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แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 

1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  

 

 1.1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ากัด (มหาชน)) จด
ทะเบียนก่อตัง้บริษัทขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2507 ในนามบริษัท บางกอกไนลอ่น จ ากดั (BNC) โดยรว่มลงทนุระหวา่งกลุม่ผูล้งทนุ
ในประเทศไทย กบับริษัทในประเทศญ่ีปุ่ น บริษัทเริ่มด าเนินการผลิต และจ าหน่ายถงุเทา้ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2510  

เมื่อวนัท่ี 26 กนัยายน 2556 บรษัิทมีการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งผูถื้อหุน้รายใหญ่ โดยผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทจ านวน 
11 ราย ไดข้ายหุน้ของบริษัทผ่านกระดานการซือ้ขายหลกัทรพัยร์ายใหญ่ ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนการขายหุน้จ านวน 68.57% 
โดยขายใหก้บันายปรเมษฐ์ รงัรองธานินทร ์ในราคาหุน้ละ 19.40 บาท  

ตอ่มาบรษัิทไดจ้ าหนา่ยเงินลงทนุ ในบรษัิท สหน าเท็กซไ์ทล ์จ ากดั ซึง่เดิมเป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิท มีสดัสว่นการถือ
หุน้ 18% เนื่องจากไมม่ีธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง และเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคลอ่งใหแ้ก่กิจการ ท าใหบ้รษัิทไมม่ีบรษัิทยอ่ย และไม่
มีความสมัพนัธใ์ดๆ กบักลุม่ผูถื้อหุน้เดิม 

บรษัิทไดแ้กไ้ขช่ือของบรษัิทใหมเ่พื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงประเภทธุรกิจจากเดมิช่ือ บริษัท บางกอกไน
ล่อน จ ากัด  เป็นบริษัท แอสเซท ไบรท์ จ ากัด (มหาชน) เมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 2556 และเปลี่ยนแปลงช่ือย่อที่ใชซ้ือ้
ขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงช่ือบรษัิทจาก BNC เป็น ABC โดยมีผลเมื่อวนัท่ี 24 
ธันวาคม 2556 และบริษัทไดด้  าเนินการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวจ้ากเดิม 1 บาทต่อหุน้ เป็น 0.10 บาทต่อหุน้ โดยมี
ผลเมื่อวนัท่ี 22 สงิหาคม 2557 

ในปี 2557 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์และธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์เพื่อสรา้งความมั่นคงใหก้บับริษัท โดยบริษัทไดเ้ขา้ซือ้เหมาหอ้งชุดสว่นที่เหลือในโครงการ “บา้นนวธารา รี
เวอรไ์ลฟ์” ตัง้อยูท่ี่ซอยประเสรฐิมนกิูจ 33 ถนนประเสรฐิมนกิูจ แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรุงเทพฯ จ านวน 19 ยนูิต คิดเป็น
เนือ้ที่รวมทั้งสิน้ประมาณ 869.88 ตารางเมตร ในราคา 29.28 ลา้นบาท เมื่อปลายปี 2556 และในปี 2558 บริษัทได้
จ าหนา่ยหอ้งชดุดงักลา่วทัง้หมดแลว้ ตอ่มาในปี 2557 บรษัิทไดล้งทนุหอ้งชดุในโครงการบา้นสาทรเจา้พระยา ตัง้อยูท่ี่ซอย
เจรญินคร 15A แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ จ านวน 9 ยนูิต เนือ้ที่รวมประมาณ 2,258 ตารางเมตร ในราคา
ประมาณ 105 ลา้นบาท บรษัิทจ าหนา่ย และโอนกรรมสทิธิใหก้บัลกูคา้ทัง้หมดในปี 2560  

ในปี 2559 บรษัิทเขา้ซือ้ และรบัโอนกิจการทัง้หมดของบรษัิท ออคิด วิลล ์จ ากดั ซึง่ด  าเนินธุรกิจอพารท์เมนทใ์หเ้ช่า 
จ านวน 41 หอ้ง เนือ้ที่ใชส้อยรวม 18,420 ตารางเมตร ภายหลงัไดเ้ปลี่ยนช่ือโครงการเป็น “The Above 39” ตัง้อยู่ในซอย
สขุมุวิท 39 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ดว้ยมลูคา่ทัง้หมด 705 ลา้นบาท  

ในปี 2559 บริษัทลงทนุในสิทธิการเช่าอาคารเดอะพลาซ่า ซึ่งเป็นอาคารสงู 5 ชัน้ 1 อาคาร พรอ้มอาคารจอดรถ 7 
ชัน้ บนเนือ้ที่ 8 ไร ่พืน้ท่ีใชส้อยรวม 37,400 ตารางเมตร ตัง้อยูบ่นถนนรามค าแหง 30 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
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เป็นระยะเวลาเช่า 30 ปี เพื่อด าเนินธุรกิจใหเ้ช่าพืน้ที่แบบผสมทัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นดิสเคานส์โตร ์ และพืน้ที่เช่า
ส านกังาน รวมถึงจดัการแสดงตา่งๆ โดยช าระคา่สทิธิการเช่าจ านวน 60 ลา้นบาท แบง่ช าระ 3 ปี และช าระคา่เช่ารายเดือน 
โดยมีมลูคา่รวมประมาณ 1,683 ลา้นบาท โดยบรษัิทด าเนินธุรกิจใหเ้ช่า 

ดา้นธุรกิจพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์บรษัิทไดล้งทนุพฒันาเว็บไซตเ์พื่อจ าหนา่ยสนิคา้ และบรกิารผา่นทางเว็บไซต์ของ
บริษัท คือ www.abcpoint.com โดยเริ่มด าเนินการเป็นตัวแทนขายสินค้าทั้งอุปโภค บริโภค เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า 
โทรศพัทม์ือถือ และบริการ เช่น โรงแรม รา้นอาหาร และท่องเที่ยว ในปี 2559 บริษัทไดเ้ริ่มพฒันา Application ช่ือ ABC 
Payment เพื่อใชค้ะแนน ABC point ที่สามารถรบัโอนมาจากคะแนนบตัรเครดิตของธนาคารตา่งๆ ที่เขา้รว่มโครงการ รวม 
7 ธนาคาร เพื่อใชค้ะแนนดงักลา่ว ช าระค่าสาธารณปูโภคต่างๆ กว่า 100 รายการ เช่น ค่าน า้ประปา ค่าโทรศพัท ์ค่าบตัร
เครดิต  เป็นตน้ โดยลกูคา้สามารถช าระค่าบริการต่างๆ ผ่านโทรศพัทม์ือถือ หรือ iPad ทัง้ระบบ Android และ IOS และ
ช าระผา่นเครือ่งคอมพิวเตอรไ์ด ้  

ในปลายปี 2559 บริษัทไดเ้ป็นตวัแทนรบัช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใ์หก้บับริษัท Tenpay Payment Technology 
จ ากดั จากประเทศจีน เพื่อเป็นตวัแทนหารา้นคา้รบัช าระเงินผา่นระบบ WeChat Pay เพื่อรบัช าระเงินคา่สนิคา้ และบรกิาร
จากนกัท่องเที่ยวจีน  ในกลางปี 2560 บริษัทไดเ้ปลี่ยนช่ือจากเดิม บริษัท แอสเซท ไบรท์ จ ากัด (มหาชน) มาเป็นบริษัท 
ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ากดั (มหาชน) และเปลีย่นช่ือยอ่ที่ใชซ้ือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จากเดิม ABC เป็น DIGI เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนช่ือ และสอดคลอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษัทท่ีจะมุง่เนน้การท าธุรกิจดา้นดิจิตอล เพยเ์มนท ์และ e-
Business มากขึน้ นอกจากนัน้บริษัทเปลี่ยนมลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้(Par Value) จากราคา 0.10 บาท/หุน้ เป็นราคา 0.50 บาท/
หุน้  

ในไตรมาสแรกของปี 2561 บรษัิทไดข้ยายความรว่มมือทางธุรกิจโดยรว่มมือกบั Alipay ของประเทศจีน ในการเป็น
ตวัแทนรบัช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์(e-Payment) เพื่อเป็นตวัแทนหารา้นคา้รบัช าระเงินผ่านระบบ Alipay เพื่อรบัช าระ
เงินค่าสินคา้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการช าระเงินคา่สินคา้ และบริการแก่ผูใ้ชบ้ริการซึง่โดยสว่นใหญ่เป็นกลุม่นกัทอ่งเที่ยวจีน 
บริษัทไดร้บัใบอนุญาตที่ออกโดยกระทรวงการคลงั โดยความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทยในการด าเนินธุรกิจ
ตวัแทนรบัช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส ์ 

ในระหวา่งปี 2561 บรษัิทมีการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งผูถื้อหุน้รายใหญ่ โดยผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท ได้จ าหนา่ยหุน้ที่
ถือในบรษัิทฯผา่นกระดานการซือ้ขายหลกัทรพัยร์ายใหญ่ (Big Lot) รายละเอียดดงันี ้ 

  จ านวนหุ้น 

อัตราร้อยละของ
หุ้นที่ออกและช าระ

แล้ว ราคาหุ้นที่ซือ้ขาย 
ผู้ท ารายการซือ้ วันที่ท ารายการ หุ้น ร้อยละ บาทตอ่หุน้ 

นายจิรวฒุิ ควุานนัท ์ 12 เมษายน 2561 316,080,000 20.00% 0.31 
นายธานินทร ์อินทรารกัษ์สกลุ  22 พฤษภาคม 2561 173,844,000 11.00% 0.40 

 

ในเดือนสงิหาคม 2561 บรษัิทไดจ้ าหนา่ยอสงัหารมิทรพัยท์ี่ซือ้มาเพื่อขาย โครงการ The Above 39 ใหแ้ก่บรษัิท ไซ
มีส เวลท ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั โดยมีมลูคา่ขายทัง้โครงการรวม 800 ลา้นบาท 

ตอ่มาที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 10/2561 เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 ไดม้ีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการยกเลิก
สญัญาเช่าโครงการ ABC World ซึ่งบริษัทเคยมีสญัญาเช่าระยะยาวบนที่ดินและอาคารโครงการดงักลา่วเป็นเวลา 30 ปี 

http://www.abcpoint.com/
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เริม่ตน้สญัญาในช่วงกลางปี 2559 เพื่อระงบัผลขาดทนุจากการด าเนินธุรกิจอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ช่าและใหบ้รกิารเก่ียวเนื่อง 
โดยสญัญาเช่าดงักลา่วไดม้ีผลยกเลกิในเดือนมกราคม 2562 

เมื่อวนัที่ 14 มกราคม 2562 นายจิรวฒุิ ควุานนัท ์ไดเ้ขา้ซือ้หุน้สามญัของบริษัทเพิ่มเติมจ านวน 338,565,100 หุน้ 
และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทรุ่นที่ 2 (DIGI-W2) จ านวน 868,314,297 หน่วย จากนายปรเมษฐ์ 
รงัรองธานินทรโ์ดยท ารายการผา่นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดว้ยวิธี Big Lot 

