956,070

ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ค่าตัดจาหน่ายสิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า
ขาดทุนจากการด้อยค่า

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สารองประมาณการรือ้ ถอน
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย

-

-

-

ขาดทุนจากการเลิกกิจ การของบริษทั ย่อย

-

-

-

การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์

-

11,000,000

61,161,480

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

-

-

(722,471)

(343,449)

(700,806)

(333,674)

937,745

27,145

42,797,686

(4,773,559)
418,806
12,504,652
-

3,946,150
(169,592)
2,060,031
-

61,647,407
776,753,445
422,063
(23,700,000)
(2,459,710)

1,951,485
(165,707)
(41,670,782)
340,779
30,155,900
1,927,181
(9,246,922)

(16,907,533)
19,474
(4,863,985)
(80,089,800)
(1,397,771)
700,806

(48,086,876)
(820,359)
165,861
624,702,543
136,645

(12,396,615)
(93,183,380)

(10,683,286)
614,155,902

รายได้ดอกเบี ย้
ต้นทุนทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่มขึน้ )ลดลง
- ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่ น
- สินค้าคงเหลือ
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่ น
- สิทธิการเช่าล่วงหน้า
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
การเปลี่ยนแปลงของหนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
- เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่ น
- หนีส้ ินหมุนเวียนอื่ น
- เงินประกันรับ
เงินสดใช้ไปในกิจ กรรมดาเนินงาน
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี ย้ รับ
เงินสดรับจากการได้คนื เงินทดรองจ่าย
(จ่าย)รับคืนภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจ กรรมดาเนินงาน
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2.3

งบกระแสเงินสด สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561 (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจาเพิ่มขึน้
เงินทดรองจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทัง้ หมด
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคา้ ประกัน(เพิ่มขึน้ )ลดลง
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ เงินลงทุนระยะสัน้
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการขายเครื่องใช้สานักงาน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสัน้
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ เพิ่มทุน
จ่ายต้นทุนในการจัดทารายการเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบัน
การเงิน
เงินสดรับ (จ่าย) เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินสดรับ (จ่าย) เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายภายใต้หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายดอกเบีย้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

(1,010,442)
(3,480,518)
62,449,543
1,028,037
58,986,620

(8,922,270)
(323,500)
(106,248,813)
519,854
150,069,227
35,094,498

(51,033,472)
(25,052,684)
(3,148,383)
(851,544)
(105,000,000)
3,271
45,000,000
(140,082,812)

312,500

88,326,662

-

-

-

(4,156,800)

(3,828,214)
(937,745)
(4,453,459)
45,286,239
42,037,607
87,323,846

(732,252)
(27,145)
87,567,265
29,478,383
12,559,224
42,037,607

(440,000,000)
(399,252)
(30,124,933)
(474,680,985)
(607,895)
13,167,119
12,559,224
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3)

สรุ ปอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561
คาอธิบายรายการ

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

11.34

41.73

4.75

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

11.30

32.93

3.84

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

(1.39)

(4.65)

2.07

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า

เท่า

15.70

41.11

20.63

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย

วัน

23.24

9

18

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ - อสังหาริมทรัพย์ซอื ้ มาเพื่อขาย

เท่า

N/A

N/A

0.52

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ - สินค้าพาณิ ชย์อเิ ลคทรอนิกส์

เท่า

16.54

23.98

15.96

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ - สินค้าอุปโภคบริโภคซือ้ มาขายไป

เท่า

91.29

62.57

N/A

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - อสังหาริมทรัพย์ซอื ้ มาเพื่อขาย

วัน

N/A

N/A

708

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - สินค้าพาณิ ชย์อเิ ลคทรอนิกส์

วัน

22

15

23

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - สินค้าอุปโภคบริโภคซือ้ มาขายไป

วัน

4

6

N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้

เท่า

9.24

19.46

3.10

ระยะเวลาชาระหนี ้

วัน

39

19

118

Cash Cycle

วัน

(16)

(10)

608

อัตรากาไรขัน้ ต้น

%

23.2%

1.4%

-6.7%

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

%

-201.3%

-246.9%

-30.6%

อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร

เท่า

0.15

1.21

(2.41)

อัตรากาไรสุทธิ

%

-203.9%

-244.4%

-38.1%

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

%

-38.9%

-42.4%

-107.2%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

-35.5%

-37.4%

-53.0%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

-581.3%

-372.5%

-1088.8%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

0.18

0.17

1.40

อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

เท่า

0.20

0.03

0.25

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้

เท่า

N/A

N/A

15.86

%

N/A

N/A

N/A

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน

อัตราการจ่ายเงินปันผล
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5.2 ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
1)

ภาพรวมผลการดาเนินงานธุรกิจ

ณ สิน้ ปี 2563 ธุรกิจหลักของบริษัท 1) ส่วนงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ซึ่งรวมถึงการจาหน่ายสินค้า
ออนไลน์บ นแพลตฟอร์ม abcpoint และการให้บ ริก ารตัว แทนช าระเงิ น (e-payment collection service) 2) ส่ว นงานธุ ร กิ จ จัด
จาหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคและ 3) ส่วนงานธุรกิจให้บริการสือ่ โฆษณาและประชาสัมพันธ์
ส่วนงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)
ธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) บริษัทดาเนินธุรกิจจัดจาหน่าย การขายสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์บริษัท
www.abcpoint.com และบริการ ABC Payment ให้ชาระค่าบริการสาธารณูปโภคด้วยพ้อยท์ โดยปั จจุบันลูกค้าสามารถชาระ
ค่าบริการได้ดว้ ยสมาร์ทโฟนผ่าน Application ของ abc Payment โดยสแกนบาร์โค้ด หรือคิวอาร์โค้ด บนใบแจ้งค่าบริการ หรือชาระ
ค่าบริการผ่านทางเว็บไซต์ และเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลบริษัทจะใช้ระบบ OTP (One Time Password) เพื่อยืนยันตัวตนของ
ลูกค้า ในปี 2560 บริษัทได้เริ่มธุรกิจตัวแทนในการรับชาระเงินผ่าน e-Wallet ของ WeChat Pay ซึ่งมีกลุม่ ลูกค้าจีนเป็ นผูใ้ ช้งานหลัก
และมีรา้ นค้าในประเทศที่สนใจเป็ นคู่คา้ กับบริษัทเพื่อเพิ่มช่องทางการชาระเงินด้วยระบบ WeChat Pay มากขึน้ นอกจากนี ้ ในช่วง
ต้นปี 2561 บริษัทยังได้รว่ มมือกับ Alipay ทาให้ขยายฐานลูกค้าในส่วนการให้บริการชาระเงิน
การเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโยลีอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานทางธุรกิจ e-commerce เป็ นอย่างมาก ซึง่ ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อยอดผูใ้ ช้บริการบนแพลตฟอร์ม abcpoint ซึง่ มีจานวนการใช้พอยท์แลกสินค้าและชาระบิลลดลงเป็ นอย่างมากใน
ระหว่า งปี 2562 นอกจากนี ้ ผลกระทบจากการแข่ง ขัน ในธุ ร กิ จ ให้บ ริก ารช าระเงิ น ทางอิ เ ลคทรอนิก ส์ (e-payment collection
services) ทาให้รายได้จากการให้บริการดังกล่าวลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธนาคารพาณิชย์เริ่มเข้ามามีบทบาทในการเป็ น
ผูเ้ สนอบริการชาระเงินให้แก่รา้ นค้า รวมถึงผูป้ ระกอบการรายอื่นซึง่ เริ่มเสนออัตราค่าบริการที่ต่าลง ทาให้ลกู ค้าผูใ้ ช้บริการบางส่วน
พิจารณาโอนย้ายไปใช้บริการกับผูใ้ ห้บริการรายอื่น
ส่วนงานธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค
จากปั ญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของบริษัทดัง ที่ได้ระบุขา้ งต้น จึงทาให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนเรื่อยมา
หลายปี ติดต่อกัน ในปี 2562 บริษัทจึงเสนอแผนในการปรับปรุ งธุรกิจปั จจุบนั ให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันและสร้างผลกาไรให้
เพิ่มสูงขึน้ โดยเล็งเห็นถึงความจาเป็ นที่จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยธุรกิจนัน้ ควรตัง้ อยูบ่ นหลักการเหตุผล
ของการที่ บ ริ ษั ท สามารถใช้ค วามสามารถหลัก (Core Competency) ที่ บ ริ ษั ท มี อ ยู่เ ดิ ม เข้า ไปบริ ห ารจัด การแบบบูร ณาการ
(Integrated Management) ได้ ในส่วนใดที่บริษัทไม่มีความถนัดซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในการลงทุน บริษัทประสบความสาเร็จใน
การจัดหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์มาร่วมลงทุนทาธุรกิจ ซึ่งได้แก่ บริษัท ทีเจดี จากัด (ทีเจดี) โดยในปี 2562 ทีเจดี ได้จองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน
แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ภายหลังจากที่บริษั ทได้รบั เงินเพิ่มทุนดังกล่าว จึงได้นาไปใช้ลงทุนพัฒนาและบริหาร
จัดการเครือข่ายร้านค้าปลีก (ร้านโชห่วย) พันธมิตรจานวนกว่า 120,000 ร้านค้าที่ตงั้ กระจัดกระจายอยูท่ ่วั ประเทศให้เข้าเป็ นสมาชิก
และเครือข่ายของบริษัท โดยบริษัทมีแผนและเป้าหมายที่จะใช้ แพลตฟอร์มระบบอิเ ล็กทรอนิกส์ E-Commerce และระบบพอยท์ ใน
การจัดการและบริหารร้านค้าทั่วประเทศดังกล่าวเพื่อพัฒนาเป็ นเครือข่ายร้านค้าปลีกที่แข็งแกร่งและครอบคลุมทั่วประเทศ โดยคาด
ว่าจะสามารถเริม่ ต้นดาเนินการตามแผนธุรกิจได้ในปี 2563
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เริ่ม ตั้งแต่กลางปี 2562 บริษั ท จึ ง เริ่ม ต้น ในส่ว นงานธุร กิ จนี ้ โดยสร้า งทีม ขายควบคู่ไปกับการสร้างและใช้แพลตฟอร์ม
“ทันใจดิสทริบิวชั่น” ในช่วงของการเริ่มต้นทาธุรกิจค้าจัดจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ทัง้ นีใ้ นระยะยาว บริษัทมีเป้าหมายในการที่
จะให้รา้ นค้าสมาชิก “ทันใจดิสทริบิวชั่น” ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในการสั่งซือ้ สินค้าลงบนโทรศัพท์มือถือของตนเอง ทาให้เจ้าของ
ร้านสามารถที่จะกดเมนูส่งั ซือ้ สินค้าบนมือถือได้เอง โดยไม่ตอ้ งรอให้ถึงรอบการเยี่ยมร้านค้าของพนักงานขาย โดยบริษัทสามารถลด
รายจ่ายค่าจ้างพนักงานขาย และเจ้าของร้านค้าโชห่วยก็สามารถบริหารสต็อกสินค้าได้อย่า งมีประสิทธิภาพ ลดปั ญหาเรื่องสินค้า
ขาดจากชัน้ วางสินค้าในร้านและไม่เสียโอกาสในการสร้างยอดขายและกาไร
บริษัทเริ่มต้นพัฒนาแพลตฟอร์มและซอฟท์แวร์ “ทันใจดิสทริบิวชั่น ” โดยดาเนินการควบคู่ไปกับการจัดจาหน่ายสินค้า
อุปโภค-บริโภคใน 2 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีรายได้จากการจัดจาหน่ายสินค้าที่รบั รูใ้ นปี 2562 รวมจานวน
25 ล้านบาท ผ่านการรวบรวมเครือข่ายร้านค้าสมาชิก “ทันใจดิสทริบิวชั่น” ซึง่ มีจานวน 1,200 ร้านค้า ณ สิน้ ปี 2562
ในปี 2563 บริษัทได้มีการดาเนินการในการพัฒนา ทันใจดี แพลตฟอรม์เพื่อใช้ในการสื่อสารกับเครือข่ายร้านค้าปลีก พร้อม
ทัง้ มีระบบการขายแบบ E-commerce เพื่อให้ทางร้านค้าได้ดาเนินการสั่งซือ้ ผ่านแพลตฟอรม์ได้จากร้านค้าเองแล้ว
ในปี 2563 ด้วยวิสยั ทัศน์ที่ให้ธุรกิจของบริษัท และร้านค้าเติบโตไปด้วยกัน ทางด้านธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้าได้มีการจัด
จาหน่ายสินค้า ในครัวเรือน (เครือ่ งใช้ไฟฟ้า, เครือ่ งครัว, เครือ่ งใช้ภายในบ้าน, มือถือ และอื่นๆ) ในรูปแบบ อี -แค็ตตาล็อก และ เล่ม
แค็ตตาล็อก เพื่อให้รา้ นค้าสามารถสั่งสินค้าไปขาย ณ ร้านค้า โดยสินค้าที่มีอยู่ในแค็ตตาล็อกนัน้ เป็ นการคัดเลือกสินค้าตามความ
ต้องการของตลาด ซึ่งเป็ นการเพิ่มรายการสินค้าให้กบั ร้านค้าได้มากกว่า 100 รายการสินค้า ทัง้ นีส้ ินค้าทุกชิน้ ที่มีการจัดจาหน่าย มี
การรับประกันคุณภาพสินค้า และมีบริการชาระเงินเมื่อได้สนิ ค้า (Cash on delivery)
ภาพรวมผลการดาเนินงานสาหรับปี
ในปี 2563 บริษัทมีรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ใกล้เคียงกับปี 2562 แต่ในปี 2562 บริษัทมีการบันทึก
รายการขาดทุนที่ไม่เป็ นตัวเงิน คือ ค่าใช้จ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์จานวน 11 ล้านบาท จึงมีผลทาให้บริษัท มีผลขาดทุนสุทธิในงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจานวน 62.7 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 13.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.7 จากปี 2562
2)

ภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดาเนินงาน

ในปี 2562 ภาวะเศรษฐกิจที่มีตอ่ ตลาดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ทงั้ ในด้านอุปสงค์และอุปทานมีแนวโน้มปรับลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งเป็ นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์อาคาร
ABC World ของบริษัท ซึ่งได้รบั ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ซึ่งเริ่มดาเนินการก่อสร้างในปี 2561 ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงโครงการ ประกอบกับปั ญหาด้านการคมนาคมขนส่งจากการปิ ดช่องทางจราจรหลายช่องทางในบริเวณ
โดยรอบโครงการ แม้ว่าบริษัทจะพยายามกระตุน้ ด้า นการตลาดโดยการร่วมมือกับนายหน้าอิสระเพื่อเพิ่มช่องทางการขายพืน้ ที่เช่า
ให้มากขึน้ แต่ก็ไม่สามารถบริหารด้านพืน้ ที่เช่าและอัตราค่าเช่าให้เพียงพอต่อต้นทุนในการดาเนินโครงการได้ จากปั ญหาและ
อุปสรรคในการประกอบธุรกิจของบริษัทดังที่ได้ระบุขา้ งต้น จึงทาให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนเรือ่ ยมาหลายปี ตดิ ต่อกัน อย่างไร
ก็ดีบริษัทได้ดาเนินการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ไปในปี 2561 และทาการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวอาคารสานักงานในช่วงต้น
ปี 2562 ทาให้บริษัทสามารถลดการขาดทุนและทาให้งบกระแสเงินสดปรับปรุงดีขนึ ้ ในปี 2562
เนื่องจากการดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ตอ้ งใช้เงินทุนสูงและมีระยะเวลาในการคืนทุนยาวนาน ซึ่งไม่
เหมาะสมต่อสถานะทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนของบริษัทในปั จจุบนั ด้วยเหตุนี ้ บริษัทจึงมีแนวทางที่จะเลือกลงทุนในธุรกิจ
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อสังหาริมทรัพย์ดว้ ยความรอบคอบและระมัดระวัง และจะลงทุนก็ตอ่ เมื่อได้ทาการศึกษาโอกาสทางธุรกิจและความเสีย่ งเป็ นอย่างดี
แล้วเท่านัน้ ณ ปั จจุบนั บริษัทจึงยังไม่พิจารณาลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมแต่อย่างใด
สาหรับภาคธุรกิจพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทต้องเผชิญกับอุปสรรคในการเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการให้บริการ
ในธุรกิจพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ ซึ่งปั จจุบนั ธนาคารพาณิชย์เป็ นผูอ้ อกบัตรเครดิตการ์ดนัน้ มีแพลตฟอร์มในการแลกพ้อยท์เป็ นของ
ตัวเอง จึงทาให้ธนาคารพาณิชย์เหล่านัน้ กลายจากพันธมิตรธุรกิจเป็ นคู่แข่งของ “abc Point” ด้านธุรกิจให้บริการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) แม้ว่าภาครัฐจะให้การส่งเสริมโครงการ Cashless Society ส่งผลให้ตลาดด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ได้รบั การส่งเสริมด้านบวก อย่างไรก็ตาม บริษัทประสบกับปั ญหาการแข่งขันทางธุรกิ จอย่างรุ นแรง โดยเฉพาะจากคู่แข่งที่เป็ น
สถาบันการเงิ นที่มีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าบริษัทในด้านการลดอัตราค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรม ( Merchant
Discount Rate) ทาให้ผลกาไรในการทาธุรกิจนีล้ ดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ตน้ ทุนในการให้บริการยังคงที่หรือสูงขึน้ แนวโน้มตลาด
ในปี 2562 บริษัทจึงปรับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิ จ e-payment โดยการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิ จในการขยายฐานลูกค้า
ผูใ้ ช้บริการ e-Payment ให้ขยายตัวมากยิ่งขึน้ และเพื่อสามารถบริหารต้นทุนในการดาเนินงานในส่วนงานธุรกิจ e-payment ได้
อย่างมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึน้ จึงเลือกใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอกในการพัฒนาและปรับปรุ งระบบชาระเงินให้สามารถ
รองรับและยืดหยุน่ ต่อการให้บริการชาระเงินภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลีย่ นแปลงไป
ในปี 2562 บริษัทมองเห็นโอกาสในการขยายไปยัง ธุรกิ จใหม่ จากข้อมูลปี 2560 ประเทศไทยมีจานวนร้านค้า ปลีก อยู่
ประมาณ 400,000 ร้านค้า (ที่มา www.smartsme.co.th) และมียอดขายสินค้าอุปโภคบริโภครวมกันราวปี ละ 145,000 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามร้านโชห่วยเหล่านีโ้ ดยมากแล้วตัง้ อยู่กระจัดกระจายตามชุมชน อาเภอ ตาบล หมู่บา้ นขนาดเล็กๆ ทั่วประเทศ ทาให้
ร้านเหล่านีป้ ระสบอุปสรรคในการที่ตอ้ งขับรถเข้ามาซือ้ สินค้าจากร้านค้าส่งรายใหญ่ในจังหวัด หรือผูค้ า้ ส่งที่มีบริการจัดส่งสินค้าถึง
หน้าร้านเข้าถึงร้านได้แบบติดขัดและไม่ตอ่ เนื่อง จากปั ญหาและอุปสรรคดังกล่าว ทาให้บริษัทมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเข้าทา
ธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภค-บริโภคให้กบั ร้านโชห่วยเหล่านี ้ โดยใช้เครือ่ งมือทางเทคโนโลยีอีคอมเมิรซ์ ผสมผสานกับการให้บริการด้วย
ตัวบุคคลที่เหนือกว่าคูแ่ ข่งพร้อมกับการให้สทิ ธิพิเศษ เช่น พ้อยท์จากการซือ้ สินค้า บริษัทจึงมีแผนพัฒนาแพลตฟอร์มและซอฟท์แวร์
“ทันใจดิสทริบิวชั่น” เพื่อให้รา้ นค้าโชว์หว่ ยสามารถสั่งสินค้าที่ขายดีมาเก็บไว้ได้ในปริมาณที่เหมาะสม ช่วยลดปั ญหาสินค้าขาดและ
ปั ญหาสินค้าค้างสต็อค โดยเมื่อคาสั่งซือ้ ถูกส่งไปยังแพลตฟอร์ม บริษัทจะทาการรวบรวมออเดอร์ซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้มาจาก
ร้านโชว์ห่วย (ลูกค้า ของบริษัท) และรวบรวมออเดอร์ซือ้ เหล่านัน้ ไปจัดซือ้ สินค้ามากจากผูค้ า้ ส่ง (ยี่ป๊ั ว ซาปั๊ ว) และบริษัทจะจัดรถ
ขนส่งสินค้าไปส่งให้กบั ลูกค้าร้านโชห่วยต่างๆ ตามออเดอร์ซือ้ ทัง้ นี ้ บริษัทจะไม่มีความเสีย่ งในการเก็บสินค้าคงคลังเนื่องจากบริษั ท
จะจัดซือ้ และส่งสินค้าตามออเดอร์ที่ได้รบั มาจากลูกค้าร้านโชห่วยเท่านัน้
ในปี 2562 บริษัทจึงได้เสนอแผนการเพิ่มทุนและได้รบั อนุมตั ิแผนการเพิ่มทุนจากการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
ในเดือนกันยายน 2562 บริษัทได้รบั เงินเพิ่มทุนจากบุคคลเฉพาะเจาะจงและได้รบั เงินเพิ่มทุนจากผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนในระหว่า ง
เดือนตุลาคม 2562 โดยคาดว่าจะสามารถดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ในธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาอิเลคทรอนิกส์แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจดังกล่าวได้อย่างเต็มรู ปแบบและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการ
ขยายธุรกิจในปี 2563
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5.3 ผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไร
ผลการดาเนินงานสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิสว่ นที่เป็ นของบริษัทรวมเป็ นจานวน 62.5 ล้าน
บาท ลดลง 14.4 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 18.7 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานสาหรับงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึ่ งมีผล
ขาดทุนสุทธิจานวน 76.9 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุหลักดังนี ้
1. รายได้จากการขายและให้บริการลดลงจากปี 2562 จานวน 0.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.3 เนื่องจากสาเหตุดงั นี ้
ปี 2563
ปี 2562 เพิ่มขึน้ (ลดลง) เปลีย่ นแปลง
คาอธิบาย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
(ร้อยละ)
รายได้สว่ นงานธุรกิจพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
0.2
3.2
(3.0)
(93.8%)
รายได้สว่ นงานธุรกิจจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
18.6
25.3
(6.7)
(26.5%)
รายได้สว่ นงานธุรกิจให้บริการสือ่ โฆษณา
12.0
12.0
100%
ประชาสัมพันธ์
รายได้สว่ นงานธุรกิจให้เช่าและบริการพืน้ ที่เช่า
2.7
(2.7)
(100%)
รวม
30.8
31.2
(0.4)
(1.3%)
ส่วนงานธุรกิจพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
รายได้ที่ลดลงมีสาเหตุสาคัญจากธุรกิจให้บริการชาระเงินทางอิเลคทรอนิกส์ (e-Payment) ซึง่ ได้รบั ผลกระทบโดยตรงในช่วง
ไตรมาสที่ 2-4 ของปี ปัจจุบนั เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศปิ ดการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินและประกาศที่เกี่ยวข้อง ทาให้นกั ท่องเที่ยวชาวจีนซึง่ เป็ นกลุม่ ลูกค้าหลักของธุรกิจนี ้ ไม่สามารถใช้บริการ
ชาระเงินของบริษัทได้ ทาให้รายได้ในส่วนงานธุรกิจนีล้ ดลงเกือบทัง้ จานวน
ส่วนงานธุรกิจจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
รายได้ที่ลดลงมีสาเหตุสาคัญเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบธุรกิจ โดยเป็ นการขายผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งแพลตฟอร์มอยู่
ในระหว่างการพัฒนา
ส่วนงานธุรกิจให้บริการสือ่ โฆษณาและประชาสัมพันธ์
บริษัทฯ เริม่ ดาเนินธุรกิจในส่วนงานธุรกิจให้บริการสือ่ โฆษณาและประชาสัมพันธ์โดยอาศัยเครือข่ายร้านค้าปลีกและร้านค้า
ส่งที่มีอยูข่ องบริษัทฯ ในเดือน มิถนุ ายน 2563 แม้วา่ จะได้รบั ผลกระทบจากนโยบายควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19
ในประเทศไทยอยูบ่ า้ ง แต่ บริษัทฯยังสามารถรับรูร้ ายได้จากบริการสือ่ โฆษณาเป็ นจานวน 12 ล้านบาท
2.

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการลดลง จานวน 7.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.4
ปี 2563
ปี 2562
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
คาอธิบาย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
รายได้จากการขายและให้บริการ
30.8
31.2
(0.4)
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ
23.6
30.8
(7.2)
กาไรขัน้ ต้น
7.2
0.4
6.8
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เปลีย่ นแปลง
(ร้อยละ)
(1.3%)
(23.4%)
1700.0%
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สาหรับปี 2563 ต้นทุนขายและบริการที่ลดลงมา เกิดจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของส่วนงานธุรกิจจาหน่ายสินค้าที่ชะลอ
การขายเพื่อเตรียมแพลตฟอร์มให้มีความพร้อมมากขึน้ ทาให้ตน้ ทุนลดลงจากปี ก่อน 7.2 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รบั กาไร
ขัน้ ต้นจากการดาเนินงานส่วนงานธุรกิจให้บริการสือ่ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึน้ ในปี 2563 เป็ นจานวน 6.3 ล้านบาท
3.
ค่าใช้จา่ ยในการขายและค่าใช้จ่ายบริหารสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวนรวม 70.7 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อนจานวน 10.9 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 13.4 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากในงวดปี ก่อนมีการรับรู ้
รายการขาดทุนที่ไม่เป็ นตัวเงิน อันได้แก่ ค่าใช้จา่ ยโดยการใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์เป็ นจานวน 11 ล้านบาท
5.4 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
1)

ฐานะการเงินของบริษัท
สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวม 156.6 ล้านบาท (2562: 198.1 ล้านบาท) ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน
จานวน 108.4 ล้านบาท (2562: 154.9 ล้านบาท) และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 48.2 ล้านบาท (2562: 43.2 ล้านบาท) สินทรัพย์รวม
ลดลงจากปี ก่อนจานวน 41.4 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 20.9 ซึง่ มีสาเหตุหลัก ดังนี ้
 สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้า และเงินลงทุนชั่วคราว มียอดรวมจานวน 108.4 ล้านบาท (2562: 154.9 ล้านบาท) ลดลง 46.5 ล้านบาทจากปี ก่อน
เนื่องจาก ในปี 2563 บริษัทได้ไถ่ถอนเงินลงทุนชั่วคราว 64.3 ล้านบาทและได้รบั คืนเงินทดรองจ่ายค่าภาษี เงินได้ และภาษี ธุรกิจ
เฉพาะจากการรับโอนกิจการทัง้ หมดจาก บริษัท ออคิด วิลล์ จานวน 30.2 ล้านบาท อย่างไรก้อตามบริษัทได้นาเงินสดไปใช้ในการ
ดาเนินกิจการในปี 2563 จานวน 39.4 ล้านบาท
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ส่วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 48.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน 5 ล้านบาท มี
สาเหตุสาคัญจาก ในระหว่างปี 2563 บริษัทมีการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรือ่ ง สัญญาเช่า มาถือปฏิบตั ิ ใน
กรณีที่บริษัทเป็ นผูเ้ ช่า กลุม่ บริษัทรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล
จึงทาให้บริษัทมีสนิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้เพิ่มขึน้ 17.2 ล้านบาท ตามสัญญาเช่าสานักงาน และสัญญาเช่าเครือ่ งใช้สานักงาน
แต่เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคา้ ประกันลดลงเนื่องจาก ที่บริษัทได้รบั เงินคา้ ประกันค่าเช่าสานักงานคืนบางส่วน จานวน 14.7
ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เพิ่มขึน้ 2.3 ล้านบาท คือค่าพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อใช้ในการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทใน
เครือ
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หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนีส้ ินรวม 26.3 ล้านบาท (2562: 5.3 ล้านบาท) ประกอบด้วย หนีส้ ินหมุนเวียนจานวน
9.6 ล้านบาท (2562: 3.7 ล้านบาท) และหนีส้ ินไม่หมุนเวียนจานวน 16.7 ล้านบาท (2562: 1.5 ล้านบาท) หนีส้ ินรวมเพิ่มขึน้ จากปี
ก่อน 21 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 369.2 มีสาเหตุหลัก ดังนี ้
หนีส้ นิ หมุนเวียนเพิ่มขึน้ 5.9 ล้านบาท เนื่องจาก มีหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าสานักงานและเครื่องใช้สานักงาน ที่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี เพิ่มขึน้ 4 ล้านบาท และ รายได้รบั ล่วงหน้าค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 0.9 ล้านบาท
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้ 15.1 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของหนีส้ ินตามสัญญาเช่าสานักงานและเครื่องใช้สานักงาน
จานวน 13.7 ล้านบาท และประมาณการหนีส้ นิ สาหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึน้ จานวน 1.2 ล้านบาท
 ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสว่ นของผูถ้ ือหุน้ จานวน 130.4 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน 62.4 ล้านบาท ซึง่
เป็ นผลจากการที่บริษัทมีผลการดาเนินงานขาดทุนในปี 2563 จานวน 62.4 ล้านบาท
2)

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และอัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็ นร้อยละ 69 ของสินทรัพย์รวม (2562: ร้อยละ 78) ซึง่ ส่วนประกอบของ
รายการสินทรัพย์หมุนเวียนที่สาคัญได้แก่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้า และเงินลงทุนระยะสัน้ คิดเป็ นสัดส่วน
รวมร้อยละ 58 ของสินทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2563 (2562: คิดเป็ นร้อยละ 56 ของสินทรัพย์รวม)
อัตราส่วนสภาพคล่อง ลดลงจากเดิม 41.73 เท่า ณ สิน้ ปี 2562 เป็ น 11.34 เท่า ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทได้มีการนาเงินสดที่ได้
จากการไถ่ถอนเงินลงทุนชั่วคราวและจากการรับคืนเงินทดรองจ่าย ใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงานสาหรับปี 2563
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้าลดลง 25.41 เท่า หรือคิดเป็ นระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย 23 วัน อัตราหมุนเวียนของลูกหนี ้
การค้าซึง่ สูงขึน้ จากปี ก่อนเกิดจาก บริษัท เริม่ ธุรกิจสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึง่ มีระยะเวลาเครดิตการค้ายาวกว่าเดิม
อัตราหมุนเวียนของสินค้าพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ลดลง 7 เท่า เนื่องจาก รายได้ในปี 2563 ลดลง ตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด -19 และบริษัทสามารถควบคุมปริมาณสินค้า e-commerce ให้ลดจานวนลงได้ทงั้ หมด (zerostock)
อัตราหมุนเวียนของสินค้าซือ้ มาขายไปประเภทสินค้าอุปโภค-บริโภคซึง่ เริ่มส่วนงานธุรกิจนีใ้ นปี 2562 มีอตั ราหมุนเวียน 63
เท่า ปี 2563 มีอตั ราหมุนเวียน เพิ่มขึน้ เป็ น 91 เท่า ซึง่ คิดเป็ นระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 4 วัน (ปี 2562 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ 6
วัน) เนื่องจากปี 2563 บริษัทมีนโยบายในการบริหารสินค้าอุปโภค-บริโภค โดยควบคุมการสั่งซือ้ ตามจานวนสินค้าที่ขายได้ จึงทา
ให้ไม่มีสนิ ค้าคงเหลือ
อัตรากาไรขัน้ ต้นสาหรับปี 2563 เท่ากับ 23.2% (2562 : อัตรา 1.4%) ในขณะที่มีอตั รากาไรจากการดาเนินงานสาหรับปี
2563 ในอัตราติดลบ 201.3% (2562: -246.9%) เนื่องจากปี 2563 มีการปรับเปลีย่ นแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคใหม่ทาให้มีกาไรขัน้ ต้นเพิ่มขึน้ และธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ก็เป็ นธุรกิจทีมีอตั รากาไรขัน้ ต้นสูง ทาให้มี
อัตรากาไรขัน้ ต้นรวมเพิ่มขึน้ จึงส่งผลให้อตั รากาไรจากการดาเนินงานดีขนึ ้ กว่าปี ก่อนด้วย
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5.5 ความเหมาะสมของโครงสร้างทุน
1)

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ในปี 2563 โครงสร้างเงินทุนของบริษัท รายละเอียดของแหล่งที่มา และใช้ไปของเงินทุน สามารถสรุปได้ ดังนี ้
ปี 2563
ปี 2562
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
รายการ
พันบาท
พันบาท
พันบาท
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน

(9,247)

(93,183)

83,936

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน

58,987

35,094

23,893

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

(4,453)

87,567

(92,020)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิ

45,286

29,478

15,808

 เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปจากกิ จกรรมดาเนินงานสาหรับปี 2563 จานวน 9.2 ล้านบาท เกิ ดจากบริษัทได้ ใช้ไปในกิ จกรรม
ดาเนินงานสาหรับปี 2563 จานวน 41.7 ล้านบาท แต่บริษัทได้รบั เงินคืนจากเงินทดรองจ่ายภาษี จากการโอนกิจการ
จานวน 30.2 ล้านบาท และได้รบั คืนเงินภาษี เงินได้ปี 2560 จานวน 1.9 ล้านบาท
 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนสาหรับปี 2563 จานวน 59 ล้านบาท เกิดจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวจานวน 62.5
ล้านบาท แต่มีการจ่ายเงินสดเพื่อปรับปรุ งสานักงาน จานวน 1 ล้านบาท และลงทุนในการพัฒนาแพลตฟอร์ม 3.5 ล้าน
บาท
 เงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินสาหรับปี 2563 จานวน 4.5 ล้านบาทมีสาเหตุสาคัญจากการจ่ายหนีส้ ินตามสัญญา
เช่า และดอกเบีย้ จ่าย จานวน 4.8 ล้านบาท (สาหรับปี 2562 : จากการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน บริษัทได้รบั เงินสดจากการ
เพิ่มทุนจานวน 88.3 ล้านบาท)
 อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ปี 2563 เท่ากับ 0.20 เท่า โดยหนีส้ ินปี 2563 คือ หนีส้ ินตามสัญญาเช่า 17.7 ล้าน
บาท และเป็ นหนีส้ ินจากการดาเนินงานตามปกติ 8.6 ล้านบาท (2562: 0.03 เท่า) หนีส้ ิน ณ สิน้ ปี 2562 เป็ นหนีส้ ินจาก
การดาเนินงานตามปกติ
2)

ความเพียงพอของสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 11.34 เท่า (2562 : 41.73 เท่า) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน เนื่องจาก ปี 2563 บริษัทมีการ
นาเงินไปใช้ในการดาเนินงาน ทาให้สนิ ทรัพย์หมุนเวียนลดลงและยังมีหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า เกิดขึน้ 4 ล้านบาท จากการบันทึกบัญชี
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรือ่ ง สัญญาเช่า ซึง่ เริม่ ใช้ในปี 2563 ด้วย
3)

ความสามารถในการชาระหนี้

บริษัทไม่มีหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ จ่าย (Interest Bearing Debt) มีแต่หนีส้ ินทางการค้าทั่วไป ซึ่ง จากการดาเนินงานที่ผ่าน
มาบริษัทสามารถชาระหนีไ้ ด้ตามเงื่อนไข
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5.6 ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานในอนาคต
ภาวะเศรษฐกิจที่มีตอ่ ตลาดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ทงั้ ในด้านอุปสงค์และอุปทานมีแนวโน้ม ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี
2561 ซึง่ เป็ นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึง่ รวมถึงจานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ปั จจัยดังกล่าวทาให้สง่ ผล
กระทบในเชิงลบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทาให้มีความต้องการซือ้ ของผูบ้ ริโภคในตลาดอสังหาริมทรัพย์ลดลง และตลาดขยายตัวไป
ได้อย่างค่อนข้างช้า ในปี 2561 บริษัทได้ตดั สินใจที่สาคัญทางธุรกิจที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใน 2 เรื่อง ได้แก่ การ
จาหน่ายโครงการคอนโดมิเนียม The Above 39 เพื่อดารงสภาพคล่องและลดภาระต้นทุนทางการเงิน และการยกเลิกสัญญาเช่า
ที่ดินและอาคารโครงการ ABC World ซึ่งได้รบั ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ซึ่งเริ่มดาเนินการก่อสร้างในปี
2561 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงโครงการ ประกอบกับปั ญหาด้านการคมนาคมขนส่งจากการปิ ดช่องทางจราจรหลาย
ช่องทางในบริเวณโดยรอบโครงการ ภายหลังจากการตัดสินใจยกเลิกการดาเนินการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทงั้ 2 ส่วนดังกล่าว
บริษัทยังคงมีนโยบายดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ การลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และเพื่อให้เช่า โดยมุ่งเน้น
ลงทุนในโครงการที่มีพืน้ ฐานรายได้ และมีประวัติการดาเนินงานที่ดีในอดีต เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะ
สามารถสร้างรายได้ที่ม่นั คง และกาไรให้แก่บริษัทได้ในระยะยาว
ในส่วนของธุรกิจ e-Business ที่บริษัทเน้นการขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (e-Commerce) ผลกระทบนอกจากสภาวะ
ทางเศรษฐกิจแล้ว ยังมีปัจจัยของการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ปั จจุบนั ธนาคารพาณิชย์เป็ นผูอ้ อกบัตรเครดิตการ์ดนัน้ มีแพลตฟอร์มใน
การแลกพ้อยท์เป็ นของตัวเอง จึงทาให้ธนาคารพาณิชย์เหล่านัน้ กลายจากพันธมิตรธุรกิจเป็ นคู่แข่งของ “abc Point” ด้านธุรกิจ
ให้บริการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) แม้ว่าภาครัฐจะให้การส่งเสริมโครงการ Cashless Society ส่งผลให้ตลาดด้าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รบั การส่งเสริมด้านบวก อย่างไรก็ตาม บริษัทประสบกับปั ญหาการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง โดยเฉพาะ
จากคู่แข่งที่เป็ นสถาบันการเงินที่มีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าบริษัทในด้านการลดอัตราค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรม
(Merchant Discount Rate) ทาให้ผลกาไรในการทาธุรกิจนีล้ ดลงอย่างต่อเนื่อง สาหรับธุรกิจรวบรวมและแลกเครดิตการ์ดพอยท์นนั้
บริษั ท มี แ ผนที่ จ ะปรับ ปรุ งธุ ร กิ จโดยการลงทุน ปรับ ปรุ งแพลตฟอร์ม abc Point และ abc Shopping โดยบริษั ท มี แ ผนการทาง
การตลาดควบคู่กบั ที่จะทาให้แพลตฟอร์มนีม้ ีความสามารถในการบริหารจัดการพอยท์ หรือ คะแนนสะสมที่เกิดจากธุรกิจค้าปลีก
ค้าส่งและธุรกิจอื่นๆ ทั่วไปของพันธมิตรทางการค้า ลูกค้า และธุรกิจที่จะเกิดขึน้ จากธุรกิจทัง้ บริษัทดาเนินการเองในปั จจุบนั และ
อนาคต ทัง้ นีห้ ลักการปรับปรุงแพลตฟอร์มและการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่นี ้ บริษัทมีเป้าประสงค์ที่จะทาให้ธุรกิจดังกล่าวของบริษัท
สามารถจัดการพอยท์ ที่เป็ น พอยท์ ที่เกิดจากการซือ้ ขายโดยเครดิตการ์ดและเงิ นสดจากลูกค้าที่ไม่จากัดเฉพาะที่เป็ นการซือ้ ผ่าน
เครดิตการ์ดของธนาคารเท่านัน้
นอกจากนัน้ แล้ว แม้วา่ บริษัทได้มีการเปลีย่ นแปลงประเภทธุรกิจโดยที่ยกเลิกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไปแล้ว แต่ก็มีผลทาให้
ทรัพย์สนิ ของบริษัทในปี 2562 ลดลงเพียง 1.2 ล้านบาท เนื่องจากที่ผา่ นมาบริษัทได้มีการตัง้ ค่าเผือ่ ด้อยค่าไว้เกือบเต็มมูลค่าของ
ทรัพย์สนิ แล้ว จึงมิได้มีผลต่อโครงสร้างทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ อย่างมีสาระสาคัญแต่ประการใด
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6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทั่วไป
1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
สานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
รอบระยะเวลาบัญชี
ทุนจดทะเบียน

ทุน เรียกชาระแล้ว

2)

: บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
: B52
: 973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชัน้ 7 ห้อง 7B, 7C, 7D และ 7I
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
: ลงทุนในบริษัท และประกอบธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
: 02-656-0189 ถึง 0192
: 02-656-0189 ต่อ 123
: www.b52.co.th
: 0107537001587 (บมจ.405)
: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
: จานวน 1,278,899,861 บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 2,557,799,722 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 0.50 บาท
: จานวน 1,011,016,653.50 บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 2,022,033,307 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 0.50 บาท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(1) ชื่อบริษัทย่อย
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
วันที่จดั ตัง้ บริษัท
รอบระยะเวลาบัญชี
ทุนจดทะเบียน

: บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จากัด
: 973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ห้อง 7I ชัน้ 7
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
: ธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค
: 02-656-0189 ถึง 0192
: 02-656-0189 ต่อ 123
: 0105562118415
: 8 กรกฎาคม 2562
: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
: จานวน 1,000,000 บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
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(2) ชื่อบริษัทย่อย
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
วันที่จดั ตัง้ บริษัท
รอบระยะเวลาบัญชี
ทุนจดทะเบียน

: บริษัท ทันใจดี มันนี่ เซอร์วิส จากัด
: 973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ห้อง 7I ชัน้ 7
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
: ธุรกิจบริการทางการเงินในลักษณะการเป็ นตัวแทนหรือนายหน้า
: 02-656-0189 ถึง 0192
: 02-656-0189 ต่อ 123
: 0105563085430
: 10 มิถนุ ายน 2563
: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
: จานวน 5,000,000 บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 50,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท

ณ สิน้ ปี 2563 กลุม่ บริษัท ไม่มีบริษัทร่วม
3)

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลัก ทรัพ ย์ แห่ ง ประเทศไทย ถนนรัช ดาภิ เ ษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9726
โทรสาร : 02-009-9476

ผูส้ อบบัญชี

: นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
นายจิโรจ ศิรโิ รโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713
นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897
บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02 105-4661
โทรสาร : 02-026-3760