   จ านวนหุ้น 

อัตราร้อยละของ
หุ้นที่ออกและช าระ

แล้ว ราคาหุ้นที่ซือ้ขาย 
ผู้ท ารายการซือ้ วันที่ท ารายการ หุ้น ร้อยละ บาทตอ่หุน้ 

นายจิรวฒุิ ควุานนัท ์ 14 มกราคม 2562 338,565,100 21.42% 0.21 

ภายหลงัการท ารายการ Big Lot ดงักลา่ว ท าใหน้ายจิรวฒุิ ควุานนัท ์ถือครองหุน้สามญัของบริษัทคิดเป็นรอ้ยละ 
41.42 ของหุน้ที่ออกและจ าหนา่ยทัง้หมดของบริษัท และถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทรุน่ที่ 2 (DIGI-
W2) คิดเป็นรอ้ยละ 10.99 ของ DIGI-W2 ที่ออกและจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมด สง่ผลใหน้ายจิรวฒุิ ควุานนัท ์มีหนา้ที่ตอ้งท าค า
เสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) โดยมีก าหนดระยะเวลาการรบัซือ้หลกัทรพัยเ์ป็นเวลา 
25 วนัท าการ ตัง้แตว่นัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเขา้ถือครองหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการลงวนัที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 
2554 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ทัง้นี ้ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) เสร็จสิน้ นายจิรวฒุิ คุ
วานันท ์ถือครองหุน้สามัญของบริษัทเป็นจ านวน 654,636,100 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 41.42 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่าย
ทัง้หมดของบริษัท และถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทรุน่ที่ 2 (DIGI-W2) จ านวน 868,434,297 หนว่ย 
คิดเป็นรอ้ยละ 10.99 ของ DIGI-W2 ที่ออกและจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมด โดยมีผูถื้อหุน้ท่ีแสดงเจตนาท ารายการขายหลกัทรพัย ์
DIGI-W2 รวม 120,000 หนว่ย  

ในปี 2562 บริษัทได้เปลี่ยนช่ือจากเดิม บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ากัด (มหาชน) มาเป็นบริษัท บี-52 

แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) และเปลี่ยนช่ือย่อที่ใชซ้ือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จากเดิม DIGI เป็น B52 เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กับการเปลี่ยนช่ือบริษัท ภายใต้ช่ือบริษัทใหม่ B52 มีวิสัยทัศน์เพื่อด าเนินการเช่ือมโยงธุรกิจ Consumers Products 

Distribution จากทั่วประเทศเขา้ไวด้ว้ยกนั เพื่อสรา้งโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการพฒันาเครือข่ายทางธุรกิจที่มีอนาคต 

เพื่อสรา้งผลก าไรอนัสงูสดุตอบแทนแก่พนกังาน ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุและพนัธมิตรทางธุรกิจ 

วิสยัทศันท์างธุรกิจดงักล่าว ท าใหบ้ริษัทออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทใหแ้ก่  บริษัท ทีเจดี 
จ ากดั (“กลุม่ทีเจดี”) ซึง่เป็นนกัลงทนุเชิงกลยทุธ ์ประกอบดว้ยบคุคลที่มีความรู ้ความสามารถในธุรกิจคา้ปลกี-สง่ แบบครบ
วงจร และเป็นผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างการคา้ทัง้ทางตรงและ/หรือทางออ้มกบัรา้นคา้ช า-ปลีก จ านวนกวา่ 120,000 รา้นคา้ 
ที่ตัง้กระจายอยูใ่นทั่วทกุภมูิภาคของประเทศ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ทกุรายใน บรษัิท ทีเจดี จ ากดั ดงักลา่วจะมีสว่นส าคญัในการท า
ใหบ้ริษัทสามารถก่อตัง้เครือขา่ยรา้นคา้ปลีกคา้ที่มีประสิทธิภาพ และครบวงจรไดส้  าเร็จตามแผนงานที่ไดว้างไว้ ซึ่งจะช่วย
เสริมสรา้งความแข็งแกร่งทางการเงิน และความมั่นคงใหแ้ก่ฐานะทางการเงินของบริษัท อีกทัง้ยงัเพิ่มศกัยภาพในการ
ด าเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและตอ่ยอดธุรกิจเพื่อพฒันาเครือขา่ยทางธุรกิจคา้ปลีกคา้สง่ใหไ้ดค้รอบคลมุและ
เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจใหไ้ดม้ากยิ่งขึน้ บริษัทหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการไดร้บัการสนบัสนนุจากกลุ่มทีเจดีจะสง่ผล



 

สว่นท่ี 2 หนา้ที ่4 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ใหผ้ลประกอบการของบริษัทมีแนวโนม้ที่ดีขึน้ในอนาคต ทัง้นี ้กลุม่ทีเจดีไดต้อบรบัการซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทเเลว้
เเละเขา้รว่มเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุที่ออกจ าหน่ายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
จ านวน 275,000,000 หุน้ ในราคาจองซือ้หุน้ละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินเพิ่มทนุในมลูคา่ 55,000,000 บาท 

นอกจากนี ้ในปี 2562 บริษัทยังไดเ้สนอขายหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน (Right Offering) จ านวน 
351,200,000 หุน้ ในอตัราจดัสรร 9 หุน้สามญัเดิมต่อ 2 หุน้สามญัที่ออกใหม่ โดยไดม้ีผูถื้อหุน้ที่ใชส้ิทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทุน
ตามสดัสว่นตามก าหนดการจองซือ้ในระหวา่งวนัที่ 15 ตลุาคม 2562 ถึงวนัที่ 21 ตลุาคม 2562 เป็นจ านวน 166,633,307 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกและเสนอขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 
33,326,661.40 บาท  

ข้อมูลหลักทรัพย ์และผู้ถอืหุ้น 

 ทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  ทนุจดทะเบียน : 1,278,899,861 บาท ประกอบดว้ย 
    หุน้สามญัจ านวน  2,557,799,722 หุน้                
    มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

  ทนุช าระแลว้ : 1,011,016,653.50 บาท ประกอบดว้ย 
    หุน้สามญัจ านวน 2,022,033,307 หุน้ 
    มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
 โครงสรา้งผูถื้อหุน้ของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   (แสดงเฉพาะรายช่ือผูถื้อหุน้ 10 รายแรก) มีดงันี ้ 

ช่ือ – นามสกลุ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 
1. นายจิรวฒุิ ควุานนัท ์ 886,350,288 43.83 
2. บรษัิท ทีเจดี จ ากดั 275,000,000 13.60 
3. นายทวี โฆษิตจิรนนัท ์ 100,000,000 4.95 
4. บจก. ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) เพ่ือผูฝ้าก 98,281,802 4.86 
5. นายธานินทร ์อินทรารกัษ์สกลุ 73,844,000 3.65 
6. น.ส.นนัทน์ภสั อจัจมาลยว์รา 48,564,442 2.40 
7. นายวิวรรธน ์ศิรผิดงุธรรม 38,230,880 1.89 
8. นายสวุิทย ์โกวิทยเ์จรญิสขุ 26,845,000 1.33 
9. MR. SHINJI TANAKA 25,000,000 1.24 
10.น.ส.ฐิตินาถ ณ พทัลงุ 23,710,220 1.17 
ผูถื้อหุน้รายอื่นๆ 426,206,675 21.08 
รวม 2,022,033,307 100.00 

 

 

 



 

สว่นท่ี 2 หนา้ที ่5 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

การออกหลกัทรัพยอ์ื่น 

ใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 1 (B52-W1) 

 ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญั B52-W1 หมดระยะเวลาการใชส้ทิธิ เมื่อวนัท่ี 10 กนัยายน 2562 ใน
ระหวา่งปี 2562  ไมม่ีการใชส้ทิธิในการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญั B52-W1 

ใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 2 (B52-W2) 

เมื่อวนัที่ 8 มิถนุายน 2558 บริษัทไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ บริษัท บี-
52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (B52-W2) จ านวนไม่เกิน 1,756,000,000 หน่วย โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทที่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราการจัดสรรที่ 3 หุน้
สามญัเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนในวันที่ 19 
พฤษภาคม 2558 (Record Date) และวันรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ และพกัการโอนหุน้ในวนัที่ 20 
พฤษภาคม 2558 

บริษัทได้จดทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิให้มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ านวน 
1,755,998,608 หน่วย จ านวนที่เหลืออีก 1,392 หน่วย บริษัทได้ท าการยกเลิกแลว้ทั้งจ านวน ซึ่งใบส าคัญแสดงสิทธิ
ดงักลา่วเป็นชนิดระบช่ืุอและเปลีย่นมือได ้โดยมีอายไุมเ่กิน 5 ปี นบัตัง้แต ่วนัท่ี 8 มิถนุายน 2558 และสามารถใชส้ทิธิไดใ้น
วนัท าการสดุทา้ยของทกุๆ เดือนมิถนุายน และธันวาคม ตัง้แต่ปีที่ 3 นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นตน้ไป โดย
สามารถใชส้ทิธิ ครัง้แรกในวนัท่ี 29 มิถนุายน 2561  สว่นการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยสามารถท าไดใ้นวนัท่ี 5 มิถนุายน 2563 ซึง่
อตัราการใชส้ิทธิจะเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ในราคา 1.50 บาทต่อหุน้ อย่างไรก็ตามอตัรา
และราคาการใชส้ทิธิอาจเปลีย่นแปลงไดใ้นกรณีที่มีการปรบัเปลีย่นเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดสทิธิ 

บริษัทไดเ้ปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทจากเดิมหุน้ละ 0.10 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม 2560 เป็นผลใหจ้ านวนหุน้ของบรษัิทลดลง เนื่องจากการรวมหุน้ในอตัรสว่น 5 หุน้เดิมเป็น 1 หุน้ใหม ่เป็นผลให้
บริษัทปรบัอตัราการใชส้ิทธิ และราคาการใชส้ิทธิของ B52-W2 ตามขอ้ก าหนดสิทธิ และเง่ือนไขใบส าคญัแสดงสิทธิ โดย
ปรบัอตัราการใชส้ิทธิจากเดิม 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิแลกเป็นหุน้ได ้1 หุน้ เป็น 1 หน่วย : 0.20 หุน้ และราคาใชส้ิทธิ
ปรบัจาก 1.50 บาท ตอ่หุน้ เป็น 7.50 บาท ตอ่หุน้ 

ตามที่ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุม 
เมื่อวนัที่ 23 กันยายน 2562 ไดม้ีมติอนุมตัิการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ประกอบดว้ยหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 275,000,000 หุน้ ซึ่งมีมลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
โดยออกและเสนอขายในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.20 บาท คิดเป็นมลูคา่ที่เสนอขายไมเ่กิน 55,000,000 บาท โดยเสนอขาย
แบบเฉพาะเจาะจง ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่ บรษัิท ทีเจดี จ ากดั  

ภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทรุน่ที่ 2 (B52-W2) บริษัทจะ
ด าเนินการปรบัอตัราการใชส้ิทธิและราคาการใชส้ิทธิตามสตูรการค านวณและวิธีการที่ ระบุไวใ้นเง่ือนไขการปรบัสิทธิใน
ขอ้ก าหนดสิทธิ กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดในราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่ค านวณได ้    
ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษัทฯ โดยบริษัทค านวณการปรบัอตัราการใชส้ิทธิและราคา
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แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

การใชส้ิทธินบัจากวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหมใ่หแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัดงักลา่ว  โดยสามารถค านวณการ
ปรบัอตัราการใชส้ทิธิและราคาการใชส้ทิธิของ B52-W2 เป็น 1 หนว่ย : 0.20 หุน้ และราคาใชส้ทิธิ 7.50 บาท ตอ่หุน้ 

 ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทรุน่ท่ี 2 (B52-W2)  จ านวน 1,755,998,608 หนว่ย หมด
ระยะเวลาการใชส้ทิธิ เมื่อวนัท่ี 5 มิถนุายน 2563    ทัง้นี ้นบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท
รุน่ท่ี 2 (B52-W2) ในปี พ.ศ. 2558  เป็นตน้มาจนครบอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิฯ เมื่อวนัท่ี 5 มิถนุายน 2563 นัน้  ไมม่ี
การใชส้ทิธิในการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามญั B52-W2  แตอ่ยา่งใด  

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 12/2562 เมื่อวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 ไดม้ีมติอนมุตัินโยบายการจ่ายเงินปันผล 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

บรษัิทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบรษัิทหลงัหกัภาษีเงิน
ได ้นิติบคุคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองตา่งๆ ทัง้หมด อยา่งไรก็ตามบรษัิทอาจก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลมี
อตัรานอ้ยกว่าอตัราที่ก าหนดขา้งตน้ได ้โดยขึน้อยู่กบัความจ าเป็นในการใชเ้งินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน การขยาย
ธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษัท ทัง้นีม้ติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผล
จะตอ้งถูกน าเสนอเพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมี
อ านาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไดแ้ละจะด าเนินการรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบในการประชมุตอ่ไป  

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทยอ่ย 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
และเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ของแตล่ะบริษัทพิจารณาอนมุตัิในแตล่ะปี บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายปันผล
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย 
และเงินส ารองตา่งๆ ทัง้หมด โดยจะพิจารณาประกอบกบักระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน สภาพคลอ่ง และแผนการลงทุนใน
แตล่ะช่วงเวลาดว้ย 

โดยมีขอ้ยกเวน้คือ บริษัทสามารถก าหนดใหจ้่ายในอตัราที่นอ้ยกว่าที่ก าหนดไวไ้ด ้ถา้มีความจ าเป็นตอ้ใชเ้ป็นเงินทนุ
หมนุเวียนในการด าเนินงานหรือขยายธุรกิจ ทัง้นี ้มติการจ่ายเงินปันผลจะตอ้งเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้ ยกเวน้กรณีเป็นการจ่าย
ปันผลระหวา่งกาลก็สามารถด าเนินการได้
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แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

แผนภาพแสดงโครงสร้างผู้ถอืหุ้นใหญ่ของบริษัท 
 

 
 
 
 

 

โดยในระหว่างปี 2563   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563  เมื่อวนัที่ 4 มิถนุายน 2563  ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้ริษัท

ลงทนุจดัตัง้บรษัิทยอ่ยใหมจ่ านวน  1 บรษัิท  คือ บรษัิท ทนัใจดี มนัน่ี เซอรว์ิส  จ ากดั  เพื่อตอ่ยอดทางธุรกิจไปยงัธุรกิจใหบ้รกิารทาง

การเงินในลกัษณะการเป็นตวัแทนหรือนายหนา้ โดยอาศยัช่องทางการติดต่อเครือขา่ยรา้นคา้ปลีก-รา้นคา้สง่ที่มีอยู่ของบริษัท  โดย

บรษัิทยอ่ยดงักลา่วมีทนุจดทะเบียนจ านวน  5,000,000 บาท   ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 50,000 หุน้  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 

บาท  ซึง่บรษัิทเขา้ถือหุน้ในบรษัิทยอ่ยดงักลา่วในสดัสว่นรอ้ยละ 75  ของจ านวนทนุจดทะเบียนทัง้หมด ทัง้นีไ้ดก้ าหนดใหเ้รยีกช าระ

ค่าหุน้ครัง้แรก 25 % ของทนุจดทะเบียน (คิดเป็นทนุช าระแลว้จ านวน 1,250,000 บาท )   และไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อยใหม่

ดงักลา่วตอ่นายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้เมื่อวนัท่ี 10 มิถนุายน 2563  

และเมื่อวนัที่ 15 กรกฎาคม 2563  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2563  ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทลงทนุจดัตัง้บริษัท

ย่อยใหมอ่ีกจ านวน 1 บริษัท  คือ บริษัท โซลชูั่น ฟลาย จ ากดั  เพื่อต่อยอดธุรกิจไปยงัธุรกิจใหบ้ริการสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์โดย

อาศัยช่องทางการติดต่อเครือข่ายรา้นค้าปลีก-รา้นค้าส่งที่มีอยู่ของบริษัท  โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนจ านวน  

5,000,000 บาท   ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 50,000 หุน้  มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ซึ่งบริษัทเขา้ถือหุน้ในบริษัทย่อย

ดังกล่าวในสดัส่วนรอ้ยละ 75  ของจ านวนทุนจดทะเบียนทัง้หมด ทัง้นีไ้ดก้ าหนดใหเ้รียกช าระค่าหุน้ครัง้แรก 25 % ของทุนจด

ทะเบียน (คิดเป็นทนุช าระแลว้จ านวน 1,250,000 บาท) โดย ณ สิน้ปี 2563 ยงัไม่ไดม้ีการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อยใหมด่งักลา่ว

แตป่ระการใด  

ณ สิน้ปี 2563  ธุรกิจหลกัของบริษัท ประกอบดว้ย ธุรกิจจดัจ าหน่ายสินคา้ผ่านการด าเนินการเช่ือมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ 
ธุรกิจพาณิชอิเล็กทรอนิกส์  ธุรกิจใหบ้ริการทางการเงินในลกัษณะการเป็นตัวแทนหรือนายหนา้ โดยอาศัยช่องทางการติดต่อ
เครอืขา่ยรา้นคา้ปลกี-รา้นคา้สง่ที่มีอยูข่องบรษัิท และธุรกิจใหบ้รกิารสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ ์ 
 

1.1.1  นโยบายในการด าเนินงานของบริษัท 

1) เป้าหมายขององคก์ร          
ในปี 2561 บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจแยกเป็น 2 ประเภท คือ อสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งจะเป็นธุรกิจที่จะสรา้งรายไดห้ลกั

ใหก้บับริษัทในปี 2561 บริษัทไดจ้ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยซ์ือ้มาเพื่อขายโครงการ The Above 39 ในมลูค่าขาย 800 ลา้นบาท เพื่อ
ด ารงสภาพคล่องในองคก์ร นอกจากนีไ้ดต้ัดสินใจยกเลิกการเช่าอาคาร ABC World เพื่อระงับผลขาดทุนจากการด าเนินธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ช่าและใหบ้รกิารเก่ียวเนื่อง โดยมีผลของการยกเลกิสญัญาเช่าในเดือนมกราคม 2562 

บรษัิท ทีเจดี จ ากดั  

B52  

นายจิรวฒุิ ควุานนัท ์ 

43.83% 13.60% 

ผูถื้อหุน้อื่นๆ  

42.56% 
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บริษัทมีรายไดร้องจากการท าธุรกิจ e-Business เนน้การสรา้งรายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ และบริการผ่านเว็บไซตบ์รษัิท 
และการใหบ้รกิารช าระคา่สาธารณปูโภคผา่น Application บนโทรศพัทม์ือถือ และเป็นตวัแทนรบัช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส ์ซึง่การ
ด าเนินธุรกิจใน e-Business มีปัญหาและอปุสรรคในเรื่องการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อบตัรเครดิตที่ไดร้บัความยุ่งยากในการ
แลกพอ้ยทม์ายงัแพลตฟอรม์ “abc Point” ประกอบกับธนาคารพาณิชยเ์ป็นผูอ้อกบตัรเครดิตการด์นัน้มีแพลตฟอรม์ในการแลก
พอ้ยทเ์ป็นของตัวเอง จึงท าใหธ้นาคารพาณิชยเ์หล่านัน้กลายจากพันธมิตรธุรกิจเป็นคู่แข่งของ “abc Point” นอกจากนีใ้นการ
ให้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกสม์ีการแข่งขันทางธุรกิจที่ค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะจากคู่แข่งที่เป็นสถาบันการเงินที่มี
ความสามารถในการแข่งขนัมากกว่าบริษัทในดา้นการลดอตัราค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรม (Merchant Discount Rate) ท า
ใหผ้ลก าไรในการท าธุรกิจนีล้ดลงอยา่งตอ่เนื่องในขณะท่ีตน้ทนุในการใหบ้รกิารยงัคงที่หรอืสงูขึน้ 

ในปี 2563 บริษัทไดส้านต่อและพฒันานโยบายและแนวทางที่ต่อเนื่องของปี 2562  ซึ่งริเริ่มเป้าหมายองคก์รใหม่ในการ
ก่อตัง้และพฒันาเครอืขา่ยรา้นคา้ปลกีคา้ที่มีประสทิธิภาพ และครบวงจรใหไ้ดส้  าเรจ็ ผา่นการเช่ือมโยงธุรกิจ Consumers Products 
Distribution โดยมีเป้าหมายในการรวบรวมเครอืข่ายรา้นคา้ปลีกที่มีอยู ่120,000 รา้นคา้กระจายอยูท่ั่วภมูิภาคของประเทศไทยเขา้
ไวด้ว้ยกนั เพื่อสรา้งโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการพฒันาเครือข่ายทางธุรกิจที่มีอนาคต ซึ่งจะช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกรง่ทาง
การเงิน และความมั่นคงใหแ้ก่ฐานะทางการเงินของบรษัิท อีกทัง้ยงัเพิ่มศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและ
ตอ่ยอดทางธุรกิจใหแ้ก่บรษัิทในอนาคต   

ทัง้นี ้สามารถสรุปนโยบายการบรหิารงานของบรษัิทแยกตามสว่นงานธุรกิจไดด้งันี ้ 

(1.1) ด้านธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์
การเพิ่มขึน้ของธุรกรรมการคา้บนโลกออนไลนผ์่านสื่ออิเล็กทรอนิกสต์่างๆ มีมากขึน้ เนื่องจากความกา้วหนา้ในเทคโนโลยี 

ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถสั่งซือ้สินคา้ไดทุ้กที่ทกุเวลาตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทไดเ้ปิดศนูยก์ารคา้บนโลกออนไลน ์โดยจ าหน่ายสินคา้
หลากหลายประเภท หลากหลายยี่หอ้ โดยผูบ้รโิภคเลอืกซือ้สนิคา้ผา่น Website ของบรษัิท คือ www.abcpoint.com    

บริษัทไดด้  าเนินธุรกิจจ าหนา่ยสินคา้ และบริการผ่านเว็บไซตข์องบริษัท คือ abcpoint.com โดยใหบ้ริการช าระเงินผ่าน abc 
point ซึ่งสามารถใชค้ะแนนจากบตัรเครดิตของธนาคารที่เขา้ร่วมโครงการน ามาแลกเป็นคะแนน abc point เพื่อใชซ้ือ้สินคา้ และ
บรกิารได ้ปัจจบุนัการซือ้-ขายสนิคา้ออนไลนจ์ะไดร้บัผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตวั และจากการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ แตจ่ากแนวโนม้
การท าธุรกรรมทางอินเตอรเ์น็ตที่เพิ่มสงูขึน้จะสง่ผลใหธุ้รกิจของบริษัทสามารถท ารายไดไ้ดเ้พิ่มขึน้ในอนาคต  นอกจากนีใ้นปี 2559 
บริษัทไดเ้พิ่มธุรกิจรบัช าระค่าสาธารณปูโภค (Service Payment) ครอบคลมุทกุบริการทัง้ค่าน า้ ค่าโทรศพัท ์ค่าทางด่วน ช าระค่า
ประกนั สินเช่ือบตัรเครดิต ท่ีอยู่อาศยั และสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นตน้ โดยใชค้ะแนน abc point ซึ่งสามารถแลกจากคะแนนบตัร
เครดิตของธนาคารที่เขา้รว่มรายการกบับริษัท ผ่านทางเว็บไซต ์และ Application บนโทรศพัทม์ือถือ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ส  าคญั
ส าหรบัการท าธุรกรรมการช าระคา่สินคา้ และบรกิารท่ีจะเติบโตสงูในอนาคต เนื่องจากสามารถท ารายการไดท้กุที่ ง่าย สะดวก และ
รวดเร็ว นอกจากนัน้บริษัทมีแผนที่จะขยายการรบัแลกคะแนนทัง้จาก Bank และ Non-Bank ใหเ้พิ่มขึน้ เพื่อเพิ่มปริมาณฐานลกูคา้
ใหค้รอบคลมุทั่วประเทศ 