ธนาคารหลักทีใ่ ช้ดาเนิน
ธุรกรรมทางการเงิน

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาถนนหลังสวน
52/120 อาคารแกรนด์หลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
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โทร +66 2 657 1642
ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่สลี ม
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขต บางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ +66 2 231 4333 / โทรสาร +66 2 236 8281-2
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาชิดลม
เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่
กรุงเทพมหานคร 10400
โทร +66 2 256-1243
6.2 ข้อมูลสาคัญอืน่
1) ข้อมูลอืน่ ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
-ไม่มี2) ข้อจากดัดของผู้ถอื หุน้ ในต่างประเทศ
-ไม่มี6.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทไม่มีคดีความฟ้องร้องและข้อพิพาททางกฏหมายใดๆ
6.4 ตลาดรอง
-ไม่มี6.5 สถาบันการเงินที่ตดิ ต่อประจา (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี)้
-ไม่มี-
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ส่วนที่ 2
การกากับดูแลกิจการ
7. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษั ท ได้มี ก ารก าหนดนโยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จ การตามแนวทางการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ข องส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็ นหลักให้คณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือและปฏิบตั ิ เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการเป็ นองค์กรทีม่ ี
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้ นัก
ลงทุน และผูเ้ กี่ ยวข้อง เพื่อให้กิจการสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
สามารถประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย ตลอดจนการ
ประกอบธุรกิจอย่างเป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้
ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยสาระสาคัญของนโยบายกากับดูแลกิจการสามารถแบ่งออกได้เป็ น 8 หลักปฏิบตั ิ
ดังนี ้
หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
บริษัทได้กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
โดยมีหน้าที่สาคัญในการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ
ซึ่งคณะกรรมการมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างคุณค่าให้แก่
กิ จการอย่างยั่งยืน และจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กากับดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริหารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ (Accountability
and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสาคัญ
รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รวมถึง นโยบายของบริษัท โดยต้องจัด ให้มีกลไกอย่างเพียงพอที่ จะมั่น ใจได้ว่าการดาเนิน งานของบริษั ทเป็ น ไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท
เช่น นโยบายรายการที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น ระเบียบอานาจอนุมตั ิ เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการจะกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัท โดยคานึงถึงความสามารถในการแข่งขันและการ
ปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยต่าง ๆ เพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาว ด้วยการประกอบธุรกิจที่เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมและคานึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียของ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียม การคานึงถึ งบทบาทของผูม้ ีสว่ นได้เสีย การเปิ ดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส เน้นการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสินค้าของบริษัทให้
สามารถแข่งขันในธุรกิจได้ เป็ นต้น
นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้มีการกาหนดหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน และจะทาการกากับดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริหารปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดด้วย
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 1
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ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริต พร้อมดูแลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท
หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดาเนินธุรกิจขององค์กร
ให้สามารถเติบโตคู่กบั สังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่คา้ พนักงาน ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ี
ส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
สะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดาเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่อยูภ่ ายใต้หลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
ในการนี ้ คณะกรรมการมีการกาหนดกลยุทธ์ แผนงานต่าง ๆ พร้อม ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ตลอดจนกากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และ
แผนงานให้ท่วั ทัง้ องค์กร โดยได้พิจารณาแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กรต่าง ๆ โดยคานึงถึงการสร้างคุณค่าที่ย่งั ยืน แก่ผถู้ ือ
หุน้ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย สังคมและสิง่ แวดล้อม ได้แก่ การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ และตระหนักถึงความสาคัญ
ในการพัฒนาบุคลากรจึงได้จดั ให้มีการอบรมอยูเ่ สมอ และการกาหนดกิจกรรมเพื่อสังคม เป็ นต้น
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผูม้ ีความรู ค้ วามสามารถ มีความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ที่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัท ทัง้ นี ้ กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายกาหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของกรรมการทัง้ หมด และไม่นอ้ ย
กว่าสาม (3) คน กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
ซึ่งมีความเข้มงวดไม่นอ้ ยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ รวมทัง้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กาหนด ปั จจุบนั คณะกรรมการของบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ 3 คน เพื่อถ่วงดุล
อานาจอย่างเหมาะสม ตลอดจนแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการจัดการตามขอบเขตที่ระบุในกฎบัตร
ของแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้ บุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผดู้ ารงตาแหน่งประธานกรรมการ
ไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้กรรมการอิสระหนึ่ง (1) ท่านร่วมพิจารณาการกาหนดวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการถ่วงดุลอานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ และให้เป็ นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการ
ในการสรรหากรรมการที่มี คุณ สมบัติเหมาะสมด้วยกระบวนการที่ โปร่ง ใสและชัดเจน พร้อ มพิ จ ารณาค่า ตอบแทนที่
เหมาะสมก่อนเสนอให้ผถู้ ือหุน้ อนุมตั ิ โดยในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ คณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรั บผิดชอบ จูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนาพา
องค์กรให้ดาเนินงานตามเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
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คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ และดูแลให้มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้ ของการ
ประชุม ตลอดจนจ านวนครัง้ ที่ ก รรมการแต่ละท่านเข้าร่ว มประชุมในปี ที่ ผ่านมา และรายงานผลการปฏิ บัติงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
คณะกรรมการบริษัทต้องทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยปี ละหนึ่ง (1) ครัง้ และต้องประเมินทัง้ แบบ
คณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องประเมินโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง อีกทัง้ ต้องนาผลการประเมินไปประกอบการ
พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการต้องดูแลให้กรรมการต้องได้รบั การพัฒนา
ความรูท้ ี่จาเป็ นและเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ บริษัทได้จดั ให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนการดาเนินการของคณะกรรมการรวมทัง้ ประสานงานให้
มีการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
บริษัทได้กาหนดคุณสมบัติกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อที่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการสรรหากรรมการ
และผูบ้ ริหารระดับสูงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดาเนินงาน และปฏิบตั ิตามแผนธุรกิจและแนวทางการเตรียมพัฒนาผู้
สืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) ตามที่ระบุในนโยบายเกี่ ยวกับการกากับดูแลกิ จการที่ดี (code of conduct) ของ
บริษัทให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทยังให้ความสาคัญกับการทาความเข้าใจโครงสร้าง
และความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอานาจในการควบคุมการบริหาร
จัดการบริษัทเพื่อมิให้เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่อาจมี
ผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม
ในการดาเนินการดังกล่าว คณะกรรมการได้มีการกาหนดโครงสร้างการตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริห าร
ตลอดจนการประเมินผลที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบของหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย โดยมีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทนช่วยกากับดูแลให้เป็ นไปตามนโยบายด้านการบริหารบุคคลและพัฒนาองค์กร
คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการแต่ละคณะมีกระบวนการที่โปร่งใสและ
ชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
ด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ทักษะ
ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดการบริหารกิจการให้เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่
ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
คณะกรรมการให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการวิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมเข้าไปในสินค้าที่บริษัทพัฒนา ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
คณะกรรมการกาหนดให้มีการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีการจัดสรรและ
การบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกาหนดให้มีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยสารสนเทศอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยคานึงถึงการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และ
ความพร้อมใช้ของข้อมูล พร้อมทัง้ ป้องกันการนาข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ อีกทัง้ ต้องควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 3
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ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดูแลแผนรองรับที่จะทาให้การ
ดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่องในยามที่เกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP)
นอกจากนี ้ คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจควบคูไ่ ปกับการสร้างคุณประโยชน์ตอ่ ผูม้ ีสว่ น
ได้เสียทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการดาเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้
บริษัทตามสภาพปั จจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกาหนดรู ปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธี
คิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุ งกระบวนการผลิตและกระบวนการทางาน
รวมทัง้ การร่วมมือกับคูค่ า้ โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็ นธรรมเป็ น
หัวใจสาคัญ พร้อมให้บริการที่ดีเลิศแก่ลกู ค้าและผูม้ าติดต่อ ยินดีแข่งขันในธุรกิจอย่างยุติธรรม ไม่เอาเปรียบหรือแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบตั ิอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญ
ของบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสียและปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็ นธรรม ซึ่ง
รวมถึง
 พนักงาน ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็ นธรรมและสามารถวัดผลได้
ภายใต้ห ลัก เกณฑ์ที่ ก าหนดและมุ่ง ส่ง เสริม และพัฒ นาบุค ลากรให้มี ค วามรู ค้ วามสามารถอย่า งต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ บริษัทยังคานึงถึงสิทธิ ของพนักงานเป็ นสาคัญและเปิ ดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รบั
ความเป็ นธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ
 ลูกค้า สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สจุ ริตความเชื่อถือ
และไว้ว างใจ โดยบริษั ท มี ห น้าที่ ในการสร้างความพึงพอใจสูง สุดให้กับ ลูก ค้าด้วยการรับ ผิ ดชอบ และให้
ความสาคัญต่อปั ญหาและความต้องการของลูกค้าเป็ นอันดับแรก โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการที่ดี มี
ประสิทธิภาพ
 เจ้าหนี ้ สร้างความสัมพันธ์และปฏิบตั ิตอ่ เจ้าหนี ้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สจุ ริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ และ
มีหน้าที่รบั ผิดชอบและให้ความสาคัญต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทาข้อตกลงไว้กบั เจ้าหนีอ้ ย่างดีที่สดุ
 คู่คา้ ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็ นธรรม ได้รบั
ประโยชน์ร่วมกัน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็ นคู่คา้ ในระยะยาวกับบริษัทโดยเลือกทาธุรกิจกับคู่คา้ จาก
เงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าไว้วางใจยึดมั่นในสิ่งที่ถกู ต้อง ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค
กฎหมาย และการป้องกันสิง่ แวดล้อม
 ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดูแลให้บริษัทและพนักงานดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและเป็ นประโยชน์แก่สงั คมและ
ชุมชน และมีหน้าที่ประพฤติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็ นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
พัฒนาชุมชนให้มีความเป็ นอยูท่ ี่ดี
 การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างเปิ ดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม
 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบตั ิต่อ
ภาครัฐและหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างมีความเป็ นกลางตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรและจรรยาบรรณ และ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
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หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ม่นั ใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่จะทาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมี
คุณ สมบัติ แ ละหน้า ที่ ตามหลักเกณฑ์ข องสานักงานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ เพื่อทาหน้าที่ตา่ ง ๆ ตามที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การ
ปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย การพิ จ ารณาคัด เลื อ กผู้ส อบบัญ ชี การเปิ ด เผยข้อ มูล ของบริ ษั ท และการจัด ท ารายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น นอกจากนีค้ ณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลสนับส นุน
คณะกรรมการในการดูแ ลระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งตามที่ ก าหนดไว้ใ นนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง ( Risk
Management)
ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าคณะกรรมการสามารถกากับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยจัดการการกากับดูแล ดังนี ้
1. จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางาน
2. นโยบายการบริหารความเสีย่ ง
3. นโยบายการทารายการระหว่างกัน
4. นโยบายกากับดูแลป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัท
5. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
6. นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทาผิดหรือการทุจริต
7. นโยบายการให้หรือรับรองของขวัญและการเลีย้ งรับรอง
8. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษัท
9. นโยบายการลงทุนและแนวทางการกากับดูแล บริษัทย่อย /บริษัทร่วม
10. อานาจอนุมตั ิดาเนินการระดับบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นที่ชดั เจนกาหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษัท โดยได้สอื่ สารในทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบตั ิ
คณะกรรมการบริษัทได้กากับดูแลให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการดาเนินการกรณี มีการชีเ้ บาะแสและ
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนในนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทาผิดหรือการทุจริต โดยมีขอ้ กาหนด
เกี่ยวกับการรายงาน การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทาผิดในกรณีที่ผมู้ ีส่วนได้เสียมีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของบริษัท สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทาผิดทางกฎหมาย ความไม่
ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ
ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด รายงานข้อเท็จจริงต่อ
ผูบ้ ริหาร และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ ตามความเหมาะสม เพื่อดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และกาหนดมาตรการ
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ดาเนินการตามความเหมาะสม และแจ้งผลของการตรวจสอบให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบ หากผูร้ อ้ งเรียน เปิ ดเผยตนเอง ในกรณีที่
เป็ นเรื่องสาคัญ ให้รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป โดยบริษัทจัดให้มีช่องทาง
รับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมล์ถึงผูบ้ ริหารระดับสูงโดยตรง โดยที่ ผมู้ ีสว่ นได้เสีย
สามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสือ่ สารกับบริษัทได้ดงั นี ้
 ส่งเรื่องทางไปรษณีย ์ ที่อยู่ 973 อาคารเพรสิเด้น ท์ทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิ ต แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 ติดต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail: naravadee.w@b52.co.th
Tel: 02 656 0189 ต่อ 101
 ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบ
E-mail: suthep.p2015@gmail.com
 ติดต่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
E-mail: somchai.w@b52.co.th
Tel: 02 656 0189 ต่อ 111
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หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญถูกต้อง
เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง โดยดูแลให้มีบคุ ลากรที่มีคณ
ุ ภาพเหมาะสม
กับงานจัดทารายงานทางเงิ นและการเป็ นเผยข้อมูลของบริษัท รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทาง
การเงินและความสามารถในการชาระหนี ้ รวมถึงแผนการแก้ไขในกรณีหากประสบปั ญหาทางการเงินโดยคานึงถึงสิทธิของ
ผูม้ ีสว่ นได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลเพื่อให้บริษัทมีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถใน
การชาระหนี ้ และในกรณีที่กิจการประสบปั ญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการบริษัทจะทาให้
มั่นใจได้ว่ากิ จการมีแผนในการแก้ไขปั ญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปั ญหา ทางการเงิ นได้ ทัง้ นี ้ ภายใต้การ
คานึงถึงสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ในการนี ้ บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ นผูท้ าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทา
หน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน นั กวิเคราะห์ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา พร้อมทัง้ ช่วยดูแลการเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแบบแสดงรายการข้อมูลรายการประจาปี
และรายงานประจาปี และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทเป็ นต้น ตลอดจนข้อมูลที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
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บริษัทซึง่ มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีสว่ นได้เสียของบริษัทอย่างถูกต้อง ไม่ทาให้สาคัญผิด และ
เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการให้ความสาคัญกับผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทโดยบริษัทดาเนินการให้ม่นั ใจได้ว่าผูถ้ ือหุน้ ได้รบั การปฏิบตั ิที่
เท่าเทียมกันและผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิพืน้ ฐานในฐานะผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างครบถ้วน เช่น (1) สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหุน้
(2) สิทธิในการมีสว่ นแบ่งกาไรของบริษัท (3) สิทธิในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทหรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือโดยวิธีการอื่นใด (4) สิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ อย่างเป็ นอิสระ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การจ่ายเงินปั นผล การเพิ่มทุนและออกหุน้ ใหม่ รวมทัง้ สิทธิ ในการตัง้ คาถามต่อคณะกรรมการ
บริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเรื่องอื่นใดที่นาเสนอต่อที่ ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ สิทธิในการ
เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท และการมีสว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัท โดยกาหนดให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายมีสทิ ธิออกเสียงตามจานวนหุน้ ที่ถืออยู่และแต่ละหุน้ มี สทิ ธิ
ออกเสียงหนึง่ เสียง
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังต้องตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยจะให้ม่นั ใจว่าผูถ้ ือหุน้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัทจะดูแลให้
การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้ ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถใช้สทิ ธิ
ของตน จะดูแลให้การเปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ และการจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ื อหุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน
นโยบายการกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าไปมีสว่ นร่วมใน
การดูแล บริหารจัดการ และควบคุมการดาเนินงานของบริษัทดังกล่าว โดยบริษัทจะแต่งตัง้ ตัวแทนจากบริษัทไปร่วมประชุม
ในฐานะผูถ้ ือหุน้ และผูแ้ ทนบริษัท ให้มีหน้าที่ในการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้
หลักการหรือแนวทางไว้
นอกจากนี ้ บริษัทจะส่งผูแ้ ทนเข้าไปเป็ นกรรมการ และ/หรือ ผูจ้ ัดการของบริษัทย่อย โดยผูแ้ ทนของบริษัทอาจ
ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท หรือบุคคลภายนอกซึง่ เป็ นผู้
มีคณ
ุ วุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการนัน้ ๆ และเป็ นบุคคลที่ไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้งในทางธุรกิจกับบริษัทย่อย
โดยตรง ซึง่ ผูแ้ ทนดังกล่าวจะบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุใ นข้อบังคับของ
บริษัท หรือ บริษัทย่อยดังกล่าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี ้ ยังให้ตวั แทนของบริษัทติดตามดูแลให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีการเปิ ดเผยข้อมูลและการทารายการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรือรายการเกี่ยวโยงให้เป็ นไปตามข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลที่
เกี่ยวข้องด้วยความโปร่งใสและเป็ นธรรม และมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน การจัดทางบการเงินที่เป็ นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีและทันตามกาหนดเวลาการจัดทางบการเงินรวม ตลอดจนมีระบบความคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการดาเนินธุรกิจด้วย
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7.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการ
7.1.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวกับกรรมการ
บริษัทได้มีการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดีตามแนวทางการกากับดูแลกิ จการที่ดีของสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็ นหลักให้คณะกรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือและปฏิบตั ิ เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการเป็ นองค์กรทีม่ ี
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
7.1.2 นโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวกับผู้ถอื หุน้ และผู้มีส่วนได้เสีย
 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริษัท ทราบถึงผูล้ งทุนที่จะให้ความเชื่อถือและมั่นใจในธุรกิจของบริษัทนัน้ มาจากการที่บริษัทมีนโยบายความ
เสมอภาคและคงไว้ซึ่งพืน้ ฐานของสิทธิ ของผูถ้ ื อหุ้นที่ เท่าเทีย มกัน ตามกฎหมาย รวมถึ งการจัด การของฝ่ ายบริหารที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็ นที่ยอมรับโดยนักลงทุนหรือผูถ้ ือหุน้ เช่นการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
หรือมีเรือ่ งสาคัญเร่งด่วนซึง่ เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใต้กฎหมาย
เงื่อนไข หรือระเบียบ บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อขอการอนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามกฎหมาย
 ประชุมผู้ถอื หุ้น
บริษัททราบถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และความเสมอภาคที่เท่าเทียมกัน บริษัทให้ความมั่นใจได้วา่ สิทธิของผูถ้ ือหุน้
จะได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันและบริษัทกาหนดให้กรรมการอิ สระทาหน้าที่ดแู ลสิทธิของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยไม่ให้ถูก
จากัด บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี บริษัทได้จดั ส่ง
หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และวาระการประชุม กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท กฎระเบียบของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และ
แบบฟอร์มหนังสือมอบอานาจ และรายละเอียดอื่น ๆ ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ผถู้ ือ
หุน้ มีเวลาเพียงพอในการศึกษารายละเอียดและสามารถมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระลงคะแนนออกเสียงให้ในกรณีที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทได้จดั พนักงานในการจัดการลงทะเบียนเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือการมอบฉันทะโดย
การใช้ระบบ Bar Code และพิมพ์บตั รลงคะแนนสาหรับผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนแต่วาระการประชุม ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่
ผ่านมา (ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563) มีประธานกรรมการบริษัทเป็ นประธานที่
ประชุม ซึง่ นอกจากมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมแล้ว ยังมีผเู้ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท ได้เ ข้าร่วมประชุมชีแ้ จงต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ ดังกล่าวด้วย และได้มีการจดบันทึกการประชุม อย่างถูกต้องและสมบูรณ์พร้อมกับผลคะแนนการลง
มติของแต่ละวาระการประชุมหลังการประชุม บริษัทได้จดั ส่งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ มติที่ประชุม และประเด็นคาถามคาตอบคาชีแ้ จงของผูถ้ ือหุน้ และของผูด้ าเนินการประชุมในที่ประชุมไปให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน
โดยข้อมูลการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามารถดูได้จาก Website ของบริษัทที่ www.b52.co.th
 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย
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ผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 48 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 1,228,174,727 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 60.73
ของจานวนหุน้ ที่ออกจาหน่ายและเรียกชาระแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ
และได้ให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความเห็นอย่างอิสระ
คู่ค้า บริษัทปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ตามสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันที่มีเงื่ อนไขทางการนค้าที่เป็ นธรรม รวมถึง
คุณภาพของสินค้า หรือบริการ และการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา
พนั กงาน บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อพนักงาน ซึ่งพนักงานเป็ นทรัพยากรที่สาคัญอัน จะทาให้บริษัท
ประสบความสาเร็จ บริษั ท ได้มี ก ารปฏิ บัติ ต่อ พนัก งานทุก คนอย่า งเป็ น ธรรม และให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสม บริษัทจัดให้มีกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ประกันชี วิตและประกันสุขภาพ กองทุนประกันสังคม
สาหรับพนักงานทุกคน
ลูกค้า บริษัทยึดมั่นในการให้บริการที่ดี มีคณ
ุ ภาพ และเป็ นที่พึงพอใจของลูกค้า และคุณภาพของสินค้า
และบริการในราคายุติธรรม
คู่แข่ง บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขันที่
เป็ นธรรม ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สจุ ริตเพื่อทาลายคูแ่ ข่ง ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบตั ิตามคูม่ ือจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัท และไม่มีเรือ่ งฟ้องร้องใด ๆ กับคูแ่ ข่ง

7.2 จริยธรรมธุรกิจ และ จรรยาบรรณธุรกิจ
จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทได้กาหนดหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผเู้ กี่ยวข้อง
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทัง้ การปฏิบตั ิตอ่ บริษัท
ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ สาธารณชนและสังคม รวมทัง้ การกาหนดระบบติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวเป็ นประจา
คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย มาตรฐานและ
ข้อปฏิบตั ิที่ดี โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิที่สาคัญดังนี ้
1. ดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใสและเป็ นธรรม ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และ ข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ เพื่อทาให้ม่นั ใจได้วา่ ในการตัดสินใจและกระทาใด ๆ มีการคานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผูม้ ีส่วนได้เสียต่าง ๆ โดยรวม อาทิ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้ า คู่แข่งทางการค้า คู่คา้ เจ้าหนี ้ พนักงาน ชุมชน
สังคม และสิง่ แวดล้อม
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรู ้ ความสามารถ ความชานาญ ความมุ่งมั่น และความระมัดระวัง รวมถึงมีการพัฒนา
ความรู แ้ ละประยุกต์ใช้ค วามรู แ้ ละทักษะในการจัด การบริษัท อย่า งเต็ มความรู ้ ความสามารถ เพื่ อ สร้ าง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผลู้ งทุน รวมทัง้ พัฒนาบริษัทให้มีความกาวหน้าและเติบโตที่ม่นั คง
3. มีการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล
4. ปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียต่าง ๆ อาทิ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คูแ่ ข่งทางการค้า คูค่ า้ เจ้าหนี ้ พนักงาน และสังคม อย่างเป็ น
ธรรมและเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องอยางครบถ้วน ถูกต้อง
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5. ส่งเสริมการเคารพและยึดมั่นในการปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพืน้ ฐานของศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ โดย
ไม่กีดกันหรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบตั ิต่อผูห้ นึ่งผูใ้ ด เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชือ้ ชาติ สัญชาติ
ศาสนา เพศ ผิว ฐานะทางเศรษฐกิจ
6. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนและผูเ้ กี่ยวข้อง โดยนาสารสนเทศภายในที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยหรือที่เป็ นความลับไป
ใช้หรือนาไปเปิ ดเผยกับบุคคลภายนอก หรือกระทาการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ
ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิ ภาพ ทัง้ นีเ้ พื่อป้องกันการทุจริต และ
คอร์รปั ชั่น
8. ยึดมั่นในการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทางาน เพื่อดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมที่ดีในการทางานของพนักงานให้มีสขุ อนามัยและมีความปลอดภัยทัง้ ชีวิตและทรัพย์สนิ
9. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงาม
10. กาหนดให้เป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ
ทางานและคูม่ ือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ป้องกันมิให้พนักงานทาผิด หรือทาความเสียหายร้ายแรงมาสูต่ นเอง เพื่อนร่วมงาน บุคคลภายนอกหรือบริษัท
จรรยาบรรณ
1.

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถอื หุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ ือหุน้ โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทอย่าง
ยั่งยืนและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ จะดาเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และเพื่อให้
เป็ นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงยึดถือแนวทางปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด ดังนี ้

2.

(1) การเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
- ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเพื่อประโยชน์สงู สุดโดยรวม
- บริหารจัดการบริษัทโดยนาความรู ้ และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถทุกกรณี
รวมทัง้ การตัดสินใจดาเนินการใด ๆ จะกระทาด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
- ไม่ดาเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
(2) การเปิ ดเผยข้อมูล
- รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันสม่าเสมอและครบถ้วน
ตามความเป็ นจริง
- ไม่แ สวงหาประโยชน์ใ ห้กับ ตนเองและผู้เ กี่ ย วข้อ งโดยใช้ข ้อ มูลใด ๆ ของบริษั ท ซึ่ง ยัง ไม่ได้เ ปิ ด เผยต่อ
สาธารณะ
- ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับอันจะนามาซึง่ ผลเสียของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้าและประชาชน

บริษัทมีความมุง่ มั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กบั ลูกค้าและประชาชนที่จะได้รบั ผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทัง้ รักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้
ดังต่อไปนี ้
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3.

(1) มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กบั ลูกค้า ให้ได้รบั ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคณ
ุ ภาพ
ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
(2) เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง รวมทัง้ รักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
(3) จัดระบบเพื่อให้ลกู ค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดาเนินการอย่างดีที่สดุ
เพื่อให้ลกู ค้าและประชาชนได้รบั การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
(4) ไม่คา้ กาไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกันและไม่
กาหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า
(5) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีตอ่ ลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ต้องรีบแจ้งให้
ลูกค้าและประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางแก้ไข
(6) รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้
ที่เกี่ยวข้อง
จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้การค้า

บริษัทคานึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ และผลประโยชน์รว่ มกันกับคูค่ า้ โดยคู่คา้ ของ
บริษัทพึงปฏิบตั ิตามกฎหมายและกติกาต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดาเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที่
เป็ นการแข่งขัน บริษัทจะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และบริษัทจะยึดถือแนวทางการปฏิบตั ิที่ดี และเป็ นธรรมในการกูย้ ืม
เงินจากเจ้าหนีแ้ ละการชาระคืน ดังนัน้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั ต่อไปนี ้

4.

(1) ความสัมพันธ์กบั คูค่ า้
- ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้
- ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีตอ่ คูค่ า้ อย่างเคร่งครัด
- กรณี ที่ ไม่สามารถปฏิ บัติ ต ามเงื่ อนไขได้ จะรีบ แจ้ง ให้คู่ค ้าทราบล่วงหน้าเพื่ อ ร่วมกัน พิจ ารณาหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหา โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
(2) ความสัมพันธ์กบั คูแ่ ข่งทางการค้า
- ประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่พยายามทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้รา้ ยโดยปราศจากความจริง
(3) ความสัมพันธ์กบั เจ้าหนีท้ างการค้า
- รักษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนีโ้ ดยเคร่งครัด ทัง้ ในแง่การชาระคืน การดูแลหลักทรัพย์คา้ ประกัน
และเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทัง้ ไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกูย้ ืมเงินไปในทางที่ขดั กับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทากับ
ผูใ้ ห้กยู้ ืมเงิน
- รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนีด้ ว้ ยความซื่อสัตย์
- รายงานเจ้าหนีล้ ว่ งหน้าหากไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าว
จรรยาบรรณว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานที่ดี

บริษัทถือว่าพนักงานเป็ นปั จจัยหนึ่งสูค่ วามสาเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการ
ทางานที่ดี ส่งเสริมการทางานเป็ นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน จึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั นี ้
(1) ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรือเงินโบนัส
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5.

(2) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงานอยูเ่ สมอ
(3) การแต่งตัง้ และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทาด้วยความเสมอภาค สุจริต
ใจ และตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้ การกระทา หรือการปฏิบตั ิของ
พนักงานนัน้ ๆ
(4) ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู ้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงาน
อย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
(5) รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
(6) ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
(7) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงาน
ของพนักงาน
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงให้ความสาคัญในเรือ่ ง
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั นี ้
(1) บริษัทจะคานึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหาย
ของสังคม สิง่ แวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สดุ
(2) คืนกาไรส่วนหนึง่ เพื่อกิจกรรมที่จะมีสว่ นสร้างสรรค์สงั คมและสิง่ แวดล้อมอย่างสม่าเสมอ
(3) ปลูกฝั งจิตสานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ ในหมู่พนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง
(4) ให้ความสาคัญในการทาธุรกรรมกับคูค่ า้ ที่มีเจตจานงเดียวกันกับบริษัทในเรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม
(5) บริษัทถือเป็ นนโยบายหลักในการอนุรกั ษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ตอ่ ชนรุน่ หลัง
(6) ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล
(7) บริษัทถือเป็ นหน้าที่และเป็ นนโยบายหลักในการให้ความสาคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุง่ เน้นให้
เกิ ดการพัฒนาสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมมุ่งสร้างสรรค์ และอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ สนับสนุน
การศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ดอ้ ยโอกาสให้เป็ นชุมชนที่เข้มแข็ง
พึง่ พาตนเองได้
(8) บริษัทยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้บคุ ลากรไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนูญทั้งนี ้ บริษัทไม่
มี น โยบายที่ จ ะให้ก ารสนับ สนุน ทางการเงิ น ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้อ มแก่ นัก การเมื อ งใด ๆ เพื่ อ
ผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนัน้ ๆ
7.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกากับดูแลกิจการในรอบปี
ที่ผ่านมา
7.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกากับดูแล
กิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
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ในปี 2563 บริษัทได้มีการประกาศใช้นโยบายแนวปฏิบตั ิและระบบกากับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
7.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
การตัดสินใจทางธุรกิจโดยผูบ้ ริหารและพนักงานต้องตัง้ อยูบ่ นผลประโยชน์ของบริษัทอย่างสูงสุด ฝ่ ายจัดการต้อง
หลีกเลี่ยงในเรื่องการเงินความเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และต้องไม่มี
ผลกระทบทาให้ประสิทธิภาพการดาเนินงานของบริษัทลดลง ฝ่ ายบริหารหรือพนักงานจะต้องไม่มีสว่ นในการตัดสินใจ
หรืออนุมตั ิที่จะทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท บริษัทมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์
ของบริษัทโดยรวมเป็ นสาคัญ
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8. โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารพนักงานและอื่น ๆ
8.1 โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทเป็ นดังนี ้
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8.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 15 ระบุว่า “ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตัง้
กรรมการด้วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย”
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีจานวนกรรมการทัง้ สิน้ 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่ยงั ดารงตาแหน่งอยู่ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 จานวนทัง้ สิน้ 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็ นผูบ้ ริหาร จานวน 3 ท่าน กรรมการบริหาร
ภายนอกที่ไม่เป็ นพนักงานของบริษัทจานวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการที่ดารงตาแหน่งทัง้ หมด จึงเป็ นจานวนที่มากพอที่จะสร้างกลไกถ่วงดุลอานาจภายในคณะกรรมการ
ของบริษัท เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
โครงสร้า งการบริ ห ารของบริ ษั ท ประกอบด้ว ยคณะกรรมการจ านวน 6 คณะ ได้แ ก่ คณะกรรมการบริษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการลงทุน และ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยมีรายชื่อ และขอบเขต อานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
1.

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการที่ดารงตาแหน่งจานวน 7 ท่าน จากจานวน
กรรมการของบริษัททัง้ สิน้ 8 ตาแหน่ง ดังนี ้
วาระการดารงตาแหน่ง
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
(วันที่มีมติแต่งตั้งจากผู้ถอื หุน้ )
1. นายสุเทพ พงษ์พิทกั ษ์
24 เมษายน 2562
ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
2. นางสาวนราวดี วรวณิชชา
24 เมษายน 2562
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
ประธานคณะกรรมการบริหาร

4. นายชวภาส องค์มหัทมงคล

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ

5. นางสาวฉันธนา ศรีสวัสดิ์ *
6. นายจานรรจ์ กุลนรัตน์
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แ ต่ ง ตั้ ง โ ด ย ม ติ อ นุ มั ติ ข อ ง ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่
15 พฤษภาคม 2562 เพื่อทดแทนกรรมการ
ท่านเดิมที่ลาออก

24 มิถนุ ายน 2563
24 มิถนุ ายน 2563
แ ต่ ง ตั้ ง โ ด ย ม ติ อ นุ มั ติ ข อ ง ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่
15 พฤษภาคม 2562 เพื่อทดแทนกรรมการ
ท่านเดิมที่ลาออก

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2563
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ – นามสกุล
7. นางอารยา สัลเลขวิทย์

ตาแหน่ง
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ

วาระการดารงตาแหน่ง
(วันที่มีมติแต่งตั้งจากผู้ถอื หุน้ )
24 มิถนุ ายน 2563

*นางสาวฉันธนา ศรีสวัสดิ์ เป็ นกรรมการที่เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ นายจิรวุฒิ คุวานันท์

โดยมีนางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันทน์ ปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการที่มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นางสาวนราวดี วรวณิชชา และนางสาวฉันธนา ศรีสวัสดิ์
กรรมการสองคนนี ้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
สัดส่วนการถือครองหุน้ ในบริษัท
ไม่มีกรรมการท่านใดของบริษัทที่ถือครองหุน้ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่อย่างใด
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท และให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตลอดจนมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น รวมถึ ง ข้อ บัง คับ ของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยและส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
กาหนดวิสยั ทัศน์ นโยบาย ทิศทางการดาเนินงานของบริษัท เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ
ประจาปี ของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือฝ่ ายจัดการนาเสนอให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท และสนับสนุนให้มี การจัดทาหรือทบทวนเป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์
ทางธุรกิจ รวมทัง้ ควบคุม กากับ ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายและงบประมาณที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานและงบประมาณของบริษัท
รับผิดชอบต่อผูถ้ ื อหุน้ โดยสม่ าเสมอ ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ น
สาระสาคัญต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
กากับดูแลให้มีการดาเนินธุรกิจ และปฏิบตั ิงานอย่างมีจริยธรรม
กากับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
กาหนดอานาจและระดับการอนุมตั ิในการทาธุรกรรม และการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้
คณะหรือ บุค คลตามความเหมาะสม และให้เ ป็ น ไปตามข้อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งโดยจัด ท าเป็ น คู่มื อ อ านาจ
ดาเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปี ละหนึง่ (1) ครัง้
จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
ดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
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แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2563
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(15)
(16)

(17)

(18)
(19)
(20)

(21)
(22)

ดาเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล
เพื่อให้ม่นั ใจว่าการทารายการต่างๆ ได้รบั อนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจ มีการสอบทานและจัดทาบัญชีที่ถกู ต้อง ตลอดจนมี
ระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนาทรัพย์สนิ ของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจาปี เพื่อนาเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ในการ
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผสู้ อบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกาไรพอสมควรที่จะทาเช่นนัน้ และ
รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวถัดไป
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบ
บัญชีไว้ในรายงานประจาปี และครอบคลุมในเรือ่ งสาคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี สาหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีอานาจแต่งตัง้ มอบหมาย หรือแนะนาให้อนุกรรมการหรือคณะทางาน หรือบุคคลอื่นใดเพื่อพิจารณาหรือปฏิบตั ิ
ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ใด
และกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลื อและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
แต่งตัง้ เลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทัง้ กาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่รบั ผิดชอบของเลขานุการบริษัทเพื่อทาหน้าที่จดั ทาและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่นๆ ตามที่กฎหมาย
กาหนด และเพื่อช่วยดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนการให้คาแนะนาแก่กรรมการบริษัทในการปฏิบตั ิตนและดาเนินกิจการให้ถกู ต้องตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ อีกทัง้ ดูแลให้กรรมการและบริษัทมีก ารเปิ ดเผยข้อมูล
สารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการอย่างน้อยปี ละหนึง่ (1) ครัง้
กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และการปรับใช้
นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม่นั ใจได้วา่ บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกกลุม่ ด้วย
ความเป็ นธรรม รวมทัง้ ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นประจาสม่าเสมอ
จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิ จ จริยธรรมทางธุรกิ จ จริยธรรมของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิภายในองค์กร
ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก ปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา
หรือผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
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(23) มีอานาจพิจารณาและอนุมตั ิเรื่องใด ๆ ที่จาเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของ
บริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึง่ รวมถึง
(ก) อนุมตั ิและปรับปรุงวิสยั ทัศน์ พันธ์กิจ นโยบายของบริษัท
(ข) อนุมตั ิแผนกลยุทธ์ทงั้ ระยะสัน้ และระยะยาว รวมทัง้ อนุมตั ิแผนปฏิบตั ิการและงบประมาณ
(ค) อนุมตั ิการจัดทาและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
(ง) อนุมตั ิการจัดทาและปรับปรุงระเบียบของบริษัท
(จ) อนุมตั ิการจัดตัง้ และปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัท
(ฉ) อนุมตั ินโยบายการจ่ายเงินปั นผล
(ช) อนุมตั ิการลงทุนดาเนินโครงการต่าง ๆ การทาสัญญาที่สาคัญของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม การได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และรายการอื่นใดที่กฎหมายกาหนดภายใต้กรอบของกฎหมาย
(ซ) การแต่งตัง้ กรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
(ฌ) การกาหนดรายชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
(ญ) อนุมตั ิการเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชีที่สาคัญและการปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีใหม่
(ฎ) การแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับประธานฝ่ าย (C level) ขึน้ ไป
(ฏ) อนุมตั ิโครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของบริษัท
(24) แต่งตัง้ กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นีก้ ารมอบอานาจดังกล่าว ผูไ้ ด้รบั มอบอานาจนัน้ ต้องไม่มีอานาจอนุมตั ิรายการที่บคุ คลดังกล่าวหรือบุคคลที่
อาจมี ค วามขัด แย้ง (“บุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ” ให้มี ค วามความหมายตามที่ ก าหนดไว้ใ นประกาศของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีสว่ นได้เสียหรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท เว้นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นลักษณะการดาเนิน
ธุรกรรมที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาอนุมตั ิไว้ ซึง่
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ
ข้อ บัง คับ และ/หรือ ระเบี ย บของสานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี ้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมี
ส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้
(25) กากับดูแลให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
อาทิ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาด
ทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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2.

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
1.นายสุเทพ พงษ์พิทกั ษ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.นายจานรรจ์ กุลนรัตน์
กรรมการตรวจสอบ
3.นางอารยา สัลเลขวิทย์
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : โดยมีนายสุเทพ พงษ์พิทกั ษ์ เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญชีและ
การเงินเพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัท
โดยมีนางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันทน์ ปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1)

สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิ นอย่างถูกต้องและเพียงพอเชื่ อถื อได้ตามมาตรฐานการบัญชี และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กฎหมายกาหนด โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูบ้ ริหารที่
รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจาปี

(2)

สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชี
และผูต้ รวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็ นและสาคัญ
พร้อ มทั้ง น าข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขระบบการควบคุ ม ภายในที่ จ าเป็ นและส าคัญ เสนอ
คณะกรรมการบริษัท

(3)

พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่ง ตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(4)

สอบทานให้บ ริษั ท ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ รวมถึ ง ข้อ ก าหนด ประกาศ
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(5)

พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดย
คานึงถึงความเป็ นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสานักสอบบัญชี
และประสบการณ์ข องบุค ลากรที่ ได้ร ับ มอบหมายให้ท าการตรวจสอบบัญ ชี ข องบริษั ท โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอานาจและความรับผิดชอบในการคัดเลือก ประเมินผล เสนอค่าตอบแทน และกากับดูแลการทางานของ
สานักงานสอบบัญชี หรือการดาเนินการตรวจสอบอื่นใด
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(6)

ประชุม หารือร่วมกับผู้บ ริห ารและผู้ต รวจสอบบัญ ชี ตามความเหมาะสม เกี่ ย วกับ ปั ญหาและข้อ จากัดในการ
ตรวจสอบ รวมถึงการดาเนินการของฝ่ ายบริหารต่อปั ญหาหรือข้อจากัดนั้ น ๆ และนโยบายการบริหารและการ
ประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงทางการเงินที่สาคัญและมาตรการของฝ่ ายบริหารในการควบคุม
และลดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบยังต้องดาเนินการแก้ไขความขัดแย้งใด ๆ ระหว่าง
ผูบ้ ริหารกับผูส้ อบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน

(7)

เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละหนึง่ (1) ครัง้

(8)

สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท มาตรฐานการบัญชี และนโยบายบัญชี และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี หลักการ หรือแนวทางปฏิบตั ิ รวมถึงการตัดสินใจทางบัญชีที่สาคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อ
รายงานทางการเงินของบริษัท ซึง่ รวมถึงทางเลือก ความสมเหตุสมผล และผลของการตัดสินใจดังกล่าว

(9)

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของหน่วยงานที่กากับดูแล ทัง้ นีเ้ พื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษัท

(10) สอบทานและอนุมัติหรือให้สตั ยาบันในธุรกรรมใด ๆ ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ ยวข้อง ซึ่งเป็ นธุรกรรมที่ถูก
กาหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(11) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
(12) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่ งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(13) รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปี ละสี่ (4) ครัง้
(14) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิ ญให้ฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริหาร หรือ
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจาเป็ น
(15) ให้มีอานาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ หรือบุคคลภายนอก มา
ให้ความเห็นหรือให้คาปรึกษาในกรณีจาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทในกรณีจาเป็ น
(16) จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(17) คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยปี ละหนึง่ (1)ครัง้
(18) พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมตั ิเปลีย่ นแปลงหากมีความจาเป็ น
(19) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 20
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(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(20) ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี เกี่ ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ
ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทได้กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้ งต้นให้แก่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผูส้ อบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้ง
จากผูส้ อบบัญชี
(21) ในกรณีที่พบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทา ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคั ญต่อฐานะการเงิน และ
ผลการดาเนินงานของบริษัท เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมี
ความบกพร่องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย หรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เป็ น ต้น ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ อ ด าเนิ น การปรับปรุ งแก้ไขภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ ริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุ งแก้ไข
ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการ
หรือการกระทาดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
(22) ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานในงบการเงินที่ไม่เ หมาะสมหรือ
ประเด็นอื่น โดยทาให้ผแู้ จ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีกระบวนการสอบทานที่เป็ นอิสระ และมีการดาเนินการติดตามที่
เหมาะสม
(23) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัย
อานาจตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานขอ
งาบริษัทต่อบุคคลภายนอก
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3.