 บริษัทมีแผนที่จะปรบัปรุงแพลตฟอรม์ abc Point โดยการพฒันาแพลตฟอรม์นีใ้หม้ีความสามารถในการบริหารจดัการ
พอ้ยท ์หรือคะแนนสะสมที่เกิดจากธุรกิจคา้ปลีก คา้สง่ และธุรกิจอื่นๆ ทั่วไปของพนัธมิตรทางการคา้ ลกูคา้ และธุรกิจที่เกิดขึน้จาก
ธุรกิจทัง้บริษัทด าเนินการเองในปัจจุบันและอนาคตควบคู่ไปกับแผนการทางการตลาดของบริษัท ทัง้นีภ้ายหลงัการปรบัปรุง

http://www.abcpoint.com/
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แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

แพลตฟอรม์และการใชก้ลยทุธท์างธุรกิจใหมน่ี ้บริษัทมีเป้าประสงคท์ี่จะท าใหธุ้รกิจดงักลา่วสามารถจดัการพอ้ยทท์ี่เกิดจากการซือ้
ขายโดยเครดิตการด์และเงินสดจากลกูคา้ที่ไมจ่ ากดัเฉพาะที่เป็นการซือ้ผา่นเครดิตการด์ของธนาคารเทา่นัน้ 

 บริษัทไดร้บัใบอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็นผูใ้หบ้ริการการช าระเงินทางอิเล็คทรอนิกสจ์ากธนาคารแห่งประเทศไทยซึง่มี
อาย ุ10 ปี คือใบอนญุาตประเภทบญัชี ค(3) การใหบ้ริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผ์่านอปุกรณอ์ย่างหนึ่งอยา่งใด หรือผ่านทาง
เครือข่ายใหไ้ว ้ณ วนัที่ 22 กรกฎาคม 2558 สิน้อายใุบอนญุาตวนัที่ 21 กรกฎาคม 2568 ต่อมาใบอนญุาตดงักลา่วไดอ้อกใหมโ่ดย
กระทรวงการคลงั โดยความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นใบอนุญาตประเภทไม่ระบุอายุสิน้สุด บริษัทได้รับ
ใบอนญุาตดงักลา่วในเมื่อวนัท่ี 9 ตลุาคม 2561  

 บริษัทไดร้่วมมือกับ Tencent Group บริษัทชัน้น าดา้นธุรกิจอินเตอรเ์น็ต ในประเทศจีน และระดบัโลก ที่ใหบ้ริการเกม
ออนไลน ์และ Instant Message เช่น WeChat ซึ่งไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากในจีน โดยบริษัทเป็นตวัแทนหารา้นคา้ไทยที่รบั
ช าระเงินคา่สินคา้ และบริการผ่าน e-Wallet ของ Tencent คือ WeChat Pay เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวก สบายใหน้กัท่องเที่ยวจีนให้
สามารถใชจ้่ายคา่คา่สนิคา้และบรกิารผา่นระบบ WeChat Pay ซึง่จะช่วยกระตุน้ยอดใชจ้่ายของนกัทอ่งเที่ยวจีนใหเ้พิ่มมากขึน้ โดย
นกัท่องเที่ยวไม่ตอ้งพกเงินสดติดตวั ในไตรมาสแรกของปี 2561 บริษัทจะเริ่มใหบ้ริการเป็นตวัแทนรบัช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ใหก้บั Alipay ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจดา้น Mobile Payment Platform ที่ด  าเนินงานโดย Alibaba Group โดยมีกลุม่เป้าหมายเดียวกนั
กบั WeChat Pay  

ในปี 2562 บริษัทไดร้ว่มมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรูปแบบการใหบ้ริการ e-payment โดยเริ่มตน้ในการติดตัง้เครื่อง 
EDC รุน่ใหม่ที่สามารถใหบ้ริการช าระเงินไดท้ัง้รูปแบบของบตัรเครดิต (card) และ non-card โดยผ่านการเช่ือมตอ่การช าระเงินไป
ยงั e-wallet ของ WeChat pay และ Alipay นอกจากนีย้งัรองรบั e-wallet ของ True Money และ Rabbit Line pay เพื่อใหบ้ริการ
ช าระเงินแก่รา้นคา้ในรูปแบบออฟไลน ์ 

ในปี 2563  รฐับาลไดป้ระกาศปิดการเดินทางระหวา่งประเทศเพื่อป้องกนัและควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ตาม 
พ.ร.ก.ฉกุเฉินและประกาศที่เก่ียวขอ้ง ท าใหน้กัทอ่งเที่ยวชาวจีนซึง่เป็นกลุม่ลกูคา้หลกัของธุรกิจนี ้ไมส่ามารถใชบ้รกิารช าระเงินของ
บรษัิทได ้ ท าใหร้ายไดใ้นสว่นงานธุรกิจพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกสน์ีล้ดลงไปเป็นจ านวนมาก  

(1.2) ด้านธุรกิจจัดจ าหน่ายสินค้า 

ในปี 2562 บริษัทออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทใหแ้ก่ บริษัท ทีเจดี จ ากัด การระดมทุนในครัง้นีเ้พื่อ
น ามาใชใ้นการลงทนุพฒันาและบริหารจดัการเครอืขา่ยรา้นคา้ปลกี (รา้นโชหว่ย) พนัธมิตรจ านวนกวา่ 120,000 รา้นคา้ที่ตัง้กระจดั
กระจายอยูท่ั่วประเทศใหเ้ขา้เป็นสมาชิกและเครอืขา่ยของบรษัิท บรษัิทมีนโยบายการด าเนินธุรกิจโดยการพฒันาแพลตฟอรม์ระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์E-Commerce และระบบพอยทใ์นการจดัการและบริหารรา้นคา้ทั่วประเทศดงักลา่วเพื่อพฒันาเป็นเครือข่ายรา้นคา้
ปลีกที่แข็งแกร่งและใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  เพื่อต่อยอดและขยายการด าเนินธุรกิจในดา้นจัดจ าหน่ายและขนส่งสินค้าให้
ครอบคลมุการด าเนินธุรกิจของบรษัิทอยา่งครบวงจรและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ยา่งรวดเรว็เป็นไปตาม
รูปแบบตลาดและเทคโนโลยีสมยัใหม่ ผ่านการพฒันา Distribution E-Platform ภายใตแ้พลตฟอรม์ช่ือ “ทนัใจ ดิสทริบิวชั่น” ซึ่งเพิ่ม
โอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละผลตอบแทนในระยะยาวแก่บรษัิทและผูถื้อหุน้ 

ในปี 2563 ดว้ยวิสยัทศันท์ี่ใหธุ้รกิจของบริษัท และรา้นคา้เติบโตไปดว้ยกัน ทางดา้นธุรกิจจัดจ าหน่ายสินคา้ไดม้ีการจัด
จ าหน่ายสินคา้ ในครวัเรือน (เครื่องใชไ้ฟฟ้า, เครื่องครวั, เครื่องใชภ้ายในบา้น, มือถือ และอื่นๆ) ในรูปแบบ อี-แค็ตตาล็อก และเลม่
แค็ตตาล็อก เพื่อใหร้า้นคา้สามารถสั่งสินคา้ไปขาย ณ รา้นคา้ โดยสินคา้ที่มีอยู่ในแค็ตตาล็อกนัน้ เป็นการคดัเลือกสนิคา้ตามความ
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แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ตอ้งการของตลาด ซึ่งเป็นการเพิ่มรายการสินคา้ใหก้บัรา้นคา้ไดม้ากกวา่ 100 รายการสินคา้ ทัง้นีส้ินคา้ทกุชิน้ที่มีการจดัจ าหนา่ย มี
การรบัประกนัคณุภาพสนิคา้ และมีบรกิารช าระเงินเมื่อไดส้นิคา้ (Cash on delivery)   

(1.3) ด้านธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ ์

ในเดือนมิถุนายน ปี 2563 บริษัทฯ เริ่มด าเนินธุรกิจดา้นการใหบ้ริการสื่อโฆษณาและประชาสมัพันธ์ดว้ยการเช่ือมโยง
เครือข่ายธุรกิจคา้สง่ คา้ปลีก สินคา้อุปโภค บริโภค ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจจดัจ าหน่ายสินคา้16 ราย โดยการพฒันา ต่อยอด และเพิ่ม
มลูค่ารา้นคา้ดว้ยการปรบัพืนัท่ีในรา้นใหก้ลายเป็นสื่อโฆษณาซึ่งมีทัง้ในเครือข่ายรถขนสง่สินคา้ที่ติดสติก๊เกอรโ์ฆษณา  เครือข่าย
รา้นอาหารซึ่งมีสื่อเมนบูอรด์ไปจนถึง ป้ายโฆษณาในรา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket)  รวมถึงการออกบธูแนะน าสินคา้ใน
เครอืขา่ยรา้นคา้ ซึง่สือ่หลากประเภทตา่งๆ ที่กระจายตวัอยูใ่นเครอืขา่ยรา้นคา้หลายชนิดทั่วประเทศนี ้เกิดขึน้ทา่มกลางสถานการณ์
แพรร่ะบาดของโควิด-19 ที่มีการหดตวัทางเศรษฐกิจอยา่งรุนแรง  แตบ่รษัิทฯ ก็ยงัสามารถสรา้งช่องทาง ขยายโอกาสทางธุรกิจซึง่ท า
ใหร้บัรูร้ายไดจ้ากงานสว่นนีเ้ป็นมลูคา่ 12 ลา้นบาท  

ในปี 2564 คาดการณว์่าสถานการณท์ี่เก่ียวกบัโรคโควิด19 จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึน้ พืน้ฐานเดิมที่บริษัทไดท้ าไว ้รวมถึง
โอกาสที่ไดร้บัความรว่มมือมากขึน้จากเครอืขา่ยรา้นคา้ตา่งๆ ที่เขา้ใจวิสยัทศันใ์นการพฒันา ตอ่ยอดเพื่อสรา้งโอกาสทาง ธุรกิจ การ
ขยายตวัของธุรกิจสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์น่าจะกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ ซึ่งจะส่งผลใหผ้ลประกอบการของธุรกิจ มีเดีย ดีขึน้ตาม
เปา้หมายที่วางไว ้

2) วิสัยทัศน ์
เพื่อสรา้งความมั่นคงที่ยั่งยืนใหแ้ก่องคก์ร และลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจประเภทเดียว โดยแบ่งการด าเนินงาน  

เป็น 3 สว่นงานธุรกิจ ไดแ้ก่  
1) ธุรกิจพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์ที่มุง่เนน้คณุภาพของสนิคา้ และบรกิารท่ีไดม้าตรฐาน สรรสรา้งนวตักรรมใหมซ่ึง่เป็นระบบที่

ทนัสมยั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมถึงการพฒันาระบบการช าระเงินเพื่อมุ่งไปสู่สงัคมไรเ้งินสดใน
อนาคต 

2) ธุรกิจจดัจ าหนา่ยสนิคา้ เพื่อด าเนินการเช่ือมโยงธุรกิจ Consumers Products Distribution จากทั่วประเทศเขา้ไวด้ว้ยกนั 
เพื่อสรา้งโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการพฒันาเครือข่ายทางธุรกิจที่มีอนาคต เพื่อสรา้งผลก าไรอนัสงูสดุตอบแทนแก่
พนกังาน ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุและพนัธมิตรทางธุรกิจ 

3) ธุรกิจใหบ้ริการสือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ มุ่งเนน้การเช่ือมโยงและสรา้งเครือข่ายธุรกิจคา้สง่ คา้ปลีก สินคา้อปุโภค 
บริโภคจากทั่วประเทศ  เพื่อพฒันา ต่อยอด เพิ่มมลูค่าดว้ยการสรา้งโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ บนสินทรพัยเ์ดิมใหเ้ป็นสื่อ
โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ที่เขา้ถึงผูบ้ริโภค ณ จุดขายในรา้นคา้ทั่ วทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงการพฒันา
เครือข่ายใหม่ๆ  ที่เขา้ถึงผูบ้รโิภคทกุระดบั ครอบถึงทกุพืน้ที่รวมถึงการสรา้งสรรคแ์ผนงานและถึงกลยทุธการสื่อสารดา้น
การตลาดใหม้ีประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากยิ่งขึน้ 

3) พันธกิจ 
เป็นผูน้  าในดา้นธุรกิจพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์โดยมีการลงทนุในระบบ IT ที่ทนัสมยั เพื่อตอบสนองชีวิตของสงัคม Online โดย

สรา้งระบบการใชค้ะแนนเพื่อแลกสนิคา้ และบรกิารท่ีครอบคลมุชีวิตประจ าวนัของผูบ้รโิภคในสงัคม และสรา้งระบบการช าระเงินบน
โทรศพัทม์ือถือ เพื่อรองรบัสงัคมไรเ้งินสด และสามารถปรบัเปลี่ยนรูปแบบการใหบ้ริการใหร้องรบัความตอ้งการตามไลฟ์สไตลข์อง
ผูใ้ชบ้รกิารท่ีปรบัเปลีย่นตามสภาพสงัคมในยคุดิจิตอลไลฟ์ในปัจจบุนั 
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แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ภายใตพ้นัธกิจรวมของบริษัท จากการริเริ่มท าธุรกิจใหม่ในปี 2562  และการต่อยอดธุรกิจที่จัดตัง้ใหม่ในปี 2563 คือการ
มุ่งเนน้สรา้งผลก าไรสงูสดุใหแ้ก่องคก์รผ่านมลูคา่เพิ่มทางธุรกิจ (Capital Gain) ที่เพิ่มขึน้ผ่านการลงทนุใน “Network” แห่งคณุคา่ที่
มีอนาคต สรา้งและต่อยอดทางธุรกิจดว้ยแผนกลยทุธ ์พฒันาธุรกิจบนพืน้ฐานความรอบคอบ เพื่อสรา้งมลูค่าสงูสดุใหแ้ก่นกัลงทนุ 
ตลอดจนพนกังาน ผูถื้อหุน้และพนัธมิตรทางธุรกิจ  

 

1.1.2   การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

1) การเปลี่ยนแปลงทุนเรือนหุน้ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาล่าสุด 

ปี 2560 

ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 ผูถื้อหุน้มีมติที่ส  าคญัดงันี ้
(1) อนุมตัิใหเ้ปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทจากเดิมหุน้ละ 0.10 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาทโดยการรวมหุน้ใน

อัตราส่วน 5 หุ้นเดิมเป็น 1 หุ้นใหม่ ซึ่งส่งผลให้จ านวนหุ้นของบริษัทลดลงจ านวน 9,454,302,700 หุ้น จากเดิม 
11,817,878,375 หุน้ เหลอื 2,363,575,675 หุน้   

(2) อนมุตัิใหบ้รษัิทเปลีย่นช่ือ และช่ือยอ่ในตลาดหลกัทรพัยจ์ากเดิมบรษัิท แอสเซท ไบรท์ จ ากดั (มหาชน) หรอื ABC เป็น
บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ากดั (มหาชน) หรือ DIGI และเปลี่ยนช่ือใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงช่ือจากเดิม ABC-W1 และ ABC-W2 เป็น DIGI-W1 และ DIGI-W2 

ปี 2561 

ไมม่ีการเปลีย่นแปลงในสว่นทนุเรอืนหุน้ของบรษัิทฯ 

ปี 2562 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ไดม้ีมติอนมุตัิที่ส  าคญัดงันี ้
อนมุตัิใหบ้ริษัทเปลี่ยนช่ือ และช่ือย่อในตลาดหลกัทรพัยจ์ากเดิมบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ากดั (มหาชน) หรือ DIGI 

เป็นบริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) หรือ B52 และเปลี่ยนช่ือใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงช่ือ
จากเดิม DIGI-W1 และ DIGI-W2 เป็น B52-W1 และ B52-W2 

ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 ไดม้ีมติอนมุตัิที่ส  าคญัดงันี ้

1) อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทจ านวน 215,987,976.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,181,787,837.50 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 965,799,861.00 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัมิไดอ้อกจ าหนา่ยจ านวน 431,975,953 
หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซึง่เป็นหุน้ท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญั
ของบรษัิท รุน่ท่ี 1 (B52-W1) เนื่องจากใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท รุน่ท่ี 1 (B52-W1)  ไดห้มดอายไุป
เมื่อวนัที่ 10 กันยายน 2562 และอนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บรษัิท 
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แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

2) อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทจ านวน 313,100,000.00 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 965,799,861.00 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,278,899,861.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 626,200,000 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ไดแ้ก่ บริษัท ทีเจดี จ ากดั จ านวน 275,000,000 หุน้ และเพื่อจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) จ านวน 351,200,000 หุน้ และอนมุตัิการแกไ้ข
หนงัสอืบรคิณหส์นธิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

ตามมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทครัง้ที่ 1/2562 ดงักลา่ว บรษัิทไดด้  าเนินการตอ่ไปนีใ้นไตรมาสสดุทา้ยของปี 2562  

- ออกจ าหน่ายและจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 275,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดย
ออกและเสนอขายในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 55,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่ บรษัิท ทีเจดี จ ากดั (“ผูล้งทนุ”) บรษัิทไดร้บัช าระค่า
หุน้จ านวน 55,000,000 บาท เมื่อวนัท่ี 9 ตลุาคม 2562 โดยมีสว่นต ่ากวา่มลูคา่หุน้สามญัจากการออกจ าหนา่ยหุน้เพิ่ม
ทนุดงักลา่วคิดเป็นจ านวน 82,500,000 บาท (หุน้สามญัเพิ่มทนุ 275,000,000 หุน้ ซึ่งออกในราคาต ่ากว่ามลูค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 0.30 บาท)  

- ออกจ าหน่ายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 166,633,307 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดย
ออกและเสนอขายในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.20 บาท คิดเป็นมลูคา่เสนอขายรวม 33,326,661.40 บาท โดยเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราจดัสรร 9 หุน้สามญัเดิมต่อ 2 หุน้สามญัที่ออกใหม ่
โดยไดม้ีผูจ้องซือ้หุน้เพิ่มทนุตามสดัสว่นตามก าหนดการจองซือ้ในระหว่างวนัที่ 15 ตลุาคม 2562 ถึงวนัที่ 21 ตลุาคม 
2562 บริษัทไดร้บัช าระค่าหุน้จ านวน 33,326,661.40 บาท (หุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 166,633,307 หุน้ ราคาเสนอ
ขาย 0.20 บาทต่อหุน้) เมื่อวนัที่ 22 ตลุาคม 2562 โดยมีสว่นต ่ากว่ามลูค่าหุน้สามญัจากการออกจ าหน่ายหุน้เพิ่มทนุ
ดงักลา่วคิดเป็นจ านวน 49,989,992 บาท (หุน้สามญัเพิ่มทนุ 166,633,307 หุน้ ซึ่งออกในราคาต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 0.30 บาท)  

- ณ สิน้สดุ ปี 2562 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 1,278,899,861 บาท  มลูค่าที่ตราไวจ้ านวนหุน้ละ 0.50 บาท  โดย
เป็นทนุช าระแลว้เป็นเงินจ านวน 1,011,016,653.50 บาท  คิดเป็นจ านวนหุน้ได ้2,022,033,307 หุน้ 

 
ปี 2563 
ไมม่ีการเปลีย่นแปลงในสว่นทนุเรอืนหุน้ของบรษัิทฯ 

2)  พัฒนาการที่ส าคัญ 
เมื่อวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ ์2559  ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2559 ไดม้ีมติอนมุตัิเงินลงทนุสทิธิการเช่าอาคารเดอะ

พลาซา่รวมมลูคา่โครงการทัง้หมดประมาณ 1,683 ลา้นบาท ส าหรบัสญัญาเช่า 30 ปีโดยโครงการจะมีมลูคา่ผลตอบแทนตลอดอายุ
สญัญาเช่าปัจจบุนัสทุธิ หรอื NPV เทา่กบั 83.86 ลา้นบาท และอตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) เทา่กบั 15% 

เมื่อวนัที่ 3 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2559 ไดม้ีมติอนมุตัิวงเงินเพื่อใชป้รบัปรุงอาคาร ABOVE 
(เดิมช่ือ Orchid View) ที่ถนนสขุมุวิท 39 จ านวน 60 ลา้นบาท  
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 ทีป่ระชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัท่ี 29 มิถนุายน 2559 มีมติอนมุตัิใหบ้รษัิทลงทนุในสิทธิการเช่าอาคารเดอะ
พลาซา่ ซึง่เป็นอาคารสงู 5 ชัน้ 1 อาคารพรอ้มอาคารจอดรถ 7 ชัน้ บนเนือ้ที่ 8 ไร ่พืน้ท่ีใชส้อยรวม 37,400 ตารางเมตร ตัง้อยูบ่นถนน
รามค าแหง 30 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลาเช่า 30 ปี เพื่อด าเนินธุรกิจใหเ้ช่าพืน้ท่ีหา้งสรรพสนิคา้สตัวเ์ลีย้ง
ครบวงจร และพืน้ท่ีเช่าส านกังาน รวมถึงจดัการแสดงตา่งๆ โดยมีมลูคา่รวมประมาณ 1,683 ลา้นบาท 

เมื่อวนัท่ี 5 ตลุาคม 2559 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 12/2559 ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษัิทด าเนินการแจง้ยา้ยส านกังาน
ใหญ่จากปัจจุบนัตัง้อยู่เลขที่ 2 อาคารเดอะรอยลัเพลส 1 หอ้งเลขที่ 2 ชัน้ จี ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชด าริ แขวงลมุพินี เขต
ปทุมวนั กรุงเทพฯ ยา้ยไปที่สาขาที่ 2 เลขที่ 390 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ และขอยกเลิกสาขาที่ 2 
เนื่องจากเปลี่ยนเป็นส านกังานใหญ่แทน  วตัถปุระสงคท์ี่ยา้ยเนื่องจากมีความจ าเป็นท่ีตอ้งเพิ่มพืน้ที่ท  างาน เพื่อรองรบัการขยายตวั
ของธุรกิจ ประกอบกบัเพื่อความสะดวกในการบรหิารอาคารพืน้ท่ีเช่า เพื่อสรา้งรายไดใ้หก้บับรษัิท  

เมื่อวนัที่ 8  พฤศจิกายน 2559  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 13/2559 ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทจดัตัง้บริษัทย่อย คือ
บริษัท เอบีซี เอสเตท จ ากดั โดยใหบ้ริษัทถือหุน้ 99.99% ของทนุจดทะเบียน 1 ลา้นบาท โดยใชแ้หลง่เงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 
เพื่อด าเนินธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งผลตอบแทนที่คาดว่าจะไดร้บัในรูปของเงินปันผล การจดัตัง้บริษัทย่อยนีไ้ม่เป็นรายการที่เก่ียว
โยงตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และเมื่อค านวณ
ขนาดรายการไดม้าซึง่สินทรพัยแ์ลว้ ไม่เขา้ข่ายที่ตอ้งรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.20/2551 
เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน แต่ทัง้นีบ้ริษัทไม่ไดด้  าเนินการ
จดัตัง้บรษัิทยอ่ยดงักลา่ว 

เมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2560 ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไว้
ของบรษัิทจากเดิมหุน้ละ 0.10 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท โดยการรวมหุน้ในอตัราสว่น 5 หุน้เดิมเป็น 1 หุน้ใหม ่เป็นผลใหจ้ านวนหุน้
ของบริษัทลดลงจากเดิมจ านวน 11,817,878,375 หุน้ คงเหลือ 2,363,575,675 หุน้ และเป็นผลใหบ้ริษัทตอ้งปรบัราคาการใชส้ิทธิ 
และอตัราการใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิของ DIGI-W1 และ DIGI-W2 ภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิ และเง่ือนไข
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะด าเนินการปรบัอตัราการใชส้ิทธิ และราคาการใชส้ิทธิ โดยสตูรค านวนตามเง่ือนไขการปรบั
สทิธิในขอ้ก าหนดสทิธิวา่ดว้ยสทิธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ ดงันี ้

Warrant 
ราคาพารปั์จจุบัน (0.10 บาท/หุ้น) ราคาพารใ์หม่ (0.50 บาท/หุน้) 

อัตราการใช้สทิธิ  ราคาใช้สิทธิ (บาท) อัตราใช้สทิธิ (หุน้) ราคาใช้สิทธิ (บาท) 

DIGI-W1 1 หนว่ย : 3.11 หุน้ 0.482 1 หนว่ย : 0.622 หุน้ 2.410 

DIGI-W2 1 หนว่ย : 1 หุน้ 1.500 1 หนว่ย : 0.20 หุน้ 7.500 

เมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2560 ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลกัของ
บรษัิทใหมุ้ง่เนน้สรา้งรายไดจ้ากธุรกิจ e-Business ทดแทนธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อสรา้งรายไดใ้หเ้ติบโตในอนาคต  

เมื่อวนัที่ 7 กนัยายน 2560 ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2560 ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทออกและเสนอขายตราสารหนีใ้น
รูปของตั๋วแลกเงิน ภายใต้วงเงินไม่เกิน 600 ลา้นบาท ให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียน และใชข้ยายกิจการ และบางสว่นเพื่อช าระหนี ้ 



    

 

สว่นท่ี 1 หนา้ 14 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2561 ที่ประชุมกรรมการบริษัท ไดใ้หส้ตัยาบนัรบัรองธุรกรรมการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยซ์ือ้มาเพื่อ
ขายโครงการ The Above 39 ใหแ้ก่ บรษัิท ซิมเพิล มอฟ จ ากดั ในมลูคา่ขายโครงการทัง้สิน้ 800 ลา้นบาท โดยธุรกรรมการจ าหน่าย
ดงักลา่วเสรจ็สิน้เมื่อวนัท่ี 30 สงิหาคม 2561 ซึง่ภายหลงัผูซ้ือ้โครงการดงักลา่วไดเ้ปลีย่นเป็น บรษัิท ไซมีส เวลท ์จ ากดั ซึง่เป็นผูซ้ือ้ที่
ไดร้บัโอนสทิธิการเขา้ท าสญัญาซือ้จาก บรษัิท ซิมเพิล มอฟ จ ากดั ภายใตเ้ง่ือนไขบงัคบัในสญัญาเดิมทกุประการ บรษัิทไดน้ าเงินที่
ไดร้บัช าระจากการจ าหนา่ยโครงการดงักลา่ว ไปจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมทัง้จ านวนแก่สถาบนัการเงินเมื่อวนัท่ี 30 สงิหาคม 2561 

เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2561 มติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 10/2561 ไดม้ีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการยกเลิกสญัญาเช่า
โครงการ ABC World ซึ่งบริษัทเคยมีสญัญาเช่าระยะยาวบนที่ดินและอาคารโครงการดงักลา่วเป็นเวลา 30 ปี เริ่มตน้สญัญาในช่วง
กลางปี 2559 เพื่อระงบัผลขาดทนุจากการด าเนินธุรกิจอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ช่าและใหบ้รกิารเก่ียวขอ้ง เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจริงใน
ปัจจุบนัว่าการลงทุนในสิทธิการเช่าอาคาร ABC World นัน้ ส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการของบริษัทเป็นอย่างมาก
เนื่องจากจ านวนผูเ้ชา่พืน้ท่ีอาคารและอตัราคา่เชา่เฉลีย่ตอ่ตารางเมตรท่ีเกิดขึน้จรงิต ่าไปจากจดุคุม้ทนุจากการด าเนินธุรกิจเป็นอยา่ง
มาก ฝ่ายบรหิารไดพ้ิจารณาใหมอ่ยา่งรอบคอบจึงไดเ้สนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 10/2561 เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 
และที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ดงักลา่วไดม้ีมติอนมุตัิใหย้กเลกิสญัญาเช่าอาคาร ABC World เพื่อใหบ้รษัิทสามารถหยดุผลขาดทนุ
ที่เกิดขึน้อย่างต่อเนื่องในจ านวนที่เป็นนัยส าคัญได ้โดยมีผลของการยกเลิกสญัญาเช่าในเดือนมกราคม 2562 ทัง้นี ้บริษัทไม่มี
ค่าใชจ้่ายที่ตอ้งช าระเพิ่มเติมจากการขอยกเลิกสญัญาเช่าดงักลา่ว นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2561 ยงัมี
มติอนุมตัิใหบ้ริษัทด าเนินการเขา้ท าสญัญาเช่าพืน้ที่ออฟฟิศแห่งใหม่ โดยภายหลงัจากนัน้ไดย้า้ยส านกังานใหญ่ไปยงัเลขที่ 973 
อาคารเพรสเิดน้ท ์ทาวเวอร ์ชัน้ 7 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ วตัถปุระสงคท์ี่ยา้ยเนื่องจากมีการยกเลกิสญัญา
เช่าอาคาร ABC World จึงไดพ้ิจารณายา้ยที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ไปยงัแหลง่ธุรกิจที่มีความสะดวกในการคมนาคม และมีพืน้ที่ใชส้อย
ภายในส านกังานเพียงพอตอ่การรองรบัการขยายตวัของธุรกิจ  

เมื่อวนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 7/2562 ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษัิทจดัตัง้บรษัิทยอ่ย คือบรษัิท 
ทนัใจ ดิสทริบิวชั่น จ ากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท เพื่อด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายสินคา้อปุโภค-บริโภค บริษัทลงทุนในหุน้
สามญัของบรษัิทยอ่ยดงักลา่วในอตัรารอ้ยละ 99.97 โดยใชเ้งินทนุหมนุเวียนภายในของบรษัิทในการลงทนุ  

ในระหว่างไตรมาสสองของปี 2562 บริษัทไดเ้ริ่มด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุปโภค-บริโภค โดยส่วนงานธุรกิจดงักล่าว
ด าเนินการโดยบรษัิทฯ   

ตามที่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2562 ของบรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประชมุ เมื่อวนัท่ี 23 กนัยายน 
2562 ไดม้ีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทเพื่อเสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ประกอบดว้ย
หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 275,000,000 หุน้ ซึ่งมีมลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยออกและเสนอขายในราคาเสนอขายหุน้
ละ 0.20 บาท คิดเป็นมลูค่าที่เสนอขายไมเ่กิน 55,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ไดแ้ก่ บริษัท ทีเจดี จ ากัด ทัง้นี ้บริษัทไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจ ากัดดงักล่าวในวนัที่ 9 ตุลาคม 
2562 

ภายใตข้อ้ก าหนดสทิธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทรุน่ท่ี 2 (B52-W2) บรษัิทไดด้  าเนินการ
ปรบัอตัราการใชส้ิทธิและราคาการใชส้ิทธิตามสตูรการค านวณและวิธีการที่ระบไุวใ้นเง่ือนไขการปรบัสทิธิในขอ้ก าหนดสิทธิ กรณีที่
เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในราคาสทุธิตอ่หุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหมค่ านวณไดต้ ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดตอ่
หุน้ของหุน้สามญัของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯค านวณการปรบัอตัราการใชส้ทิธิและราคาการใชส้ิทธินบัจากวนัแรกของการเสนอขายหุน้
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แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

สามญัที่ออกใหมใ่หแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัดงักลา่ว  โดยสามารถแสดงการปรบัอตัราการใชส้ทิธิและราคาการใชส้ิทธิของ B52-W2 ได้
ดงันี ้

ชื่อใบส าคัญ 
ก่อนการปรับสทิธิ หลังการปรับสิทธิ 

อัตราการใช้สทิธิ  ราคาใช้สิทธิ (บาท) อัตราใช้สทิธิ (หุน้) ราคาใช้สิทธิ (บาท) 

B52-W2 1 หนว่ย : 0.20 หุน้ 7.50 1 หนว่ย : 0.204 หุน้ 7.355 

อนึง่ ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทรุน่ท่ี 2 (B52-W2)  จ านวน 1,755,998,608 หนว่ย ซึง่มีอาย ุ5 ปี  นบัแต่
วนัท่ี 8 มิถนุายน 2558 – 5 มิถนุายน 2563  โดยในระหวา่งที่ B52-W2  ยงัมีอายกุารใชส้ทิธิแปลงสภาพมาเป็นหุน้สามญัอยูจ่วบจน
วนัครบก าหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยเมื่อวนัท่ี 5 มิถนุายน 2563 นัน้  ไมม่ีการใชส้ทิธิแปลงสภาพแตป่ระการใด 

โดยในระหว่างปี 2563   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563  เมื่อวนัที่ 4 มิถนุายน 2563   ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้ริษัท

ลงทนุจดัตัง้บริษัทย่อยใหม่จ านวน  1 บริษัท  คือ บริษัท ทนัใจดี มนันี่ เซอรว์ิส  จ ากดั  เพื่อต่อยอดทางธุรกิจไปยงัธุรกิจใหบ้ริการ

ทางการเงินในลกัษณะการเป็นตวัแทนหรือนายหนา้ โดยอาศยัช่องทางการติดตอ่เครือข่ายรา้นคา้ปลีก-รา้นคา้สง่ที่มีอยู่ของบรษัิท  

โดยบรษัิทยอ่ยดงักลา่วมีทนุจดทะเบียนจ านวน  5,000,000 บาท   ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 50,000 หุน้  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 

100 บาท  ซึ่งบริษัทเขา้ถือหุน้ในบริษัทยอ่ยดงักลา่วในสดัสว่นรอ้ยละ 75  ของจ านวนทนุจดทะเบียนทัง้หมด ทัง้นีไ้ดก้ าหนดใหเ้รยีก

ช าระค่าหุน้ครัง้แรก 25 % ของทนุจดทะเบียน (คิดเป็นทนุช าระแลว้จ านวน 1,250,000 บาท )   และไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ย

ใหมด่งักลา่วตอ่นายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้เมื่อวนัท่ี 10 มิถนุายน 2563  

และเมื่อวนัที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 ไดม้ีมติอนุมตัิใหบ้ริษัทลงทุนจัดตัง้บริษัท
ย่อยใหม่อีกจ านวน 1 บริษัท คือ บริษัท โซลชูั่น ฟลาย จ ากดั เพื่อต่อยอดธุรกิจไปยงัธุรกิจใหบ้ริการสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์โดย
อาศัยช่องทางการติดต่อเครือข่ายรา้นค้าปลีก-รา้นค้าส่งที่มีอยู่ของบริษัท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนจ านวน  
5,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามัญจ านวน 50,000 หุน้  มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ซึ่งบริษัทเขา้ถือหุน้ในบริษัทย่อย
ดังกล่าวในสดัส่วนรอ้ยละ 75 ของจ านวนทุนจดทะเบียนทัง้หมด ทัง้นีไ้ดก้ าหนดใหเ้รียกช าระค่าหุน้ครัง้แรก 25 % ของทุนจด
ทะเบียน (คิดเป็นทนุช าระแลว้จ านวน 1,250,000 บาท) โดย ณ สิน้ปี 2563   ยงัไมไ่ดม้ีการจดทะเบียนจดัตัง้บรษัิทยอ่ยใหมด่งักลา่ว
แตป่ระการใด  
 