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
1. นายนิมิต วงศ์จริยกุล
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นางสาวนราวดี วรวณิชชา
กรรมการบริหาร
3. นายชวภาส องค์มหัทมงคล
กรรมการบริหาร
4. นางสาวฉันธนา ศรีสวัสดิ์
กรรมการบริหาร
โดยมีนางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันทน์ ปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
(1)

จัดทาและนาเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจาปี กาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ
ประจาปี และอานาจบริหารต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริษัท

(2)

ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็ นไปตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการ
ดาเนินงาน และเป้าหมายทางการเงิน งบประมาณประจาปี ที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

(3)

รับผิดชอบการดาเนินงานของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง วางโครงสร้างองค์กร และกาหนดตาแหน่ง
หน้าที่ของบริษัท รวมทัง้ ปรับปรุ งแก้ไข เมื่อดาเนินการไปแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ ทบทวน
ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

(4)

ศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอานาจในการพิจารณาอนุมตั ิให้บริษัทและบริษัทย่อยลงทุน
หรือร่วมลงทุน ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(5)

ติดตามผลการดาเนินงานและความก้าวหน้าของการลงทุนของแต่ละธุรกิจและรายงานผล รวมทัง้ ปั ญหาหรือ
อุปสรรคที่เกิดขึน้ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ

(6)

พิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทาธุรกรรมการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อเปิ ดบัญชี การกูย้ ืม
จานา จานอง คา้ ประกัน หรือการอื่นใด รวมถึงการซือ้ ขาย จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทรัพย์สนิ เพื่อการทาธุรกรรม
ตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนการเข้าทานิติกรรมสัญญา ยื่นคาขอ คาเสนอ ติดต่อ ทานิติกรรมกับ
ส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึง่ สิทธิตา่ ง ๆ ของบริษัทและบริษัทบ่อย และ/หรือ การดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรือ่ ง
ดังกล่าวจนเสร็จการ [ตามวงเงินตามที่ได้กาหนดไว้ในตารางอานาจอนุมตั ิที่ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว] ทัง้ นี ้ การกระทาดังกล่าวต้องอยูภ่ ายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกาหนดต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพ ย์แห่ง
ประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

(7)

อนุมตั ิการได้รบั หรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจานวนที่กาหนด
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(8)

อนุมตั ิการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจานวนที่กาหนด

(9)

อนุมตั ิการปรับสภาพ ทาลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน ที่เลิกใช้ ชารุ ด สูญหาย ถูก
ทาลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมลู ค่าทางบัญชีไม่เกินจานวนที่กาหนดไว้ในตารางอานาจ
อนุมตั ิที่ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

(10) อนุมตั ิการปรับสภาพราคา การทาลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะทาให้มี
มูลค่าทางบัญชีลดลง ไม่เกินจานวนที่กาหนดไว้ในตารางอานาจอนุมตั ิที่ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว
(11) อนุมตั ิการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการ
ดาเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัทที่มีทนุ ทรัพย์ไม่เกินจานวน 1,000,000 บาท
(12) รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
(13) มีอานาจเชิญผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชีแ้ จง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่ง เอกสารตามที่
เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น
(14) กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมกับความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิ จทุกประเภทของบริษั ท ที่
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
(15) ดูแลให้มีการจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อให้ผูส้ อบบัญชีทาการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลาดับ
(16) กาหนดโครงสร้างองค์กรและอานาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การ
แต่งตัง้ การโยกย้าย การฝึ กอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็ นคณะผูบ้ ริหาร หรือผูบ้ ริหารระดับสูง
โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็ นผูม้ ีอานาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
(17) แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
ระดับต่าง ๆ
(18) แต่งตัง้ ถอดถอน คณะทางานอื่นใดเพื่อดาเนินกิจการต่าง ๆ ในการบริหารงานของบริษัท
(19) ออกระเบียบประกาศว่าด้วยการปฏิบตั ิงาน และสามารถมอบอานาจให้แก่กรรรมการบริหารและ/หรือพนักงานผู้
ดารงตาแหน่งทางการบริหาร เป็ นผูล้ งนามอนุมตั ิเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
(20) กากับดูแลและอนุมตั ิเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตัง้ หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือหลายคนกระทาการอย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการ
บริหารสามารถยกเลิก เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขอานาจนัน้ ๆ ได้
(21) มีอานาจแต่งตัง้ ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินการของบริษัท หรือเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 23

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2563
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
(22) รายงานผลการปฏิบตั ิงานที่สาคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็ นประจาทุกไตร
มาส ในวาระการรายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(23) จัดทารายงานของคณะกรรมการบริหารซึง่ ลงนามโดยประธานกรรมการบริหารเพื่อเปิ ดเผยในรายงานประจาปี ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(24) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นี ้ การมอบหมายอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่ มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจ หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ิ
รายการที่ ตนหรือบุคคลที่ อ าจมีค วามขัดแย้ง (ตามที่นิ ยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็ นการ
อนุมตั ิรายการที่เป็ นลักษณะการดาเนินธุรกรรมที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
อนุมตั ิไว้ ซึ่งเป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่าน

ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

ชื่อ – นามสกุล
นายสุเทพ พงษ์พิทกั ษ์
นายจานรรจ์ กุลนรัตน์
นางอารยา สัลเลขวิทย์
นายนิมิต วงศ์จริยกุล

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวธัญญริญญ์ ชยศักดิน์ นั ทิกลุ ปฎิบตั ิหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรับผิดชอบในการกาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้าที่
1.

ด้านการสรรหา

(1)

กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของจ านวน โครงสร้า ง และองค์ป ระกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณ สมบัติ ข องกรรมการ เพื่ อ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 24

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2563
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
(2)

พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือมี
ตาแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตัง้ เพิ่ม แล้วแต่กรณี

(3)

พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผูบ้ ริหารของบริษัท โดยเฉพาะตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ

(4)

กากับดูแลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท พิจารณาทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ ดี ข องบริษัท ทุก ๆ ปี รวมทั้ง เสนอปรับปรุ ง แก้ไขนโยบายการก ากับดูแลกิ จการของบริษัทให้คณะกรรมการ
พิจารณา

(5)

ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(6)

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนควรมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยปี ละหนึง่ (1) ครัง้

2.

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

(1)

จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี

(2)

กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็ นและเหมาะสมทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริษัทเป็ นรายบุคคลโดย
การกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั จากกรรมการ และ
ผูบ้ ริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมตั ิ

(3)

พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการ

(4)

รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คาชีแ้ จง ตอบคาถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุด
ย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

(5)

รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผลของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร ตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี ของบริษัท

(6)

ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ ายบริหาร และ
หน่วยงานต่าง ๆ ต้องรายงานหรือนาเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมาย

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 25

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2563
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
5.

คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการจานวน 5 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
1. นายนิมิต วงศ์จริยกุล
ประธานคณะกรรมการลงทุน
2. นางสาวนราวดี วรวณิชชา
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
3. นายชวภาส องค์มหัทมงคล
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
4. นางสาวฉันธนา ศรีสวัสดิ์
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
5. นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันทน์
กรรมการคณะกรรมการลงทุน / เลขานุการคณะกรรมการลงทุน

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
(1)

กาหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุนและผลประโยชน์อื่นจากการ
ลงทุนในโครงการ เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตแก่บริษัท

(2)

พิ จ ารณากลั่น กรองการลงทุนในโครงการที่ฝ่ายบริหารฯ เสนอเพื่ อ ให้โครงการลงทุนของกลุ่ม บริษัท มี ค วาม
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุน โดยคานึงถึงผลตอบแทนที่คมุ้ ค่าต่อการ
ลงทุน และปั จจัยเสีย่ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้

(3)

ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รบั อนุมตั ิให้เข้าลงทุน และรายงานคณะกรรมการเพื่อรับทราบ

(4)

แสวงหาโอกาส และการศึก ษาความเป็ น ไปได้ข องการลงทุน ในธุร กิ จหรือ โครงการใหม่ต่าง ๆ ที่ จ ะน ามาซึ่ง
ประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าของกลุม่ บริษัท เพื่อนามาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(5)

พิจารณาการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่มีขนาดใหญ่หรือมีมลู ค่าสูงที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ
บริษัทภายใต้กรอบของกฎหมาย

(6)

เข้าประชุมรายไตรมาสเพื่อตรวจสอบผลการดาเนินงานด้านการลงทุนให้เป็ นไปตามแนวทางที่บริษัทกาหนดและ
พิจารณาให้ความเห็นต่อประเด็นการลงทุนที่มีการนาเข้ามาหารือในที่ประชุม

(7)

ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

6.

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 10 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
1. นายนิมิต วงศ์จริยกุล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. นางสาวนราวดี วรวณิชชา
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. นายชวภาส องค์มหัทมงคล
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
4. นางสาวฉันธนา ศรีสวัสดิ์
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
5. นายอาชนัน วรานุศภุ ากุล
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
6. คุณปวราย์ ตันบุญจิตต์
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 26

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2563
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ชื่อ – นามสกุล
7. นายวิทวัส เลาหสุรโยธิน
8. นางสาวธัญญริญญ์ ชยศักดิน์ นั ทิกลุ
9. นายโกมิล เดชะผล
10.นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันทน์

ตาแหน่ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง / เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งรับผิดชอบเสนอนโยบายและกรอบการดาเนินงานการบริหารความเสีย่ งของบริษัท
ให้มีความสอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทัง้ กากับดูแลให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
(1)

มีอานาจเรียกพนักงานของบริษัทที่เกี่ ยวข้องมาชี แ้ จง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เ ห็ น ว่า
เกี่ยวข้องจาเป็ น

(2)

ปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจาเป็ นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท

(3)

มีอานาจแต่งตัง้ คณะทางานเพื่อดาเนินการด้านประเมินความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กร ตลอดจนแต่งตัง้ คณะทางานอื่น
ตามที่เห็นจาเป็ น

(4)

ดาเนินงานในทุกๆ เรื่องที่กฎหมาย ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ก าหนดให้เ ป็ นหน้า ที่ ห รื อ สิ่ ง ที่ ต ้อ งด าเนิ น การส าหรับ คณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

(5)

พิจารณาความเสี่ยงที่สาคัญในระดับองค์กรเพื่อการดาเนินธุรกิจของบริษั ทในทุก ๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงการพัฒนา ขีด
ความสามารถขององค์กร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การลงทุน
การเงินและพาณิชย์ กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อกาหนดเป็ นนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิ จที่
สามารถวิเคราะห์ ประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล แล้วนาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

(6)

สอบทานให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้ จัดทารายงาน
ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นเหมาะสมหรือเมื่อได้รบั การ
ร้องขอ

(7)

กาหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ งของธุรกิจซึง่ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิแล้ว พร้อมทัง้ วิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามกาปฏิบตั ิตามนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ งของธุรกิจที่กาหนดไว้แล้ว
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(8)

ก ากับ ดูแ ลและสนับ สนุน ให้ก ารบริห ารความเสี่ยงประสบความสาเร็จทั้งในระดับ องค์ก รและระดับ โครงการ
(Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่ง เน้น เพิ่ ม การให้ฝ่ ายจัด การและพนัก งานให้ค วามส าคัญ และ
คานึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปั จจัยเป็ นหลัก ประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและ
ดาเนินการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้การสนันสนุนการทางานของคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง (Risk Management Subcommittee) และ/หรือ ผูบ้ ริหารความเสีย่ ง (Risk Manager)

(9)

สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสีย่ งทุกระดับในองค์กร

(10) กาหนดมาตรการหรือวางหลักปฏิบตั ิในการป้องกันความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้
(11) ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ โดยให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้าและรายการผิดปกติทงั้ หลาย
(12) รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกไตรมาส
(13) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง
7.

รายนามผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะผูบ้ ริหารบริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
รายชื่อผูบ้ ริหาร
ตาแหน่ง
1. นางสาวนราวดี วรวณิชชา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายชวภาส องค์มหัทมงคล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน

3. นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันทน์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

4. นางสาวปวราย์ ตันบุญจิตต์

ผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาด

5. นายสุทธิรกั ษ์ ศิรมิ าลาลักษณ์

ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาระบบธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์

6. นายธวัชชัย มูลดี

ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาบริการดิจิทลั

7. นายวิทวัส เลาหสุรยิ โยธิน

ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาเครือข่าย

8. นางสาวอรอุไร สุคนธหิรญ
ั

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน

9.นายสมชัย วุฒิศาสตร์

ผูอ้ านวยการฝ่ ายกฎหมาย

ผูด้ ารงตาแหน่งข้างต้นเข้าข่ายเป็ นผูบ้ ริหารตามคานิยามของประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
7.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
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(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

ดูแล บริหารงาน ดาเนินงาน และปฏิบตั ิงานประจาตามธุรกิจปกติของบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัท และให้
เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดาเนินงานของบริษัท ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
สือ่ สารวิสยั ทัศน์ ทิศทางการดาเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดาเนินงานของบริษัท
กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัทให้เป็ นไปตามแผนงานต่าง ๆ ที่วางไว้ รวมทัง้ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัท
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกาหนดของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็ นผูป้ ระสานระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายบริหาร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
อนุมตั ิรายจ่ายต่าง ๆ รวมทัง้ ค่าตอบแทนใด ๆ ภายใต้งบประมาณ แผนงาน หรือกรอบการดาเนินงานที่ได้รบั การ
อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และตามอานาจดาเนินงานที่ผ่านการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว
มีอานาจอนุมตั ิเงินลงทุน/ขายเงินลงทุน รวมทัง้ การเข้าทานิติกรรม หรือสัญญาใด ๆ ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกิน
จานวนที่กาหนดตามตารางอานาจอนุมตั ิที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
มีอานาจออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้ปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายของบริษัท เพื่อรักษาระเบียบ
วินยั ในองค์กร
ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทในภาพรวม
มีอานาจบังคับบัญชา พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตัง้ การว่าจ้าง เลิกจ้าง เลือ่ นตาแหน่ง ลงโทษทางวินยั โยกย้าย
ปรับระดับ ขึน้ เงินเดือน หรือปรับอัตราเงินเดือน ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินยั ตลอดจน
กาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานของบริษัท
เป็ นตัวแทนของบริษัทในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะ
สนับสนุนการจัดให้มีช่องทางในการสือ่ สารกับผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาสม สม่าเสมอ และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เป็ นมาตรฐานและโปร่งใส
มอบอานาจ และ/หรือมอบหมายให้บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้
การใช้อานาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารข้างต้นไม่สามารถกระทาได้หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจมีสว่ นได้
เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัท
ในการใช้อานาจดังกล่าวหากมีขอ้ สงสัย หรือความไม่ชดั เจนในการใช้อานาจหน้าที่ตามที่กาหนดนี ้ ให้เสนอเรือ่ งให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ซึ่งอยู่
ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท กฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์ขอ้ บังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7.2

อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารรายอื่นๆ ที่สาคัญ

(1)

มีหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบบริษัท มติคณะกรรมการ
บริหาร มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริต
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(2)
(3)
8.

ดาเนินกิจการงานของบริษัทให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้เป็ น
แนวทางปฏิบตั ิ
อื่นๆ ตามที่กรรมการผูจ้ ัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีการแบ่งแยก
อานาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
เลขานุการบริษัท

ในระหว่างปี 2563 บริษัทมีผดู้ ารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมจานวน 2 คน ซึง่ ดารงตาแหน่งต่างวาระกัน ดังนี ้
(1) นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทให้เป็ น
เลขานุการบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เป็ นต้นมา และสิน้ สุดการดารงตาแหน่งเลขานุการ
บริษัท เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
(2) นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันทน์ ได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่
15 กรกฎาคม 2563 ให้เป็ นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 3
สิงหาคม 2563
ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่ง
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดงั นี ้
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ให้คาแนะนาและคาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในการดาเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย
และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกากับที่เกี่ยวข้อง
จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมถึงประสานงานให้มี
การปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
จัดทาและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เอกสารประกอบการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ให้ครบถ้วนภายในกาหนดเวลาของกฎหมาย
จัดทาและเก็บรวบรวมทะเบียนประวัติกรรมการ
จัดเก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริหาร
ดูแล กากับ รับผิดชอบการจัดทาและจัดเก็บรักษาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาปี (แบบ 56-2)
ประสาน ติดตามข้อมูลจากฝ่ ายบริหาร ด้านการเงิน งบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบสม่าเสมอ
ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบั ผิดชอบต่อหน่วยงานที่กากับดูแลตามระเบียบและ
ข้อกาหนดของหน่วยงานทางการ

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 30

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2563
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
9.

10.
11.

ส่งเสริมให้กรรมการปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
สาหรับบริษัทจดทะเบียน เช่น การฝึ กอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของกรรมการ การประเมินตนเองของคณะกรรมการปี
ละครัง้ และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาจัดทาแผนเพื่อพัฒนาการปฏิบตั ิงานต่อไป
ติดต่อและสือ่ สารกับผูถ้ ือหุน้ ทั่วไปให้ได้รบั ทราบสิทธิตา่ ง ๆ ของผูถ้ ือหุน้ และข่าวสารของบริษัท
ปฏิบตั ิภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในส่วนของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 นัน้ ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองในลาดับแรกโดยที่ประชุม ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากประสบการณ์ บทบาท หน้าที่ และขอบเขต
ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และให้
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามขัน้ ตอนของกฎหมายต่อไป
บริ ษั ท ก าหนดค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมแก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และผู้บ ริห าร โดยพิ จ ารณาให้เ หมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน สภาวะเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัท รวมทัง้ เปรียบเทียบกับการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทชัน้ นาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน และ
ธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากร
ที่มีคุณภาพไว้ อีกทัง้ ยังต้องพิจารณาประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจานวนค่าตอบแทนที่ เหมาะสม
และมีการขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อจ่ายค่าตอบแทน และเปิ ดเผย รายละเอียดในรายงานประจาปี และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
1)

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินเฉพาะคณะกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

ปี 2563

ปี 2562

หมายเหตุ

1.นายสุเทพ พงษ์พิทกั ษ์

ประธานคณะกรรมการบริษัท /
กรรมการอิสระ

76,000

96,000

2.นายจานรรจ์ กุลนรัตน์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

45,000

25,000

3.นางอารยา สัลเลขวิทย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

45,000

60,000

4.น.ส.นราวดี วรวณิชชา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-

-

5.นายนิมิต วงศ์จริยกุล

ประธานคณะกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหาร

-

-

แต่งตัง้ เมื่อ 15 พ.ค. 62

6.นายชวภาส องค์มหัทมงคล
7.น.ส.ฉันธนา ศรีสวัสดิ์

กรรมการบริหาร

-

-

แต่งตัง้ เมื่อ 27 มิ.ย. 62

กรรมการบริหาร

18,000

24,000

8.นายอมฤต ศุขะวณิช

กรรมการบริหาร

-

-
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แต่งตัง้ เมื่อ 15 พ.ค. 62

ลาออกเมื่อ 1 พ.ย. 62

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2563
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ปี 2562
ปี 2563

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

9.นายจิรภัทร วีรชยทองคา

กรรมการบริหาร

-

-

ลาออกเมื่อ 13 พ.ค. 62

10.นายประกอบ พรประสิทธิ์กลุ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

-

25,000

ลาออกเมื่อ 13 พ.ค. 62

184,000

230,000

รวม

ข. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบ
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

ปี 2563

ปี 2562

หมายเหตุ

1.นายสุเทพ พงษ์พิทกั ษ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

152,000

152,000

2.นายจานรรจ์ กุลนรัตน์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

140,000

90,000

3.นางอารยา สัลเลขวิทย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

140,000

140,000

4.นายประกอบ พรประสิทธิ์กลุ
5. นายทรงศักดิ์ ผ่องชนะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

-

60,000

ลาออกเมื่อ 13 พ.ค. 62

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

-

-

ลาออกเมื่อ 30 เม.ย.61

432,000

442,000

รวม

ค. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2563
ค่าตอบแทน
จานวนราย
จานวนเงิน
(บาท)

แต่งตัง้ เมื่อ 15 พ.ค. 62

ณ 31 ธันวาคม 2562
จานวนราย

จานวนเงิน
(บาท)

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร (ผลประโยชน์
ในรูปเงินเดือน)

12

18,657,800

6

15,498,917

เงินเดือนพนักงาน

26

9,117,229

19

9,044,148

38

27,775,099

25

24,543,065

รวม
2) ค่าตอบแทนอืน่

บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร
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แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2563
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
8.4 บุคลากร
สายงาน

ณ 31 ธันวาคม 2563

ณ 31 ธันวาคม 2562

บริหาร

4

6

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ยกเลิกส่วนงานนีใ้ นปี 2562)

-

-

พัฒนาธุรกิจ E-Business

4

4

พัฒนาธุรกิจจัดจาหน่าย

4

2

ส่วนงาน Platform

6

-

ธุรกิจจัดจาหน่าย

2

-

ธุรกิจบริการทางการเงิน Money Service

2

-

การตลาด และสือ่ สารองค์กร

5

1

บัญชีและการเงิน

5

4

ทรัพยากรบุคคล

2

2

จัดซือ้ และธุรการ

5

5

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

1

กฎหมาย

1

-

รวม

42

25

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่มี
นโยบายพัฒนาบุคลากร
บริษัทได้จดั ให้มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ และความ
ชานาญ รวมทัง้ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในทุกระดับโดยเน้นการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เกิด
การเรียนรู ท้ ี่สมดุลย์ ทัง้ การพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิงานในรู ปแบบต่างๆ อาทิเช่น การฝึ กอบรม, การประชุม และสัมมนา
เป็ นต้น พร้อมทัง้ สร้างกลไกในการส่งเสริมการเรียนรู ้ และพัฒนาตนเองให้กับบุคลากร โดยให้หัวหน้าส่วนงาน และ
ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถ /
ความรอบรู ใ้ นงานที่ซึ่งมิได้จากัดเฉพาะการจัดอบรมเท่านัน้ เพื่อให้สามารถนาความรู ้ จากการปฏิบตั ิจริง จากการฝึ กฝน
และจากประสบการณ์ที่แอบแฝงอยูใ่ นตัวบุคคลมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนางาน และจัด
ให้มีการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในรู ปแบบต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อรับทราบข้อบกพร่อง และนามา
ปรับปรุงในการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมในโอกาสต่อไป
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แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2563
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
นอกจากนัน้ บริษัทยังส่งบุคคลากรที่เป็ นหัวใจสาคัญของแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จาเป็ น เพื่อ
สร้างความรูค้ วามเข้าใจในงาน และเพื่อพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถในการบริหารงานขององค์กร
8.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ได้มีมติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2563
ดังนี ้
ผูส้ อบบัญชีจานวน 5 ราย คือ
1) นายเจษฎา
2) นางสาวกรรณิการ์
3) นายจิโรจ
4) นางสาวนงลักษณ์
5) นางสุมนา

หังสพฤกษ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
วิภาณุรตั น์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
ศิรโิ รโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
พัฒนบัณฑิต
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897

ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัทหรือบริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ดังกล่าว ได้มีมติอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ตามรายชื่อ
ข้างต้น เป็ นผูต้ รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สาหรับปี บญ
ั ชีสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
กาหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท เพิ่มขึน้ จากปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2562 มีคา่
สอบบัญชีจานวน 1,380,000 บาท เพิ่มขึน้ เป็ นจานวน 120,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 8.7 และในกรณีที่ตอ้ งมีการสอบ
บัญชีของบริษัทย่อย (ถ้ามี) ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะกาหนดในวงเงินไม่เกินจานวน 250,000 บาท ต่อ 1 บริษัทย่อย
เมื่อเปรียบเทียบวงเงินค่าสอบบริษัทของบริษัทย่อยสาหรับปี 2562 กาหนดในวงเงินไม่เกินจานวน 390,000 บาทต่อบริษัท
ย่อย
ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
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แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2563
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
9. รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ
9.1

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2563 บริษัทได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการ ดังนี ้
ก) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ

นายสุเทพ พงษ์พิทกั ษ์
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
น.ส.นราวดี วรวณิชชา
นายชวภาส องค์มหัทมงคล
น.ส.ฉันธนา ศรีสวัสดิ์
นายจานรรจ์ กุลนรัตน์
นางอารยา สัลเลขวิทย์
นายจิรภัทร วีรชยทองคา
นายประกอบ พรประสิทธิ์กลุ
นายอมฤต ศุขะวณิช

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร / ประธาน
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายลงทุน
กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด
2563
2562
9/9
12/12
9/9
5/6
9/9

6/12

9/9

5/5

9/9
9/9
9/9
-

12/12
5/6
12/12
5/5
5/5
10/10

หมายเหตุ

ลาออกเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 62
ลาออกเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 62
ลาออกเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 62

ข) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อกรรมการ
นายสุเทพ พงษ์พิทกั ษ์
นายจานรรจ์ กุลนรัตน์
นางอารยา สัลเลขวิทย์
นายประกอบ พรประสิทธิ์กลุ

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด
2563
2562
4/4
4/4
4/4
2/2
4/4
4/4
2/2

หมายเหตุ

ลาออกเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 62

หมายเหตุ ข้อบังคับบริษัทระบุไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อย
จานวนหนึง่ ในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สดุ
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กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระนีอ้ าจได้รบั เลือกให้เข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
9.2

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท
บริษัทให้ความสาคัญกับบุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทางานที่ดี และมีภาวะผูน้ า
วิสยั ทัศน์กว้างไกล รวมทัง้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีตอ่ องค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อัน
เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี ้ ยังคานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อ
พิจารณาถึงทักษะจาเป็ นที่ยงั ขาดเพื่อกาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหา รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท
การสรรหากรรมการของบริษัท กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม รวมถึงผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ จะเสนอรายชื่อบุคคลผ่านทางคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ความพร้อม ความเหมาะสม และ
คัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตัง้ ต่ อไป เว้นแต่กรณีที่มิใช่เป็ นการออก
ตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาสรรหาบุคคล เลือกตัง้ เข้าเป็ นกรรมการบริษัทในตาแหน่งที่วา่ งลงตามข้อบังคับ
ของบริษัท และหากเป็ นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
กาหนด
1. การแต่งตั้งกรรมการ
(1) คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน ทัง้ นี ้ กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวน
กรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องไม่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
(2) การเลือกตัง้ กรรมการโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
(ก) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ถือ
(ข) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งั้ หมดตาม (ก) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ในกรณีที่เลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม ( 1/3)
กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนีอ้ าจได้รบั เลือกให้เข้ า
มารับตาแหน่งอีกก็ได้ กรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการ โดยบุคคลที่เป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระที่
เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนทดแทน
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ทัง้ นี ้ บริษัทไม่ได้กาหนดจานวนวาระที่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันได้นานที่สดุ เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ
และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขนึ ้ อยูก่ บั อายุ ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตัง้ ใจในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รบั ความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้ เพราะอานาจการตัดสินใจ
ในการเลือกตัง้ กรรมการบริษัทนัน้ เป็ นสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยแท้ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย และ
ควบคุมการดาเนินงานของบริษัทแทนตน
2. การแต่งตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติข องบุคคลที่จะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระโดยพิจารณา
จากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึ ง ประกาศข้อ บังคับ และ/หรือ กฎระเบีย บที่เ กี่ ย วข้อ ง นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูท้ รงคุณวุฒิประสบการณ์การทางานและความเหมาะสม
ด้านอื่น ๆ ประกอบกัน สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้ กรรมการอิสระเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการแต่งตัง้
กรรมการบริษัท โดยบริษัทจะจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทัง้ หมดของบริษัทแต่
ต้องไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) คน และกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัท
กาหนด ซึ่งมีความเข้มงวดไม่นอ้ ยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน รวมทัง้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกาหนด ดังนี ้
นิยามกรรมการอิสระ
(1)
ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท โดยให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
(2)
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
(3)
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา
คูส่ มรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การ
เสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อยกฎบั
(4)
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อน
ได้รบั การแต่งตัง้ ทัง้ นี ้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนเรื่องการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
(5)
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้ มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
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(6)
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้
ด้วยเว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
(7)
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูถ้ ือหุน้ ซึง่
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
(8)
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา
หรือถือหุน้ เกินกว่าร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(9)
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
(10) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
(11) ไม่เ ป็ น กรรมการของบริษัท ใหญ่ บริษั ท ย่อย หรือ บริษั ท ย่อ ยลาดับ เดียวกัน เฉพาะที่เป็ น บริษัทจดทะเบียน
นอกจากนี ้
ทัง้ นี ้ หากกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของกรรมการอิสระประการใด ให้
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมทุกประการ
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการอิสระซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การ
แต่งตัง้ ใหม่อีกได้ กรณีที่ตาแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการอิสระเพื่อให้กรรมการอิสระมีจานวนครบตามที่กฎหมายกาหนด
โดยบุคคลที่เป็ นกรรมการอิสระแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการอิสระซึง่ ตนทดแทน และบริษัทต้อง
แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมการอิสระลาออกก่อนครบวาระ
ทัง้ นี ้ บริษัทไม่กาหนดจานวนวาระที่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการอิสระ ขึน้ อยู่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการ
ตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) ท่าน และต้องเป็ นกรรมการอิสระของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึง่ (1) ท่าน
จะต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงินที่เพียงพอ ซึง่ สามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินของบริษัทได้ อีกทัง้ พิจารณาจากคุณสมบัติของผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายและความรอบรู ใ้ นธุรกิจของ
บริษัท และกรรมการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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คุณสมบัตกิ รรมการตรวจสอบ
(1) ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
(2) เป็ นกรรมการอิสระ
(3) มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทกาหนด
(4) มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี ้ หากกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบประการใด ให้
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมทุกประการ
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจ
ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่อีกได้ กรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่ นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบ
ตามที่กฎหมายกาหนด โดยบุคคลที่เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ ตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมการอิสระลาออกก่อนครบวาระ
ทัง้ นี ้ บริษัทไม่กาหนดจานวนวาระที่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการอิสระ ขึน้ อยู่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
4.

คณะกรรมการบริหาร

การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการบริหารคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรือ่ งที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และ
สามารถกาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้าง การบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดาเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่ คณะกรรมการบริษัทกาหนดต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ประกอบด้วยประธาน
คณะกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร
วาระการดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการบริหารมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยัง
ไม่ได้มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบตั ิหน้าทีต่ อ่ ไป จนกว่าคณะกรรมการ
บริษัทจะได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตัง้ ต้องกระทา
ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั ครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหารซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจ
ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่อกี ได้
1. การแต่งตัง้ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตัง้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบุคคลากรที่มีประสบการณ์ และมีความรู ้
ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง
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2.

การแต่งตั้งผู้บริหารรายอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารจาก
บุคคลากรที่มีประสบการณ์ และมีความรูค้ วามสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง
9.3 นโยบายการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 นัน้
ได้ผ่า นการพิ จ ารณากลั่น กรองในลาดับ แรกโดยที่ ป ระชุม ของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน โดย
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากประสบการณ์ บทบาท หน้าที่ และขอบเขต
ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และให้
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามขัน้ ตอนของกฎหมายต่อไป
บริ ษั ท ก าหนดค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมแก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และผู้บ ริห าร โดยพิ จ ารณาให้เ หมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน สภาวะเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัท รวมทัง้ เปรียบเทียบกับการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทชัน้ นาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน และ
ธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากร
ที่มีคุณภาพไว้ อีกทัง้ ยังต้องพิจารณาประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจานวนค่าตอบแทนที่ เหมาะสม
และมีการขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อจ่ายค่าตอบแทน และเปิ ดเผย รายละเอียดในรายงานประจาปี และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
9.4

การกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รายละเอียดของกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารที่เป็ นกรรมการในบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัท
รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหาร
1. นายสุเทพ พงษ์พิทกั ษ์

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท
B52
X และ I

2. นายนิมิต วงศ์จริยกุล

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
ประธานคณะกรรมการบริหาร

I และ II

3. นางสาวนราวดี วรวณิชชา

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

I และ II

4. นายชวภาส องค์มหัทมงคล

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน

I และ II

5. นางสาวฉันธนา ศรีสวัสดิ์
6. นายจานรรจ์ กุลนรัตน์

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

I และ II

กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ) / กรรมการ
ตรวจสอบ

I

7. นางอารยา สัลเลขวิทย์

กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ) / กรรมการ
ตรวจสอบ

I

8. นายปิ ยะพงษ์ เวชชเศรษฐนนท์

บริษัทย่อย
ทันใจ ดิสทริบิวชั่น

บริษัทย่อย
ทันใจดี มันนี่ เซอร์วิส

I

I

I

I

I
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X = ประธานคณะกรรมการบริษัท
I = กรรมการบริษัท
II = กรรมการบริหาร

9.5

การกากับดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายใน

บริษัทให้ความสาคัญกับการดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สจุ ริตในการดาเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่า นักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทได้รบั สารสนเทศ
ที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมกัน และทันท่วงที บริษัทจึงได้กาหนดระเบียบการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในและระเบียบการ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และมุง่ เน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้

(1)

บริษัทจะให้ความรู แ้ ก่กรรมการ ผูบ้ ริหารของบริษัท รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า (ตามคานิยามของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย) เกี่ ยวกับหน้าที่ในการจัดทาและรายงานการถื อครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 59 และบท
กาหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม )
รวมทัง้ การรายงานการได้มาหรือจาหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 246 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่ง
พระราชบัญญัติดงั กล่าว
(2)
กาหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชี รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี ห รือ
การเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่าของบริษัท จัดทา และเปิ ดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนที่
ถืออยู่ในบริษัท และของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 ครัง้ แรกที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
หรือผูบ้ ริหาร และทุกครัง้ ที่มีการเปลีย่ นแปลง โดยส่งผ่านมายังเลขานุการบริษัท เพื่อนาส่งสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ตามระยะเวลาที่กาหนด และกาหนดให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็ นประจาทุกหก (6)
เดือน
(3)
กาหนดห้ามมิให้กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัทรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงิ น ที่ เ ป็ น ระดับ ผู้จัด การฝ่ ายขึน้ ไปหรือ เที ย บเท่า และผู้ป ฏิ บัติ ง านที่ เ กี่ ย วข้อ งที่ ได้ร ับ ทราบข้อ มูล ภายในที่ เ ป็ น
สาระสาคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขายหรือชักชวนให้บคุ คลอื่นซือ้ ขาย
เสนอซือ้ หรือเสนอขาย ซึ่งหุน้ หรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนที่จะ
เผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ และผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ัดการฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่างดการทารายการข้างต้นอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาอย่าง
น้อยสามสิบ (30) วันล่วงหน้าก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และควรรอไปอีกอย่างน้อยยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงภายหลัง
การเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะแล้ว จึงจะสามารถทารายการข้างต้นได้
(4)
กาหนดห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย ใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัท และ
บริษัทย่อย ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซึ่ง
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ตนได้ลว่ งรูม้ าในตาแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ มาใช้เพื่อการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชักชวนให้บคุ คลอื่นซือ้ ขาย เสนอ
ซือ้ หรือเสนอขาย ซึ่งหุน้ หรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทา ดังกล่าว
จะทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ื่น หรือนาข้อเท็จจริงเช่นนัน้ ออกเปิ ดเผยเพื่อ ให้ผอู้ ื่นกระทาดังกล่าว โดยตนได้รบั
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
(5)
กาหนดห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน ที่ลาออกแล้ว เปิ ดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่คา้ ที่ตนได้รบั ทราบจากการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ให้บคุ คลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทาให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท บริษัทย่อย
หรือคูค่ า้ ก็ตาม
(6)
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลภายใน และจะไม่ใช้ตาแหน่ง
หน้าที่ หรือนาข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศที่มีสาระสาคัญซึง่ ได้รบั รู ้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบตั ิงาน ซึง่ ยังไม่ได้เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิ ดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่คานึงว่าจะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่
(7)
กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ที่ลาออกแล้ว มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายใน ห้ามมิให้กรรมการผูบ้ ริหาร และพนักงาน ของบริษัทและ
บริษัทย่อย นาความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น
(8)
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามแนวทางการใช้ขอ้ มูลภายในของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ) และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
9.6

รายงานประจาปี

คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฎในรายงานประจาปี การจัดทารายงานทางการเงินเป็ นการจัดทาตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองโดยทั่วไป โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฎิบตั ิสม่าเสมอ และใช้ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทา รวมทัง้ กาหนดให้
มี ก ารเปิ ด เผยข้อ มูลสาคัญ อย่า งเพี ย งพอในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น โดยคณะกรรมการบริษั ท มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ ูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายการทางการเงิน และเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัท
9.7

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities)

บริษัทมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคูไ่ ปกับการรักษาสมดุลกับสังคม สิ่งแวดล้อม และผูม้ ีสว่ น
ได้เสียอันเกิดจากการดาเนินธุรกิ จ และกิ จกรรมต่างๆ ของบริษัท ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ตามข้อกาหนดทาง
กฎหมาย และจรรยาบรรณธุรกิจ อันทาให้อยูร่ ว่ มกันในสังคมได้อย่างเป็ นปกติสขุ โดยมีสว่ นตอบแทนรับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชนส่วนรวม
ผูบ้ ริหารมีวิสยั ทัศน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริโภคเป็ นสาคัญ และคานึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม แต่เนื่องจากปั จจุบนั ทางบริษัทอยูร่ ะหว่างปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้มีศกั ยภาพในการแข่งขันและ
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การสร้างรายได้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึง่ ทางบริษัทจะจัดทาแผนการดาเนินงานด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมให้เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
(1)

นโยบายภาพรวม

บริษัทมีนโยบายในการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ลูกค้า พนักงาน และบุคคลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงผูถ้ ือหุน้ รายย่อยทุกราย โดยการปฎิบตั ิอย่างเสมอภาคเท่าเทียม และให้ความยุติธรรมแก่ทกุ ส่วน
งาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น บริษัทจะไม่รว่ มทาธุรกรรมใดๆ ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็ นการส่งเสริมให้เกิดการ
คอร์รปั ชั่น และบริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในวางนโยบายที่ป้องกันการดาเนินกิจการใดๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต
คอร์รปั ชั่นภายในองค์กร
การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทให้ความสาคัญกับพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค โดยพนักงานทุกระดับต้องปฎิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท เช่น การประพฤติจริยธรรมทางธุรกิจ กฎระเบียบด้านความปลอดภัย กฎระเบียบของ
บริษัท เป็ นต้น นอกจากนัน้ องค์กรยังส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิขนั้ พืน้ ฐานในการทางาน เช่น การดาเนินการให้พนักงาน
ได้รบั สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ จากสานักงานประกันสังคม สิทธิประกันชีวิตกลุม่ สิทธิการตรวจสุขภาพประจาปี เป็ นต้น
การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม บริษัทจัดจ้างพนักงานทัง้ พนักงานประจา และพนักงานชั่วคราว ตามอัตรา
ค่าจ้างที่กาหนดตามตลาดแรงงาน ระยะเวลาทางาน และวันหยุดพักผ่อน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ กาหนดตามกฎหมาย
แรงงาน
ความรับ ผิ ด ชอบต่อ ผู้บ ริโ ภค บริษั ท ให้ค วามสาคัญ ในลาดับ แรกที่ ต ้อ งรับ ผิ ด ชอบต่อ ผู้บ ริโ ภค โดยค านึง ถึ ง
ผลประโยชน์ที่ผบู้ ริโภคควรได้รบั จากการซือ้ ห้องชุดของบริษัท โดยให้ผบู้ ริโภคตรวจสอบห้องชุดก่อนทาสัญญา และบริษัท
ยืดหยุ่นให้กับลูกค้า เช่น ขยายระยะเวลาการชาระเงิ น หรือการโอนห้องชุด หากลูกค้ารายใดมีปัญหาเรื่องแหล่งเงิน
เนื่องจากการขัน้ ตอนการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน เป็ นต้น
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ และไม่สร้างมลพิษ
ให้กบั ชุมชน และสังคมโดยรอบ บริษัทจะเลือกโครงการที่จะลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อม
ในบริเวณใกล้เคียง เช่น ไม่ควรอยูใ่ กล้กบั โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น
(2)

การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทไม่เคยถูกหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนรายใดตรวจสอบในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน
รวมถึงการฝ่ าฝื นกฎหมายใดๆ เกี่ยวกับเรือ่ งดังกล่าว
(3)

นโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รับชั่น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมตั ินโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตหรือคอร์รปั ชั่น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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บริษัทยึดมั่นการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนให้ความสาคัญใน
การสนับสนุนการดาเนินงานของภาครัฐต่อเรื่องการปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม อย่างเข้มแข็ง เพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และยกระดับภาพลักษณ์ความโปร่งใสของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล
บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นทุกรู ปแบบ ทัง้ ภายนอกและภายในองค์กร โดยได้ปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิ ดเผยและรายงานเหตุการณ์สาคัญของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงินที่ถกู ต้อง โปร่งใส
ทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี ้ บริษัทได้จดั ทาคู่มือปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจนที่อยู่บนพืน้ ฐานของระบบการควบคุมภายในที่ดี
รวมถึงมีการตรวจสอบโดยสานักตรวจสอบภายในของบริษัทเป็ นประจาสม่าเสมอ และมีการตรวจสอบงบการเงินโดย
ผูส้ อบบัญชีภายนอกที่มีความอิสระและได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อเป็ นการป้องกันและขจัดปั ญหาการทุจริตภายในองค์กร รวมถึงดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัทและกลุม่ บริษัททัง้ หมด
ไม่ให้มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยจะไม่จ่ายเพื่อให้เกิดการได้งานหรือธุรกิจในลักษณะไม่เป็ นธรรม
ตลอดจนบริษัทให้ความสาคัญกับการรับและการจ่ายสินบน โดยห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท
เรียกร้องหรือรับสินนา้ ใจหรือให้การสนับสนุนการทุจริตและคอร์รปั ชั่นในทุกรู ปแบบ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่ าเพื่อ
ตนเองหรือเพื่อผูอ้ ื่น จากบุคคลที่รว่ มทาธุรกิจด้วย และห้ามการจ่ายเงินหรือให้ความช่วยเหลือที่ถือว่าเป็ นการติดสินบน
หรือให้ผลประโยชน์ นอกจากนี ้ ยังจัดอบรมให้ความรู ค้ วามเข้าใจในกลุ่มพนักงาน ตลอดจนคู่คา้ พร้อมทัง้ สนับสนุน
หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมต่าง ๆ รณรงค์การต่อต้านคอร์รปั ชั่นอย่างต่อเนื่องและเป็ นรู ปธรรม และพัฒนา
มาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบตั ิดา้ นศีลธรรม โดยจัดให้มี
การประเมินความเสีย่ งในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุม่ เสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รปั ชั่นและนามาจัดทาเป็ นคูม่ ือแนวทางใน
การปฏิบตั ิแก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการกระทาความผิดและการทุจริต
(Whistle-Blowing Policy) ขึน้ เพื่อกาหนดแนวปฏิบตั ิที่โปร่งใสและเที่ยงธรรมและกาหนดช่องทางในการรายงานและ
สนับสนุนให้พนักงานทุกคนให้ขอ้ มูลรายงานเบาะแสการกระทาผิดหรือการทุจริตใดๆ ที่เกิดขึน้ ในบริษัท ซึง่ เป็ นการป้องกัน
และปราบปรามการกระทาผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ ในองค์กร และช่วยให้สามารถตรวจพบและลดความเสียหายจาก
การกระทาผิดหรือการทุจริต ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้พนักงานและผูม้ ีสว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมในการสอดส่อง
ดูแลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ตลอดจนให้มีการแจ้งรายงานและข้อร้องเรียนในกรณี ที่เกิ ดการกระทาผิด หรือการส่อให้เกิ ดการกระทาผิด หรือการ
ประพฤติมิชอบ โดยบริษัทได้กาหนดให้มีมาตรการในการดาเนินการกรณี ที่มีการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือการ
ร้องเรียน มาตรการปกป้องและคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสและผูถ้ กู ร้องเรียนกลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส ดังนี ้
บุคคลที่สามารถแจ้งเรือ่ งร้องเรียน
พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงบุคคลที่ได้รบั ผลกระทบจาก
การดาเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ฝ่าฝื น หรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือหลักการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิ จ นโยบายและระเบียบ
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ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการกระทาที่อาจส่อถึงการทุจริต ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผแู้ จ้งเรื่องร้องเรียนเปิ ดเผยตัวตนให้
ทราบ และให้ขอ้ มูลหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอ
ขอบเขตการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด
 การกระทาผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษัท หรือการทาผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
 ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
 เรือ่ งที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัท
ช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
บริษัทได้มอบหมายให้ นายสุเทพ พงษ์พิทกั ษ์ เป็ นผูพ้ ิจารณารับเรือ่ งแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน การกระทาที่อาจทา
ให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็ นการให้สินบนและการคอร์รปั ชั่น ที่เกิดขึน้ กับบริษัท ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งผูร้ อ้ งเรียน
จะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือหลักฐาน หรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ
รวมถึงแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี ้
 ส่งเรือ่ งผ่านกล่องความคิดเห็นประจาบริษัท
 ติดต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail: naravadee.w@b52.co.th
Tel: 02 656 0189 ต่อ 101
 ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบ
E-mail: suthep.p2015@gmail.com
 ติดต่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
E-mail: somchai.w@b52.co.th
Tel: 02 656 0189 ต่อ 111
 ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
E-mail: ir@b52.co.th
Tel: 02 656 0189 ต่อ 111
การดาเนินการของบริษัทเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
(1)
(2)

เมื่อได้รบั การแจ้งเบาะแส ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะเป็ นผูด้ าเนินการตรวจสอบ รวบรวมข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้
บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็ นผูต้ รวจสอบข้อเท็จจริง
หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่ มีผทู้ ี่ถกู กล่าวหาได้กระทาการ
ให้สินบนและคอร์รปั ชั่นจริง บริษัทจะให้สิทธิผถู้ กู กล่าวหาได้รบั ทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิ ผถู้ กู กล่าวหาพิสจู น์
ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการกระทาตามที่ได้ถกู
กล่าวหา
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(3)

(4)

หากผูถ้ กู กล่าวหา ได้กระทาการให้สนิ บนและการคอร์รปั ชั่นจริง ต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่
บริษัทได้กาหนดไว้ รวมถึงหากการกระทาดังกล่าวนัน้ ผิดกฎหมาย จะต้องได้รบั โทษทางกฎหมายด้วย ทัง้ นี ้ โทษ
ทางวินยั ตามระเบียบของบริษัทคาตัดสินของประธานเจ้าหน้าที่บริหารถือเป็ นที่สดุ และรายงานแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบต่อไป
ผูแ้ จ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจะต้องกระทาการโดยสุจริต หากบริษัทพบมีการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนโดย
ไม่สุจริต หรือมีเจตนาในการกลั่นแกล้งให้ผูอ้ ื่นได้รบั ความเสียหาย เสื่อมเสียชื่ อเสียง ฯลฯ โดยบุคคลนัน้ เป็ น
พนักงานของบริษัทต้องได้รบั โทษทางวินยั ตามระเบียบที่กาหนดไว้ แต่กรณีบุคคลนัน้ เป็ นบุคคลภายนอก และ
บริษัทได้รบั ความเสียหาย บริษัทจะพิจารณาดาเนินคดีกบั บุคคลนัน้ ๆ ด้วย

ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มีการร้องเรียนเป็ นเรือ่ งที่สาคัญ เช่น เป็ นเรือ่ งที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงิน
ของบริษัท ขัดแย้งนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริหารระดับสูง และกรรมการบริษัท เป็ นต้น
คณะกรรมการตรวจสอบมี หน้าที่ ในการรับเรื่ อง หาข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็ จจริ ง ตามที่ ไ ด้ร ับ แจ้ง เพื่ อ รายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษัท ให้รว่ มกันพิจารณาและกาหนดโทษตามที่เห็นสมควร
การลงโทษทางวินัยและการดาเนินการทางกฎหมาย
(1)

(2)

บริษัทจะดาเนินการลงโทษทางวินยั แก่พนักงานผูฝ้ ่ าฝื นการปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้ รวมถึงผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงที่
เพิกเฉยต่อการกระทาผิดหรือรับทราบว่ามีการกระทาผิดแต่ไม่ดาเนินการจัดการให้ถกู ต้องซึง่ มีบทลงโทษทางวินยั
จนถึงขัน้ ให้ออกจากงาน การไม่ได้รบั รู ถ้ ึงนโยบายฉบับนีแ้ ละ /หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้เป็ นข้ออ้าง
ในการไม่ปฏิบตั ิตามได้
ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจ้ ดั จาหน่ายสินค้า /ให้บริการ หรือผูร้ บั เหมาใดๆ ของบริษัทที่ฝ่าฝื นหลักเกณฑ์ตาม
นโยบายฉบับนี ้ หรือให้ขอ้ มูลที่ไม่ถกู ต้องเมื่อเจ้าหน้าที่สอบสวนของบริษัทได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาที่
อาจขัดต่อนโยบายฉบับนี ้ อาจถูกบอกเลิกสัญญาได้

การแจ้งผลกับผู้ร้องเรียน
บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระทาผิดและการทุจริต ให้กับผูร้ อ้ งเรียนที่ได้
เปิ ดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ไว้ อย่างไรก็ตามในบางครัง้ ด้วยเหตุผลความจาเป็ น
ในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล และรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ขอ้ มูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการ
ลงโทษทางวินยั
การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(1)

(2)

ผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสจะได้รบั การคุม้ ครองที่เหมาะสมและเป็ นธรรมจากบริษัท เช่น ไม่มี การ
เปลีย่ นแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทางาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้างหรือการกระทา
อื่นใดที่ไม่เป็ นธรรมแก่ผแู้ จ้งเรือ่ งร้องเรียน หรือผูแ้ จ้งเบาะแสดังกล่าว สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ
จะเก็บรักษาเป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยต่อผูไ้ ม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกาหนดของกฎหมาย
บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รบั ทราบเรือ่ งหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรือ่ งร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็ น ความลับ และ
ไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกาหนดของกฎหมาย หากมี การจงใจฝ่ าฝื น นาข้อมูล
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(3)
(4)
(5)

(6)

ออกไปเปิ ด เผย บริษั ท ฯ จะด าเนิ น การลงโทษตามระเบี ยบข้อ บัง คับ ของบริษั ท ฯ และ/หรือ ด าเนิ น การทาง
กฎหมาย แล้วแต่กรณี
บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูร้ ายงาน แหล่งที่มาของ
ข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ผูท้ ี่ได้รบั ความเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็ นธรรม
ถือเป็ นหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานของผูท้ ี่ถกู ร้องเรียนทุกคน ในการใช้ดลุ พินิจสั่งการที่สมควร
เพื่อคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน พยานและบุคคลที่ให้ขอ้ มูลในการสืบสวนสอบสวนมิให้ตอ้ งรับ ภยันตรายและความ
เดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็ นพยานหรือการให้ขอ้ มูล
ทัง้ นี ้ บริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็ นความลับ ตลอดการสอบสวน การพิจารณาลงโทษและการดาเนินการทาง
กฎหมาย
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10. การควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน

10.1 การควบคุมภายใน
10.1.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท
ผูบ้ ริหารของบริษัทยึดมั่นในความซื่อสัตย์สจุ ริต และความมีจริยธรรม ในการดาเนินธุรกิจให้มีความเป็ นธรรมแก่ทกุ
ฝ่ าย ทัง้ ต่อลูกค้า suppliers และส่วนรวม ฝ่ ายบริหารของบริษัทได้พิจารณาถึงการประกอบธุรกิจของบริษัทว่า มีปัจจัย
ใดบ้างที่เป็ นความเสี่ยงทัง้ ที่มาจากภายนอกและภายใน มีการวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ใด ที่จะทาให้ปัจจัยที่เป็ นความเสีย่ ง
นัน้ เกิดขึน้ และหาวิธีปอ้ งกันแก้ไข มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องไปดาเนินการ
บริษัทได้จดั ทาระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยเฉพาะธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซือ้ เพื่อไม่ให้เกิด
การทุจริต และยกเลิกวิธีการปฏิบตั ิงานที่ไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่ปฏิบตั ิกนั มานาน โดยมีทงั้ การกระจายอานาจ และการ
รวมอานาจตามความเหมาะสมกับขนาดองค์กร มีการทบทวนและจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างองค์กรที่
เปลีย่ นไป
มีการกาหนดขอบเขตอานาจ และการอนุมตั ิรายการจ่ายเงินของฝ่ ายบริหารไว้ โดยแยกอานาจการอนุมตั ิซือ้ และ
อนุมตั ิจ่ายออกจากกันอย่างเด็ดขาด รายการที่ผบู้ ริหารมีอานาจอนุมตั ิ ได้แก่ รายการซือ้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิต การ
ขาย และค่าใช้จ่ายพนักงาน ที่เกิดขึน้ ตามปกติเท่านัน้ นอกนัน้ ต้องนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตั ิ เช่น
การซือ้ ขายเครือ่ งจักรหลัก การซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์ การซือ้ ขายเงินลงทุน การประเมินการด้อยค่าของทรัพย์สนิ เป็ นต้น
บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างครบถ้วนและได้ใช้นโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมตั ิให้แต่งตัง้
บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอรี่ จากัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษัท เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบการ
ควบคุมภายในสาหรับปี 2563
โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทผูต้ รวจสอบภายในดังกล่าว เป็ นบริษัทที่ดแู ลการตรวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานในการทางาน มีแผนงานตรวจสอบที่ชดั เจน และมีประสบการณ์ดา้ นการ
ตรวจสอบ
การแต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบภายในดังกล่าว เป็ นกรณีใช้บริการจากนิติบุคคลหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดย
บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอรี่ จากัด จดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นนิติบคุ คล ประเภทบริษัทจากัดต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ซึ่งดาเนินธุรกิจให้บริการวางระบบควบคุมภายใน บริการตรวจสอบ
ภายในและให้คาปรึกษาทางธุรกิจ โดยมีนางสาวภคอร อัศวะทัชชภร เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ โดยบุคลากรหลักที่ทาหน้าที่
เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทสาหรับปี 2563 ได้แก่ นางสาวภคอร อัศวะทัชชภร
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สืบเนื่องจากการเปลี่ยนธุรกิจและโครงสร้างองค์กรใหม่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ปรับปรุ ง ทบทวน
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้สอดรับกับสภาพธุรกิจ และโครงสร้างองค์กร
ในระหว่างปี 2563 บริษัทภายนอกที่ทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายในให้แก่บริษัท ได้ทาการตรวจสอบภายใน
ประจาไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน สาหรับ
กระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้วา่ ระบบ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ และสนับสนุนให้บริษัทดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิ ภาพและ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทผูต้ รวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบภายในประจาไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ของ
บริษัทให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเพื่อทราบ โดยรายงานผลการตรวจสอบการติดตามผลการดาเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะที่ระบุในรายงานประเด็นคงค้างจากผูต้ รวจสอบภายในรายเดิมของบริษัท รอบการตรวจไตรมาสที่ 3 ปี
2563 และหลังการปรับปรุ งกระบวนการควบคุมภายในพบว่าการกาหนดขัน้ ตอนการทางานในบางหน่วยงานยังไม่
ครอบคลุมการปฏิบตั ิงานของพนักงานอีกทัง้ จากการสอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้อง การระบุขอบเขตการรับผิดชอบในการ
ทางานยังไม่ชัดเจนในแต่ละระบบงานที่ได้ทาการตรวจสอบในรอบดังกล่าว อย่างไรก็ตามเพื่อให้ม่ นั ใจว่าในบริษัทมี
กระบวนการควบคุมภายในที่ดี พนักงานมีประสิทธิ ภาพในการทางาน กระบวนการทางานเป็ นไปอย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ สามารถสนับสนุนให้บริษัทดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องใน
แต่ละฝ่ ายควรจะให้ความรู ค้ วามเข้าใจแก่พนักงานอย่างสม่าเสมอ ติดตามกากับดูแล ให้คาแนะนาเพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา
นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้คาแนะนาถึงการดาเนินการในอนาคตเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการของ
กฎหมายที่ออกใหม่ดว้ ยว่า บริษัทจะต้องวางแผนจัดทา เพื่อกาหนดนโยบายการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วย
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล หนังสือให้ความยินยอม ทัง้ ส่วนพนักงาน ลูกค้า
คูค่ า้ และ Supplier ที่ติดต่อกับบริษัทต่อไป

10.1.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีต่ ่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่ตา่ งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

10.1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้อนุมตั ิให้แต่งตัง้ บริษัท
แอสเซนท์ แอดไวเซอรี่ จากัด ให้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษัท เพื่อปฏิบตั ิงานตรวจสอบการควบคุม
ภายในสาหรับปี 2563
โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทผูต้ รวจสอบภายในดังกล่าว เป็ นบริษัทที่ดแู ลการตรวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานในการทางาน มีแผนงานตรวจสอบที่ชดั เจน และมีประสบการณ์ดา้ นการ
ตรวจสอบ
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การแต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบภายในดังกล่าว เป็ นกรณีใช้บริการจากนิติบุคคลหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดย
บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอรี่ จากัด จดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นนิติบคุ คล ประเภทบริษัทจากัดต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ซึ่งดาเนินธุรกิจให้บริการวางระบบควบคุมภายใน บริการตรวจสอบ
ภายในและให้คาปรึกษาทางธุรกิจ โดยมีนางสาวภคอร อัศวะทัชชภร เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ โดยบุคลากรหลักทีท่ าหน้าที่
เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทสาหรับปี 2563 ได้แก่ นางสาวภคอร อัศวะทัชชภร
ทัง้ นีก้ ารพิจารณา อนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
10.2 รายการระหว่างกัน
กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั บริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่า
หนึ่งแห่ง โดยที่บคุ คลหรือกิจการนัน้ มีอานาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดาเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็ นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญเหนือ
กิจการ ผูบ้ ริหารสาคัญรวมทัง้ กรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านัน้
กิจการและบุคคลทัง้ หมดถือเป็ นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในระหว่างปี 2563 บริษัท มีธุรกรรมรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ กับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอันมีนยั สาคัญ
พอสรุปได้เป็ นที่สงั เขป ดังนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสญ
ั ญาเงินให้กยู้ ืมแก่บริษัทย่อย (บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จากัด และ บริษัท
ทันใจดี มันนี่ เซอร์วิส จากัด) จานวนเงิน 3 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท ตามลาดับ โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 0.50 ต่อ
ปี และ 0.50 ต่อปี ตามลาดับ
และในระหว่างปี 2563 บริษัทได้ตกลงทาสัญญาค่าที่ปรึกษากับนายปิ ยะพงษ์ เวชชเศรษฐนนท์ ซึง่ เป็ นกรรมการ
ของบริษัทย่อย (บริษัท ทันใจดี มันนี่ เซอร์วิส จากัด) โดยกาหนดอัตราเดือนละ 125,000 บาท โดยระยะเวลาของสัญญา
3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

10.2.1 มาตรการ หรือขัน้ ตอนในการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่างกัน
บริษัทมีหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ในการทาธุรกรรมระหว่างบริษัท และ
บริษัทย่อย กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมตั ิการทาธุรกรรมดังกล่าว
หากธุรกรรมเหล่านัน้ มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูล้ งทุนในกรณีที่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต ทางบริษัท
จะจัด ให้มีการกาหนดประเภทรายการ ราคาและเงื่ อนไขต่างๆของแต่ละฝ่ ายให้ชัดเจน เพื่ อ ให้ผู้สอบบัญ ชี สามารถ
ตรวจสอบและเปิ ดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณี ที่มีการทารายการระหว่ างกันซึ่งเป็ น
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รายการที่เป็ นปกติธุรกิจ กล่าวคือ รายการที่เคยเกิดขึน้ มาก่อนและเป็ นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและ/หรือ
เป็ นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทัง้ นีฝ้ ่ ายบริหารจะจัดทารายงานสรุปการทาธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือ 3% ของ มูลค่าสินทรัพย์ที่
มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิ จ ารณาความจาเป็ น และความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงานความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่เป็ นรายการที่ไม่เป็ นปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของ
บริษัท และอาจเป็ นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะดาเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการพิจารณาในเบือ้ งต้นก่อนที่จะมีการอนุมัติเพื่อเข้าทารายการ บริษัทจะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็ นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการ
กาหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันใดๆ บริษัทจะได้ให้ผเู้ ชี่ยวชาญอิสระ หรือ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทเป็ น
ผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ ตามความ
เหมาะสม

10.2.2 หลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มเี งือ่ นไขการค้าโดยทั่วไป ในการทาธุรกรรมระหว่างบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อย กับกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้อง
บริษัทถือเป็ นนโยบายที่สาคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน ใช้โอกาสจากการ
เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน จึงกาหนดเป็ นข้อปฏิบตั ิ
สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทดังต่อไปนี ้
(1)

หลีกเลีย่ งการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท

(2)

ในกรณี ที่ จ าเป็ น ต้อ งท ารายการเช่ นนั้น เพื่ อ ประโยชน์ข องบริษัท ให้ท ารายการนั้น เสมื อนการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ทัง้ นีก้ รรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีสว่ นได้เสียในรายการนัน้ จะต้องไม่มี
ส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ

(3)

ในกรณีที่เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดโดย
(ก) การทาธุรกรรมที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิ พลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี จะต้องขออนุมตั ิหลักการ และวงเงินในการทาธุรกรรม
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทหรือเป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิไว้แล้ว
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(ข) ให้จดั ทารายงานสรุ ปการทาธุรกรรมที่มีขนาดรายการ ตามหลักการที่ได้ผ่านการอนุมตั ิตามข้อ (3) (ก) เพื่อ
รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส หรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท
(4)

ในกรณีที่ธุรกรรมที่เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่ไม่เป็ นไปตามลักษณะรายการค้าตามข้อ (3) (ก) ในการทา
ธุรกรรมดังกล่าว ให้ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทก่อนที่จะมีการทารายการเป็ นครัง้ ๆ ไป

10.2.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทมีนโยบายการเข้าทารายการระหว่างกัน โดยการทารายการระหว่างกันในอนาคตนัน้ อาจจะยังคงมีอยู่ใน
ส่วนที่เป็ นการดาเนินธุรกิจตามปกติระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดาเนินการด้วยความโปร่งใสตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยจะปฏิบัติให้เป็ นไปตามระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกันซึง่ กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ทั้ง นี ้ ในอนาคตหากบริ ษั ท มี ก ารเข้า ท ารายการระหว่ า งกัน กับ บุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง บริ ษั ท จะจัด ให้
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ บริษัทจะจัดให้บคุ คลที่มีความรู ้ ความชานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบ
บัญชี หรือผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ ที่มีความเป็ นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็ นผูม้ ีความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรู ค้ วามชานาญพิเศษจะถูกนาไปใช้
ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการหรือผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็ น
การโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท แต่เป็ น
การทารายการที่บริษัทได้คานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ื อหุน้ ทุกรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูถ้ ือหุน้ รายย่อยเป็ นสาคัญ
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ส่วนที่ 3
งบการเงิน

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ

ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ นของ บริ ษทั บี -52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิ จกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จเฉพำะกิ จกำร งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเฉพำะ
กิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ้ นสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
รวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ของ
บริ ษทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรดำเนิ นงำนรวมและผลกำรดำเนิ นงำน
เฉพำะกิ จกำร และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพำะกิ จกำรสำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้องตำมที่ ควรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิ บตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคของควำมรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชี ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิ นรวมในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมี ควำมเป็ นอิ สระจำกกลุ่มบริ ษทั ตำมข้อกำหนด
จรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชี พบัญชี ที่กำหนดโดยสภำวิชำชี พบัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิ นรวม และ
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆซึ่ งเป็ นไปตำมข้อกำหนดเหล่ำนี้ ขำ้ พเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่
ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ความไม่ แน่ นอนทีม่ สี าระสาคัญทีเ่ กีย่ วข้ องกับการดาเนินงานต่ อเนื่อง
โดยมิได้เป็ นกำรแสดงควำมเห็ นอย่ำงมี เงื่ อนไข ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นข้อ 2 สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพำะกิ จกำรเป็ นจำนวนเงิน 62.36 ล้ำนบำท
และ 60.62 ล้ำนบำทตำมลำดับ ณ วันเดี ยวกัน บริ ษทั มี ขำดทุ นสะสมในงบกำรเงิ นรวมและขำดทุ นสะสมในงบกำรเงิ นเฉพำะ
กิ จกำรเป็ นจำนวนเงิ น 865.03 ล้ำนบำท และ 863.11 ล้ำนบำทตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั มี แผนรองรับสภำพคล่องในกำร
ดำเนิ นงำน (ตำมหมำยเหตุ 2) ประกอบกับบริ ษทั มีผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ 2 รำย และผูบ้ ริ หำร 2 รำย ได้ให้คำมัน่ เป็ นหนังสื อว่ำจะให้กำร
สนับสนุ นทำงกำรเงิ นอย่ำงต่อเนื่ องแก่บริ ษทั เหตุกำรณ์ หรื อสถำนกำรณ์ ดงั กล่ำวแสดงให้เห็ นว่ำ บริ ษทั มีควำมไม่แน่ นอนที่ มี
สำระสำคัญซึ่ งอำจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่ำงมี นัยสำคัญเกี่ ยวกับควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องของบริ ษทั ทั้งนี้
ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจำกเรื่ องนี้

***/2

-2เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้ มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมโดยรวม
และในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ขำ้ พเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
สินทรัพย์ สิทธิการใช้
ความเสี่ยง
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 16 บริ ษทั มีสินทรัพย์สิทธิ กำรใช้คิดเป็ นร้อยละ 10.97 ต่อสิ นทรัพย์รวมในงบกำรเงิ น
รวม ซึ่งรำยกำรดังกล่ำว เป็ นรำยกำรที่มีนยั สำคัญที่เกิดขึ้นในงวดปั จจุบนั
การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี
วิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำต่อเรื่ องดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำได้ใช้วธิ ีดงั ต่อไปนี้
-

-

ตรวจสอบสัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำ และแยกส่วนของสัญญำบริ กำรออกจำกสัญญำเช่ำ
ตรวจสอบระยะเวลำของสัญญำเช่ำ และสอบถำมฝ่ ำยบริ หำรเพื่อดูควำมตั้งใจของฝ่ ำยบริ หำรในกำรต่ออำยุของ
สัญญำเช่ำในอนำคต
ตรวจสอบแผนธุรกิจและควำมเกี่ ยวข้องกับสัญญำเช่ำ เพื่อพิจำรณำระยะเวลำที่ จะใช้ในกำรบันทึ กสิ นทรัพย์
สิ ทธิกำรใช้ และหนี้สินภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำ
ตรวจสอบ มูลค่ำของสิ นทรัพย์ส่วนปรับปรุ งที่อยูภ่ ำยใต้สัญญำเช่ำ เพื่อพิจำรณำอำยุกำรใช้ประโยชน์ของฝ่ ำย
บริ หำรที่ คำดหวังไว้ โดยเที ยบกับอำยุของสัญญำเช่ำ เพื่อประเมินควำมตั้งใจของฝ่ ำยบริ หำรที่จะต่ออำยุของ
สัญญำเช่ำในอนำคต และ
ตรวจสอบสมมติฐำนที่ใช้ในกำรคำนวณอัตรำคิดลดเพื่อให้มูลค่ำสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้บนั ทึกด้วยมูลค่ำปั จจุบนั
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-3การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ความเสี่ยง
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 14 บริ ษทั อำจมีขอ้ บ่งชี้เรื่ องกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เหตุเนื่องจำกผลกำร
ดำเนิ นงำนที่ ขำดทุนของบริ ษทั ย่อย กำรพิจำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนจำกกำรลงทุนในบริ ษทั ย่อย พิจำรณำจำกมูลค่ำ
ปั จจุบนั คิดลดกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนำคตเทียบกับมูลค่ำตำมบัญชีหลังจำกกำรปรับปรุ ง ซึ่งมูลค่ำปั จจุบนั คิดลดกระแส
เงิ น สดที่ จะได้รับ ในอนำคตนั้น ต้อ งใช้ดุล ยพิ นิ จของฝ่ ำยบริ ห ำรในกำรก ำหนดสมมติ ฐ ำนต่ ำงๆ เพื่ อให้ได้ม ำซึ่ งข้อ มู ล
คำดกำรณ์ดงั กล่ำว ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำเรื่ องดังกล่ำวมีสำระสำคัญต่องบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั ในงวดปั จจุบนั
การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี
วิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำต่อเรื่ องดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำได้ใช้วธิ ีดงั ต่อไปนี้
-

-

-

เปรี ยบเทียบมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ตำมวิธีมูลค่ำตำมบัญชีหลังจำกกำรปรับปรุ ง
(Adjusted Net Book Value) หรื อวิธีประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตที่คิดลดเป็ นมูลค่ำ
ปั จจุบนั
สอบทำนควำมสมเหตุสมผลของสมมติฐำนที่ ฝ่ำยบริ หำรได้ใช้ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดที่ คำดว่ำจะ
ได้รับในอนำคตที่คิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั
อ่ำนรำยงำนกำรประชุมที่เกี่ยวกับกำรประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับดังกล่ำว เพื่อนำไปทบทวน
ควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรที่จดั ทำโดยฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั
สอบทำนผลประกอบกำรภำยหลัง วัน สิ้ น งวด และให้ ฝ่ ำยบริ ห ำรทบทวนประมำณกำรให้ ใกล้เคี ย งกับ
ข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น และ
ทดสอบกำรคำนวณเพื่อพิจำรณำบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนให้เหมำะสม

ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3.1 เนื่ องด้วยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด - 19 กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทำงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยเลือกนำแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี
เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ที่ประกำศโดยสภำวิชำชีพบัญชีมำถือปฏิบตั ิ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขต่อ
กรณี น้ ีแต่อย่ำงใด
เรื่ องอื่น
งบกำรเงินของบริ ษทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่ แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีอื่นในสำนักงำนเดียวกัน และแสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขตำมรำยงำนลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563
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-4ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรำยงำนประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและ
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรำยงำนประจำปี นั้น ข้ำพเจ้ำคำดว่ำข้ำพเจ้ำจะได้รับรำยงำนประจำปี ภำยหลังวันที่ในรำยงำนของ
ผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่ เกี่ยวเนื่ องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิ น คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่ มี
สำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรื อปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุ ปได้วำ่ มีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้อง
สื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวกับผูม้ ี หน้ำที่ ในกำรกำกับดู แลเพื่อให้ผูม้ ี หน้ำที่ ในกำรกำกับดู แลดำเนิ นกำรแก้ไขข้อมูลที่ แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่ รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินรวมเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ นและรับผิดชอบเกี่ ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ ผูบ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงิ นรวมที่
ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิ นรวม ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมิ นควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษ ัทในกำรดำเนิ น งำนต่อเนื่ อง
เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่อง
เว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ได้ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงิ นรวมโดยรวมปรำศจำกกำร
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิ ดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำดและเสนอรำยงำนของ
ผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ยควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผล คือควำมเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำร
รับประกันว่ำกำรปฏิ บตั ิ งำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี จะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สำระสำคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิ ดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่ อ
คำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินรวมจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง

***/5

-5

ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงินรวมไม่วำ่ จะเกิดจำก
กำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้นและได้
หลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็ นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ ไม่พบ
ข้อมูลที่ ขดั ต่ อข้อเท็ จจริ งอัน เป็ นสำระสำคัญ ซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรทุ จริ ตจะสู งกว่ำควำมเสี่ ยงที่ เกิ ดจำกข้อผิดพลำด
เนื่ องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูลกำร
แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน



ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุ มภำยในที่ เกี่ ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่ เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็ นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม
บริ ษทั



ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและกำร
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร



สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หำรและจำกหลักฐำนกำร
สอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำม
ไม่แน่ นอนที่ มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ของข้ำพเจ้ำโดยให้ขอ้ สังเกตถึงกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบกำรเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง หรื อถ้ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอควำมเห็ นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ป
ของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กบั หลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึ งวันที่ ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม
เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง



ประเมินกำรนำเสนอโครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินรวมโดยรวม 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
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-6ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ี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 องเหล่านี้ ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวหรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้ คือ นำยจิโรจ ศิริโรโรจน์

(นำยจิโรจ ศิริโรโรจน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5113
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จำกัด
กรุ งเทพมหำนคร
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564

บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และรายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต

บริษทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และ บริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวำคม 2563

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2563

31 ธันวำคม 2562

บำท

บำท

บำท

บำท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

9

87,323,846

42,037,607

83,893,986

41,073,189

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

10

16,847,207

12,070,978

16,727,379

12,069,102

เกี่ยวข้องกัน

28

-

-

4,002,082

-

สิ นค้าคงเหลือ

11

844

419,650

-

419,650

419,884

2,062,743

419,884

2,062,743

เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

12

3,821,250

68,120,177

3,821,250

68,120,177

เงินทดรองจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมด

13

-

30,155,900

-

30,155,900

108,413,031

154,867,055

108,864,581

153,900,761

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

14

-

-

937,500

1,000,000

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ

15

8,732,559

10,423,163

8,688,327

10,423,163

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

16

17,188,734

-

17,188,734

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

17

3,648,779

1,342,979

3,648,779

1,342,979

สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

30.2

14,339,462

28,992,684

14,339,462

28,992,684

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

4,316,728

2,452,480

4,316,728

2,452,480

รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

48,226,262

43,211,306

49,119,530

44,211,306

156,639,293

198,078,361

157,984,111

198,112,067

รวมสิ นทรัพย์

กรรมการ ______________________________________ กรรมการ ______________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1

บริษทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และ บริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวำคม 2563

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2563

31 ธันวำคม 2562

บำท

บำท

บำท

บำท

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น

18

5,113,943

3,162,458

4,607,357

3,012,451

หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

19

4,059,790

-

4,059,790

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

383,419

549,125

383,419

549,125

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

9,557,152

3,711,583

9,050,566

3,561,576

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

19

13,666,201

-

13,666,201

-

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

20

2,296

2,520

2,296

2,520

21

2,348,350

1,181,268

2,199,559

1,181,268

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

684,565

370,068

684,565

370,068

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

16,701,412

1,553,856

16,552,621

1,553,856

รวมหนีส้ ิ น

26,258,564

5,265,439

25,603,187

5,115,432

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2

บริษทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และ บริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวำคม 2563

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2563

31 ธันวำคม 2562

บำท

บำท

บำท

บำท

1,278,899,861

1,278,899,861

1,278,899,861

1,278,899,861

1,011,016,654

1,011,016,654

1,011,016,654

1,011,016,654

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น

22

ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญจานวน 2,557,799,722 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญจานวน 2,022,033,307 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ส่ วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ

22

(95,989,992)

(95,989,992)

(95,989,992)

(95,989,992)

ส่ วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

23

72,161,480

72,161,480

72,161,480

72,161,480

8,297,905

8,297,905

8,297,905

8,297,905

(865,034,192)

(802,673,125)

(863,105,123)

(802,489,412)

130,451,855

192,812,922

132,380,924

192,996,635

(71,126)

-

-

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

130,380,729

192,812,922

132,380,924

192,996,635

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

156,639,293

198,078,361

157,984,111

198,112,067

กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3

บริษทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และ บริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563

2562

2563

2562

บำท

บำท

บำท

บำท

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนจากการขาย
ต้นทุนจากการให้บริ การ

21,654,368
9,123,157
(21,024,977)
(2,605,355)

27,116,067
4,098,758
(26,508,733)
(4,255,649)

20,152,856
9,123,157
(19,948,342)
(2,605,355)

27,116,067
4,098,758
(26,508,733)
(4,255,649)

กำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

7,147,193
1,623,095
(5,367,968)
(65,346,037)
(937,745)

450,443
4,034,617
(3,120,550)
(78,442,224)
(27,145)

6,722,316
1,623,533
(4,177,909)
(63,965,658)
(937,745)

450,443
4,033,448
(3,120,550)
(78,257,342)
(27,145)

(62,881,462)
224

(77,104,859)
158,436

(60,735,463)
224

(76,921,146)
158,436

(62,881,238)

(76,946,423)

(60,735,239)

(76,762,710)

136,545

672,304

119,528

672,304

136,545

672,304

119,528

672,304

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

(62,744,693)

(76,274,119)

(60,615,711)

(76,090,406)

กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

(62,497,612)
(383,626)

(76,946,423)
-

(60,735,239)
-

(76,762,710)
-

(62,881,238)

(76,946,423)

(60,735,239)

(76,762,710)

(62,361,067)

(76,274,119)

(60,615,711)

(76,090,406)

หมำยเหตุ

กำไร (ขำดทุน) ก่ อนภำษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้

20,26

กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :
รำยกำรที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกำไรหรื อขำดทุน ในภำยหลัง :
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้

21

รวมรำยกำรที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง

กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม:
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

(383,626)

-

-

-

(62,744,693)

(76,274,119)

(60,615,711)

(76,090,406)

กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ ้น)

27

(0.0309)

(0.0460)

(0.0300)

(0.0459)

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุ ้น (หุ้น)

27

2,022,033,307

1,673,224,835

2,022,033,307

1,673,224,835

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

บริษทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และ บริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
กำไร (ขำดทุน) สะสม

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
การเพิ่ม (ลด) หุน้ สามัญ
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไร (ขาดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
การเพิ่ม (ลด) หุน้ สามัญ
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไร (ขาดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

22
23

14

ส่ วนเกินทุน

จัดสรรแล้ว

ทุนที่ออก

ส่ วนเกิน (ตำ่ กว่ ำ)

จำกกำรจ่ ำยโดย

- ทุนสำรอง

และชำระแล้ว

มูลค่ ำหุ้นสำมัญ

ใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

ตำมกฎหมำย

บำท

บำท

บำท

บำท

790,200,000
220,816,654
-

36,500,000
(132,489,992)
-

61,161,480
11,000,000
-

1,011,016,654
-

(95,989,992)
-

1,011,016,654

(95,989,992)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวม

รวมส่ วนของ

ส่ วนได้ เสี ย

กำรวัดมูลค่ำใหม่ ของ

องค์ ประกอบอื่นของ

ผู้ถือหุ้น

ที่ไม่ มีอำนำจ

รวมส่ วนของ

ยังไม่ ได้ จัดสรร

ผลประโยชน์ พนักงำน

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ใหญ่

ควบคุม

ผู้ถือหุ้น

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

8,297,905
-

(726,399,006)
(76,946,423)
672,304

672,304
(672,304)

672,304
(672,304)

169,760,379
88,326,662
11,000,000
(76,274,119)
-

-

169,760,379
88,326,662
11,000,000
(76,274,119)
-

72,161,480
-

8,297,905
-

(802,673,125)
(62,497,612)
136,545

136,545
(136,545)

136,545
(136,545)

192,812,922
(62,361,067)
-

312,500
(383,626)
-

192,812,922
312,500
(62,744,693)
-

72,161,480

8,297,905

(865,034,192)

-

-

130,451,855

(71,126)

130,380,729
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บริษทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และ บริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำไร (ขำดทุน) สะสม

หมำยเหตุ

ส่ วนเกินทุน

จัดสรรแล้ ว

ทุนที่ออก

ส่ วนเกิน (ตำ่ กว่ำ)

จำกกำรจ่ ำยโดย

- ทุนสำรอง

และชำระแล้ว

มูลค่ำหุ้นสำมัญ

ใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์

ตำมกฎหมำย

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวม
กำรวัดมูลค่ ำใหม่ ของ

องค์ ประกอบอื่นของ

รวม

ยังไม่ ได้ จัดสรร

ผลประโยชน์ พนักงำน

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

790,200,000
220,816,654
-

36,500,000
(132,489,992)
-

61,161,480
11,000,000
-

8,297,905
-

(726,399,006)
(76,762,710)
672,304

672,304
(672,304)

672,304
(672,304)

169,760,379
88,326,662
11,000,000
(76,090,406)
-

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไร (ขาดทุน) สะสม

1,011,016,654
-

(95,989,992)
-

72,161,480
-

8,297,905
-

(802,489,412)
(60,735,239)
119,528

119,528
(119,528)

119,528
(119,528)

192,996,635
(60,615,711)
-

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

1,011,016,654

(95,989,992)

72,161,480

8,297,905

(863,105,123)

-

-

132,380,924

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
การเพิ่ม (ลด) หุ้นสามัญ
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

22
23

6

บริ ษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และ บริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
2563
บำท

2562
บำท

2563
บำท

2562
บำท

(62,881,462)

(77,104,859)

(60,735,463)

(76,921,146)

937,745
(4,773,559)
418,806
12,504,652
1,951,485
(165,707)

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

937,745
(4,653,525)
419,650
12,502,570
1,594,906
(165,707)

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

15,16
17
10
17
14

7,066,516
662,174
512,544
-

3,215,807
934,165
(268,830)
(96,520,664)
-

7,064,298
662,174
512,544
1,000,000

3,215,807
934,165
(268,830)
(96,520,664)
-

21

1,303,627
314,497
893,315
956,070
(1,028,036)
(343,449)
-

1,392,948
11,000,000
(683,085)
739,140
(700,806)
72,710,090
22,823,599
(1,738,995)

1,137,819
314,497
893,315
956,070
(1,028,036)
(344,866)
-

1,392,948
11,000,000
(683,085)
739,140
(700,806)
72,710,090
22,823,599
(1,738,995)

(41,670,782)
340,779
1,927,181
30,155,900
-

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

(38,932,009)
340,114
1,927,181
30,155,900
-

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

(9,246,922)

(93,183,380)

(6,508,814)

(93,147,798)

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
ปรั บรำยกำรที่กระทบกำไร (ขำดทุน) เป็ นเงินสดรั บ (จ่ ำย)
กำรปรับปรุ งต้นทุนทำงกำรเงิน
กำรปรับปรุ งด้วยลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
กำรปรับปรุ งด้วยสิ นค้ำคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
กำรปรับปรุ งด้วยสิ นทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
กำรปรับปรุ งด้วยเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
กำรปรับปรุ งด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่ำเสื่ อมรำคำ ค่ำสู ญสิ้ นและค่ำตัดจำหน่ำย
- ค่ำเสื่ อมรำคำ
- ค่ำตัดจำหน่ำย
กำรปรับปรุ งด้วยหนี้สูญ และหนี้ สงสัยจะสู ญ (กลับรำยกำร)
กำรปรับปรุ งด้วยผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน (กลับรำยกำร)
กำรปรับปรุ งด้วยผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กำรปรับปรุ งด้วยประมำณกำรหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
- ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
- สำรองประมำณกำรรื้ อถอน
กำรปรับปรุ งด้วยกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
กำรปรับปรุ งด้วยขำดทุน (กำไร) จำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม
กำรปรับปรุ งด้วยขำดทุน (กำไร) จำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
กำรปรับปรุ งด้วยขำดทุน (กำไร) จำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
กำรปรับปรุ งอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจำกกำรลงทุนหรื อกำรกูย้ มื
กำรปรับปรุ งอื่น - กำรตัดจำหน่ำยสิ ทธิ กำรเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ
กำรปรับปรุ งอื่น - กำรตัดจำหน่ำยส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ และอุปกรณ์
กำรปรับปรุ งผลขำดทุนจำกสัญญำที่สร้ำงภำระ (กลับรำยกำร)
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรดำเนิ นงำน
ดอกเบี้ยรับ
ภำษีเงินได้รับคืน (จ่ำยออก)
เงินสดรับจำกกำรได้คืนเงินทดรองจ่ำย
เงินสดจ่ำยภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนิ นงำน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

23
12
12
15

15

13
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บริ ษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และ บริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ำยเพื่อลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อบริ ษทั ย่อยสุ ทธิจำกเงินสดที่ได้มำ
เงินสด (รับ) จ่ำยจำกกำร (ขำย) ซื้ อตรำสำรทุนหรื อตรำสำรหนี้ ของกิจกำรอื่น
เงินสดรับจำกกำรขำยส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่นหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

14
14
12
15
15
17
28

กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นทุน
เงินสดจ่ำยชำระหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยจ่ำย

14
4,19

กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563
บำท

2562
บำท

2563
บำท

2562
บำท

62,449,543
1,028,037
(1,010,442)
(3,480,518)
-

43,820,414
519,854
(8,922,270)
(323,500)
-

(937,500)
62,449,543
1,028,037
(963,992)
(3,480,518)
(4,000,000)

(1,000,000)
43,820,414
519,854
(8,922,270)
(323,500)
-

58,986,620

35,094,498

54,095,570

34,094,498

312,500
(3,828,214)
(937,745)

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

(3,828,214)
(937,745)

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

(4,453,459)

87,567,265

(4,765,959)

87,567,265

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี

9

45,286,239
42,037,607

29,478,383
12,559,224

42,820,797
41,073,189

28,513,965
12,559,224

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี

9

87,323,846

42,037,607

83,893,986

41,073,189

กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
1. เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรจัดทำงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยควำมถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำรและเงินลงทุนระยะสั้น ในตัว๋ สัญญำใช้เงินซึ่ งกำหนดรับคืนภำยในระยะ
เวลำไม่เกิน 3 เดือน
2. ในระหว่ำงปี 2563 บริ ษทั มีสัญญำเช่ำสำนักงำน ได้จดั ประเภทใหม่เป็ นหนี้สินตำมสัญญำเช่ำในวันที่ 1 มกรำคม 2563 ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนกำรนำมำตรฐำน เรื่ องสัญญำเช่ำมำใช้เป็ นครั้งแรก
โดยมีหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำจำนวน 21.37 ล้ำนบำท (หมำยเหตุ 16)
3. รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสำระสำคัญสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2563
กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (หมำยเหตุ 23)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562

2563

2562

บำท

บำท

บำท

บำท

-

11,000,000

-

11,000,000
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
1.