1.1.3  โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

โครงสรา้งการถือหุน้ของกลุม่บริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ ซึ่งถือหุน้ในบริษัทเกินรอ้ยละ 10 
ประกอบดว้ย นายจิรวฒุิ ควุานนัท ์และ บรษัิท ทีเจดี จ ากดั โดยถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 43.84 และรอ้ยละ 13.60 ตามล าดบั  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีบริษัทย่อยซึ่งบริษัทมีอ านาจควบคมุหรือถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละ 50 ของหุน้ที่มีสิทธิออก
เสยีง ดงันี ้ 
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แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

 
ช่ือบรษัิท 

 
ลกัษณะธุรกิจ 

 
จดัตัง้ขึน้ในประเทศ 

อตัรารอ้ยละของการถือหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

บรษัิท ทนัใจ ดิสทรบิิวชั่น จ ากดั จ าหนา่ยสนิคา้อปุโภค-บรโิภค ไทย 99.97% 
บรษัิท ทนัใจดี มนัน่ี เซอรว์ิส จ ากดั ใหบ้รกิารทางการเงินในลกัษณะ

การเป็นตวัแทนหรอืนายหนา้ 
ไทย 75% 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

1.2.1 โครงสร้างรายได ้

โครงสรา้งรายไดจ้ าแนกตามกลุม่ธุรกิจตัง้แตปี่ 2561 – 2563 มีดงัตอ่ไปนี ้
 (หนว่ย:พนับาท) 

สายผลติภณัฑ ์ ปี 2563 % ปี 2562 % ปี 2561 % 
- ขายอสงัหารมิทรพัย ์
- ธุรกิจจดัจ าหนา่ยสนิคา้ 
- รายไดบ้รกิารสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ ์
- ขายสนิคา้พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
- รายไดค้า่เช่า และบรกิาร 

- 
18,527 
12,009 

241 
- 

- 
57.19 
37.06 
0.74 

 

- 
25,345 

- 
3,173 
2,696 

- 
71.90 
- 

9.00 
7.65 

800,000 
- 
- 

9,213 
23,881 

94.69 
- 
- 

1.09 
2.83 

- รายไดอ้ื่น  1623 5.01 4,035 11.45 11,752 1.39 
 32,400 100 35,249 100 844,846 100 

ในปี 2561 บริษัทด าเนินกิจการใน 3 สว่นงานหลกัคือ สว่นงานธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์ สว่นงานธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์
(e-Commerce) ซึ่งรวมถึงการซือ้ขายสินคา้และบริการออนไลนภ์ายใตช่ื้อ เอบีซีพอ้ยท ์การใหบ้ริการช าระเงิน (e-Payment) ผ่าน 
WeChat และ Alipay และสว่นงานใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละใหบ้รกิารสาธารณปูโภค 

75% 99.97% 

B52 

บรษัิท ทนัใจ ดิสทรบิิวชั่น จ ากดั บรษัิท ทนัใจ มนัน่ี เซอรว์ิส จ ากดั 
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แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 10/2561 เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชมุมีมติอนมุตัิใหย้กเลกิสญัญาเช่า
ที่ดินและอาคาร โดยมีผลการยกเลิกสญัญาในวนัที่ 31 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นการยกเลิกสญัญาก่อนครบก าหนดเวลาตามสญัญา
เช่าดงักลา่ว ผลของมติที่ประชมุดงักลา่วท าใหบ้ริษัทยกเลิกสว่นงานธุรกิจใหเ้ช่าพืน้ที่อาคารและใหบ้ริการสาธารณปูโภคตัง้แตว่นัท่ี  
31 มกราคม 2562 เป็นตน้มา 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 7/2562 เมื่อวนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 ที่ประชมุมีมติอนมุตัิใหเ้ริม่ด  าเนินธุรกิจในสว่น
งานธุรกิจใหมไ่ดแ้ก่ สว่นงานธุรกิจจ าหนา่ยสนิคา้อปุโภค-บรโิภค สว่นงานธุรกิจดงักลา่วเริม่ด  าเนินการโดยบรษัิทในระหวา่งไตรมาส
ที่ 2 ของปี  2562 

ณ สิน้ปี 2562 บรษัิทจึงมีการด าเนินธุรกิจใน 3 สว่นงานหลกั ประกอบดว้ย  

1) สว่นงานธุรกิจจ าหนา่ยสนิคา้อปุโภค-บรโิภค  

2) ส่วนงานธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์(e-Commerce) ซึ่งรวมถึงการซือ้ขายสินคา้และบริการออนไลนภ์ายใตช่ื้อ เอบีซี
พอ้ยทก์ารใหบ้รกิารเป็นตวัแทนช าระเงิน (e-Payment) ผา่น WeChat และ Alipay และ  

3) สว่นงานธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2563  วนัที่ 15 กรกฏาคม 2563 ที่ประชุมมีมติอนมุตัิใหเ้ริ่มด าเนินธุรกิจในสว่น
งานธุรกิจใหม่ไดแ้ก่ ส่วนงานธุรกิจใหบ้ริการสื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ส่วนงานธุรกิจดงักล่าวเริ่มด าเนินการโดยบริษัทใน
ระหวา่งไตรมาสที่ 3 ของปี  2563 

ปี 2563 บรษัิทจึงมีการด าเนินธุรกิจใน 3 สว่นงานหลกั ประกอบดว้ย  

1) สว่นงานธุรกิจจ าหนา่ยสนิคา้อปุโภค-บรโิภค  

2) ส่วนงานธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์(e-Commerce) ซึ่งรวมถึงการซือ้ขายสินคา้และบริการออนไลนภ์ายใตช่ื้อ เอบีซี
พอ้ยทก์ารใหบ้รกิารเป็นตวัแทนช าระเงิน (e-Payment) ผา่น WeChat และ Alipay และ  

3) สว่นงานธุรกิจใหบ้รกิารสือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

 

1.2.2  ลักษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

บริษัทมีผลประกอบการในธุรกิจอสงัหาริมทรพัยข์าดทุนหลายปีติดต่อกัน ในปี 2561 บริษัทไดด้  าเนินการขายโครงการ
อสงัหาริมทรพัย ์นอกจากนีไ้ดย้กเลิกสญัญาเช่าระยะยาวอาคารส านกังานซึ่งมีผลสิน้สดุของสญัญาเช่าในเดือนมกราคม 2562 ท า
ใหบ้รษัิทสามารถระงบัผลขาดทนุไดท้นัทีและช่วยในการงบกระแสเงินสดปรบัปรุงดีขึน้ในปี 2562  

ส าหรบัแนวทางธุรกิจในอนาคตทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อลดการขาดทนุพรอ้มๆ กบัการสรา้งผล
ก าไรแบบยั่งยืนนัน้ บรษัิทมีนโยบายที่จะเลอืกลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรพัยด์ว้ยความระมดัระวงั และจะลงทนุเฉพาะโครงการที่
สามารถสรา้งผลตอบแทนไดใ้นทนัที มีอตัราผลตอบแทนที่เหมาะสมและการลงทนุตอ้งอยูใ่นขอบเขตที่บรษัิทจะบรหิารความเสีย่งได้ 
โดยในปี 2563 บรษัิทไมไ่ดม้ีการลงทนุในธุรกิจอสงัหารมิทรพัยน์ีแ้ตอ่ยา่งใด  
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แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

2) ธุรกิจพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์(E-Business)  
2.1)  abc Shopping  บรษัิทด าเนินธุรกิจพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce) นวตักรรมของการชอปป้ิงออนไลนรู์ปแบบ

ใหม่ที่ไม่ไดจ้ ากดัแคเ่พียงตวัเงิน แต่เหนือกวา่ดว้ยการรวม Point จากบตัรเครดิตเขา้มาซือ้สินคา้และบรกิารที่คดัสรรมาแลว้เพื่อคณุ 
สะดวก รวดเร็วมากขึน้ ดว้ยการชอ้ปป้ิงบน abc shopping Application ทัง้ ios และ android สนกุและมีอิสระมากกว่าไปกับการ    
ชอ้ปป้ิงสินคา้และบริการที่สดุพิเศษที่ตรงกบัความตอ้งการอยา่งแทจ้รงิภายใตช่ื้อ เอบีซี พอยต ์(abcpoint) ซึ่งเป็นธุรกิจการซือ้ขาย
สินคา้และบริการบนโลกออนไลน ์โดยรวบรวมสินคา้และบริการจากแบรนดช์ัน้น าไวท้ี่ เว็บไซต ์www.abcpoint.com ใหล้กูคา้ได้
จับจ่าย เพียงลงทะเบียนผ่านระบบ abcpoint ซึ่งเป็นนวตักรรมส าหรบันกัชอ้ปออนไลน ์ดว้ยการเพิ่มมลูค่าจากการใชพ้อ้ยทบ์ตัร
เครดิตแลกสินคา้แทนเงินสด โดยลกูคา้สามารถโอนพอ้ยทจ์ากบตัรเครดิตมาที่ abcpoint หรือบคุคลใดก็ไดท้ี่เป็นสมาชิก abcpoint 
โอนใหร้ะหวา่งกนั ซึง่จ านวนพอ้ยทไ์มม่ีวนัหมดอาย ุ 

abcpoint ถือเป็นการใหบ้ริการ E-Commerce เต็มรูปแบบ ดว้ยแนวคิดที่เป็นนวตักรรมในการน าพอ้ยทจ์ากบตัรเครดิตมา
แลกสินคา้และบริการ โดยมีแนวคิดที่จะเปิดตลาด  E-Business และ E-Commerce ใหส้มบูรณแ์บบ เนื่องจากสถิติว่าตลาด E-
Commerce มีแนวโนม้เติบโตขึน้อีกหลายเท่าตวั เนื่องจากปัจจุบนัวิถีชีวิตคนเปลี่ยนไปจากในอดีต ผูค้นปรบัตวัเขา้หาการใชง้าน
อินเทอรเ์น็ตผ่านแท็บเล็ต และสมารท์โฟนในการเช่ือมต่อออนไลน์ การเติบโตของการสื่อสารยุคดิจิตอลที่เนน้ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ที่รวดเร็วฉับไว การตลาดและการใช้จ่ายผ่านระบบออนไลนใ์หม่ๆ เกิดขึน้มากมาย Smartphone & Tablet 
กลายเป็นสว่นหนึ่งในชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคยคุดิจิตอลที่สามารถใชเ้วลาเพียงไม่ก่ีนาที คน้หาสินคา้และบริการ เปรียบเทียบ
ราคา เช็คสว่นลดและท าการสั่งซือ้ดว้ยช่องทางที่สะดวก และเขา้ถึงลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ท าใหก้ารซือ้ขายสนิค้า และบรกิารระหวา่ง
รา้นคา้ออนไลน ์และลกูคา้ มีสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