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษ ทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษ ทั ”) เป็ นบริ ษ ทั มหำชนจำกัด ซึ่ ง จัด ตั้ง ขึ้ น ในประเทศไทยและเป็ นบริ ษ ทั
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ ”) ที่อ ยู่ตำมที่ได้จดทะเบียนของบริ ษ ทั อยู่ที่ 973 อำคำร
เพรสิ เด้นทำวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
กำรประกอบกำรธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ กำรซื้อขำยสิ นค้ำและบริ กำรออนไลน์ภำยใต้ชื่อ เอบีซีพอ้ ยท์ กำรให้บริ กำรทำงกำร
ชำระเงินผ่ำนอิเล็คทรอนิกส์ (e-Payment) ภำยใต้ชื่อ WeChat และ Alipay กำรขำยสิ นค้ำและให้บริ กำร ผ่ำนเครื อข่ำยร้ำนค้ำปลีก ร้ำนค้ำ
ส่ งของกลุ่มบริ ษทั ซึ่งรวมถึงกำรจัดจำหน่ำยสิ นค้ำอุปโภคบริ โภค กำรให้บริ กำรสื่ อโฆษณำประชำสัมพันธ์ครบวงจร และกำรให้บริ กำร
ทำงกำรเงินโดยกำรเป็ นตัวแทนนำยหน้ำ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564

2.

กำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพำะกิจกำรเป็ นจำนวน
เงิน 62.36 ล้ำนบำท และ 60.62 ล้ำนบำทตำมลำดับ ณ วันเดียวกัน บริ ษทั มีขำดทุนสะสมในงบกำรเงินรวมและขำดทุนสะสมในงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็ นจำนวนเงิน 865.03 ล้ำนบำท และ 863.11 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวแสดงให้
เห็ น ว่ำ บริ ษ ัท มีควำมไม่แ น่ น อนที่ มีส ำระส ำคัญ ซึ่ งอำจเป็ นเหตุ ให้เกิ ดข้อ สงสั ยอย่ำงมีนัยส ำคัญ เกี่ ยวกับ ควำมสำมำรถในกำร
ดำเนินงำนต่อเนื่องของบริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม งบกำรเงินนี้จดั ทำขึ้นภำยใต้ขอ้ สมมติฐำนกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของกิจกำร ทั้งนี้
บริ ษทั คงยังมีสภำพคล่องเพียงพอในกำรดำเนิ นงำน และบริ ษทั ยังได้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญ รุ่ นที่ 3 (B52-W3)
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 33.1 ข้อย่อย 4 เพื่อรองรับสภำพคล่องไว้อีกด้วย นอกจำกนั้นแล้ว บริ ษทั มีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ 2 รำย
และผูบ้ ริ หำร 2 รำย ได้ให้คำมัน่ เป็ นหนังสื อที่จะให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินอย่ำงต่อเนื่องแก่บริ ษทั และฝ่ ำยบริ หำรมีควำมเชื่อมัน่
ว่ำจะสำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวได้ โดยในส่ วนของธุ รกิจจำหน่ ำยสิ นค้ำอุปโภคบริ โภค ก็ได้มีกำรพัฒนำแพลตฟอร์ มอย่ำง
ต่อเนื่ อง เพื่อรองรับกำรใช้งำนของลูกค้ำ และได้มีกำรจัดโปรโมชั่นในรู ปแบบต่ำงๆ เพื่อสร้ ำงฐำนลูกค้ำให้มำกขึ้น ในส่ วนของ
ธุรกิจให้บริ กำรสื่ อโฆษณำประชำสัมพันธ์ แม้ว่ำจะเพิ่งเปิ ดตัวไม่นำน ก็สำมำรถทำกำไรได้ดี ในส่ วนกำรเป็ นตัวแทนกำรให้บริ กำร
ทำงกำรเงิน ก็ได้มีกำรทำสัญญำกับคู่คำ้ ที่สำคัญและคำดว่ำจะสำมำรถมีรำยได้เข้ำมำในไตรมำสที่ 1 ปี 2564 นี้ นอกจำกนั้นแล้ว
บริ ษทั ยังเข้ำซื้อหุ ้นสำมัญ บริ ษทั วันดิจิตอลเน็ตเวิร์ด จำกัด ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 33.1 ข้อย่อย 1 ซึ่ งบริ ษทั คำดว่ำจะ
สำมำรถเพิ่มกำไรให้บริ ษทั ได้
บริ ษ ัท ไม่ได้รวมกำรจัด ประเภทรำยกำรใหม่ห รื อ รำยกำรปรั บ ปรุ งสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ซึ่ งอำจจำเป็ นหำกบริ ษ ัท ไม่ส ำมำรถ
ดำเนิ นงำนต่อเนื่ องต่อไปได้ ทั้งนี้ มูลค่ำที่จะได้รับจำกสิ นทรัพย์อำจจะน้อยกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีอย่ำงมีนยั สำคัญ และอำจมีหนี้ สินที่
อำจเกิดขึ้นเพิ่มเติม หำกบริ ษทั ไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้

3.

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงินและกำรนำเสนองบกำรเงินรวม
3.1

กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโควิด - 19
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ที่ปัจจุบนั ได้ขยำยวงกว้ำงขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง ทำให้เกิดกำรชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุ รกิจและอุตสำหกรรมส่ วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวอำจนำมำซึ่ งควำมไม่แน่ นอน
และผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรดำเนิ นธุ รกิ จ ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั ติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์ ประมำณกำรหนี้สินและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ำยบริ หำรได้ใช้ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ เมื่อสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง
9
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3.2

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินได้จดั ทำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมำยถึงมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชี พบัญ ชี พ.ศ. 2547 และข้อ กำหนดของคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ว่ำด้วยกำรจัดทำและนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรั พย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
งบกำรเงินได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน ยกเว้นเรื่ องที่อธิ บำยใน
นโยบำยกำรบัญชีในลำดับต่อไป
กำรจัดทำงบกำรเงินให้ส อดคล้องกับหลักกำรบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชี
ที่สำคัญและกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำรซึ่ งจัดทำขึ้นตำมกระบวนกำรในกำรนำนโยบำยกำรบัญชีของบริ ษทั ไปถือปฏิบตั ิ
กิ จกำรเปิ ดเผยเรื่ อ งกำรใช้ดุล ยพิ นิ จของผูบ้ ริ ห ำร หรื อ ควำมซับ ซ้อ น หรื อ เกี่ ยวกับ ข้อ สมมติ ฐำนและประมำณกำรที่ มี
นัยสำคัญต่องบกำรเงินในหมำยเหตุ 7
งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็ นภำษำไทย ในกรณี ที่มีเนื้อควำมขัดแย้งกันหรื อมีกำร
ตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกันให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก

3.3

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก)

งบกำรเงินรวมนี้ ได้จดั ทำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริ ษ ทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย มี
อำนำจควบคุมหรื อถือหุน้ เกินกว่ำร้อยละ 50 ของหุน้ ที่บริ ษทั มีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้
อัตรำร้ อยละ
ของกำรถือหุ้น
จัดตั้งขึน้
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ใน
ธันวำคม
ธันวำคม
ชื่ อบริษัท
ลักษณะธุรกิจ
ประเทศ
2563
2562
บริ ษทั ทันใจ ดิสทริ บิวชัน่ จำกัด
จำหน่ำยสิ นค้ำ อุปโภค - บริ โภค
ไทย
99.97
99.97
บริ ษทั ทันใจดี มันนี่ เซอร์วสิ จำกัด
ให้บริ กำรทำงกำรเงิน โดยกำรเป็ น
ตัวแทนนำยหน้ำ
ไทย
75.00
ข) บริ ษทั นำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั มีอำนำจในกำรควบคุมบริ ษทั
ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั สิ้ นสุ ดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ค) งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั
ง) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว
จ) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรื อขำดทุน และสิ น ทรัพย์สุท ธิ ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่
ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบ
แสดงฐำนะกำรเงินรวม
บริ ษทั จัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ตำมวิธีรำคำทุน
รำยกำรบัญชีกบั บริ ษทั ย่อยที่มีสำระสำคัญได้ถูกหักออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว

10
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งบกำรเงินรวมนี้ ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเช่ นเดียวกับที่ใช้สำหรั บรำยกำรบัญชีที่เหมือนกันหรื อเหตุกำรณ์ทำง
บัญชีที่คล้ำยคลึงกันสำหรับกำรจัดทำงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษทั
สิ นทรั พย์รวมของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 และรำยได้รวมของบริ ษทั ย่อยส ำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2563 และ 2562 คิดเป็ นอัตรำส่ วนในงบกำรเงินรวมโดยสรุ ปได้ดงั นี้ :
สิ นทรัพย์ รวมของบริษัทย่ อย
คิดเป็ นอัตรำร้ อยละในสิ นทรัพย์ รวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563
บริ ษทั ทันใจ ดิสทริ บิวชัน่ จำกัด
บริ ษทั ทันใจดี มันนี่ เซอร์วสิ จำกัด

2562
1.74
0.01

รำยได้รวมของบริษัทย่ อยคิดเป็ น
อัตรำร้ อยละในรำยได้รวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563

0.49
-

2562
4.64
-

-

3.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
3.4.1

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับ ปรั บ ปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2562) และฉบับ ใหม่ จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับ ใช้ส ำหรั บ งบกำรเงิ น ที่ มี รอบ
ระยะเวลำบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อ หลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดังกล่ำว
ได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้
มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อ
งบกำรเงิ น ของกลุ่ มบริ ษ ัท อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ใหม่ซ่ ึ งได้มีกำรเปลี่ ยนแปลง
หลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่ มเครื่ อ งมือ ทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตี ควำมมำตรฐำน
จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ
เครื่ องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุ รกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณ
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กำรด้อ ยค่ ำของเครื่ อ งมือ ทำงกำรเงิน โดยใช้แนวคิ ดของผลขำดทุ น ด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้ น และหลักกำร
เกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญำเช่ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ำ และกำรตีควำม
มำตรฐำนบัญชีที่เกี่ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ได้กำหนดหลักกำรของกำรรับรู ้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำและกำหนดให้ผเู ้ ช่ำรับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มี
ระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อำ้ งอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ
กำรบัญชีสำหรับผูใ้ ห้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ำยังคง
ต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับมำตรฐำน
กำรบัญชีฉบับที่ 17
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลกระทบสะสมย้อนหลังของกำรนำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้มำถือปฏิบตั ิโดยปรับปรุ ง
กับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลัง งบกำรเงินงวดก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ โดยเลือกใช้
แนวทำงปฏิ บตั ิ ที่ผ่อ นปรน ดังนั้น กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรั บปรุ งที่เกิ ดจำกกำรเปลี่ ยนแปลง
นโยบำยกำรบัญชีจะรับรู ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ ผลกระทบสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีแสดงอยูใ่ นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4
แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่ อนปรนชั่ วครำวสำหรับทำงเลือกเพิม่ เติมทำงบัญชีเพื่อรองรั บผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่มเติม
ทำงบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบำงเรื่ องจำกกำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับ และ
เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทำงบัญชีในช่วงเวลำที่ยงั มีควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีดงั กล่ำวได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุ เบกษำเมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2563 และมีผลบังคับใช้
สำหรับกำรจัดทำงบกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่มีรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้ นสุ ดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่
1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเลือกใช้มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีดงั ต่อไปนี้
- เลือกที่จะไม่ตอ้ งนำข้อมูลที่มีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใช้วดั มูลค่ำของผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ในกรณี ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรวัดมูลค่ำของผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
- เลือ กที่จะไม่นำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็ นข้อบ่งชี้ ของกำรด้อ ยค่ำ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับ ที่ 36
เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ทั้งนี้ ฝ่ ำยบริ หำรอยู่ระหว่ำงกำรจัดทำประมำณกำรจำกกำรเลิกใช้มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวที่จะสิ้ นสุ ด วันที่ 31
ธันวำคม 2563

12

บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
4.

ผลกระทบของกำรนำมำตรฐำนบัญชีใหม่ มำใช้ เป็ นครั้ งแรก
ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนบัญชี ใหม่มำใช้เป็ นครั้ งแรกที่ มีต่อ งบแสดงฐำนะกำรเงิน รวมและงบแสดงฐำนะกำรเงิน เฉพำะ
กิจกำร ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็ นดังนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญำเช่ ำ
ในระหว่ำงปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มีกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ ำ มำถือปฏิบตั ิ ในกรณี ที่กลุ่ม
บริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่ำ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล
จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำจะปั นส่ วนระหว่ำงหนี้ สินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน ซึ่ งดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในงบกำไรขำดทุน
ตลอดอำยุสัญญำเช่ำเพื่อทำให้อตั รำดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตรำคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่ สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
วัดมูลค่ำโดยใช้รำคำทุน ซึ่ งเป็ นมูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้จะตัดค่ำเสื่ อมรำคำ
ตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์หรื ออำยุของสัญญำเช่ำ แล้วแต่ระยะเวลำใดจะน้อยกว่ำ
หนี้ สิ นตำมสัญญำเช่ ำวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำปั จจุบ ันของจำนวนเงิน ที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ ำซึ่ งคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ ยตำมนัยของ
หนี้ สินสัญญำเช่ ำหำกอัตรำนั้นสำมำรถกำหนดได้ แต่หำกอัตรำนั้นไม่สำมำรถกำหนดไว้ กลุ่มบริ ษทั จะใช้อตั รำดอกเบี้ยเงินกูย้ ืม
ส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำที่มีอำยุสัญญำระยะสั้นหรื อสัญญำซึ่ งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ (low-value assets) จะรับรู ้เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุน โดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำนั้น
เพื่อให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ที่ 16 โดยกลุ่มบริ ษ ทั ได้เลื อกปรั บ ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงโดย
ปรับปรุ งกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินงวดก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบต่อ กำไรสะสมต้น งวดปี 2563 จำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่ อ งจำกกำรนำมำตรฐำนเหล่ำนี้ มำถือ ปฏิบ ตั ิ
แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562
บำท

มำตรฐำนกำรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับที่ 16
บำท

ณ วันที่ 1
มกรำคม 2563
บำท

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สิ นทรัพย์
สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้

-

21,368,413

21,368,413

หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

-

3,810,236

3,810,236

หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

-

17,558,177

17,558,177

13

บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ในกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำใช้เป็ นครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำสำหรับสัญญำเช่ำที่
เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ำ หนี้สินตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำววัดมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่ยงั ไม่ได้จ่ำยชำระ คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของ
กลุ่มบริ ษทั อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่ วนเพิ่มดังกล่ำวของกลุ่มบริ ษทั ที่นำมำคำนวณหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เท่ำกับร้อยละ 4.7625
สำหรั บสัญญำเช่ ำที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ ำกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 กลุ่มบริ ษทั รั บ รู ้มูลค่ำตำมบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำวก่อนวันนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิเป็ นมูลค่ำตำมบัญชี
ของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่นำมำปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บำท
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หัก สัญญำเช่ำระยะสั้นที่รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรง
บวก สิ ทธิที่จะซื้อหรื อขยำยระยะเวลำที่ค่อนข้ำงแน่ ที่จะมีกำรใช้สิทธิ
หัก สัญญำเช่ำซึ่งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำที่รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรง
หัก สัญญำพิจำรณำเป็ นสัญญำบริ กำร

18,114,167
(79,300)
15,144,326
(24,273)
(9,113,797)
24,041,123
(2,672,710)

หัก ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้นจำกกำรนำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำปฏิบตั ิใช้
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

21,368,413
21,368,413

ประกอบด้วย
หนี้สินสัญญำเช่ำหมุนเวียน
หนี้สินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน

3,810,236
17,558,177
21,368,413

สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้แบ่งตำมประเภทสิ นทรัพย์ได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 1
ธันวำคม 2563
มกรำคม 2563
บำท
บำท
สิ ทธิในกำรใช้พ้นื ที่สำนักงำนเช่ำ
สิ ทธิในกำรใช้เครื่ องใช้สำนักงำน
รวมสิ ทธิกำรใช้สินทรัพย์

17,022,295
166,439
17,188,734

21,368,413
21,368,413
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5.

นโยบำยกำรบัญชี
5.1

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภำพคล่องสู งซึ่งมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวันที่ได้มำ

5.2

เงินลงทุนระยะสั้ น
บริ ษทั มีเงินลงทุนระยะสั้น 2 ประเภท คือ เงินลงทุนเพื่อค้ำ และเงินฝำกประจำที่มีอำยุมำกกว่ำสำมเดือน กำรจัดประเภท
ขึ้นอยูก่ บั จุดมุ่งหมำยขณะลงทุน ฝ่ ำยบริ หำรจะเป็ นผูก้ ำหนดกำรจัดประเภทที่เหมำะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลำลงทุนและ
ทบทวนกำรจัดประเภทเป็ นระยะ
เงินลงทุนทั้ง 2 ประเภทรับรู ้มูลค่ำเริ่ มแรกด้วยรำคำทุน ซึ่งหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มำซึ่ ง
เงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรทำรำยกำร
เงินลงทุนเพื่อค้ำวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยมูลค่ำยุติธรรม รำยกำรกำไรและขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งของเงินลงทุนเพื่อค้ำ
รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน
เงินฝำกประจำที่มีอำยุมำกกว่ำสำมเดือนวัดมูลค่ำภำยหลังกำรได้มำด้วยวิธีรำคำทุนหักด้วยค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
บริ ษทั จะทดสอบค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วำ่ เงินลงทุนนั้นอำจมีค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำเกิดขึ้น หำกรำคำตำม
บัญชีของเงินลงทุนสู งกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน บริ ษทั จะบันทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำรวมไว้ในกำไร
หรื อขำดทุน
ในกำรจำหน่ ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจำกกำรจำหน่ ำยเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
รำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นกำไรหรื อขำดทุน กรณี ที่จำหน่ ำยเงินลงทุนที่ถือไว้ในตรำสำรหนี้หรื อ
ตรำสำรทุนชนิ ดเดียวกันออกไปบำงส่ วน รำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ ำยจะกำหนดโดยใช้วธิ ี ถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ด้วยรำคำตำมบัญชีจำกจำนวนทั้งหมดที่ถือไว้

5.3

เครื่ องมือทำงกำรเงิน
นโยบำยกำรบัญชีที่ถือปฏิบัติต้งั แต่ วันที่ 1 มกรำคม 2563
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนกำรทำรำยกำรเฉพำะ
ในกรณี ที่เป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม สำหรับลูกหนี้
กำรค้ำที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับกำรจัดหำเงินที่มีนยั สำคัญ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำวด้วยรำคำของ
รำยกำร ตำมที่กล่ำวไว้ในนโยบำยกำรบัญชีเรื่ องกำรรับรู ้รำยได้
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ ำของสิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่รับรู ้รำยกำรเริ่ มแรก เป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลัง
ด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุ รกิจของกิจกำร
ในกำรจัดกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
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สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย เมื่อกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินนั้นเพื่อรับ
กระแสเงินสดตำมสัญญำ และเงื่อนไขตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นกำรรับชำระเพียง
เงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่ำนั้น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำววัดมูลค่ำในภำยหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีกำรประเมินกำรด้อยค่ำ ทั้งนี้ ผล
กำไรและขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำร กำรเปลี่ยนแปลง หรื อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวจะรับรู ้ในส่ วนของ
กำไรหรื อขำดทุน
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ ำด้วยมูลค่ ำยุติธรรมผ่ ำนกำไรหรื อขำดทุน
สิ น ทรั พย์ท ำงกำรเงิน ที่ วดั มูล ค่ำด้วยมูล ค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อ ขำดทุ น จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ด้วยมูล ค่ ำ
ยุติธรรม โดยรับรู ้กำรเปลี่ยนแปลงสุ ทธิของมูลค่ำยุติธรรมในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว หมำยรวมถึง ตรำสำรอนุพนั ธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้ำ เงินลงทุนในตรำ
สำรทุนซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ น ทรัพย์
ทำงกำรเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นรำยได้อื่นในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ ำของหนี้สินทำงกำรเงิน
ยกเว้นหนี้ สินตรำสำรอนุ พนั ธ์ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกสำหรับหนี้ สินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุน
กำรทำรำยกำร และจัดประเภทหนี้สินทำงกำรเงินเป็ นหนี้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย โดย
ใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกำไรและขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำรหนี้ สินทำงกำรเงินและกำรตัดจำหน่ ำยตำมวิธี
ดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน โดยกำรคำนวณมูลค่ำรำคำทุนตัดจำหน่ำยคำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรื อ
ต้นทุนที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่ำตัดจำหน่ ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วน
หนึ่งของต้นทุนทำงกำรเงินในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
กลุ่มบริ ษทั อำจเลือกวัดมูลค่ำหนี้ สินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน เพื่อเป็ นกำรขจัดหรื อลดควำมไม่
สอดคล้องของกำรรับรู ้รำยกำรอย่ำงมีนยั สำคัญ (บำงครั้งเรี ยกว่ำกำรไม่จบั คู่ทำงบัญชี)
5.4

สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือ ประกอบด้วย สิ นค้ำคงเหลือสำหรับธุ รกิจพำณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (e-commerce) ซึ่ งแสดงด้วยรำคำทุนหรื อ
มูลค่ำสุ ทธิ ที่ จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุ นของสิ น ค้ำคำนวณโดยวิธีเฉพำะเจำะจง และสิ นค้ำซื้ อมำขำยไป
สำหรับธุรกิจจัดจำหน่ ำยสิ นค้ำอุปโภค-บริ โภค แสดงด้วยรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำ
ทุนของสิ นค้ำคำนวณโดยวิธีถวั เฉลี่ย
มูลค่ำสุ ทธิ ที่คำดว่ำจะได้รับประมำณจำกรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุ รกิจ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็ นต้องจ่ำย
เพื่อให้สินค้ำนั้นขำยได้
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ต้นทุนในกำรซื้ อ ประกอบด้วยรำคำซื้ อและค่ำใช้จ่ำยทำงตรงที่เกี่ยวกับกำรซื้ อสิ นค้ำนั้น เช่น ค่ำขนส่ งหักด้วยส่ วนลดและ
เงินที่ได้รับคืนจำกกำรซื้อสิ นค้ำ (ถ้ำมี)
บริ ษทั บันทึกบัญชีค่ำเผือ่ กำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำเก่ำ ล้ำสมัย หรื อเสื่ อมคุณภำพเท่ำที่จำเป็ น
5.5

ส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่ อมรำคำสะสม ต้นทุนเริ่ มแรกจะรวมต้นทุนทำงตรง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อสิ นทรัพย์น้ นั
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อรับรู ้แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ่ งตำมควำมเหมำะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่บริ ษทั และต้นทุนดังกล่ำวสำมำรถวัดมูลค่ำได้
อย่ำงน่ ำเชื่อถือ มูลค่ำตำมบัญชีของชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรำยกำรออก สำหรับค่ำซ่อมแซมและบำรุ งรักษำอื่น ๆ
บริ ษทั จะรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์คำนวณโดยใช้วธิ ีเส้นตรง เพื่อลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ประมำณกำร
ไว้ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
อุปกรณ์สำนักงำน
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี

ทุ กสิ้ น รอบรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษ ัท ได้มีก ำรทบทวนและปรั บ ปรุ งมูล ค่ ำคงเหลื อ และอำยุกำรให้ป ระโยชน์ของ
สิ นทรัพย์ให้เหมำะสม
ในกรณี ที่มูลค่ำตำมบัญชี สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน มูลค่ำตำมบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ
คืนทันที (หมำยเหตุ 5.7)
ผลกำไรหรื อขำดทุนที่เกิดจำกกำรจำหน่ำยส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรี ยบเทียบจำกสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ
ที่ได้รับจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์กบั มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้ในบัญชีกำไรหรื อขำดทุน
5.6

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้นทุน ที่ใช้ในกำรบ ำรุ งรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บนั ทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิ ดขึ้น ค่ำใช้จ่ำยที่ เกิ ดจำกกำรพัฒนำที่
เกี่ยวข้องโดยตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลกั ษณะเฉพำะเจำะจงซึ่งบริ ษทั เป็ นผูด้ ูแลจะรับรู ้
เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อเป็ นไปตำมข้อกำหนดทุกข้อดังนี้






มีควำมเป็ นไปได้ทำงเทคนิคที่กิจกำรจะทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็ จสมบูรณ์เพื่อนำมำใช้ประโยชน์หรื อขำยได้
ผูบ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็ จสมบูรณ์และนำมำใช้ประโยชน์หรื อขำย
กิจกำรมีควำมสำมำรถที่จะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั มำใช้ประโยชน์หรื อขำย
สำมำรถแสดงได้วำ่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั ให้ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในอนำคตอย่ำงไร
มี ค วำมสำมำรถในกำรจัด หำทรั พ ยำกรด้ำนเทคนิ ค ด้ำนกำรเงิ น และด้ำนอื่ น ได้เพี ย งพอที่ จะน ำมำใช้เพื่ อ ท ำให้
กำรพัฒนำเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ และนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มำใช้ประโยชน์หรื อนำมำขำยได้
17

บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563


กิจกำรมีควำมสำมำรถที่จะวัดมูลค่ำของรำยจ่ำยที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เกิ ดขึ้นในระหว่ำงกำรพัฒนำ
ได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ

ต้นทุนโดยตรงที่รับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงำนที่ทำงำนในทีมพัฒนำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องในจำนวนเงินที่เหมำะสม
ต้นทุนกำรพัฒนำอื่นที่ไม่เข้ำเงื่อนไขเหล่ำนี้จะรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำหำกก่อนหน้ำนี้ รับรู ้เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยไปแล้ว จะไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในภำยหลัง
ต้น ทุ น ในกำรพัฒ นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรั บ รู ้ เป็ นสิ น ทรั พย์แ ละตัดจำหน่ ำยโดยใช้วิธีเส้ น ตรง ตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ตำมประมำณกำร 3 - 10 ปี
5.7

กำรด้อยค่ ำของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซึ่งไม่มีกำรตัดจำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรด้อยค่ำเป็ น
ประจำทุกปี สิ นทรัพย์อื่นที่มีกำรตัดจำหน่ ำยจะมีกำรทบทวนกำรด้อยค่ำ เมื่อมีเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์บ่งชี้วำ่ รำคำตำม
บัญชีอำจสู งกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู ้เมื่อรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรั พย์สูงกว่ำ
มูลค่ำสุ ทธิที่คำดว่ำจะได้รับคืน ซึ่ งหมำยถึงจำนวนที่สูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยเทียบกับมูลค่ำจำก
กำรใช้สิ น ทรั พย์จะถู กจัดเป็ นหน่ วยที่ เล็กที่ สุ ดที่ ส ำมำรถแยกออกมำได้ เพื่อ วัตถุ ป ระสงค์ของกำรประเมิน กำรด้อยค่ ำ
สิ น ทรั พย์ที่ไม่ใช่ สิน ทรั พย์ท ำงกำรเงินนอกเหนื อจำกค่ำควำมนิ ยมซึ่ งรั บรู ้ รำยกำรขำดทุน จำกกำรด้อยค่ ำไปแล้ว จะถู ก
ประเมินควำมเป็ นไปได้ที่จะกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน

5.8

สั ญญำเช่ ำ
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญำเช่ำ บริ ษทั จะประเมินว่ำสัญญำเป็ นสัญญำเช่ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่ โดยสัญญำจะเป็ น
สัญญำเช่ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ถ้ำสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลำ
หนึ่งเพื่อกำรแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
บริ ษทั ประเมินอำยุสัญญำเช่ำตำมระยะเวลำที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญำเช่ำหรื อตำมระยะเวลำที่เหลืออยู่ของสัญญำเช่ำ
ที่มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลำตำมสิ ทธิ เลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ ำหำกมีควำมแน่ นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ
เลือกนั้นและระยะเวลำตำมสิ ทธิ เลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่ นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิ เลือก
นั้น ทั้งนี้ พิจำรณำถึงผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรื อ กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรต่ออำยุของสัญญำเช่ำดังกล่ำว เป็ นต้น
บริ ษทั ในฐำนะผูเ้ ช่ำ
บริ ษทั ใช้วิธีกำรบัญชีเดียวสำหรับกำรรับรู ้รำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เว้นแต่สัญญำเช่ำระยะสั้น
และสัญญำเช่ำที่สินทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล (วันที่สินทรัพย์อำ้ งอิงพร้อมใช้งำน) บริ ษทั
บันทึกสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ซ่ ึงแสดงสิ ทธิในกำรใช้สินทรัพย์อำ้ งอิงและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยชำระตำม
สัญญำเช่ำ
ก) สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
สิ น ทรั พย์สิ ทธิ กำรใช้วดั มูล ค่ำด้วยรำคำทุน หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม ผลขำดทุ น จำกกำรด้อยค่ ำสะสม และ
ปรั บปรุ งด้วยกำรวัดมูลค่ำของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำใหม่ รำคำทุนของสิ นทรั พย์สิทธิ กำรใช้ ประกอบด้วย
จำนวนเงินของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู ้เริ่ มแรก ต้นทุนทำงตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ำย
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ชำระตำมสัญญำเช่ ำ ณ วันที่ สัญญำเช่ ำเริ่ มมีผลหรื อก่ อ นวัน ที่สัญญำเช่ ำเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตำม
สัญญำเช่ำที่ได้รับ
รำคำทุนของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้รวมถึงประมำณกำรต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผูเ้ ช่ำในกำรรื้ อและ ขนย้ำย
สิ นทรั พย์อำ้ งอิง กำรบูรณะสถำนที่ต้ งั ของสิ นทรั พย์อำ้ งอิงหรื อกำรบูรณะสิ นทรัพย์อำ้ งอิงให้อยู่ในสภำพ
ตำมที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญำเช่ำ
ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้คำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุของสัญญำ
เช่ำหรื ออำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้แต่ละประเภทแล้วแต่ระยะเวลำใดจะสั้น
กว่ำ ดังนี้
พื้นที่สำนักงำนเช่ำ

3 ปี

เครื่ องใช้สำนักงำน

3 ปี

ข) หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบด้วยค่ำเช่ำคงที่หักด้วยสิ่ งจูงใจตำมสัญญำเช่ำ จำนวนเงินที่คำด
ว่ำจะจ่ำยภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใช้สิทธิ ของสิ ทธิ เลือกซื้ อซึ่ งมีควำมแน่ นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลที่บริ ษทั จะใช้สิทธิ น้ นั และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกข้อกำหนดของสัญญำ
เช่ำแสดงให้เห็นว่ำบริ ษทั จะใช้สิทธิ ในกำรยกเลิกสัญญำเช่ ำ บริ ษทั บันทึกค่ำเช่ำผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี
หรื ออัตรำเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เหตุกำรณ์หรื อเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยชำระนั้นได้เกิดขึ้น
บริ ษทั คิดลดมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำโดยใช้อตั รำดอกเบี้ยกำรกูย้ มื ส่ วนเพิ่ม ณ
วัน ที่ สัญญำเช่ ำมีผล หำกอัตรำดอกเบี้ ยตำมนัยของหนี้ สิ น สัญญำเช่ ำนั้นไม่สำมำรถกำหนดได้ ทั้งนี้ อตั รำ
ดอกเบี้ ยกำรกู้ยืม ส่ วนเพิ่ ม อ้ำงอิ งจำกอัต รำผลตอบแทนของพัน ธบัต รรั ฐ บำลปรั บ ด้วยค่ ำควำมเสี่ ยงที่
เหมำะสมตำมระยะเวลำของสัญญำเช่ำนั้น หลังจำกวันที่สัญญำเช่ ำเริ่ มมีผล มูลค่ำตำมบัญชี ของหนี้ สินตำม
สัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นจำกดอกเบี้ยของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ และลดลงจำกกำรจ่ำยชำระหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
นอกจำกนี้ มูลค่ำตำมบัญชีของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำจะถูกจัดมูลค่ำใหม่เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ
กำรเปลี่ยนแปลงกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ ำ หรื อกำรเปลี่ยนแปลงในกำรประเมินสิ ทธิ เลือกซื้ อสิ นทรั พย์
อ้ำงอิง
ค) สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำซึ่งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ
สั ญ ญำเช่ ำที่ มี อ ำยุสั ญ ญำเช่ ำ 12 เดื อ นหรื อ น้อ ยกว่ำนับ ตั้งแต่ วนั ที่ สั ญ ญำเช่ ำเริ่ มมี ผ ล หรื อ สั ญ ญำเช่ ำซึ่ ง
สิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ จะบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
5.9

เงินกู้ยืม
เงินกูย้ ืมรับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนกำรจัดทำรำยกำรที่เกิดขึ้น เงินกูย้ ืมวัดมูลค่ำ
ในเวลำต่อมำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำยตำมวิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ผลต่ำงระหว่ำงเงินที่ได้รับ (หักด้วยต้นทุนกำรจัดทำ
รำยกำรที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำยคืนเพื่อชำระหนี้น้ นั จะรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้ มื
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ค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยไปเพื่อให้ได้เงินกูม้ ำจะรับรู ้เป็ นต้นทุนกำรจัดทำรำยกำรเงินกูใ้ นกรณี ที่มีควำมเป็ นไปได้ที่จะใช้วงเงินกู้
บำงส่ วนหรื อทั้งหมด ในกรณี น้ ี ค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรับรู ้จนกระทัง่ มีกำรถอนเงิน หำกไม่มีหลักฐำนที่มีควำมเป็ นไปได้ที่
จะใช้วงเงินบำงส่ วนหรื อทั้งหมดค่ำธรรมเนี ยมจะรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำสำหรับกำรให้บริ กำรสภำพคล่องและจะ
ตัดจำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงินกูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เงินกูย้ ืมจัดประเภทเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนเมื่อบริ ษทั ไม่มีสิทธิ อนั ปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็ นเวลำไม่
น้อยกว่ำ 12 เดือน นับจำกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
5.10 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี ประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้จะรับรู ้ใน
กำไรหรื อ ขำดทุ น ยกเว้น ส่ วนภำษี เงิน ได้ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ รำยกำรที่ รับ รู ้ ในกำไรขำดทุ น เบ็ดเสร็ จอื่ น หรื อ รำยกำรที่ รับ รู ้
โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้ำของ ในกรณี น้ ี ภำษี เงิน ได้ตอ้ งรั บ รู ้ ในกำไรขำดทุ น เบ็ดเสร็ จอื่ น หรื อ โดยตรงไปยังส่ วนของ
เจ้ำของตำมลำดับ
ภำษีเงิน ได้ของปี ปั จจุบนั คำนวณจำกอัตรำภำษี ตำมกฎหมำยภำษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะมีผล
บังคับใช้ภำยในสิ้ นรอบระยะเวลำที่รำยงำนในประเทศที่บริ ษทั ต้องดำเนิ นงำนอยู่และเกิดรำยได้เพื่อเสี ยภำษี ผูบ้ ริ หำรจะ
ประเมินสถำนะของกำรยืน่ แบบแสดงรำยกำรภำษีเป็ นงวดๆ ในกรณี ที่มีสถำนกำรณ์ที่กำรนำกฎหมำยภำษี ไปปฏิบตั ิข้ ึนอยู่
กับ กำรตี ควำม และจะตั้งประมำณกำรค่ ำใช้จ่ำยภำษีที่ เหมำะสมจำกจำนวนที่ คำดว่ำจะต้อ งจ่ำยชำระภำษี แก่ หน่ วยงำน
จัดเก็บ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรับรู ้ตำมวิธีหนี้ สิน เมื่อเกิดผลต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน และรำคำ
ตำมบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงิน
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษ ัท จะไม่รับ รู ้ ภ ำษี เงิน ได้รอกำรตัดบัญ ชี ที่ เกิ ดจำกกำรรั บ รู ้ เริ่ มแรกของรำยกำรสิ น ทรั พย์หรื อ รำยกำร
หนี้ สินที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุ รกิจ และ ณ วันที่เกิดรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรื อขำดทุนทั้ง
ทำงบัญชีหรื อทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีคำนวณจำกอัตรำภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร)ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่
คำดได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะมีผลบังคับ ใช้ภำยในสิ้ น รอบระยะเวลำที่ รำยงำน และคำดว่ำอัตรำภำษี ดงั กล่ำวจะนำไปใช้เมื่อ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีกำรจ่ำยชำระ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู ้หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ วำ่ บริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะนำจำนวน
ผลต่ำงชัว่ ครำวนั้นมำใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิ จกำรมีสิทธิ ตำม
กฎหมำยที่จะนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั มำหักกลบกับหนี้ สินภำษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ภำษีเงิน
ได้รอกำรตัดบัญ ชี และหนี้ สิ น ภำษี เงิ น ได้รอกำรตัดบัญ ชี เกี่ ยวข้อ งกับ ภำษี เงิน ได้ที่ ป ระเมิ น โดยหน่ วยงำนจัดเก็บ ภำษี
หน่ วยงำนเดียวกันโดยกำรเรี ยกเก็บเป็ นหน่ วยภำษีเดียวกันหรื อหน่ วยภำษีต่ำงกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ำยหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภำษี
เงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
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5.11

ผลประโยชน์ พนักงำน
บริ ษ ัทได้จัดให้มี โครงกำรผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนในหลำยรู ปแบบ บริ ษ ัทมี ท้ ังโครงกำรสมทบเงิ นและโครงกำร
ผลประโยชน์
บริ ษทั รับรู ้ หนี้ สิน ค่ำใช้จ่ำยสำหรับโบนัส และรั บรู ้ประมำณกำรผลประโยชน์ เมื่อมีภำระผูกพันตำมกฎหมำย หรื อตำม
ประเพณี ปฏิบตั ิในอดีต ซึ่งก่อให้เกิดภำระผูกพันจำกกำรอนุมำน
สำหรับโครงกำรสมทบเงินบริ ษทั จะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนในจำนวนเงินที่คงที่ บริ ษทั ไม่มีภำระผูกพันทำงกฎหมำยหรื อ
ภำระผูกพันจำกกำรอนุ มำนที่จะต้องจ่ำยเงินเพิ่มเมื่อได้มีกำรจ่ำยเงินสมทบไปแล้ว ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะ
จ่ำยให้พนักงำนทั้งหมดสำหรับกำรให้บริ กำรจำกพนักงำนทั้งในอดีตและปัจจุบนั บริ ษทั จะจ่ำยสมทบให้กบั กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ ซึ่ งบริ หำรโดยผูจ้ ดั กำรกองทุนภำยนอกตำมเกณฑ์และข้อกำหนดของพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 เงินสมทบจะถูกรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถึงกำหนดชำระ สำหรับเงินสมทบจ่ำยล่วงหน้ำจะถูกรับรู ้
เป็ นสิ นทรัพย์จนกว่ำจะมีกำรได้รับเงินคืนหรื อหักออกเมื่อครบกำหนดจ่ำย
สำหรับโครงกำรผลประโยชน์ คือ โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่ไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซึ่ งจะกำหนดจำนวน
เงินผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รับเมื่อเกษียณอำยุ โดยส่ วนใหญ่จะขึ้นอยู่กบั หลำยปั จจัย เช่น อำยุ จำนวนปี ที่ให้บริ กำร
และค่ำตอบแทน
หนี้ สินสำหรับโครงกำรผลประโยชน์จะรับรู ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนหักด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงกำร ภำระผูกพันนี้ คำนวณโดยนักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยอิสระ
ทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมำณกำรไว้ ซึ่ งมูลค่ำปั จจุบนั ของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลด
กระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใช้อตั รำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะ
จ่ำยภำระผูกพัน และวันครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลำที่ตอ้ งชำระภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
กำไรและขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ที่เกิดขึ้นจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์หรื อกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐำน
จะต้องรับรู ้ในส่ วนของเจ้ำของผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และได้รวมอยูใ่ นกำไรสะสมในงบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้ำของ
ต้นทุนบริ กำรในอดีตจะถูกรับรู ้ทนั ทีในกำไรหรื อขำดทุน

5.12

ประมำณกำรหนี้สิน
ประมำณกำรหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อบริ ษทั มีภำระผูกพันในปัจจุบนั ตำมกฎหมำยหรื อตำมข้อตกลงที่จดั ทำไว้ อันเป็ นผลสื บ
เนื่ องมำจำกเหตุกำรณ์ ในอดีตซึ่ งกำรชำระภำระผูกพันนั้นมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะส่ งผลให้บริ ษทั ต้องสู ญเสี ย
ทรัพยำกรออกไป และประมำณกำรจำนวนที่ตอ้ งจ่ำยได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
บริ ษทั จะวัดมูลค่ำของจำนวนประมำณกำรหนี้ สิ น โดยใช้มูลค่ำปั จจุบ ันของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยชำระภำระผูกพัน
โดยใช้อตั รำก่อนภำษีซ่ ึ งสะท้อนถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปั จจุบนั ของมูลค่ำของเงินตำมเวลำและควำมเสี่ ยงเฉพำะของ
หนี้สินที่กำลังพิจำรณำอยู่ กำรเพิ่มขึ้นของประมำณกำรหนี้สินเนื่องจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำจะรับรู ้เป็ นดอกเบี้ยจ่ำย
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5.13

กำรจ่ ำยโดยใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์
กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตรำสำรทุน บริ ษทั จะวัดมูลค่ำสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ได้รับและกำรเพิ่มขึ้นของส่ วนของ
เจ้ำของที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้วยมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนที่ออกให้ ณ วันที่บริ ษทั ได้รับสิ นค้ำหรื อคู่สัญญำได้ให้บริ กำร ถ้ำ
สิ่ งตอบแทนที่บริ ษ ัทได้รับสำมำรถระบุ ได้ (ถ้ำมี) มีมูลค่ำต่ ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนที่ ออก โดยปกติสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำมีสิ่งตอบแทนอื่นที่บริ ษทั ได้รับ บริ ษทั วัดมูลค่ำของสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ไม่สำมำรถระบุได้ที่ได้รับด้วย
ผลแตกต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของกำรจ่ำยชำระโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์และมูลค่ำยุติธรรมของสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ สำมำรถ
ระบุได้ที่ได้รับมำ (หรื อที่จะได้รับ) ทั้งนี้บริ ษทั จะวัดมูลค่ำของสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ไม่สำมำรถระบุที่ได้รับมำ ณ วันที่ให้สิทธิ

5.14

ทุนเรื อนหุ้น
หุน้ สำมัญจะจัดประเภทไว้เป็ นส่ วนของเจ้ำของ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกำรออกหุ ้นใหม่หรื อสิ ทธิ ในกำรซื้ อขำยหุ ้นที่จ่ำย
ออกไปโดยแสดงรำยกำรดังกล่ำวด้วยจำนวนเงินสุ ทธิ จำกภำษีไว้เป็ นรำยกำรหักในส่ วนของเจ้ำของ โดยนำไปหักจำกสิ่ ง
ตอบแทนที่ได้รับจำกกำรออกตรำสำรทุนดังกล่ำว

5.15

กำรรับรู้ รำยได้
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู ้เมื่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้โอนอำนำจควบคุมในสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว รำยได้จำกกำรขำย
แสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบกำกับสิ นค้ำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม สำหรับสิ นค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่ วนลดแล้ว
ในกรณี ที่มีกำรขำยสิ นค้ำพร้อมกำรให้บริ กำร (Multiple element arrangements) องค์ประกอบของรำยได้จะปั นส่ วนตำม
สัดส่ วนให้กบั สิ นค้ำที่ส่งมอบและภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิในกำรให้บริ กำรที่รวมอยูใ่ นสัญญำโดยให้มีควำมสัมพันธ์กบั รำคำขำย
แบบเอกเทศของสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่แตกต่ำงกันตำมข้อผูกพันตำมสัญญำ
รำยได้ที่ รับ รู ้ แล้วแต่ยงั ไม่ถึงกำหนดเรี ยกช ำระตำมสั ญญำแสดงไว้เป็ น “สิ น ทรั พย์ที่ เกิ ดจำกสั ญญำ” ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็ นลูกหนี้อื่นเมื่อกิจกำรมีสิทธิที่จะได้รับชำระโดยปรำศจำกเงื่อนไข
จำนวนเงินที่กิจกำรได้รับหรื อมีสิทธิ ได้รับจำกลูกค้ำแต่ยงั มีภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้กบั ลูกค้ำแสดงไว้เป็ น “หนี้ สินที่เกิดจำก
สัญญำ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซึ่งจะรับรู ้เป็ นรำยได้เมื่อได้ปฏิบตั ิตำมภำระที่ระบุไว้ในสัญญำเสร็ จสิ้ น

5.16

ข้ อมูลจำแนกตำมส่ วนงำน
ส่ วนงำนด ำเนิ น งำนได้ถู กรำยงำนในลักษณะเดี ยวกับ รำยงำนภำยในที่ น ำเสนอให้ผูม้ ีอ ำนำจตัดสิ น ใจสู งสุ ดด้ำนกำร
ดำเนิ นงำน ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนหมำยถึงบุคคลที่มีหน้ำที่ในกำรจัดสรรทรัพยำกรและประเมินผล
กำรปฏิบตั ิงำนของส่ วนงำนดำเนินงำน ซึ่งพิจำรณำว่ำคือ คณะกรรมกำรบริ ษทั ที่ทำกำรตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์

6.

กำรประมำณมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินเปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่เกี่ยวข้อง
(ก)

เครื่ องมือทำงกำรเงินในระดับที่ 1
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่ซ้ื อขำยในตลำดที่ มีสภำพคล่องอ้ำงอิงจำกรำคำเสนอซื้ อขำย ณ วันที่ในงบกำรเงิน
ตลำดจะถือเป็ นตลำดที่มีสภำพคล่องเมื่อรำคำเสนอซื้อขำยมีพร้อมและสม่ำเสมอ และรำคำนั้นแสดงถึงรำยกำรในตลำดที่เกิดขึ้น
จริ งอย่ำงสม่ำเสมอ ในรำคำซึ่ งคู่สัญญำซึ่ งเป็ นอิสระจำกกันพึงกำหนดในกำรซื้ อขำย (Arm’s length basis) รำคำเสนอซื้ อขำยที่
ใช้สำหรับสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่ถือโดยบริ ษทั ได้แก่รำคำเสนอซื้อปั จจุบนั เครื่ องมือทำงกำรเงินนี้รวมอยู่ในระดับที่ 1
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(ข)

เครื่ องมือทำงกำรเงินในระดับที่ 2
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่ไม่ได้มีกำรซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องวัดมูลค่ำโดยใช้เทคนิ คกำรประเมิน
มูลค่ำซึ่งใช้ประโยชน์สูงสุ ดจำกข้อมูลในตลำดที่สังเกตได้ที่มีอยู่และอ้ำงอิงจำกประมำณกำรของกิจกำรเองมำใช้นอ้ ยที่สุด
เท่ ำที่ เป็ นไปได้ ถ้ำข้อมูลที่ เป็ นสำระสำคัญทั้งหมดในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมได้มำจำกข้อ มูลที่สั งเกตได้ เครื่ องมือนั้น จะ
รวมอยู่ในระดับที่ 2 โดยเทคนิ คเฉพำะในกำรประเมินมูลค่ำที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงินใช้มูลค่ำสิ นทรัพย์
สุ ทธิต่อหน่วยจำกบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน

(ค)

เครื่ องมือทำงกำรเงินในระดับที่ 3
ถ้ำข้อมูลที่ เป็ นสำระส ำคัญข้อใดข้อหนึ่ งหรื อมำกกว่ำไม่ได้มำจำกข้อมูลที่สังเกตได้ในตลำด เครื่ องมือนั้นจะรวมอยู่ใน
ระดับที่ 3
ไม่มีรำยกำรโอนระหว่ำงระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรมในระหว่ำงปี

7.

ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ ข้ อสมมติฐำนและกำรใช้ ดุลยพินิจ
กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจ ได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยูบ่ นพื้นฐำนของประสบกำรณ์ใน
อดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่เชื่อว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น
บริ ษทั มีกำรประมำณกำรทำงบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบัญชีอำจไม่
ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริ ง ประมำณทำงกำรบัญชี ที่สำคัญและข้อสมมติฐำนที่มีควำมเสี่ ยงอย่ำงเป็ นสำระสำคัญที่อำจเป็ นเหตุให้เกิ ด
กำรปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลำบัญชีหน้ำ มีดงั นี้
7.1

สั ญญำเช่ ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจใน
กำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรับโอนควำมเสี่ ยงและ
ผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่

7.2

ส่ วนปรับปรุ งอำคำร อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูป้ ระมำณกำรอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือสำหรับส่ วนปรับปรุ งอำคำร อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซึ่ งอำยุก ำรใช้งำนของสิ น ทรั พ ย์ส่ วนใหญ่ จะพิ จำรณำจำกอำยุก ำรใช้งำนเชิ งเทคนิ คและประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จ โดย
ผูบ้ ริ หำรจะมีกำรทบทวนค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำยเมื่ออำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำร
ประมำณกำรในงวดก่อนอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ หรื อมีกำรตัดจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภำพหรื อไม่ได้ใช้งำนโดยกำรขำย
หรื อเลิกใช้

7.3

ค่ ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ ำจะเกิดขึน้ ของลูกหนี้กำรค้ ำและสิ นทรัพย์ ที่เกิดจำกสั ญญำ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำและสิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ ฝ่ ำยบริ หำร
จำเป็ นต้อ งใช้ดุลยพินิ จในกำรประมำณกำรผลขำดทุ น ด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้ น จำกลู กหนี้ แต่ล ะรำย โดยคำนึ งถึ ง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่คำดกำรณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้ำที่มีควำมเสี่ ยงด้ำน
เครดิ ตที่ ค ล้ำยคลึ งกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อ มู ล ผลขำดทุ น ด้ำนเครดิ ต จำกประสบกำรณ์ ในอดี ตและกำรคำดกำรณ์ ส ภำวะ
เศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อำจไม่ได้บ่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกค้ำที่เกิดขึ้นจริ งในอนำคต
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7.4

ประมำณกำรกำรด้อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ผูบ้ ริ หำรทดสอบกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์เมื่อมีเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์บ่งชี้ ตำมที่ได้กล่ำวในหมำยเหตุ 5.7

7.5

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวบำงรำยกำรซึ่ งมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่จะใช้สิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษี โดยกำรประมำณกำรของผูบ้ ริ หำร ซึ่ งมีขอ้ สมมติฐำนจำกกำรคำดกำรณ์ผลกำไรที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน
อนำคต และปรั บปรุ งด้วยปั จจัยควำมผันผวนภำยนอกอย่ำงอื่นที่คำดว่ำจะกระทบต่อประมำณผลกำไรที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
รวมทั้งกำรพิจำรณำกำรใช้ผลขำดทุนทำงภำษีในอดีต ซึ่งผูบ้ ริ หำรได้พิจำรณำด้วยหลักควำมระมัดระวังรอบคอบ

7.6

กำรจ่ ำยโดยใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์
ผูบ้ ริ หำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนที่ออกให้ ณ วันที่วดั มูลค่ำ โดยอ้ำงอิงกับรำคำตลำดของตรำสำรทุน และ
บันทึกมูลค่ำต่ำกว่ำของมูลค่ำสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ได้รับกับมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุน เป็ นรำยจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
และส่ วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ในจำนวนเดียวกัน ตำมที่ได้กล่ำวในหมำยเหตุ 5.13

7.7

ค่ ำเผื่อกำรด้อยค่ ำของเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ในกำรประมำณกำรค่ ำเผื่อ กำรด้อ ยค่ ำของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ย ฝ่ ำยบริ ห ำรพิจ ำรณำจำกข้อ มูล ผลขำดทุ น จำกกำร
ดำเนินงำนที่ผำ่ นและปัจจัยอื่น โดยใช้หลักควำมระมัดระวังในกำรพิจำรณำด้อยค่ำดังกล่ำว

7.8

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
มูล ค่ ำปั จจุ บ ัน ของภำระผูกพัน ผลประโยชน์ พ นัก งำนขึ้ น อยู่กับ หลำยปั จจัยที่ ใช้ในกำรคำนวณตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์
ประกันภัยโดยมีขอ้ สมมติฐำนหลำยตัว รวมถึงข้อสมมติฐำนเกี่ยวกับอัตรำคิดลด กำรเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐำนเหล่ำนี้
จะส่ งผลกระทบต่อมูลค่ำของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
กลุ่มบริ ษทั ได้พิจำรณำอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในแต่ละปี ซึ่ งได้แก่ อตั รำดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในกำรกำหนดมูลค่ำปั จจุบนั
ของประมำณกำรกระแสเงิน สดที่ คำดว่ำจะต้อ งจ่ำยภำระผูกพัน ผลประโยชน์พ นักงำน ในกำรพิ จำรณำอัตรำคิ ดลดที่
เหมำะสมกลุ่มบริ ษทั พิจำรณำใช้อตั รำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ตอ้ งจ่ำย
ชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ และมีอำยุครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลำที่ตอ้ งจ่ำยชำระภำระผูกพันผลประโยชน์
พนักงำนที่เกี่ยวข้อง
ข้อสมมติฐำนหลักอื่นๆสำหรับภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนอ้ำงอิงกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั ในตลำด ข้อมูลเพิ่มเติม
เปิ ดเผยในหมำยเหตุ 21

8.

กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในกำรบริ หำรทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของบริ ษทั เพื่อ
สร้ำงผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดำรงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ำงของทุนที่เหมำะสมเพื่อลด
ต้นทุนของเงินทุนในกำรดำรงไว้หรื อปรับโครงสร้ำงของทุน บริ ษทั อำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น กำรคืนทุน
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กำรออกหุน้ ใหม่ หรื อกำรขำยทรัพย์สินเพื่อลดภำระหนี้สิน
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9.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝำกธนำคำรประเภทเมื่อทวงถำม
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
บำท
บำท
บำท
บำท
55,000
21,067
40,000
16,723
87,268,846
42,016,540
83,853,986
41,056,466
87,323,846
42,037,607
83,893,986
41,073,189

เงินฝำกธนำคำรประเภทเมื่อทวงถำมเป็ นเงินฝำกออมทรัพย์และกระแสรำยวัน มีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ งอยู่ที่ร้อยละ 0.05 - 0.4 ต่อปี
(2562 : ร้อยละ 0.20 - 1.30 ต่อปี )
10.

ลูกหนี้กำรค้ ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ
ลูกหนี้ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
ต้นทุนบริ กำรจ่ำยล่วงหน้ำ
อื่นๆ
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
บำท
บำท
บำท
บำท
2,355,810
34,398
2,323,055
34,398
10,384,585
9,876,633
10,384,585
9,876,633
42,500
19,269
42,500
19,269
2,028,696
1,821,062
2,002,117
1,821,062
1,843,461
1,843,461
192,155
319,616
131,661
317,740
16,847,207
12,070,978
16,727,379
12,069,102
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ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่ำ 12 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
บำท
บำท
บำท
บำท
2,355,351
2,322,596
459

22,796
5,596
6,006
-

459

22,796
5,596
6,006
-

2,355,810

34,398

2,323,055

34,398

2,355,810

34,398

2,323,055

34,398

ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้กำรค้ำที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ยอดยกมำ
ลดลง
ยอดคงเหลือ

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
บำท
บำท
บำท
บำท
(268,830)
(268,830)
268,830
268,830
-

ในระหว่ำงปี 2562 บริ ษทั ได้โอนกลับค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญทั้งจำนวน 0.27 ล้ำนบำท เนื่องจำกได้รับชำระเงินจำกลูกหนี้
11.

สิ นค้ ำคงเหลือ

สิ นค้ำพำณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
สิ นค้ำอุปโภคและบริ โภค
รวมสิ นค้ำคงเหลือ

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
บำท
บำท
บำท
บำท
14,600
14,600
844
405,050
405,050
844
419,650
419,650

26

บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
12.

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่นระหว่ำงปี ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินฝำกประจำ
ทีค่ รบกำหนด
เงินลงทุนเพื่อค้ ำ
ภำยใน 1 ปี
บำท
บำท
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ซื้อ
จำหน่ำย
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ซื้อ
จำหน่ำย
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม

60,224,034
106,000,000
(100,069,227)
683,085
66,837,892
45,000,000
(107,257,515)
(893,315)
3,687,062

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

51,033,472
248,813
(50,000,000)
1,282,285
(1,148,097)
134,188

รวม
บำท

111,257,506
106,248,813
(150,069,227)
683,085
68,120,177
45,000,000
(108,405,612)
(893,315)
3,821,250

มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่นมีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินฝำกประจำ
ทีค่ รบกำหนด
เงินลงทุนเพื่อค้ ำ
ภำยใน 1 ปี
บำท
บำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
รำคำทุน
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม

4,580,377
(893,315)
3,687,062

134,188
134,188

รวม
บำท
4,714,565
(893,315)
3,821,250

เงินลงทุนเพื่อค้ ำ
ในระหว่ำงปี 2563 บริ ษทั มีกำรจำหน่ ำยเงินลงทุนในกองทุนรวมในประเทศหลำยแห่ งจำนวนเงินรวม 106.30 ล้ำนบำท และเกิดผล
ขำดทุ นจำกกำรขำยกองทุ นดังกล่ำว โดยรับ รู ้ เข้ำสู่ งบกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบกำไรขำดทุน เบ็ดเสร็ จเฉพำะกิ จกำรเป็ น
จำนวนเงิน 0.96 ล้ำนบำท
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้ำอ้ำงอิงจำกมูลค่ำทรั พย์สินสุ ทธิ ( Net Asset Value ) ต่อหนึ่ งหน่ วยลงทุน ณ วันทำกำร
สุ ดท้ำยของวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำยุติธรรมนี้ถูกจัดอยูใ่ นระดับที่ 1 ของลำดับขั้นของมูลค่ำยุติธรรม
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เงินฝำกประจำทีค่ รบกำหนดภำยใน 1 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีเงินฝำกประจำกับสถำบันกำรเงินส่ วนที่ไม่ติดภำระค้ ำประกันที่มีอำยุต้ งั แต่วนั ฝำก จนถึง
วันครบกำหนดอยูร่ ะหว่ำง 3 ถึง 12 เดือนและมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 0.2 – 0.37 และ 0.7 - 1.5 ต่อปี ตำมลำดับ
13.

เงินทดรองจ่ ำยที่เกีย่ วข้ องกับกำรโอนกิจกำรทั้งหมด
เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 บริ ษทั (ผูร้ ับโอน)ได้ทดรองจ่ำยค่ำภำษีเงินได้และภำษีธุรกิจเฉพำะให้กบั บริ ษทั ออคิด วิลล์ จำกัด (ผูโ้ อน)
จ ำนวน 30.16 ล้ ำนบำท ซึ่ งมี ข้อ ตกลงให้ ช ำระคื น เมื่ อ บริ ษั ท ออคิ ด วิ ล ล์ จ ำกั ด ได้รั บ เงิ น คื น ภำษี จ ำกรำยกำรเข้ ำซื้ อและ
รับโอนกิ จกำรทั้งหมดจำกกรมสรรพำกร ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งกำรได้รับสิ ทธิ กำรยกเว้นภำษีอำกรจำกกำรควบเข้ำกันหรื อ
โอนกิจกำรทั้งหมดให้แก่กนั จำกผูม้ ีอำนำจลงนำมของสำนักงำนสรรพำกรพื้นที่ของผูร้ ับโอนเมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2559 และเมื่อบริ ษทั
ออคิด วิลล์ จำกัด ได้รับเงินคืนจำกภำษีดงั กล่ำวและชำระบัญชีแล้วเสร็ จจะนำเงินดังกล่ำวส่ งคืนแก่บริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม ผูม้ ีอำนำจลง
นำมของสำนักงำนสรรพำกรพื้นที่ของผูโ้ อน ได้พิจำรณำคืนเงินดังกล่ำวให้แก่ บริ ษทั ออคิด วิลล์ จำกัด ทั้งจำนวนแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั
ได้รับเงินคืนภำษีจำกรำยกำรดังกล่ำวเมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2563

14.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
สั ดส่ วน
ทุนเรียก
ค่ ำเผื่อกำรด้อย
รวมเงินลงทุนใน
เงินลงทุน
ชำระแล้ว
รำคำทุน
ค่ ำเงินลงทุน
บริษัทย่ อย - สุ ทธิ
บริษัท
(ร้ อยละ)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
บริ ษทั ทันใจ ดิสทริ บิวชัน่ จำกัด
99.97
1,000,000
1,000,000
(1,000,000)
บริ ษทั ทันใจดี มันนี่ เซอร์วสิ จำกัด 75.00
1,250,000
937,500
937,500
937,500
รวม
ในระหว่ำงปี 2563 บริ ษ ัท ได้มี กำรพิ จำรณำเรื่ อ งกำรด้อ ยค่ ำเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ย (บริ ษ ัท ทัน ใจ ดิ ส ทริ บิ วชั่น จ ำกัด ) ตำม
มำตรฐำนกำรบัญชี อย่ำงเคร่ งครั ด เหตุเนื่ องจำก บริ ษทั อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำแพลตฟอร์ มเพื่อที่จะรองรับกำรใช้งำนของลูกค้ำใน
ธุ รกิจ ทันใจ ดิสทริ บิวชั่น จึงทำให้ผลกำรดำเนิ นงำนในบริ ษทั ย่อยยังไม่มีกำไร และมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นติดลบ ประกอบกับ มีกำร
ปรับแผนงำนจำกเดิมให้เกิดประสิ ทธิภำพและมีควำมรัดกุมมำกขึ้น จึงทำให้เกิดกำรชะลอตัวของรำยได้ ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั จึงบันทึก
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เป็ นจำนวนเงิน 1,000,000 บำท โดยบริ ษทั รับรู ้เข้ำสู่ งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพำะกิจกำร
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั เชื่อว่ำหำกกำรพัฒนำแพลตฟอร์ มแล้วเสร็ จ และเมื่อบริ ษทั ได้เริ่ มโปรโมชัน่ เพื่อขยำยฐำนลูกค้ำในระหว่ำงปี
2564 ประกอบกับบริ ษทั จะกระตุน้ ยอดขำย โดยกำรจัดโปรโมชัน่ ตลอดทั้งปี ตลอดจนรวมถึงกำรที่บริ ษทั ได้มีกำรวำงแผนที่จะขำย
ไลน์สินค้ำเพิ่มเติม ซึ่ งอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำกับคู่คำ้ หลำยรำย คำดว่ำจะมีกำรลงนำมเกิดขึ้นในระหว่ำงปี 2564 ก็จะส่ งผลให้บริ ษทั
ย่อยมีผลกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ้นได้
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ที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้ งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2562 มีมติอนุ มตั ิให้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยชื่ อ บริ ษทั ทันใจ ดิสทริ บิวชัน่
จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ จดั ตั้งบริ ษทั จำนวน 1,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ ้นสำมัญจำนวน 10,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ
100 บำท เพื่อดำเนิ นธุ รกิจจำหน่ ำยสิ นค้ำอุปโภค-บริ โภค บริ ษทั ทันใจ ดิสทริ บิวชัน่ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม
2562 บริ ษทั ลงทุนในหุน้ สำมัญซึ่งคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2563 มีมติอนุมตั ิให้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยบริ ษทั ทันใจดี มันนี่ เซอร์วสิ
จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่จดั ตั้งบริ ษทั จำนวน 5,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ ้นสำมัญจำนวน 50,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุน้ ละ 100 บำท และทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ณ วันที่จดั ตั้งบริ ษทั จำนวน 1,250,000 บำท ประกอบด้วยหุ ้นสำมัญจำนวน 50,000
หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 25 บำท เพื่อดำเนิ นให้บริ กำรทำงกำรเงิน โดยกำรเป็ นตัวแทนหรื อนำยหน้ำให้กับธนำคำรหรื อสถำบัน
กำรเงินต่ำงๆ ตัวแทนรับโอนเงิน ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ และกำรเป็ นตัวแทนรับชำระ ค่ำบริ กำร ค่ำสิ นค้ำและรับเติม
เงิน บริ ษทั ทันใจดี มันนี่ เซอร์ วิส จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2563 บริ ษทั ลงทุนในหุ ้นสำมัญซึ่ งคิดเป็ น
อัตรำร้อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีมติอนุ มตั ิให้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โซลูชนั่ ฟลำย จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่จดั ตั้งบริ ษทั จำนวน 5,000,000 บำท ประกอบด้วยหุน้ สำมัญจำนวน 50,000
หุ ้น มูล ค่ ำที่ ตรำไว้หุ้ น ละ 100 บำท และทุ น จดทะเบี ยนที่ ช ำระแล้ว ณ วัน ที่ จัดตั้งบริ ษ ัท จำนวน 1,250,000 บำท ประกอบด้วย
หุ ้นสำมัญจำนวน 50,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 25 บำท วัตถุประสงค์เพื่อให้บริ กำรทำงสื่ อโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ โดยอำศัย
ช่องทำงกำรติดต่อเครื อข่ำยร้ำนค้ำ ปลีก-ร้ำนค้ำส่ งที่มีอยู่ของบริ ษทั โดยกำรลงทุนในหุ ้นสำมัญดังกล่ำวคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 75.00
ของทุน จดทะเบียนที่ช ำระแล้วในบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ได้มีมติที่ ประชุ มคณะกรรมกำร ครั้ งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15
กุมภำพันธ์ 2564 (ตำมหมำยเหตุ 33.2 ข้อย่อย 2) บริ ษทั ได้มีกำรปรับปรุ งแก้ไขรำยละเอียดกำรจัดตั้งบริ ษทั ย่อย ดังกล่ำว อนุ มตั ิให้
ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขรำยละเอี ย ดกำรจัด ตั้ง บริ ษ ัท ย่อ ย จำกเดิ ม แก้ไ ขเป็ นทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ที่ อ อกช ำระแล้ว 1,000,000 บำท
ประกอบด้วยหุน้ สำมัญจำนวน 10,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท ทั้งนี้ บริ ษทั คำดว่ำจะจดทะเบียนภำยใน ไตรมำสที่ 1 ของ
ปี 2564
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15.

ส่ วนปรับปรุ งอำคำร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
งบกำรเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2562
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
กำรซื้อเพิ่มขึ้น
กำรจำหน่ำย
โอน เข้ำ (ออก)
กำรตัดจำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำ (หมำยเหตุ 25)
โอนกลับด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี – สุ ทธิ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2563
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี – สุ ทธิ
กำรซื้อเพิ่มขึ้น
กำรจำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำ (หมำยเหตุ 25)
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

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

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

5,712,327
(3,303,490)
(1,801,108)
607,729

4,601,136
(3,031,987)
(991,578)
577,571

2,616,822
(1,892,063)
724,759

3,078,660
3,078,660

39,277,322
(10,478,030)
(23,810,573)
4,988,719

361,362
6,142,754
(21,017,888)
(1,178,381)
21,017,888
5,325,735

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
5,097,427

724,759
(724,758)
1

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
10,423,163

6,504,116
(1,178,381)
5,325,735

-

8,225,509
(3,128,082)
5,097,427

2,616,823
(2,616,822)
1

-

17,346,448
(6,923,285)
10,423,163

5,325,735
307,673
(1,323,480)
4,309,928

-

5,097,427
702,769
(1,377,565)
4,422,631

1
(1)
-

-

10,423,163
1,010,442
(1)
(2,701,045)
8,732,559

6,811,789
(2,501,861)
4,309,928

-

8,928,279
(4,505,648)
4,422,631

-

-

15,740,068
(7,007,509)
8,732,559
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2562
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
กำรซื้อเพิ่มขึ้น
กำรจำหน่ำย
โอน เข้ำ (ออก)
กำรตัดจำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำ (หมำยเหตุ 25)
โอนกลับด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี – สุ ทธิ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2563
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี – สุ ทธิ
กำรซื้อเพิ่มขึ้น
กำรจำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำ (หมำยเหตุ 25)

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

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

5,712,327
(3,303,490)
(1,801,108)
607,729

4,601,136
(3,031,987)
(991,578)
577,571

2,616,822
(1,892,063)
724,759

3,078,660
3,078,660

39,277,322
(10,478,030)
(23,810,573)
4,988,719

361,362
6,142,754
(21,017,888)
(1,178,381)
21,017,888
5,325,735

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
5,097,427

724,759
(724,758)
1

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
10,423,163

6,504,116
(1,178,381)
5,325,735

-

8,225,509
(3,128,082)
5,097,427

2,616,823
(2,616,822)
1

-

17,346,448
(6,923,285)
10,423,163

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ

5,325,735
307,673
(1,323,480)
4,309,928

-

5,097,427
656,319
(1,375,347)
4,378,399

1
(1)
-

-

10,423,163
963,992
(1)
(2,698,827)
8,688,327

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม

6,811,789
(2,501,861)

-

8,881,828
(4,503,429)

-

-

15,693,617
(7,005,290)

รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

4,309,928

-

4,378,399

-

-

8,688,327
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ในระหว่ำงปี 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จำหน่ำยรถยนต์ ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั โดยมีมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ที่
จำหน่ำยเท่ำกับ 1 บำท และมีกำไรจำกกำรจำหน่ำยเท่ำกับ 1.03 ล้ำนบำท
ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีกำรจำหน่ ำยเครื่ องมือและอุปกรณ์ เฟอร์ นิเจอร์และคุรุภณ
ั ฑ์ เครื่ องใช้สำนักงำน ให้แก่
ผูใ้ ห้เช่ำที่ดินและอำคำร และบำงส่ วนจำหน่ ำยให้แก่พนักงำนของบริ ษทั ซึ่งเป็ นเครื่ องมือและอุปกรณ์สำหรับธุ รกิจให้เช่ำอำคำรที่
ไม่ได้ใช้งำนในธุรกิจปั จจุบนั โดยมีมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ที่จำหน่ ำยเท่ำกับ 1.23 ล้ำนบำท และมีผลขำดทุนจำกกำรจำหน่ ำย
เท่ำกับ 0.74 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีค่ำเสื่ อมรำคำของส่ วนปรั บปรุ งอำคำรจำนวน 1.32 ล้ำนบำท (2562 : 1.18 ล้ำน
บำท) ได้รวมอยู่ในต้น ทุนจำกกำรให้เช่ ำและบริ กำร และค่ำเสื่ อมรำคำของสิ น ทรัพย์อื่นจำนวน 1.38 ล้ำนบำท (2562 : 2.04 ล้ำน
บำท) ได้รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีอุปกรณ์จำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชี ก่อน
หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 1.69 ล้ำนบำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 : จำนวนเงิน 4.20 ล้ำนบำท)
16.

สิ นทรัพย์ สิทธิกำรใช้
รำยกำรเคลื่อนไหว สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พื้นที่สำนักงำนเช่ ำ เครื่ องใช้ สำนักงำน
บำท
บำท
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
บวก สัญญำเช่ำที่เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563

รวม
บำท

21,368,413
21,368,413

185,792
185,792

21,368,413
185,792
21,554,205

(4,346,118)
(4,346,118)

(19,353)
(19,353)

(4,365,471)
(4,365,471)

17,022,295

166,439

17,188,734

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 บริ ษทั มีสัญญำที่มีผลต่อกำรบันทึกสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ดงั นี้
บริ ษ ัท มีกำรท ำสัญญำเช่ ำพื้น ที่ส ำนักงำนกับ บริ ษ ัทที่ ไม่เกี่ ยวข้อ ง มีระยะเวลำ 3 ปี (และต่ อได้ครำวละ 3 ปี เมื่อ สิ้ น สุ ดวัน ที่ตำม
สัญญำ) โดยมีระยะเวลำเริ่ ม 1 กุมภำพันธ์ 2562 สิ้ นสุ ด 30 พฤศจิกำยน 2567 ทั้งนี้ ฝ่ำยบริ หำรมีควำมตั้งใจว่ำจะต่ออำยุเมื่อสิ้ นสุ ด
สัญญำอีก 3 ปี อีกทั้งเมื่อพิจำรณำประกอบกับส่ วนปรับปรุ งอำคำรที่จะก่อนประโยชน์ถึง 6 ปี ด้วยเหตุน้ ีจึงบันทึกสิ นทรัพย์สิทธิกำร
ใช้และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำเป็ นระยะเวลำ 6 ปี
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
บริ ษทั มีกำรทำสัญญำเช่ำเครื่ องใช้สำนักงำนกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลำ 4 ปี โดยมีระยะเวลำเริ่ ม 20 สิ งหำคม 2563 สิ้ นสุ ด
19 สิ งหำคม 2567 ด้วยเหตุน้ ีจึงบันทึกสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำเป็ นระยะเวลำ 4 ปี
17.

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระหว่ ำงกำรติดตั้ง
บำท
บำท
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ
กำรซื้อเพิ่มขึ้น
ค่ำตัดจำหน่ำย (หมำยเหตุ 25)
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

รวม
บำท

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

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
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระหว่ ำงกำรติดตั้ง
บำท
บำท
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ
กำรซื้อเพิ่มขึ้น
กำรโอนเข้ำ (ออก)
ค่ำตัดจำหน่ำย (หมำยเหตุ 25)
กำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

รวม
บำท

830,435
102,700
1,318,183
(662,174)
1,589,144

512,544
3,377,818
(1,318,183)
(512,544)
2,059,635

1,342,979
3,480,518
(662,174)
(512,544)
3,648,779

30,761,519
(21,771,419)
(7,400,956)
1,589,144

4,897,178
(2,837,543)
2,059,635

35,658,697
(21,771,419)
(10,238,499)
3,648,779

ในระหว่ำงปี 2563 บริ ษทั มีกำรบันทึกค่ำตัดจำหน่ำยจำนวน 0.66 ล้ำนบำท โดยบันทึกเป็ นต้นทุนบริ กำรจำนวน 0.03 ล้ำนบำท และ
บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจำนวน 0.63 ล้ำนบำท (2562 : 0.93 ล้ำนบำท บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรทั้งจำนวน)
ในระหว่ำงปี 2563 บริ ษทั บันทึกค่ำเผือ่ จำกกำรด้อยค่ำสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน จำนวนเงิน 0.51 ล้ำนบำท ซึ่ งเป็ นโปรแกรมระหว่ำงกำร
ติดตั้งที่บริ ษทั ไม่ได้พฒั นำต่อแล้ว
18.

เจ้ ำหนี้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี้หมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
รำยได้รอกำรรับรู ้
รำยได้รับล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้อื่น
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
บำท
บำท
บำท
บำท
105,216
758,254
6,156
758,254
1,941,917
1,669,653
1,586,007
1,519,653
183,831
153,731
183,831
153,731
1,275,589
29,362
1,275,589
29,362
1,607,390
551,458
1,555,774
551,451
5,113,943
3,162,458
4,607,357
3,012,451
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
19.

หนี้สินตำมสั ญญำเช่ ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีสัญญำเช่ำสำนักงำน ได้จดั ประเภทใหม่เป็ นหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำในวันที่ 1 มกรำคม 2563 ซึ่ งเป็ น
ส่ วนหนึ่งของกระบวนกำรนำมำตรฐำนเรื่ องสัญญำเช่ำมำใช้เป็ นครั้งแรก

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หัก ดอกเบี้ยภำยใต้สัญญำเช่ำรอกำรตัดบัญชี
รวม
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุ ทธิจำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่ำหนึ่งปี

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563
บำท
19,476,764
(1,750,773)
17,725,991
(4,059,790)
13,666,201

มูลค่ำปัจจุบนั ของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำมีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ครบกำหนดภำยใน 1 ปี
ครบกำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563
บำท
4,059,790
13,666,201
17,725,991
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
20.

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
บำท
บำท
บำท
บำท
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์ภำยใน 12 เดือน
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที่จะจ่ำยชำระภำยใน 12 เดือน
ที่จะจ่ำยชำระเกินกว่ำ 12 เดือน

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุ ทธิ

-

-

-

-

-

-

(2,296)
(2,296)

(2,520)
(2,520)

(2,296)
(2,296)

(2,520)
(2,520)

(2,296)

(2,520)

(2,296)

(2,520)

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
บำท
บำท
บำท
บำท
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ประมำณกำรรื้ อถอนทรัพย์สิน
ขำดทุนสะสมยกมำไม่เกิน 5 ปี

462,231
136,913
29,619,200
30,218,344

236,253
74,014
17,775,090
18,085,357

200,000
439,912
136,913
29,361,519
30,138,344

236,253
74,014
17,747,533
18,057,800

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
ซึ่ งจะทยอยสิ้ นสุ ดระยะเวลำกำรให้ประโยชน์ภำยใน 5 ปี ที่บริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เนื่ องจำกบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำอำจไม่มีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้
ใช้ขำ้ งต้นมำใช้ประโยชน์ได้
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษีเงินได้รอตัดบัญชี มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
บำท
บำท
บำท
บำท
ณ วันที่ 1 มกรำคม
รำยกำรที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน
(หมำยเหตุ 26)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

(2,520)

(160,956)

(2,520)

(160,956)

224
(2,296)

158,436
(2,520)

224
(2,296)

158,436
(2,520)

รำยกำรเคลื่อนไหวของหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีในระหว่ำงปี มีดงั นี้

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
รำยกำรที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
รำยกำรที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

กลับรำยกำร
หนี้สิน
บำท

สั ญญำเช่ ำ
กำรเงิน
บำท

ค่ ำตัดจำหน่ ำย
บำท

รวม
บำท

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

(106,172)
106,172
-

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

(10,979,411)
10,976,891
(2,520)

-

-

(2,520)
224
(2,296)

(2,520)
224
(2,296)
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
21.

ประมำณกำรหนี้สินไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
รำยกำรเคลื่อนไหวของประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน ที่กำหนดไว้ระหว่ำงปี มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
บำท
บำท
บำท
บำท
ณ วันที่ 1 มกรำคม
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
กลับรำยกำรผลประโยชน์พนักงำน
ต้นทุนดอกเบี้ย
กำรวัดมูลค่ำใหม่
(กำไร)ขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
(กำไร)ขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติทำงกำรเงิน
(กำไร)ขำดทุนที่เกิดจำกประสบกำรณ์
กำรค้ำงจ่ำยชำระเงิน
จ่ำยชำระผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

1,181,268
1,293,960
9,667
2,484,895

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

1,181,268
1,128,443
9,376
2,319,087

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

(104,329)

(128,654)

(91,327)

(128,654)

49,172
(81,388)
(136,545)

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

43,044
(71,245)
(119,528)

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

2,348,350

(1,397,771)
1,181,268

2,199,559

(1,397,771)
1,181,268

ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็ นดังนี้
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
บำท
บำท
บำท
บำท
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คำดไว้
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน

0.94
5.00
0.00 - 22.00

1.57
5.00
0.00 - 23.00

0.94
5.00
0.00 - 22.00

1.57
5.00
0.00 - 23.00
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติฐำนหลักในกำรคำนวณ
ผลกระทบต่ อภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
ข้ อสมมติเพิม่ ขึน้

ข้ อสมมติลดลง

กำรเปลีย่ นแปลง
ในข้ อสมมติ

2563
บำท

2562
บำท

2563
บำท

2562
บำท

อัตรำคิดลด

ร้อยละ 1

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต

ร้อยละ 1

อัตรำกำรลำออก

ร้อยละ 1

ลดลง
177,437
เพิ่มขึ้น
192,244
ลดลง
189,457

ลดลง
76,153
เพิ่มขึ้น
71,862
ลดลง
81,116

เพิ่มขึ้น
191,099
ลดลง
171,284
เพิ่มขึ้น
67,844

เพิ่มขึ้น
81,923
ลดลง
64,267
เพิ่มขึ้น
27,602

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนี้ อำ้ งอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ขอ้ สมมติอื่นคงที่ ในทำงปฏิบตั ิสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวยำกที่จะเกิดขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอำจมีควำมสัมพันธ์กนั ในกำรคำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของ
ภำระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วธิ ี เดียวกันกับ (มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพัน
โครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้คำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลำรำยงำน)ในกำรคำนวณผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่รับรู ้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
วิธีกำรและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในกำรจัดทำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจำกปี ก่อน
กำรวิเครำะห์กำรครบกำหนดของกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่ไม่มีกำรคิดลด :
ภำยใน 1 ปี ระหว่ ำง 1 - 3 ปี ระหว่ ำง 3 - 5 ปี
บำท
บำท
บำท

เกินกว่ ำ 5 ปี
บำท

รวม
บำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
รวม

-

-

2,098,641
2,098,641

49,674,920
49,674,920

51,773,561
51,773,561

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
รวม

-

-

6,474,463
6,474,463

73,624,400
73,624,400

80,098,863
80,098,863

เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน (ฉบับที่ 7) 2562 ซึ่ งได้กำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี นำยจ้ำงเลิก
จ้ำง สำหรั บ ลูกจ้ำงซึ่ งท ำงำนติดต่อ กัน ครบ 20 ปี ขึ้น ไปให้มีสิท ธิ ได้รับ ค่ ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำย 400 วัน นั้น ได้
ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยกฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็ นต้นไป ซึ่ ง
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็ นกำรแก้ไขโครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน บริ ษทั จะบันทึกผลกระทบจำก
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ กำรในอดีตเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบกำไรขำดทุนในปี ที่กฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้
เป็ นจำนวน 0.09 ล้ำนบำท
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
22.

ทุนเรื อนหุ้นและส่ วนเกิน (ต่ำกว่ ำ) มูลค่ ำหุ้นสำมัญ
สำหรับปี 2563
ตำมมติที่ประชุ มคณะกรรมกำร ครั้ งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 มีวำระที่จะแจ้งให้ทรำบและพิจำรณำอนุ มตั ิดงั นี้
ให้เงินกูแ้ ก่บริ ษทั ทันใจ ดิสทริ บิวชั่น จำกัด และ บริ ษทั ทันใจดี มันนี่ เซอร์ วิส จำกัด
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติอนุมตั ิวงเงินกู้ 5 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ย 0.5% ให้แก่บริ ษทั ทันใจ ดิสทริ บิวชัน่ จำกัด และอนุมตั ิวงเงินกู้
3 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ย 0.5% ให้แก่บริ ษทั ทันใจดี มันนี่ เซอร์ วิส จำกัด โดยมอบอำนำจให้ประธำนกรรมกำรบริ หำรอนุ มตั ิเป็ น
ครำวๆ ไป
สำหรับปี 2562
กำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีดงั นี้
ทุนจดทะเบียน
หุ้น

บำท

2,363,575,675

1,181,787,838

(431,975,953)

(215,987,977)

กำรเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุน

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

965,799,861
313,100,000

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

2,557,799,722

1,278,899,861

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
กำรลดทุนโดยกำรตัดหุน้ สำมัญที่ยงั มิได้ออกจำหน่ำยซึ่งเป็ นหุน้ ที่จดั สรร
ไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุน้ สำมัญ
รุ่ นที่ 1 (B52-W1)

ในที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2562 มีมติอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
ก) อนุ มตั ิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จำนวน 215,987,976.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,181,787,837.50 บำท เป็ นทุน
จดทะเบียนจำนวน 965,799,861.00 บำท โดยกำรตัดหุ ้นสำมัญที่ยงั มิได้ออกจำหน่ ำยจำนวน 431,975,953 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ
0.50 บำท ซึ่ งเป็ นหุ ้นที่จดั สรรไว้เพื่อรองรั บกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 1 (B52-W1)
เนื่องจำกใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สำมัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 1 (B52-W1) ได้หมดอำยุไปเมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2562 และอนุมตั ิ
กำรแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
บริ ษ ทั ได้ดำเนิ น กำรจดทะเบีย นลดทุน จดทะเบีย นของบริ ษ ทั และแก้ไขหนังสื อ บริ ค ณห์ส นธิ ก ับ กระทรวงพำณิ ช ย์เมื่อ
วันที่ 25 กันยำยน 2562
ข) อนุ มตั ิ กำรเพิ่มทุน จดทะเบี ยนของบริ ษทั จำนวน 313,100,000.00 บำท จำกทุน จดทะเบี ยนเดิมจำนวน 965,799,861.00 บำท
เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,278,899,861.00 บำท โดยกำรออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 626,200,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 0.50 บำท เพื่อรองรั บกำรจัดสรรหุ ้น สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เพื่อเสนอขำยให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ได้แก่ บริ ษทั ทีเจดี จำกัด จำนวน 275,000,000 หุ ้น และเพื่อจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เพื่อเสนอขำยให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
เดิ มตำมสั ดส่ วนกำรถื อ หุ ้น (Right Offering) จำนวน 351,200,000 หุ ้น และอนุ มตั ิ กำรแก้ไขหนังสื อ บริ คณห์ ส นธิ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
บริ ษ ทั ได้ดำเนิ น กำรจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริ ษ ทั และแก้ไขหนังสื อ บริ คณห์ส นธิ กบั กระทรวงพำณิ ช ย์เมื่อ
วันที่ 26 กันยำยน 2562
กำรเปลี่ยนแปลงของทุนที่ออกชำระแล้ว
ทุนจดทะเบียน
หุ้น
ก่อนกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
กำรเพิ่มทุนชำระแล้วจำกกำรออกหุน้
สำมัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขำยให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
กำรเพิม่ ทุนชำระแล้วจำกกำรออกหุน้
สำมัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ เดิมตำมสัดส่ วน (Right Offering)
หลังกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

ทุนที่ออกและชำระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ ำหุ้น

ส่ วนต่ำกว่ ำ
มูลค่ ำหุ้น

บำท

หุ้น

บำท

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

36,500,000 (82,500,000)

166,633,307

83,316,654

- (49,989,992)

2,022,033,307 1,011,016,654

36,500,000 (132,489,992)

-

-

-

2,557,799,722 1,278,899,861

ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2562 บริ ษทั ได้ดำเนินกำรต่อไปนี้ ในระหว่ำง
ไตรมำสสุ ดท้ำยของปี 2562
-

ออกจำหน่ำยและจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จำนวน 275,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.50 บำท โดยออกและ
เสนอขำยในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 0.20 บำท คิดเป็ นมูลค่ำเสนอขำย 55,000,000 บำท โดยเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจงให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริ ษทั ทีเจดี จำกัด (“ผูล้ งทุน”) บริ ษทั ได้รับชำระค่ำหุน้ จำนวน 55,000,000 บำท
เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2562 โดยมีส่วนต่ำกว่ำมูลค่ำหุน้ สำมัญจำกกำรออกจำหน่ำยหุน้ เพิ่มทุนดังกล่ำวคิดเป็ นจำนวน 82,500,000
บำท (หุน้ สำมัญเพิ่มทุน 275,000,000 หุน้ ซึ่งออกในรำคำต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.30 บำท) บริ ษทั ได้ดำเนินกำรจด
ทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแล้วของบริ ษทั กับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2562

-

ออกจำหน่ำยและจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั จำนวน 166,633,307 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.50 บำท โดยออกและ
เสนอขำยในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 0.20 บำท คิดเป็ นมูลค่ำเสนอขำยรวม 33,326,661.40 บำท โดยเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
ตำมสัดส่ วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ในอัตรำจัดสรร 9 หุน้ สำมัญเดิมต่อ 2 หุน้ สำมัญที่ออกใหม่ โดยได้มีผจู ้ องซื้อหุน้ เพิ่ม
ทุนตำมสัดส่ วนตำมกำหนดกำรจองซื้อในระหว่ำงวันที่ 15 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 21 ตุลำคม 2562 บริ ษทั ได้รับชำระค่ำหุน้
จำนวน 33,326,661.40 บำท (หุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 166,633,307 หุน้ รำคำเสนอขำย 0.20 บำทต่อหุน้ ) เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม
2562 โดยมีส่วนต่ำกว่ำมูลค่ำหุน้ สำมัญจำกกำรออกจำหน่ำยหุน้ เพิ่มทุนดังกล่ำวคิดเป็ นจำนวน 49,989,992 บำท (หุน้ สำมัญเพิ่ม
ทุน 166,633,307 หุน้ ซึ่งออกในรำคำต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.30 บำท) บริ ษทั ได้ดำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแล้ว
ของบริ ษทั กับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2562
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
23.

กำรจ่ ำยโดยใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์
สำหรับปี 2562
ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2562 ได้อนุ มตั ิกำรจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เพื่อ
เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริ ษทั ทีเจดี จำกัด (“ผูล้ งทุน”) จำนวนไม่เกิน 275,000,000 หุ ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ ้นละ 0.20 บำท คิดเป็ นมูลค่ำไม่เกิน 55,000,000 บำท ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ปฎิบตั ิตำมมำตรฐำน
รำยงำนกำรเงินฉบับที่ 2 ว่ำด้วยกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (Share-based payment) โดยบันทึก “ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจ่ำยโดยใช้
หุ ้นเป็ นเกณฑ์”จำนวน 11 ล้ำนบำท ซึ่ งแสดงภำยใต้ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรในงบกำไรขำดทุนรวมและงบกำไรขำดทุนเฉพำะของ
บริ ษทั สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และบันทึกส่ วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ
งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะของบริ ษทั ซึ่ งแสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นด้วยจำนวนเดียวกัน ค่ำใช้จ่ำยที่เกิ ดจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ น
เกณฑ์ดงั กล่ำวคำนวณโดยใช้มูลค่ำหุ ้นที่จำหน่ ำยให้แก่ ผลู ้ งทุน เปรี ยบเทียบกับ มูลค่ำยุติธรรมของหุ ้นที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2 ทั้งนี้มูลค่ำยุติธรรมของหุน้ คำนวณตำมวิธีอำ้ งอิงตลำด (Market approach) โดยใช้รำคำปิ ดในวันที่ผลู ้ งทุน
ได้รับสิ ทธิ ในกำรจองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน โดยพิจำรณำว่ำวันที่ได้รับสิ ทธิ คือวันที่ที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิให้มีกำรเพิ่มทุน
และจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่ำว
จำนวนหุ้น
หุ้น

มูลค่ ำยุติธรรม
บำทต่ อหุ้น

รำคำหุ้นที่ผู้ลงทุน
ได้รับสิ ทธิจองซื้ อ
บำทต่ อหุ้น

275,000,000

0.24

0.20

วันที่ผู้ลงทุนได้รับสิ ทธิในกำรจองซื้ อหุ้นเพิม่ ทุน
วันที่ 23 กันยำยน พ.ศ. 2562
24.

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
B52-W2

รำคำกำรใช้
สิ ทธิต่อ
หุ้นสำมัญ
7.355

จำนวนใบสำคัญ จำนวนใบสำคัญ จำนวนใบสำคัญ
อัตรำส่ วน แสดงสิ ทธิ ณ
แสดงสิ ทธิที่
แสดงสิ ทธิ ณ
กำรแปลง วันที่ 1 มกรำคม แปลงสภำพใน วันที่ 31 ธันวำคม
สภำพ
2563
ระหว่ ำงปี
2563
1 : 0.204

1,755,998,608

-

1,755,998,608

ระเวลำกำรใช้
ใบสำคัญสแสดงสิ
ิ ทธิ ทธิ
8 มิถุนำยน 2558 5 มิถุนำยน 2563

ตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยได้มี กำรเปลี่ ยนแปลงชื่ อย่อของใบส ำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้น สำมัญของบริ ษัทใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรกำหนดชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริ ษทั กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภำคม 2562 เป็ นต้นไป
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญ B52-W2 ได้หมดระยะเวลำกำรใช้สิทธิแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2563
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25.

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
งบกำรเงินรวม
2563
บำท
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
ค่ำเช่ำ
ค่ำนำยหน้ำ
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำ (หมำยเหตุ 15, 16)
ค่ำตัดจำหน่ำย (หมำยเหตุ 17)
ค่ำตัดจำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์
ขำดทุน (โอนกลับ) จำกกำรด้อยค่ำ (หมำยเหตุ 17)
ค่ำบริ กำรวิชำชีพ
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำภำษีโรงเรื อน
ค่ำใช้จ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ (หมำยเหตุ 23)

26.

327,865
28,601,946
7,066,516
662,174
512,544
881,485
16,484,837
5,538,606
-

2562
บำท

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
2563
2562
บำท
บำท
326,173
26,568,394
7,064,298
662,174
512,544
260,884
16,382,516
5,509,629
-

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

ภำษีเงินได้
งบกำรเงินรวม
2563
บำท

2562
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
บำท
บำท

ภำษีเงินได้ปีปัจจุบนั
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (หมำยเหตุ 20)

(224)

(158,436)

(224)

(158,436)

รวม ค่ ำใช้ จ่ำย (รำยได้ ) ภำษีเงินได้

(224)

(158,436)

(224)

(158,436)
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ภำษีเงินได้สำหรับขำดทุนก่อนหักภำษีของบริ ษทั มียอดจำนวนเงินที่แตกต่ำงจำกกำรคำนวณกำไรทำงบัญชี โดยมีรำยละเอียดดังนี้ :
งบกำรเงินรวม
2563
2562
บำท
บำท
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้

(62,881,462) (77,104,859) (60,735,463) (77,021,146)

ภำษีคำนวณจำกอัตรำภำษีร้อยละ 20
ผลกระทบ
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถหักภำษี
ค่ำใช้จ่ำยที่หกั ภำษีเงินได้เพิ่ม
ขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภำษี
เงินได้รอตัดบัญชี

(12,618,992) (15,420,972) (12,147,093) (15,404,229)

ภำษีเงินได้
27.

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
บำท
บำท

558,196
-

2,554,202
(5,109,914)

533,061
-

2,554,202
(5,109,914)

12,060,572
(224)

17,818,248
(158,436)

11,613,808
(224)

17,801,505
(158,436)

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรขำดทุนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ ำหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562
งบกำรเงินรวม
2563
กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ (หุน้ )
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน

(62,497,612)
2,022,033,307
(0.0309)

2562
(76,946,423)
1,673,224,835
(0.0460)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ (หุน้ )
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน

2563

2562

(60,735,239)
2,022,033,307
(0.0300)

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

กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้นปรับลด คำนวณโดยกำรหำรกำไร (ขำดทุน) สำหรับปี ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสำมัญด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ออกจำหน่ ำยในระหว่ำงปี ปรับปรุ งด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดโดยสมมติว่ำหุ ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด
ได้แปลงเป็ นหุน้ สำมัญทั้งหมด บริ ษทั มีหุน้ สำมัญเทียบเท่ำปรับลด คือ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญ ซึ่งบริ ษทั คำนวณจำนวน
หุ ้นเทียบเท่ำปรับลดโดยพิจำรณำจำกมูลค่ำยุติธรรมซึ่ งขึ้นอยู่กบั มูลค่ำที่เป็ นตัวเงินของรำคำตำมสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นที่มำพร้อมกับใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สำมัญ (กำหนดจำกรำคำถัวเฉลี่ยของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ในระหว่ำงปี ) กำรคำนวนนี้ ทำขึ้นเพื่อกำหนดจำนวน
หุ ้นสำมัญที่ตอ้ งบวกเพิ่มกับหุ ้นสำมัญที่ถือโดยบุคคลภำยนอกในกำรคำนวณกำไร (ขำดทุ น) ต่อหุ ้นปรับลด โดยไม่มีกำรปรับปรุ ง
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วันที่ 31 ธันวำคม 2563
กำไรสุ ทธิ แต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ไม่ได้คำนวณกำไรต่อหุ ้นปรั บลดสำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เนื่ องจำก
มูลค่ำยุติธรรมของหุน้ สำมัญมีรำคำต่ำกว่ำรำคำใช้สิทธิซ้ือหุ ้นสำมัญ
28.

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
กิ จกำรและบุ คคลที่ มี ควำมสั มพัน ธ์ กับ บริ ษ ัท ไม่ ว่ำทำงตรงหรื อ ทำงอ้อ ม โดยผ่ ำนกิ จกำรอื่ น แห่ งหนึ่ งหรื อ มำกกว่ำหนึ่ งแห่ ง
โดยที่บุคคลหรื อกิ จกำรนั้นมีอำนำจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึง
บริ ษทั ที่ดำเนินธุ รกิจกำรลงทุน บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน ถือเป็ นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่
เป็ นเจ้ำของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิ ออกเสี ยงของบริ ษทั ซึ่ งมีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญเหนื อกิ จกำร ผูบ้ ริ หำรสำคัญรวมทั้งกรรมกำร
และพนักงำนของบริ ษทั ตลอดจนสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและบุคคลทั้งหมดถือเป็ นบุคคลหรื อกิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ในกำรพิจำรณำควำมสั มพันธ์ระหว่ำงบุ คคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันซึ่ งอำจมีข้ ึนได้ต้องคำนึ งถึงรำยละเอี ยดของควำมสั มพันธ์
มำกกว่ำรู ปแบบควำมสัมพันธ์ตำมกฎหมำย
กลุ่มบริ ษทั มีรำยกำรทำงบัญชีจำนวนหนึ่ งซึ่ งเกิ ดกับกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยส่ วนหนึ่ งเกิดจำก
รำยกำรที่มีกบั กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันดังกล่ำว กิจกำรเหล่ำนี้ เกี่ยวข้องกันโดยกำรมีผถู ้ ือหุ ้นและ/หรื อกรรมกำรกลุ่มเดียวกัน งบกำรเงินนี้
จึงรวมผลของรำยกำรดังกล่ำวตำมเกณฑ์ดงั นี้
ลักษณะควำมสั มพันธ์
ชื่ อบริษัท / บุคคลที่เกีย่ วข้ อง
บริ ษทั ทันใจ ดิสทริ บิวชัน่ จำกัด
บริ ษทั ทันใจดี มันนี่ เซอร์วสิ จำกัด
บริ ษทั สำนักงำนกฎหมำย เอเอพี จำกัด
นำยปิ ยะพงษ์ เวชชเศรษฐนนท์

ลักษณะควำมสั มพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
กรรมกำรร่ วมกัน
กรรมกำรบริ ษทั ย่อย

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
รำยกำรระหว่ ำงกัน
เงินให้กยู้ มื แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำที่ปรึ กษำทำงกฎหมำย
บริ ษทั สำนักงำนกฎหมำย เอเอพี จำกัด
ค่ำที่ปรึ กษำ
นำยปิ ยะพงษ์ เวชชเศรษฐนนท์
(กรรมกำรบริ ษทั ย่อย)

เกณฑ์ กำรกำหนดรำคำ
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี
ตำมที่ตกลงในสัญญำ ( 450,000 บำท และ 700,000 บำท)
ตำมที่ตกลงในสัญญำ (เดือนละ 125,000 บำท)
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้ ก้ยู ืมและดอกเบีย้ ค้ ำงรับแก่กจิ กำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ยอดคงค้ำงของเงินให้กูย้ ืมและดอกเบี้ยค้ำงรับระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและกรรมกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้ำงรับดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2563
เงินให้ ก้ยู ืม
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
บริ ษทั ย่อย
4,000,000
4,000,000
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
2,082
2,082
รวม
4,002,082
4,002,082
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีสัญญำเงินให้กูย้ มื แก่บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ทันใจ ดิสทริ บิวชัน่ จำกัด และ บริ ษทั ทันใจดี มันนี่ เซอร์วิส
จำกัด) จำนวนเงิน 3 ล้ำนบำท และ 1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี และ 0.50 ต่อปี ตำมลำดับ
บริ ษทั ได้ตกลงทำสัญญำค่ำที่ปรึ กษำกับนำยปิ ยะพงษ์ เวชชเศรษฐนนท์ ซึ่ งเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ย่อย โดยกำหนดอัตรำเดือนละ
125,000 บำท โดยระยะเวลำของสัญญำ 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนำยน 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภำคม 2566
บริ ษทั ได้ตกลงทำสัญญำค่ำที่ปรึ กษำทำงกฎหมำยกับบริ ษทั สำนักงำนกฎหมำย เอเอพี จำกัด ซึ่ งมีกรรมกำรร่ วมกัน โดยกำหนด
ค่ำบริ กำรทำงกฎหมำยจำนวนรวม 1,150,000 บำท
ค่ ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษ ัทมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่ กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
บำท
บำท
บำท
บำท
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

19,812,800
1,151,981
20,964,781

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

18,657,800
1,032,239
19,690,039

15,498,917
685,729
16,184,646
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
29.

ข้ อมูลตำมส่ วนงำน
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2562 ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิให้เริ่ มดำเนิ นธุ รกิจในส่ วนงำน
ธุรกิจใหม่ได้แก่ ส่ วนงำนธุรกิจจำหน่ำยสิ นค้ำอุปโภค-บริ โภค นอกจำกนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรยังมีมติอนุมตั ิให้จดทะเบียนจัดตั้ง
บริ ษทั ย่อย ได้แก่ บริ ษทั ทันใจ ดิสทริ บิวชัน่ จำกัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดำเนิ นธุ รกิจในส่ วนงำนธุ รกิจดังกล่ำว (ดูหมำยเหตุ 14)
ส่ วนงำนธุรกิจดังกล่ำวเริ่ มดำเนินกำรในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี 2562
ในกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษ ัท ครั้ งที่ 5/2563 เมื่อ วัน ที่ 4 มิถุ น ำยน 2563 มีมติ อ นุ มตั ิ ให้จดทะเบี ยนจัดตั้งบริ ษ ัท ย่อย ได้แ ก่
บริ ษทั ทันใจดี มันนี่ เซอร์ วิส จำกัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ กำรทำงกำรเงิน โดยกำรเป็ นตัวแทนหรื อนำยหน้ำให้กบั ธนำคำร
หรื อสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ตัวแทนรับโอนเงิน ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ และกำรเป็ นตัวแทนรับชำระ ค่ำบริ กำร ค่ำสิ นค้ำ
และรับเติมเงิน
ณ สิ้ นปี 2563 บริ ษทั มีกำรดำเนิ นธุ รกิจใน 4 ส่ วนงำนหลัก ประกอบด้วย 1) ส่ วนงำนธุรกิจจำหน่ำยสิ นค้ำอุปโภค-บริ โภค 2) ส่ วนงำน
ธุ รกิ จพำณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Commerce) ซึ่ งรวมถึง กำรซื้ อขำยสิ นค้ำและบริ กำรออนไลน์ภำยใต้ชื่อ เอบีซีพอ้ ยท์ กำรให้บริ กำร
เป็ นตัวแทนชำระเงิน (e-Payment) ผ่ำน WeChat และ Alipay 3) ส่ วนงำนบริ กำรสื่ อโฆษณำประชำสัมพันธ์ และ 4) ส่ วนงำนบริ กำร
ทำงกำรเงินโดยกำรเป็ นตัวแทนนำยหน้ำ
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน จำแนกตำมส่ วนงำนทำงธุรกิจของบริ ษทั สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ตำมลำดับ
แสดงดังตำรำงต่อไปนี้
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม

ส่ วนงำนธุรกิจอสั งหำริมทรัพย์

รำยได้
ผลกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำน
ต้นทุนที่ไม่สำมำรถปันส่วนได้
ขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน
รำยได้อื่น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้
(ค่ำใช้จ่ำย) รำยได้ภำษีเงินได้
ขำดทุนสุ ทธิ สำหรับปี

2563
บำท

2562
บำท

-

(75,787)

ส่ วนงำนธุรกิจพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
2563
บำท

2562
บำท

241,428 3,173,701
(4,128,383) 597,495

ส่ วนงำนธุรกิจให้ เช่ ำพืน้ ที่
อำคำรและให้ บริกำร
สำธำรณูปโภค
(ส่ วนงำนทีย่ กเลิก ในปี 2562)
2563
บำท

ส่ วนงำนธุรกิจจำหน่ ำยสิ นค้ ำ
อุปโภค-บริโภค

ส่ วนงำนบริกำรสื่ อโฆษณำ
ประชำสั มพันธ์

ส่ วนงำนบริกำรทำงกำรเงิน
โดยกำรเป็ นตัวแทนนำยหน้ ำ

รวม

2562
บำท

2563
บำท

2562
บำท

2563
บำท

2562
บำท

2563
บำท

2562
บำท

2563
บำท

2562
บำท

- 2,695,885
- (470,545)

18,527,301
(1,514,678)

25,345,239
(1,355,764)

12,008,796
6,333,699

-

(1,534,078)

-

30,777,525
(843,440)
(62,723,372)
(63,566,812)
1,623,095
(937,745)
(62,881,462)
224
(62,881,238)

31,214,825
(1,304,601)
(79,807,730)
(81,112,331)
4,034,617
(27,145)
(77,104,859)
158,436
(76,946,423)
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ส่ วนงำนธุรกิจ
อสั งหำริมทรั พย์

รำยได้
ผลกำรดำเนินงำนตำมส่ วนงำน
ต้นทุนที่ไม่สำมำรถปันส่ วนได้
ขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน
รำยได้อื่น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้
(ค่ำใช้จ่ำย) รำยได้ภำษีเงินได้
ขำดทุนสุ ทธิสำหรับปี

ส่ วนงำนธุรกิจพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่ วนงำนธุรกิจให้ เช่ ำพื้นที่
อำคำรและให้ บริกำร
สำธำรณูปโภค
ส่ วนงำนธุรกิจจำหน่ ำยสิ นค้ ำ
(ส่ วนงำนที่ยกเลิก ในปี 2562)
อุปโภค-บริโภค

ส่ วนงำนบริกำรสื่ อโฆษณำ
ประชำสั มพันธ์

รวม

2563
บำท

2562
บำท

2563
บำท

2562
บำท

2563
บำท

2562
บำท

2563
บำท

2562
บำท

2563
บำท

2562
บำท

2563
บำท

2562
บำท

-

-

241,428

3,173,701

-

2,695,885

17,025,788

25,345,239

12,008,796

-

29,276,012

31,214,825

-

(75,787)

(4,128,383)

597,495

-

(470,545)

96,805

(1,270,882)

6,333,699

-

2,302,121
(63,723,372)

(1,219,719)
(79,707,730)

(61,421,251)
1,623,533
(937,745)

(80,927,449)
4,033,448
(27,145)

(60,735,463)
224
(60,735,239)

(76,921,146)
158,436
(76,762,710)
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์จำแนกตำมส่ วนงำนมีดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
สิ นค้ำคงเหลือ
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร และ
อุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่ วน

ส่ วนงำนธุรกิจ
พำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
บำท

ส่ วนงำนธุรกิจ
จำหน่ ำยสิ นค้ ำ
อุปโภค-บริโภค
บำท

ส่ วนงำนบริกำรสื่ อ
โฆษณำ
ประชำสั มพันธ์
บำท

ส่ วนงำนบริกำร
ทำงกำรเงิน
โดยกำรเป็ น
ตัวแทนนำยหน้ ำ
บำท

-

844

-

-

รวม
บำท
844
8,732,559
17,188,734
3,648,779
127,068,377
156,639,293

สิ นทรัพย์รวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
สิ นค้ำคงเหลือ
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร และ
อุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์รวม

ส่ วนงำนธุรกิจ
พำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
บำท

ส่ วนงำนธุรกิจ
จำหน่ ำยสิ นค้ ำ
อุปโภค-บริโภค
บำท

ส่ วนงำนบริกำรสื่ อ
โฆษณำ
ประชำสั มพันธ์
บำท

ส่ วนงำนบริกำร
ทำงกำรเงิน
โดยกำรเป็ น
ตัวแทนนำยหน้ ำ
บำท

-

-

-

-

รวม
บำท
8,688,327
17,188,734
3,648,779
128,458,271
157,984,111
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563

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

ส่ วนงำนธุรกิจ
อสั งหำริมทรั พย์
บำท

ส่ วนงำนธุรกิจ
พำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
บำท

-

14,600

งบกำรเงินรวม
ส่ วนงำนธุรกิจให้ เช่ ำ ส่ วนงำนธุรกิจ
และบริกำร จำหน่ ำยสิ นค้ ำ
สำธำรณูปโภค อุปโภค-บริโภค
บำท
บำท
-

405,050

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

สิ นทรัพย์รวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่ วนงำนธุรกิจ
อสั งหำริมทรั พย์
บำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
สิ นค้ำคงเหลือ
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร และ
อุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์รวม

-

ส่ วนงำนธุรกิจ ส่ วนงำนธุรกิจให้ เช่ ำ ส่ วนงำนธุรกิจ
พำณิชย์
และบริกำร จำหน่ ำยสิ นค้ ำ
อิเล็กทรอนิกส์
สำธำรณูปโภค 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) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
30.

ภำระผูกพัน
30.1

ภำระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัดตำมสั ญญำ
ภำระผูกพัน ที่ เป็ นข้อ ผูกมัด ณ วัน ที่ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ สั ญ ญำเช่ ำดำเนิ น งำนและสั ญ ญำบริ กำรที่
ไม่สำมำรถยกเลิกได้ มีดงั นี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2563
2562
2563
2562
ตำมสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
ภำยใน 1 ปี
9,514,190
9,514,190
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
8,303,677
8,303,677
รวม
17,817,867
17,817,867
ตำมสั ญญำบริกำร
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
รวม

5,489,049
259,800
5,748,849

265,300
31,000
296,300

5,487,349
259,800
5,747,149

265,300
31,000
296,300

ภำระผูกพันที่ลดจำกงวดสิ้ นปี เกิดจำกกำรนำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ มำใช้ ทำให้ตอ้ งจัด
ประเภทสั ญญำเช่ ำที่ เข้ำเงื่อ นไขเป็ นสั ญญำเช่ ำทำงกำรเงิน ออกจำกภำระผูกพัน ส่ วนภำระผูกพัน ที่ เหลื อจะเป็ นสั ญญำ
บริ กำรและสัญญำเช่ำที่เป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน
30.2 หนังสื อคำ้ ประกันของธนำคำร
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีหนังสื อค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำร เพื่อค้ ำประกันกำรปฏิบตั ิ
ตำมสัญญำเช่ำและบริ กำรจำนวน 13.84 ล้ำนบำท (วันที่ 31 ธันวำคม 2562 : 26.49 ล้ำนบำท) และหนังสื อค้ ำประกันเพื่อกำร
ดำเนิ นธุ รกิจตำมปกติจำนวน 0.50 ล้ำนบำท (วันที่ 31 ธันวำคม 2562 : 2.50 ล้ำนบำท) รวมเป็ นจำนวนทั้งสิ้ น 14.34 ล้ำน
บำท (วันที่ 31 ธันวำคม 2562 : 28.99 ล้ำนบำท) ทั้งนี้ บริ ษทั ต้องนำเงินฝำกธนำคำรมำใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ ำประกัน
30.3

คดีควำมฟ้องร้ อง
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ไม่มีคดีควำมฟ้องร้องใดๆ
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
31.

กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
31.1

ปัจจัยควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
กิจกรรมของบริ ษทั ย่อมมีควำมเสี่ ยงทำงกำรเงินที่หลำกหลำยซึ่ งได้แก่ ควำมเสี่ ยงจำกตลำด (รวมถึงควำมเสี่ ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน ควำมเสี่ ยงด้ำนมูลค่ำยุติธรรมอันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำดอกเบี้ย ควำมเสี่ ยงด้ำนกระแสเงินสดอันเกิด
จำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย และควำมเสี่ ยงด้ำนรำคำ) ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ และควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั จึงมุ่งเน้นควำมผันผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลดผลกระทบที่
ทำให้เสี ยหำยต่อผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั ให้เหลือน้อยที่สุดเท่ำที่เป็ นไปได้
31.1.1 ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินให้กูย้ ืมและดอกเบี้ย
ค้ำงรับแก่ กิจกำรที่เกี่ ยวข้องกัน เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินและเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยจำก
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมี
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่ส ำคัญสำมำรถจัดตำม
ประเภทอัตรำดอกเบี้ ย สำหรั บสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นทำงกำรเงินที่ มีอ ัตรำดอกเบี้ ยคงที่ สำมำรถแยกตำมวันที่ ครบ
กำหนด หรื อ วันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
อัตรำ
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
อัตรำ
ภำยใน
มำกกว่ำ
ตำมรำคำ
อัตรำ
ดอกเบี้ยที่
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
ตลำด
ดอกเบี้ย
รวม
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น

-

-

87.32
3.82
14.34

16.85
-

87.32
16.85
3.82
14.34

0.05 - 0.40
0.20 - 0.37
0.12 - 0.20

หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

4.06

13.67

-

5.11
-

5.11
17.73

4.76
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(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
อัตรำ
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตำมรำคำ
อัตรำ
ตลำด
ดอกเบี้ย

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
1 ปี

มำกกว่ำ
1 ถึง 5 ปี

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น

-

-

42.04
68.12
28.99

12.07
-

42.04
12.07
68.12
28.99

0.20 - 1.30
0.70 - 1.50
0.70 - 1.25

หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น

-

-

-

3.16

3.16

-

31.1.2 ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้ สินเชื่ อ
บริ ษทั ไม่มีกำรกระจุกตัวอย่ำงมีนัยสำคัญของควำมเสี่ ยงทำงด้ำนสิ นเชื่ อ บริ ษทั มีนโยบำยที่เหมำะสมเพื่อท ำให้
เชื่อมัน่ ได้ว่ำได้ขำยสิ นค้ำและให้บริ กำรแก่ลูกค้ำที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมำะสม บริ ษทั มีนโยบำยจำกัด
วงเงินธุรกรรมกำรให้สินเชื่อกับสถำบันกำรเงินแต่ละแห่งอย่ำงเหมำะสม
31.1.3 ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
จำนวนเงินสดที่มีอย่ำงเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีตลำดรองรับย่อมแสดงถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงของ
สภำพคล่องอย่ำงรอบคอบ ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินทุ น แสดงให้เห็นได้จำกกำรที่มีวงเงินอำนวยควำม
สะดวกในกำรกู้ยืมที่ได้มีกำรตกลงไว้แล้วอย่ำงเพียงพอ ส่ วนงำนบริ หำรเงินของบริ ษ ัท ได้ต้ งั เป้ ำหมำยว่ำจะใช้
ควำมยืดหยุ่นในกำรระดมเงินทุนโดยกำรรักษำวงเงินสิ นเชื่ อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหำมำได้เนื่ องจำกลักษณะ
ธรรมชำติของธุรกิจที่เป็ นฐำนของบริ ษทั มีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้
31.2

เครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินของกิจกำรที่แสดงในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินให้
กูย้ มื ระยะสั้น ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น และเงินลงทุนเพื่อค้ำ หนี้สินทำงกำรเงินของบริ ษทั ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะทำง
กำรเงินประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น และเงินกู้ยืมระยะยำว นโยบำยกำรบัญชี เฉพำะสำหรั บ
รำยกำรแต่ละรำยกำรได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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รำคำตำมบัญชี ของเงิน สดและรำยกำรเที ยบเท่ำเงิน สด ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้ น เจ้ำหนี้ กำรค้ำและ
เจ้ำหนี้อื่น และเงินกูย้ มื ระยะยำว มีมูลค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม
กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น ถูกเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมในหมำยเหตุ 12
32.

อัตรำส่ วนของส่ วนของเจ้ ำของต่ อทุนชำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีส่วนของเจ้ำของในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเท่ำกับร้อยละ 14.85 และ ร้อยละ
15.07 ตำมลำดับ ของทุนชำระแล้วตำมงบกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่ งอัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่ส่วนของเจ้ำของมีค่ำน้อยกว่ำ
ร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว และจะเป็ นเหตุให้ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมีมำตรกำรดำเนิ นกำรเพื่อเตือนผูล้ งทุนโดยกำรขึ้น
เครื่ องหมำย C (Caution) ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั ทั้งนี้ เป็ นไปตำมข้อกำหนดในข้อบังคับตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศ
ไทย เรื่ อง มำตรกำรดำเนินกำรกรณี บริ ษทั จดทะเบียน มีเหตุกำรณ์ที่อำจมีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและกำรดำเนิ นธุรกิจ อนึ่ ง บริ ษทั
จะดำเนิ นกำรจัดประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลและชี้แจงแนวทำงแก้ไขเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวต่อผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องภำยใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่ตลำดหลักทรัพย์ได้ดำเนินมำตรกำรกับบริ ษทั

33.

เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
33.1 ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมตั ิในเรื่ องที่สำคัญสรุ ปได้ดงั นี้
1. อนุ มตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์โดยกำรซื้ อหุ ้นสำมัญทั้งหมดในบริ ษทั วันดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด (“ONE”)
จำนวนรวม 119,998 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท ในรำคำซื้อขำยหุน้ ละ 416.67 บำท ซึ่งคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100
ของทุนจดทะเบียนของ ONE จำกบริ ษทั ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด (“ผูข้ ำย”) ด้วยมูลค่ำกำรเข้ำทำรำยกำรรวมเท่ำกับ
50,000,000 บำท (“หุ ้นสำมัญของ ONE”) ภำยหลังกำรทำธุ รกรรมดังกล่ำว ONE จะถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (โดย
บริ ษ ัท ถือ หุ ้น ในสั ดส่ วนร้ อยละ 100) ทั้งนี้ บริ ษ ัท จะชำระค่ ำหุ ้น สำมัญของ ONE โดยกำรออกหุ ้น สำมัญเพิ่มทุ น ของ
บริ ษ ัทในลักษณะกำรเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจง ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ ผูข้ ำย แทนกำร
ชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) จำนวนไม่เกิ น 250,000,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ในรำคำเสนอขำย
หุน้ ละ 0.20 บำท คิดเป็ นมูลค่ำไม่เกิน 50,000,000 บำท (หรื ออีกนัยหนึ่ งคือผูข้ ำยจะจองซื้อหุน้ สำมัญใหม่ของบริ ษทั โดย
จะชำระเงินค่ำหุ ้นออกใหม่ดว้ ยหุ ้น ONE ที่ตนถืออยู่ (Share Swap) โดยมีอตั รำแลกเปลี่ยนหุ ้นเท่ำกับ 1 หุน้ ของ ONE ต่อ
2,083 หุ ้น ใหม่ของบริ ษ ัท (เศษของหุ ้น ให้ปั ดทิ้ง) และอนุ มตั ิ กำรมอบอ ำนำจให้ป ระธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำร และ/หรื อ
คณะกรรมกำรบริ หำร หรื อ บุ คคลที่ ได้รับ มอบหมำยจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่ บ ริ หำร หรื อคณะกรรมกำรบริ หำร เป็ นผู ้
พิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็ นและเกี่ยวเนื่ องกับธุ รกรรมกำรซื้ อหุ ้นสำมัญของ ONE
ตำมที่จำเป็ นและสมควรภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
2. อนุ มตั ิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จำนวน 267,883,207.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,278,899,861.00
บำท เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,011,016,653.50 บำท โดยกำรตัดหุ ้นจดทะเบี ยนที่ยงั ไม่ได้ออกจำหน่ ำยของบริ ษทั ซึ่ ง
เป็ นหุ ้นสำมัญจำนวน 535,766,415 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ซึ่ งเป็ นหุ ้นที่เหลือจำกกำรจัดสรรไว้เพื่อรองรั บ
กำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ซึ่ งได้หมดอำยุแล้ว โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำเมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2564
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3. อนุ มตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จำนวน 251,377,081.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,011,016,653.50
บำท เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,262,393,735 บำท โดยกำรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิ น 502,754,163 หุ ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.50 บำท เพื่อ (1) เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริ ษทั ไทยดิจิตอลเวน
เจอร์ จำกัด เป็ นค่ำตอบแทนสำหรับหุ ้นสำมัญของ ONE โดยวิธีกำรแลกหุ ้น (Share Swap) และ (2) รองรับกำรใช้สิทธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญ รุ่ นที่ 3 (B52-W3) ซึ่ งจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ตำมสัดส่ วน โดยบริ ษทั
ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2564
4. อนุ มตั ิกำรจัดสรรหุ ้น สำมัญ เพิ่มทุ น ของบริ ษ ัท จำนวนไม่เกิ น 502,754,163 หุ ้น มูล ค่ำที่ ตรำหุ ้น ละ 0.50 บำท ดังนี้ (1)
จัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.50 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ ้น
ละ 0.20 บำท คิดเป็ นมูลค่ำไม่เกิ น 50,000,000 บำท โดยเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจง ให้แก่ บุ คคลในวงจำกัด (Private
Placement) ได้แก่ บริ ษทั ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด เป็ นค่ำตอบแทนสำหรับหุ ้นสำมัญของ ONE บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำร
จดทะเบียนเพิ่มทุ น ชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำ เมื่อวัน ที่ 25 มกรำคม 2564 อัน เกิ ดจำกกำรออกจำหน่ ำยหุ ้น
สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวข้ำงต้น ให้แก่ บริ ษทั ไทยดิจิตอลเวนเจอร์จำกัด เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และ (2) จัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษทั จำนวนไม่เกิน 252,754,163 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท คิดเป็ นมูลค่ำไม่เกิน 126,377,081.50 บำท
เพื่ อ รองรั บ กำรออกใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ หุ ้น ของบริ ษ ัท รุ่ น ที่ 3 (B52-W3) ให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ มของบริ ษ ัท ตำม
สัดส่ วนจำนวนหุ น้ ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละรำยถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ (ศูนย์บำท) ในอัตรำส่ วน 8 หุน้ สำมัญเดิม
ต่อ 1 หน่ วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิรุ่นที่ 3 (B52-W3) (กรณี มีเศษหุ ้นให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่ำวมีอำยุไม่เกิน
1 ปี นับจำกวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิมี อัตรำกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สำมัญ 1 หุน้ และ
มีรำคำกำรใช้สิทธิเท่ำกับ 0.25 บำทต่อ หุน้ (ยกเว้นกรณี กำรปรับรำคำใช้สิทธิ)
33.2 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564 มีวำระสำคัญที่ผำ่ นกำรอนุมตั ิ ดังนี้
อนุมตั ิให้ปรับปรุ งแก้ไขรำยละเอียดกำรจัดตั้งบริ ษทั ย่อย บริ ษทั โซลูชนั่ ฟลำย จำกัด จำกเดิมโดยเป็ นทุนจดทะเบียนและ
ทุ น ที่ อ อกชำระแล้ว 1,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ ้น สำมัญ จำนวน 10,000 หุ ้น มูล ค่ ำที่ ตรำไว้หุ้น ละ 100 บำท ทั้งนี้
บริ ษทั คำดว่ำจะจดทะเบียนภำยใน ไตรมำสที่ 1 ของปี 2564
33.3 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 มีวำระสำคัญที่ผำ่ นกำรอนุมตั ิ ดังนี้
1. อนุ มตั ิให้บริ ษทั เข้ำซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ของบริ ษทั เอ็ม คลอลิต้ ี โปรดักส์ จำกัด (“MQP”) จำนวนรวม 10,000 หุ ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ในรำคำจัดสรรเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ หุ ้นละ 90 บำท รวมเป็ นเงินจำนวน 900,000
บำท ซึ่ งคิดเป็ นสั ดส่ วนร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภำยหลังกำรเพิ่มทุนใหม่แล้วเสร็ จ ด้วยมูลค่ำกำรเข้ำท ำ
รำยกำรรวมเท่ำกับ 900,000 บำท โดยภำยหลังกำรเข้ำทำธุรกรรมดังกล่ำว MQP จะถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (โดยบริ ษทั
ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วในบริ ษทั ดังกล่ำว) วัตถุประสงค์เพื่อผลิตและหรื อจัดจำหน่ ำย
ผลิตภัณฑ์ หรื อสิ นค้ำ ที่เกี่ยวข้องกับยำ สุ ขภำพ ควำมงำม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงกำรให้บริ กำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ
คุณภำพของผลิตภัณฑ์ และบริ กำรอื่น ๆ
2. อนุ มตั ิให้บริ ษทั ซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ของบริ ษทั เอ็ม โนเวชัน่ พลัส จำกัด (“MNP”) จำนวนรวม 10,000 หุ ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้ หุ ้นละ 10 บำท ในรำคำจัดสรรเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ หุ ้นละ 90 บำท รวมเป็ นเงินจำนวน 900,000 บำท
ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภำยหลังกำรเพิ่มทุนใหม่แล้วเสร็ จ ด้วยมูลค่ำกำรเข้ำทำรำยกำร
รวมเท่ำกับ 900,000 บำท โดยภำยหลังกำรเข้ำทำธุรกรรมดังกล่ำว MNP จะถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (โดยบริ ษทั ถือหุ ้น
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ในสัดส่ วนร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วในบริ ษทั ดังกล่ำว) วัตถุประสงค์เพื่อดำเนิ นธุ รกิ จนวัตกรรม เพื่อช่ วย
ผลักดันงำนวิจยั และนวัตกรรมสู่ กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิ ชย์ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
3. อนุ มตั ิ ให้จัดตั้งบริ ษ ัท ย่อ ยบริ ษ ัท ทัน ใจดี มนั นี่ ท รำนส์ เฟอร์ จำกัด โดยมีทุ น จดทะเบี ยน ณ วัน ที่ จัดตั้งบริ ษ ัท จำนวน
1,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ ้นสำมัญจำนวน 10,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท วัตถุประสงค์เพื่อให้บริ กำร
ตัวแทนนำยหน้ำในกำรจัดหำลูกค้ำให้บริ ษทั หรื อนิ ติบุคคลที่ทำธุ รกิ จโอนเงินระหว่ำงประเทศ โดยบริ ษทั จะถือหุ ้นใน
สัดส่ วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนในบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว
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แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2563
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลแบบ 56-1 One Report
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี ฉบับนีแ้ ล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอ
รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
นอกจากนีบ้ ริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อย
แล้ว
(2) บริษัทได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูล ในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทัง้ ของ
บริษัท และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผูส้ อบบัญชี และกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่อง และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การ
กระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย
ในการนีเ้ พื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกั บที่บริษัท ได้รบั รองความถูก ต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้ นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิ ชานันทน์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนีไ้ ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิ ชานันทน์ กากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริษัทได้รบั รองความถูกต้องของ
ข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ง

1.

นางสาวนราวดี วรวณิชชา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.

นางสาวฉันธนา ศรีสวัสดิ์

กรรมการบริหาร

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
1.

ตาแหน่ง

นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 1

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2563
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ทไ่ี ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
รายชื่อคุณวุฒิ และประวัติของกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/วันที่
ได้รบั แต่งตัง้
1.นายสุเทพ พงษ์พิทกั ษ์
ประธานกรรมการ
วันที่รบั ตาแหน่ง
18 มิถนุ ายน 2561
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่รบั ตาแหน่ง
26 เมษายน 2559

อายุ (ปี )
66
(เกิดปี
2497)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตอิ บรม
ปริญญาโท
 รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
 บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
 ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
 นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือหุน้
ทางครอบครัว
ในบริษัท ระหว่างกรรมการ
(%)
และผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2559 – ปัจจุบนั
2556 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อาจารย์สอนพิเศษระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท หลักสูตร M.B.A.Mini M.B.A.
วิชาการจัดการภาษีอากร

2554 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ
บาล, กรรมการกาหนดค่าตอบแทน,
กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
สรรพากรภาค 4

2557 – 2558

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษทั บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิง้ แมนเนจเม้นท์
จากัด (มหาชน)
กรมสรรพากร

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2563
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/วันที่
ได้รบั แต่งตัง้
1.นายสุเทพ พงษ์พิทกั ษ์
(ต่อ)

อายุ (ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตอิ บรม
ผ่านการอบรมทีเ่ กี่ยวข้องที่จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ น่ DAP 82/2010
และ DAP 111/2014

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือหุน้
ทางครอบครัว
ในบริษัท ระหว่างกรรมการ
(%)
และผูบ้ ริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา
2552 – 2557

2550 – 2552

2547 – 2550

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ผูอ้ านวยการเฉพาะด้านตรวจสอบภาษี
กรมสรรพากร
ระดับสูง สานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษี
อากร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 9 (ผูอ้ านวยการ
กรมสรรพากร
สานัก) สานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษี
อากร
เจ้าหน้าที่บริหารสรรพากร 9 สานักงาน
กรมสรรพากร
สรรพากรพืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร 3

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2563
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/วันที่
ได้รบั แต่งตัง้
2.นายจานรรจ์ กุลนรัตน์
กรรมการ
วันที่รบั ตาแหน่ง
15 พฤษภาคม 2562
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่รบั ตาแหน่ง
15 พฤษภาคม 2562

อายุ (ปี )
60
(เกิดปี
2503)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตอิ บรม
ปริญญาโท
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการ
บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
 การสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
 บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตรชัน้ สูง การสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านการอบรมทีเ่ กี่ยวข้องที่จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ น่ DCP 67/2007
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียนที่
3480

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือหุน้
ทางครอบครัว
ในบริษัท ระหว่างกรรมการ
(%)
และผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2562 – ปัจจุบนั
2561 - 2562
2549 – 2560
2549 – 2549

2540 – 2541
2540 – 2540
2532 – 2540

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Audit Partner
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชีการเงิน และ
งบประมาณ
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชีการเงิน
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชีการเงิน และ
งบประมาณ
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

2528 – 2532
2525 - 2528

ผูต้ รวจสอบ
หัวหน้าทีมตรวจสอบ

2544 – 2549
2541 – 2544

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษัท สานักงานปิ ตเิ สวี จากัด
บริษัท จีแคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
องค์กรมหาชน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุ งศรีอยุธยา จากัด
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ธนาคารเอเชีย จากัด (มหาชน)
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ จีเอฟ จากัด
(มหาชน)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานไชยยศสมบัติ

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2563
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/วันที่
ได้รบั แต่งตัง้
3.นางอารยา สัลเลขวิทย์
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่รบั ตาแหน่ง
26 เมษายน 2561

อายุ (ปี )
38
(เกิดปี
2525)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตอิ บรม
ปริญญาตรี
 นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรติ
นิยมอันดับสอง)
ผ่านการอบรมทีเ่ กี่ยวข้องที่จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ น่ 275/2019
 หลักสูตร Advanced Audit
Committee Program (AACP) รุ น่
33/2019
 หลักสูตร Financial Statements for
Directors (FSD) รุ น่ 41/2020
ผ่านการอบรมทีเ่ กี่ยวข้องที่จัดโดย
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน (IBT001)
ใบอนุญาตให้เป็ นทนายความ เลขที่
58/2551

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือหุน้
ทางครอบครัว
ในบริษัท ระหว่างกรรมการ
(%)
และผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา
2562 - ปัจจุบนั
2561 - ปัจจุบนั
2561 - 2562
2548 - 2561

ตาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษาอาวุโส
ทนายความอาวุโส

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
บริษัท สานักกฎหมาย เอเอพี จากัด
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษทั บลูเมนทอล ริชเตอร์ แอนด์ สุเมธ
จากัด
บริษัท สานักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์
จากัด

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2563
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/วันที่
ได้รบั แต่งตัง้
4.นางสาวนราวดี
วรวณิชชา
กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่รบั ตาแหน่ง
18 มิถุนายน 2561

อายุ (ปี )
55
(เกิดปี
2508)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตอิ บรม
ปริญญาโท
 ด้านการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัย
โซเฟี ย ประเทศญี่ปนุ่
 บริหารธุรกิจ (M.B.A.) มหาวิทยาลัย
วอร์วคิ ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี
 คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือหุน้
ทางครอบครัว
ในบริษัท ระหว่างกรรมการ
(%)
และผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2561 – ปัจจุบนั

กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
ผูอ้ านวยการฝ่ ายลงทุน และบริหารจัดการ
โรงแรม
รองประธานกรรมการอาวุโส : Investment
and Hotel Management
กรรมการผูจ้ ดั การ

2560 - 2561
2555 – 2560

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษัท ฟู้ด แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี แลนด์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี แลนด์ จากัด (มหาชน)
Khonkaen International Trade and
Exhibition Center (KICE)

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2563
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/วันที่
ได้รบั แต่งตัง้
5.นายนิมิต วงศ์จริยกุล
กรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการ
บริหาร
วันที่รบั ตาแหน่ง
15 พฤษภาคม 2562

อายุ (ปี )
56
(เกิดปี
2507)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตอิ บรม
ปริญญาโท
 M.Sc. in Petroleum Eng. The
Pennsylvania State University
ปริญญาตรี
 B.Sc. in Chemical Eng. The
Pennsylvania State University

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือหุน้
ทางครอบครัว
ในบริษัท ระหว่างกรรมการ
(%)
และผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา
2562 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ง

2550 – 2562

กรรมการ และประธานคณะกรรมการ
บริหาร
กรรมการบริหาร

2541 – 2550

หัวหน้าฝ่ ายวาณิชธนกิจ

2539 – 2541

รองประธานกรรมการอาวุโส

2537 - 2539

รองประธานกรรมการ Corporate Finance

2535 - 2537
2534 - 2535
2532 - 2533

นักวิเคราะห์การเงิน
วิศวกรโรงงาน และก่อสร้าง
วิศวกรโรงงาน

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด
(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด
(มหาชน)
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยเม็กซ์ จากัด
(มหาชน)
Nomura International (HK) และบริษัท
หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด
(มหาชน)
Nomura International (HK)
ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม
บริษัท ยูโนแคล ประเทศไทย จากัด

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2563
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/วันที่
ได้รบั แต่งตัง้
6.นายชวภาส
องค์มหัทมงคล
กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การลงทุน
วันที่รบั ตาแหน่ง
27 มิถนุ ายน 2562

อายุ (ปี )
43
(เกิดปี
2520)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตอิ บรม
ปริญญาโท
 MBA, Harvard Business School
(Fulbright Scholarship)
 M.Sc., University of Michigan,
Ann Arbor (Tau Beta Pi
Engineering Honors Society)
ปริญญาตรี
 B.Eng., Sirindhorn International
Institute of Technology (SIIT)
ผ่านการอบรมทีเ่ กี่ยวข้องที่จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ น่ 88 และรุ น่ 272

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือหุน้
ทางครอบครัว
ในบริษัท ระหว่างกรรมการ
(%)
และผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2562 – ปั จจุบนั
2561 – ปัจจุบนั

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง
ผูร้ ว่ มก่อตัง้
ผูร้ ว่ มก่อตัง้ หุน้ ส่วน และกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูร้ ว่ มก่อตัง้ หุน้ ส่วน และกรรมการผูจ้ ดั การ

บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จากัด
(มหาชน)
บริษัท บางกอก เวนเจอร์ คลับ จากัด
บริษัท ไพร์มสตรีท คอนซัลติง้ จากัด
บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ จากัด

2557 – ปัจจุบนั
2559 – 2562
2552 - 2559

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2563
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/วันที่
ได้รบั แต่งตัง้
7.นางสาวฉันธนา ศรีสวัสดิ์
กรรมการ
วันที่รบั ตาแหน่ง
26 เมษายน 2561
*นางสาวฉันธนา ศรีสวัสดิ์
เป็ นกรรมการที่เป็ นตัวแทน
ของผูถ้ ือหุน้ นายจิรวุฒิ
คุวานันท์

อายุ (ปี )
55
(เกิดปี
2508)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตอิ บรม
ปริญญาตรี
 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการ
ธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือหุน้
ทางครอบครัว
ในบริษัท ระหว่างกรรมการ
(%)
และผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา
2561 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
2533 – 2541
2530 – 2533

ตาแหน่ง
กรรมการ
หัวหน้าแผนกการเงิน และเลขานุการ
ประธานบริษัท
แผนกที่ดินและทรัพย์สิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษัท โค้วยู่ฮะอีซูซุเซลส์ จากัด
บริษัท โค้วยู่ฮะอีซูซุเซลส์ จากัด
บริษัท กิจกมลสุโกศล จากัด

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2563
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/วันที่
ได้รบั แต่งตัง้
8.นางสาวอ้อยทิพย์
ชลธิชานันทน์
เลขานุการบริษัท
วันที่รบั ตาแหน่ง
15 กรกฎาคม 2563
ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเงิน
วันที่รบั ตาแหน่ง
15 กรกฎาคม 2563

อายุ (ปี )
55
(เกิดปี
2508)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตอิ บรม
ปริญญาโท
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑืต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
 บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือหุน้
ทางครอบครัว
ในบริษัท ระหว่างกรรมการ
(%)
และผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา
2563 – ปัจจุบนั
2563 – ก.พ.
2564
2562 - 2563
2562 - 2563
2561 – 2562
2559 – 2562
2559 – 2562
2559 – 2562
2553 - 2562

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ ายการเงิน

บริษทั บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ

บริษทั บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)
บริษัท แฮปปี ้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วสิ
จากัด
บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิช่ นั จากัด
บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จากัด
บริษัท นิวส์เน็ตเวิรค์ มัลติมีเดีย จากัด
บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบัญชีและ
การเงิน
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชี
และการเงิน
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/วันที่
ได้รบั แต่งตัง้
9.นางสาวปวราย์
ตันบุญจิตต์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาด
วันที่รบั ตาแหน่ง
1 มิถนุ ายน 2562

อายุ (ปี )
37
(เกิดปี
2526)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัตอิ บรม
ปริญญาโท
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี
 บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือหุน้
ทางครอบครัว
ในบริษัท ระหว่างกรรมการ
(%)
และผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2562 – ปัจจุบนั
2558 – 2562

รองประธานฝ่ ายการตลาด
Assistant Vice President : Brand
Communication
Assistant Vice President : Unit Head
Prepaid, Brand Communication Unit
Assistant Manager : Happy Prepaid,
Brand Communication Unit
Account Coordinator – Account Manager

2555 – 2558
2552 – 2555
2547 – 2552

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
บริษทั บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษทั ไวท์ สเปซ จากัด (มหาชน)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
จากัด (มหาชน)
บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
จากัด (มหาชน)
บริษทั ยังก์ แอนด์ รู บแิ คม (ไทยแลนด์)
จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่อย
รายชื่อบริษัท
รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหาร
1. นายสุเทพ พงษ์พิทกั ษ์

2. นายนิมิต วงศ์จริยกุล
3. นางสาวนราวดี วรวณิชชา
4. นายชวภาส องค์มหัทมงคล
5. นางสาวฉันธนา ศรีสวัสดิ์
6. นายจานรรจ์ กุลนรัตน์
7. นางอารยา สัลเลขวิทย์
8. นายปิ ยะพงษ์ เวชชเศรษฐนนท์

X = ประธานคณะกรรมการบริษัท
I = กรรมการบริษัท
II = กรรมการบริหาร

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริษัท /
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ) /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ) /
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท
B52
X และ I

บริษัทย่อย
ทันใจ ดิสทริบวิ ชั่น

บริษัทย่อย
ทันใจดี มันนี่ เซอร์วสิ

I

I

I

I

I และ II
I และ II
I และ II
I และ II
I
I
I
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอรี่ จากัด *

ชื่อของบุคคลทีไ่ ด้รับมอบหมายจากนิตบิ ุคคลในสังกัดให้ปฏิบัติงาน / คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประสบการณ์การทางาน / การฝึ กอบรม

Partner in charge
นางสาวภคอร อัศวะทัชชภร
อายุ 49 ปี
ได้รบั การแต่งโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
วุฒกิ ารศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ประสบการณ์ : มากกว่า 20 ปี ด้านระบบควบคุมภายใน โรงงานอุตสาหกรรม และสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การอบรม
: หลักสูตรประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ * การแต่งตัง้ ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าว
หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
เป็ นกรณี ใช้บริการจากนิติบุคคลหน่วยงานภายนอก
หลักสูตร 7 ความเสี่ยงด้านการดาเนินงานและแนวทางปฏิบตั ิในการรับมือต่อสภาวะวิกฤติ
(Outsource) โดยบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนจัดตัง้ ต่อ
นายทะเบี ย น กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้า กระทรวง Manager in charge
อายุ 30 ปี
พาณิ ช ย์ เมื่ อ วัน ที่ 3 ตุ ล าคม 2561 ด าเนิ น ธุ ร กิ จ นางสาวชลธิชา โกมารทัต
ให้บริการวางระบบควบคุมภายใน บริก ารตรวจสอบ วุฒกิ ารศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ภายในและให้คาปรึกษาทางธุรกิจ โดยมีนางสาวภค ประสบการณ์ : 6 ปี ด้านระบบควบคุมภายใน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม และบริการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
อร อัศวะทัชชภร เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ
การอบรม
: หลักสูตรประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
หลักสูตร “ยกระดับกระดาษทาการ เชี่ยวชาญสอบทาน ต้านคอร์รปั ชั่น” สภาวิชาชีพบัญชีฯ และ CAC
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เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1

ทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทมีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ซึ่งเป็ นที่ตงั้
สานักงานใหญ่ของบริษัท ตัง้ อยูท่ ี่ ชัน้ 7 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึง่ มี
มูลค่าตามบัญชีรวมทัง้ สิน้ 8.7 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2563 บริษัทจาหน่ายรถยนต์ ให้แก่บคุ คลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยมีมลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ที่จาหน่ายเท่ากับ 1 บาท และมีกาไรจากการจาหน่ายเท่ากับ 1.03 ล้านบาท
สรุปรายการทรัพย์สนิ ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้ดงั นี ้
(หน่วย: ล้านบาท)
รายการ

ผูค้ รอบครอง
กรรมสิทธิ์

ราคาทุน ณ
31 ธ.ค. 63

ราคาตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63

ราคาทุน ณ
31 ธ.ค. 62

ราคาตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

บริษัทฯ

6.8

4.3

6.5

5.3

เครือ่ งติดตัง้ และเครือ่ งใช้

บริษัทฯ

8.9

4.4

8.2

5.1

รถยนต์ผบู้ ริหาร

บริษัทฯ

-

-

2.6

-

15.7

8.7

17.3

10.4

-

-

-

-

15.7

8.7

17.3

10.4

รวม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าทางบัญชี สุทธิ
2

สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อจาหน่าย
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีรายการสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อจาหน่ายที่มีนยั สาคัญ

การเงิน และการดาเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคตบริษัท มี
นโยบายในการรักษาสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทย่อยดังกล่าว โดยบริษัทจะได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของส่วน
แบ่งรายได้ และเงินปั นผลจากการลงทุนในบริษัทย่อย

3

รายการประเมินราคาทรัพย์สนิ
ไม่มีรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ ที่มีนยั สาคัญ ณ สิน้ ปี 2563
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
(Good Corporate Governance Guideline)

บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

อนุมัตโิ ดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562
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นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Guideline)
วัตถุประสงค์
บริ ษั ท ได้มี ก ารก าหนดนโยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จ การตามแนวทางการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ข องสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็ นหลักให้คณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือและปฏิบตั ิ เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิ จการอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการเป็ นองค์กรที่
มีประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้ นัก
ลงทุน และผูเ้ กี่ ยวข้อง เพื่อให้กิจการสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยา ว
สามารถประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย ตลอดจนการ
ประกอบธุรกิจอย่างเป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้
ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยสาระสาคัญของนโยบายกากับดูแลกิจการสามารถแบ่งออกได้เป็ น 8 หลักปฏิบตั ิ
ดังนี ้
หลักปฏิบัติท่ี 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
บริษัทได้กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
โดยมีหน้าที่สาคัญในการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ
ซึ่งคณะกรรมการมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักการกากับดู แลกิจการที่ดีในการสร้างคุณค่าให้แก่
กิ จการอย่างยั่งยืน และจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลให้ ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ
(Accountability and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริษัทเป็ นสาคัญ รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงนโยบายของบริษัท โดยต้องจัดให้มีกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้วา่ การดาเนินงานของบริษัท
เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และนโยบายต่าง ๆ
ของบริษัท เช่น นโยบายรายการที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น ระเบียบอานาจอนุมตั ิ เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการจะกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัท โดยคานึงถึงความสามารถในการแข่งขันและการ
ปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยต่าง ๆ เพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาว ด้วยการประกอบธุรกิจที่เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมและคานึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียของ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียม การคานึงถึงบทบาทของผูม้ ีสว่ นได้เสีย การเปิ ดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส เน้นการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสินค้าของบริษัทให้
สามารถแข่งขันในธุรกิจได้ เป็ นต้น
นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้มีการกาหนดหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน และจะทาการกากับดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริหารปฏิ บตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดด้วย
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ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริต พร้อมดูแลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท
หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดาเนินธุรกิจของ
องค์กรให้สามารถเติบโตคูก่ บั สังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็ นประโยชน์ตอ่ องค์กร ลูกค้า คูค่ า้ พนักงาน ผูถ้ ือหุน้
ผูม้ ีสว่ นได้เสีย และสังคมโดยรวม และจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
สะท้อนอยูใ่ นการตัดสินใจและการดาเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
ในการนี ้ คณะกรรมการมีการกาหนดกลยุทธ์ แผนงานต่าง ๆ พร้อม ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ตลอดจนกากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์แ ละ
แผนงานให้ท่วั ทัง้ องค์กร โดยได้พิจารณาแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กรต่าง ๆ โดยคานึงถึงการสร้างคุณค่าที่ย่งั ยืน แก่ผถู้ ือ
หุน้ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย สังคมและสิง่ แวดล้อม ได้แก่ การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ และตระหนักถึงความสาคัญ
ในการพัฒนาบุคลากรจึงได้จดั ให้มีการอบรมอยูเ่ สมอ และการกาหนดกิจกรรมเพื่อสังคม เป็ นต้น
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผูม้ ีความรู ค้ วามสามารถ มีความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ที่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัท ทัง้ นี ้ กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายกาหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของกรรมการทัง้ หมด และไม่นอ้ ย
กว่าสาม (3) คน กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
ซึ่งมีความเข้มงวดไม่นอ้ ยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กาหนด ปั จจุบันคณะกรรมการของบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการที่ไม่ เป็ นผูบ้ ริหารซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ 3 คน เพื่อ
ถ่วงดุลอานาจอย่างเหมาะสม ตลอดจนแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการจัดการตามขอบเขตที่ระบุใน
กฎบัตรของแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้ บุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผดู้ ารงตาแหน่งประธาน
กรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้กรรมการอิสระหนึง่ (1) ท่านร่วมพิจารณาการกาหนด
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการถ่วงดุลอานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ า ยจัดการ และให้
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการ
ในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเ หมาะสมด้วยกระบวนการที่ โปร่งใสและชัดเจน พร้อมพิจารณาค่าตอบแ ทนที่
เหมาะสมก่อนเสนอให้ผถู้ ือหุน้ อนุมตั ิ โดยในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ คณะกรรมการบริษัท
จะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ จูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนาพา
องค์กรให้ดาเนินงานตามเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
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คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ และดูแลให้มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้ ของการ
ประชุม ตลอดจนจ านวนครัง้ ที่ก รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ในปี ที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิ บัติงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
คณะกรรมการบริษัทต้องทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยปี ละหนึ่ง (1) ครัง้ และต้องประเมินทัง้ แบบ
คณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องประเมินโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง อีกทัง้ ต้องนาผลการประเมินไปประกอบการ
พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการต้องดูแลให้กรรมการต้องได้รบั การพัฒนา
ความรูท้ ี่จาเป็ นและเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ บริษัทได้จดั ให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนการดาเนินการของคณะกรรมการรวมทัง้ ประสานงานให้
มีการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
บริษัทได้กาหนดคุณสมบัติกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อที่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการสรรหากรรมการ
และผูบ้ ริหารระดับสูงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดาเนินงาน และปฏิบตั ิตามแผนธุรกิจและแนวทางการเตรียมพัฒนาผู้
สืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) ตามที่ระบุในนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี (code of conduct) ของ
บริษัทให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทยังให้ความสาคัญกับการทาความเข้าใจโครงสร้าง
และความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอานาจในการควบคุมการบริหาร
จัดการบริษัทเพื่อมิให้เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ อาจมี
ผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม
ในการดาเนินการดังกล่าว คณะกรรมการได้มีการกาหนดโครงสร้างการตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร
ตลอดจนการประเมินผลที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบของหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย โดยมีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทนช่วยกากับดูแลให้เป็ นไปตามนโยบายด้านการบริหารบุคคลและพัฒนาองค์กร
คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการแต่ละคณะมีกระบวนการที่โปร่งใสและ
ชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
ด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ทักษะ
ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดการบริหารกิจการให้เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่
ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
คณะกรรมการให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการวิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมเข้าไปในสินค้าที่บริษัทพัฒนา ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
คณะกรรมการกาหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีการจัดสรร
และการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิทธิผล รวมถึงกาหนดให้มีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยสารสนเทศอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยคานึงถึงการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ
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และความพร้อมใช้ของข้อมูล พร้อมทัง้ ป้องกันการนาข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ อีกทัง้ ต้องควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดูแลแผนรองรับที่จะทา
ให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่องในยามที่เกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิ น (Business Continuity Plan:
BCP)
นอกจากนี ้ คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการดาเนินการเพื่ อเพิ่ม
คุณค่าให้บริษัทตามสภาพปั จจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกาหนดรู ปแบบธุรกิจ (Business
Model) วิ ธี คิ ด มุม มองในการออกแบบและพัฒ นาสิ น ค้า และบริ ก าร การวิ จัย การปรับ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต และ
กระบวนการทางาน รวมทัง้ การร่วมมือกับคูค่ า้ โดยบริษัทมุง่ มั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดถือ
ความเป็ นธรรมเป็ นหัวใจสาคัญ พร้อมให้บริการที่ ดีเลิศแก่ลกู ค้าและผูม้ าติดต่อ ยินดีแข่งขันในธุรกิจอย่างยุติธรรม ไม่เอา
เปรียบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบตั ิอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัท
ตระหนักถึงความสาคัญของบทบาทของผูม้ ีสว่ นได้เสียและปฏิบตั ิต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ อย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอ
ภาคและเป็ นธรรม ซึง่ รวมถึง


พนักงาน ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็ นธรรมและสามารถวัดผลได้
ภายใต้ห ลัก เกณฑ์ที่ ก าหนดและมุ่ง ส่ง เสริ ม และพัฒ นาบุค ลากรให้มี ค วามรู ค้ วามสามารถอย่า งต่อ เนื่ อ ง
นอกจากนี ้ บริษัทยังคานึงถึงสิทธิ ของพนักงานเป็ นสาคัญและเปิ ดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ ไม่ได้รบั
ความเป็ นธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ



ลูกค้า สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สจุ ริตความเชื่อถือ
และไว้ว างใจ โดยบริษั ท มี ห น้า ที่ ใ นการสร้า งความพึง พอใจสูง สุด ให้กับ ลูก ค้า ด้ว ยการรับ ผิ ด ชอบ และให้
ความสาคัญต่อปั ญหาและความต้องการของลูกค้าเป็ นอันดับแรก โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการที่ดีมี
ประสิทธิภาพ



เจ้าหนี ้ สร้างความสัมพันธ์และปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี ้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สจุ ริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ และมี
หน้าที่รบั ผิดชอบและให้ความสาคัญต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทาข้อตกลงไว้กบั เจ้าหนีอ้ ย่างดีที่สดุ



คู่คา้ ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็ นธรรม ได้รบั
ประโยชน์ร่วมกัน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็ นคู่คา้ ในระยะยาวกับบริษัทโดยเลือกทาธุรกิจกับคู่คา้ จาก
เงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าไว้วางใจยึดมั่นในสิ่งที่ถกู ต้อง ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค
กฎหมาย และการป้องกันสิง่ แวดล้อม



ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดูแลให้บริษัทและพนักงานดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและเป็ นประโยชน์แก่สงั คมและ
ชุมชน และมีหน้าที่ประพฤติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็ นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
พัฒนาชุมชนให้มีความเป็ นอยูท่ ี่ดี



การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างเปิ ดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม
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หน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้อง ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องและปฏิบตั ิต่อ
ภาครัฐและหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างมีความเป็ นกลางตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรและจรรยาบรรณ และ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ม่นั ใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่จะทาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมี
คุณ สมบัติ และหน้าที่ต ามหลัก เกณฑ์ของสานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ เพื่อทาหน้าที่ตา่ ง ๆ ตามที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การ
ปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย การพิ จ ารณาคัด เลื อ กผู้ส อบบัญ ชี การเปิ ด เผยข้อ มูล ของบริ ษั ท และการจัด ท ารายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น นอกจากนีค้ ณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลสนับส นุน
คณะกรรมการในการดูแ ลระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งตามที่ ก าหนดไว้ใ นนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง ( Risk
Management)
ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่นั ใจว่าคณะกรรมการสามารถกากับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยจัดการการกากับดูแล ดังนี ้
1. จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางาน
2. นโยบายการบริหารความเสีย่ ง
3. นโยบายการทารายการระหว่างกัน
4. นโยบายกากับดูแลป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัท
5. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
6. นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทาผิดหรือการทุจริต
7. นโยบายการให้หรือรับรองของขวัญและการเลีย้ งรับรอง
8. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษัท
9. นโยบายการลงทุนและแนวทางการกากับดูแล บริษัทย่อย /บริษัทร่วม
10. อานาจอนุมตั ิดาเนินการระดับบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นที่ชดั เจนกาหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษัท โดยได้สอื่ สารในทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบตั ิ
คณะกรรมการบริษัทได้กากับดูแลให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการดาเนินการกรณี มีการชีเ้ บาะแสและ
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนในนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทาผิดหรือการทุจริต โดยมีขอ้ กาหนด
เกี่ยวกับการรายงาน การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทาผิดในกรณีที่ผมู้ ีส่วนได้เสียมีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของบริษัท สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทาผิดทางกฎหมาย ความไม่
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ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ
ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด รายงานข้อเท็จจริงต่อ
ผูบ้ ริหาร และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ ตามความเหมาะสม เพื่อดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และกาหนดมาตรการ
ดาเนินการตามความเหมาะสม และแจ้งผลของการตรวจสอบให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบ หากผูร้ อ้ งเรียน เปิ ดเผยตนเอง ในกรณีที่
เป็ นเรื่องสาคัญ ให้รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป โดยบริษัทจัดให้มีช่องทาง
รับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมล์ถึงผูบ้ ริหารระดับสูงโดยตรง โดยที่ ผมู้ ีสว่ นได้เสีย
สามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสือ่ สารกับบริษัทได้ดงั นี ้
 ส่งเรื่องทางไปรษณีย ์ ที่อยู่ 973 อาคารเพรสิเด้นทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชัน้ 7 ถนนเพลินจิต แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 ติดต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail: naravadee.w@b52.co.th
Tel: 02 656 0189 ต่อ 101
 ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบ
E-mail: suthep.p2015@gmail.com
 ติดต่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
E-mail: somchai.w@b52.co.th
Tel: 02 656 0189 ต่อ 111
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หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญถูกต้อง
เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง โดยดูแลให้มีบคุ ลากรที่มีคณ
ุ ภาพเหมาะสม
กับงานจัดทารายงานทางเงินและการเป็ นเผยข้อมูลของบริษัท รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทาง
การเงินและความสามารถในการชาระหนี ้ รวมถึงแผนการแก้ไขในกรณีหากประสบปั ญหาทางการเงินโดยคานึงถึงสิทธิของ
ผูม้ ีสว่ นได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลเพื่อให้บริษั ทมีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถ
ในการชาระหนี ้ และในกรณีที่กิจการประสบปั ญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการบริษัทจะทา
ให้ม่ นั ใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปั ญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปั ญหา ทางการเงินได้ ทัง้ นี ้ ภายใต้การ
คานึงถึงสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
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ในการนี ้ บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ นผูท้ าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทา
หน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา พร้อมทัง้ ช่วยดูแลการเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ในแบบแสดงรายการข้อมูลรายการ
ประจ าปี และรายงานประจาปี และ/หรือ เว็ บ ไซต์ของบริษัท เป็ นต้น ตลอดจนข้อมูลที่ สาคัญ ที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีสว่ นได้เสียของบริษัทอย่างถูกต้อง ไม่ทา
ให้สาคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการให้ความสาคัญกับผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทโดยบริษัทดาเนินการให้ม่นั ใจได้ว่าผูถ้ ือหุน้ ได้รบั การปฏิบตั ิที่
เท่าเทียมกันและผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิพืน้ ฐานในฐานะผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างครบถ้วน เช่น (1) สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหุน้
(2) สิทธิในการมีสว่ นแบ่งกาไรของบริษัท (3) สิทธิในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทหรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือโดยวิธีการอื่นใด (4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นอิสระ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การจ่ายเงินปั นผล การเพิ่มทุนและออกหุน้ ใหม่ รวมทัง้ สิทธิ ในการตัง้ คาถามต่อคณะกรรมการ
บริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเรือ่ งอื่นใดที่นาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ สิทธิในการ
เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท และการมีสว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจในเรือ่ งสาคัญของบริษัท โดยกาหนดให้ผถู้ ื อหุน้ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจานวนหุน้ ที่ถืออยูแ่ ละแต่ละหุน้ มีสิทธิ
ออกเสียงหนึง่ เสียง
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังต้องตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ น
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยจะให้ม่นั ใจว่าผูถ้ ือหุน้ มีส่ วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัทจะ
ดูแลให้การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้ ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถ
ใช้สทิ ธิของตน จะดูแลให้การเปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และการจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน
อนุมตั ิโดยมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562

(นางสาวนราวดี วรวณิชชา)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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ระเบียบปฏิบัตเิ กีย่ วกับจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
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อนุมัตโิ ดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562
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ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทได้กาหนดหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผเู้ กี่ยวข้อง
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทัง้ การปฏิบตั ิต่อ
บริษัท ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ สาธารณชนและสังคม รวมทัง้ การกาหนดระบบติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวเป็ น
ประจา
คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย มาตรฐานและ
ข้อปฏิบตั ิที่ดี โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิที่สาคัญดังนี ้
1. ดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใสและเป็ นธรรม ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และ ข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ เพื่อทาให้ม่นั ใจได้วา่ ในการตัดสินใจและกระทาใด ๆ มีการคานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผูม้ ีส่วนได้เสียต่าง ๆ โดยรวม อาทิ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้ า คู่แข่งทางการค้า คู่คา้ เจ้าหนี ้ พนักงาน ชุมชน
สังคม และสิง่ แวดล้อม
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรู ้ ความสามารถ ความชานาญ ความมุ่งมั่น และความระมัดระวัง รวมถึงมีการพัฒนา
ความรู แ้ ละประยุกต์ใช้ความรู แ้ ละทักษะในการจัดการบริษัท อย่า งเต็มความรู ้ ความสามารถ เพื่ อ สร้ าง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผลู้ งทุน รวมทัง้ พัฒนาบริษัทให้มีความกาวหน้าและเติบโตที่ม่นั คง
3. มีการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล
4. ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียต่าง ๆ อาทิ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า คู่คา้ เจ้าหนี ้ พนักงาน และสังคม อย่าง
เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องอยางครบถ้วน ถูกต้อง
5. ส่งเสริมการเคารพและยึดมั่นในการปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพืน้ ฐานของศักดิศ์ รีความเป็ นมนุษย์ โดย
ไม่กีดกันหรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบตั ิต่อผูห้ นึ่งผูใ้ ด เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชือ้ ชาติ สัญชาติ
ศาสนา เพศ ผิว ฐานะทางเศรษฐกิจ
6. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนและผูเ้ กี่ยวข้อง โดยนาสารสนเทศภายในที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยหรือที่เป็ นความลับไป
ใช้หรือนาไปเปิ ดเผยกับบุคคลภายนอก หรือกระทาการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ
ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิ ภาพ ทัง้ นีเ้ พื่อป้องกันการทุจริตและ
คอร์รปั ชั่น
8. ยึดมั่นในการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทางาน เพื่อดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมที่ดีในการทางานของพนักงานให้มีสขุ อนามัยและมีความปลอดภัยทัง้ ชีวิตและทรัพย์สนิ
9. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงาม
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10. กาหนดให้เป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับ
การทางานและคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทาผิด หรือทาความเสียหายร้ายแรงมาสู่ตนเอง เพื่อนร่วมงาน บุคคลภายนอกหรือ
บริษัท
จรรยาบรรณ
1.

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถอื หุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ ือหุน้ โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทอย่าง
ยั่งยืนและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ จะดาเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และเพื่อให้
เป็ นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงยึดถือแนวทางปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด ดังนี ้
(1) การเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
- ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเพื่อประโยชน์สงู สุดโดยรวม
- บริหารจัดการบริษัทโดยนาความรู ้ และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถทุกกรณี
รวมทัง้ การตัดสินใจดาเนินการใด ๆ จะกระทาด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
- ไม่ดาเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
(2) การเปิ ดเผยข้อมูล
- รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันสม่าเสมอและครบถ้วน
ตามความเป็ นจริง
- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผูเ้ กี่ ยวข้องโดยใช้ขอ้ มูลใด ๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ
- ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับอันจะนามาซึง่ ผลเสียของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
2.

จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้าและประชาชน

บริษัทมีความมุง่ มั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กบั ลูกค้าและประชาชนที่จะได้รบั ผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทัง้ รักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้
ดังต่อไปนี ้
(1) มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กบั ลูกค้า ให้ได้รบั ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคณ
ุ ภาพใน
ระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
(2) เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง รวมทัง้ รักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
(3) จัดระบบเพื่อให้ลกู ค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดาเนินการอย่างดีที่สดุ
เพื่อให้ลกู ค้าและประชาชนได้รบั การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
(4) ไม่คา้ กาไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกันและไม่
กาหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า
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(5) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ต้องรีบแจ้งให้
ลูกค้าและประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางแก้ไข

3.

(6) รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง
จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้การค้า

บริษัทคานึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ และผลประโยชน์รว่ มกันกับคูค่ า้ โดยคูค่ า้ ของ
บริษัทพึงปฏิบตั ิตามกฎหมายและกติกาต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดาเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที่
เป็ นการแข่งขัน บริษัทจะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และบริษัทจะยึดถือแนวทางการปฏิบตั ิที่ดี และเป็ นธรรมในการกูย้ ืม
เงินจากเจ้าหนีแ้ ละการชาระคืน ดังนัน้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั ต่อไปนี ้
(1) ความสัมพันธ์กบั คูค่ า้
- ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้
- ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีตอ่ คูค่ า้ อย่างเคร่งครัด
- กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่ อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่คา้ ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหา โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
(2) ความสัมพันธ์กบั คูแ่ ข่งทางการค้า
- ประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่พยายามทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้รา้ ยโดยปราศจากความจริง
(3) ความสัมพันธ์กบั เจ้าหนีท้ างการค้า
- รักษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนีโ้ ดยเคร่งครัด ทัง้ ในแง่การชาระคืน การดูแลหลักทรัพย์คา้
ประกันและเงื่ อนไขอื่น ๆ รวมทัง้ ไม่ใช้เงิ นทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงิ นไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ใน
ข้อตกลงที่ทากับผูใ้ ห้กยู้ ืมเงิน
- รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนีด้ ว้ ยความซื่อสัตย์

4.

- รายงานเจ้าหนีล้ ่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ปั ญหาดังกล่าว
จรรยาบรรณว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานทีด่ ี

บริษัทถือว่าพนักงานเป็ นปั จจัยหนึ่งสูค่ วามสาเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการ
ทางานที่ดี ส่งเสริมการทางานเป็ นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน จึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั นี ้
(1) ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรือเงินโบนัส
(2) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงานอยูเ่ สมอ
(3) การแต่งตัง้ และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทาด้วยความเสมอภาค สุจริต
ใจ และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้ การกระทา หรือการปฏิบตั ิ
ของพนักงานนัน้ ๆ
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(4) ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู ้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงาน
อย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
(5) รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
(6) ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

5.

(7) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงาน
ของพนักงาน
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม

บริษัทตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงให้ความสาคัญใน
เรือ่ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ จึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั นี ้
(1) บริษัทจะคานึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหาย
ของสังคม สิง่ แวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สดุ
(2) คืนกาไรส่วนหนึง่ เพื่อกิจกรรมที่จะมีสว่ นสร้างสรรค์สงั คมและสิง่ แวดล้อมอย่างสม่าเสมอ
(3) ปลูกฝั งจิตสานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ ในหมู่พนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง
(4) ให้ความสาคัญในการทาธุรกรรมกับคูค่ า้ ที่มีเจตจานงเดียวกันกับบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม
(5) บริษัทถือเป็ นนโยบายหลักในการอนุรกั ษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ตอ่ ชนรุน่ หลัง
(6) ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล
(7) บริษัทถือเป็ นหน้าที่และเป็ นนโยบายหลักในการให้ความสาคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้น
ให้เกิดการพัฒนาสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมมุ่งสร้างสรรค์ และอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ สนับสนุน
การศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุ ชนที่ดอ้ ยโอกาสให้เป็ นชุมชนที่เข้มแข็ง
พึง่ พาตนเองได้
(8) บริษัทยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้บคุ ลากรไปใช้สิทธิเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนูญทัง้ นี ้ บริษัท
ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงิ น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองใด ๆ เพื่อ
ผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนัน้ ๆ
อนุมตั ิโดยมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562

(นางสาวนราวดี วรวณิชชา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ได้รบั แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อดูแล
ให้บริษัทปฎิบตั ิตามหน้าที่ที่กาหนดขึน้ ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสุเทพ
พงษ์พิทกั ษ์ นายจานรรจ์ กุลนรัตน์ และนางอารยา สัล เลขวิทย์ ซึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ดา้ นการบริหาร
องค์กร ภาษี อากร การบัญชี และกฎหมาย ทัง้ นีก้ รรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเป็ นอิสระ และมีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม
ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครัง้ และกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้
โดยสรุปผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ ดังนี ้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินประจาไตรมาสและประจาปี ของ บี-52 และรายงาน
ทางการเงิ น รวม ร่ ว มกับ ฝ่ ายจัด การ ผู้บ ริ ห ารของสายงานบัญ ชี แ ละการเงิ น และผู้ส อบบัญ ชี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผูส้ อบบัญชีและพิจารณารายงานการเงินในเรื่องความถูกต้องครบถ้วน
ของงบการเงิ น รายการระหว่างกัน และการปรับ ปรุ ง บัญ ชี ที่ สาคัญ รวมถึ ง ประมาณการทางบัญ ชี ซึ่ง มี
ผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอและเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การ
เปิ ดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และความมีอิสระของผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของ บี -52 สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
เหมาะสม
2. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในร่วมกับบริษัทตรวจสอบ
ภายใน และมี ค วามเห็ น ว่า บริษั ท มี ร ะบบการควบคุม ภายในและการบริห ารความเสี่ ย งที่ เพี ย งพอและ
เหมาะสม และมีประสิทธิผล ตามที่ปรากฏในรายงานผลประเมินความเพียงพอสาหรับการควบคุมภายใน
ของบริษัท ตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจาปี ของบริษัท ผลการตรวจสอบ
และติดตามการปฏิบตั ิงานตามแผน โดยให้ขอ้ แนะนาและติดตามการดาเนินการแก้ไข
3. การพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาการคัด สรรผู้ส อบบัญ ชี โดยพิ จ ารณาถึ ง ความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ รวมถึงได้พิจารณาสอบทานค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษัท ในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมฯได้พิจารณาเห็นชอบ
ให้เ สนอรายชื่ อ ผู้สอบบัญ ชี จากบริษั ท กริน ทร์ ออดิ ท จ ากัด เป็ น ผู้สอบบัญ ชี ข องบริษัท และบริษัทย่อย

แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจาปี 2563
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ประจาปี 2564 ซึ่งผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมต่อการเสนอชื่อให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของ บริษั ท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยประจาปี 2564 เนื่องจากมีความ
ช านาญ และประสบการณ์ ที่ ดี เพื่ อ ช่ ว ยตรวจสอบรายงานทางการเงิ น ของบริ ษั ท โดยให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
4. การสอบทานกระบวนการกากับดูแล
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการด าเนิ น ตามกฎเกณฑ์แ ละกฎหมายต่า งๆที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง
กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และยังครอบคลุมถึง การสอบทานการ
กากับกิจการที่ดี โดยทบทวนการดาเนินธุรกิจของบริษัท และสอบทานการปฎิบตั ิงานตามระบบงานที่กาหนด
ไว้ ให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทมีคณ
ุ ธรรม นอกจากนัน้ แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน รายการเกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของบริษัทเป็ นประจาทุกไตรมาส เพื่อให้ม่ นั ใจว่า บริษัทได้ทารายการต่างๆ เหล่านี ้ ตามเงื่อนไขปกติทาง
ธุรกิจ และมีการทารายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพียงเท่าที่จาเป็ น และ
สมเหตุสมผลตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดไว้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบตั ิตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่
ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู ค้ วามสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็ นอิสระอย่าง
เพียงพอ โดยไม่มีขอ้ จากัดในการได้รบั ข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากบริษัท ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้สว่ น
เสียอย่างเท่าเทียมกัน
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

(นายสุเทพ พงษ์พทิ กั ษ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