ในขณะเดียวกนัผูใ้ชบ้ตัรเครดิตก็มีจ านวนมากขึน้ แต่ Point สะสมกลบัไม่ไดถ้กูน ามาใช ้เพราะเนื่องจากอาจจะมีจ านวนท่ี
นอ้ยเกินไป บรษัิทจึงไดค้ิดคน้นวตักรรมใหมข่องการซือ้ขายสนิคา้และบรกิารออนไลนท์ี่ไมไ่ดจ้ ากดัอยูเ่พียงแคต่วัเงิน หรอื Point จาก
บตัรเครดิตเทา่นัน้ แตส่รา้งความแตกตา่งดว้ยการใชจ้่ายผา่นระบบการโอน Point ที่จะท าใหก้ลุม่ลกูคา้มีสทิธิพิเศษที่เหนือกวา่ โดย
การโอน Point สะสมจากบตัรเครดิตตา่งๆ มารวมไวท้ี่ abcpoint เพื่อท่ีจะท าใหส้มาชิกมีอิสระกบัการซือ้สนิคา้และบรกิารออนไลนท์ี่
ตรงกบัความตอ้งการอยา่งแทจ้รงิ  

ณ สิน้ปีปัจจุบนับริษัทอยูร่ะหวา่งด าเนินการปรบัปรุง ABC Point ใหม่ ใหม้ีระบบการใชง้านรองรบัและตอบสนองไลฟ์สไตล์
ของผูใ้ชบ้ริการมากยิ่งขึน้ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มใชง้านไดท้ัง้ผ่านเว็ปไซต์และ mobile application ไดภ้ายในช่วงไตรมาสที่ 2 
ของปี 2562 

2.2)  abc payment บริการช าระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส ์ธุรกิจช าระเงินคา่สาธารณปูโภค นวตักรรมใหมข่องการช าระบิล 
และช าระค่าสาธารณูปโภคออนไลนด์ว้ย Point สามารถท าไดด้ว้ยตวัเองง่ายๆ บนสมารท์โฟน ผ่าน application “abc Payment” 
(ดาวนโ์หลดฟร)ี เพียงแคส่แกนบารโ์คด้ (Barcode) หรอืคิวอาร ์โคด้ (QR Code) บนใบแจง้คา่บรกิาร ซึง่เป็นบรกิารท่ีตอบสนอง Life 
style ที่ครอบคลมุการใชชี้วิตของคนในยคุปัจจบุนัอยา่งครบวงจร เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูบ้รโิภคมากขึน้ 

บริษัทไดพ้ฒันาแอปพลิเคชั่นบนโทรศพัทม์ือถือ ช่ือ abc Payment บนระบบแอนดรอยด ์และระบบ IOS  เพื่อใหล้กูคา้เลอืก
ช าระประเภทสาธารณปูโภค ซึง่ปัจจบุนับรษัิทไดร้ว่มมือกบับรษัิท ทรู มนัน่ี จ ากดั รบัช าระหนีค้า่สาธารณปูโภคตา่งๆ ผา่น abcpoint 
บนแอปพลเิคชั่นของบรษัิท ทัง้บน Website และทาง Mobile  

http://www.abcpoint.com/
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2.3) e-Payment (WeChat Pay/ Alipay) ระบบการช าระเงินผ่านทางโทรศพัทม์ือถือบน Application ของ WeChat ซึ่งเป็น 
Application ส าหรบัการสง่ขอ้ความที่ไดร้บัความนิยมมากที่สดุในประเทศจีน  เทียบไดก้บั Line, Messenger, Whatsapp ซึ่งไดร้บั
การตอบรบัเป็นอยา่งดีจากนกัทอ่งเที่ยวชาวจีนที่มาชอ้ปป้ิงในประเทศไทย เพราะนกัท่องเที่ยวชาวจีนมีขอ้จ ากดัเรื่องการน าเงินตรา
เขา้ประเทศไทย ดงันัน้ระบบ WeChat Pay จึงเป็นช่องทางช าระเงินที่สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภยั แค่มี QR Code หรือ 
บารโ์คด้ก็สามารถ ช าระสินคา้ และบริการไดท้นัที นกัท่องเที่ยวชาวจีนมีความคุน้เคยกบัการช าระเงินผ่านระบบ WeChat Pay เป็น
ทุนเดิม เพียงแค่ใชโ้ทรศพัทส์มารท์โฟนก็สามารถจับจ่ายที่ใดก็ได ้เหมือนอยู่ในประเทศจีน การใหบ้ริการรบัช าระเงินผ่านระบบ 
WeChat Pay เป็นอีกทางเลอืกที่มุง่อ  านวยความสะดวกในการชอ้ปป้ิงแก่กลุม่ลกูคา้ชาวจีน ซึง่เป็นหนึง่ในกลุม่ลกูคา้หลกั  

ในไตรมาสแรกของปี 2561 บริษัทไดข้ยายความรว่มมือทางธุรกิจโดยร่วมมือกบั Alipay ซึ่งเป็นระบบช าระเงินแทนเงินสด
ผ่านโทรศพัทม์ือถือที่ไดร้บัความนิยมมากที่สดุในประเทศจีน ในการเป็นตวัแทนรบัช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ (e-Payment) เพื่อ
เป็นตวัแทนหารา้นคา้รบัช าระเงินผ่านระบบ Alipay เพื่อรบัช าระเงินคา่สินคา้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการช าระเงินคา่สินคา้และบรกิาร
แก่ผูใ้ชบ้รกิารซึง่โดยสว่นใหญ่เป็นกลุม่นกัทอ่งเที่ยวจีนเช่นเดียวกบั WeChat Pay 

ในปี 2562 บริษัทไดร้ว่มมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรูปแบบการใหบ้ริการ e-payment โดยเริ่มตน้ในการติดตัง้เครื่อง 
EDC รุ่นใหม่ที่สามารถใหบ้ริการช าระเงินไดท้ัง้รูปแบบของบัตรเครดิต (card) และ non-card ในการเช่ือมต่อกับ e-wallet ของ 
WeChat pay และ Alipay นอกจากนีย้งัรองรบั e-wallet ของ True Money และ Rabbit Line pay เพื่อใหบ้ริการช าระเงินแก่รา้นคา้
ในรูปแบบออฟไลน ์ 

ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 ท าให้กลุ่มลูกค้าคนจีนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการช าระสินค้า 
wechatpay และ alipay ไมส่ามารถเดินทางเขา้ประเทศไทยได ้ท าใหก้ารด าเนินงานในสว่นนีต้อ้งชะลอการด าเนินธุรกิจนีไ้วช้ั่วคราว
ก่อน 

3) ธุรกิจจัดจ าหน่ายสินค้า  

บริษัทมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเขา้ท าธุรกิจคา้ส่งสินคา้อุปโภค-บริโภคใหก้ับรา้นคา้ จากการศึกษาขอ้มูลปี 2560 
ประเทศไทยมีจ านวนรา้นคา้ปลีกอยู่ประมาณ 400,000 รา้นคา้ (ที่มา www.smartsme.co.th) และมียอดขายสินคา้อปุโภคบริโภค
รวมกนัราวปีละ 145,000 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามรา้นคา้เหลา่นีโ้ดยมากแลว้ตัง้อยูก่ระจดักระจายตามชมุชน อ าเภอ ต าบล หมูบ่า้น
ขนาดเล็กๆ ทั่วประเทศ ท าใหร้า้นเหลา่นีป้ระสบอปุสรรคในการที่ตอ้งขบัรถเขา้มาซือ้สินคา้จากรา้นค้าสง่รายใหญ่ในจงัหวดั หรือ
ผูค้า้สง่ที่มีบริการจดัสง่สินคา้ถึงหนา้รา้นเขา้ถึงรา้นไดแ้บบติดขดัและไม่ตอ่เนื่อง จากการธุรกิจใหมใ่นอนาคตเพื่อขยายและตอ่ยอด
การด าเนินธุรกิจเดิม  

ดว้ยปัญหาและอปุสรรคดงักลา่วท าใหบ้ริษัทรเิริ่มคิดในการคิดคน้โมเดลทางธุรกิจใหม่ โดยการพฒันา electronic platform 
เพื่อจบัคูร่ะหวา่งผูข้ายสง่ (ซพัพลายเออรข์องบรษัิท) และรา้นคา้ (ลกูคา้ของบรษัิท) จากนัน้บรษัิทจะจดัซือ้สนิคา้จากรา้นขายสง่ยีป๊ั่ว
ที่ใกลท้ี่สดุน าสง่ไปขายยงัรา้นคา้ยูใ่นรศัมีที่ใหบ้รกิารไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

การเริ่มตน้ธุรกิจจัดจ าหน่ายสินคา้ของบริษัทโดยในเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทจึงเริ่มตน้ทดลองท าธุรกิจคา้ส่งจริง (Pilot 
test) ในพืน้ที่จ  ากดัโดยเริ่มตน้ท าการคา้ในสองจงัหวดัที่ภาคอีสาน โดยผลด าเนินการจริงภายในระยะเวลา 4 เดือน บริษัทมีจ านวน
รา้นคา้สมคัรเป็นรา้นคา้สมาชิกจ านวนมากกวา่ 1,200 รา้นคา้ โดยมียอดขายส าหรบัปี 2562 รวม 25.3 ลา้นบาท โดยพบวา่ยอดขาย
เฉลี่ยต่อรา้นคา้อยูท่ี่ 4,000 – 5,200 ต่อเดือน ควบคู่กบัการพฒันา electronic platform บริษัทคาดวา่จะสามารถด าเนินธุรกรรมจดั
จ าหนา่ยสนิคา้ผา่นเครอืขา่ยรา้นคา้ปลกีที่ตอบรบัการเขา้รว่มใน “ทนัใจ ดิสทรบิิวชั่น” ผา่นโมเดลทางธุรกิจที่บรษัิทวางแผนไว ้
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ทัง้นีใ้นปี 2563 เพื่อเป็นการปรบัตวัใหเ้ป็นไปตามสถานการณ ์ที่มีไวรสัโควิท 19 สถานการณท์ าใหเ้กิด New normal และ 
การกระตุน้เศรษฐกิจทั่วประเทศผา่นทางมือถือ ทางฝ่ายธุรกิจจดัจ าหนา่ยสนิคา้ไดว้างแผนในการยกระดบัรา้นคา้ในตา่งจงัหวดัใหม้ี
ความแข็งแกรง่ขึน้ โดยมีการจดัจ าหนา่ยสนิคา้ผา่น แพลตฟ์อรม์ ไลนท์นัใจดี ซึง่เป็นการเพิ่มรายการสนิคา้ใหก้บัรา้นคา้ผา่น ทนัใจดี 
แค็ตตาล็อก ซึ่งที่รวมสินคา้ เครื่องใชไ้ฟฟา้ เครื่องครวั เครื่องใชภ้ายในบา้น มือถือ และ อื่นๆ โดยสามารถสั่งผ่าน แพลตฟอรม์ ไลน์
ทนัใจดี หรอื ผา่นศนูยบ์รกิารลกูคา้ และสนิคา้จะมีการจดัสง่ไปยงัรา้นคา้ภายใน 7 วนั 

 

1.2.3   การตลาด และการแข่งขนั 

1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

การแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีผู้ประกอบการหลายราย โดยส่วนแบ่งตลาดเป็นของ
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ที่มีช่ือเสียง มีความเช่ียวชาญและสั่งสมประสบการณม์านาน เป็นที่ยอมรบัของผูบ้ริโภค กลยุทธ์ในการ
แขง่ขนัขึน้อยูก่บัท าเลที่ตัง้ของโครงการ รูปแบบของโครงการ และวิธีการน าเสนอใหเ้ป็นท่ีสนใจของผูบ้รโิภค รวมถึงการท าการตลาด 
และการสง่เสรมิการขายที่เหมาะสม เพื่อดงึดดูกลุม่ลกูคา้เปา้หมายไดต้รงกบัวตัถปุระสงค ์นอกจากนัน้การควบคมุตน้ทนุคา่กอ่สรา้ง 
และระยะเวลาการก่อสรา้งก็เป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่ตอ้งค านึงถึงในการบริหารโครงการ ดงันัน้การมีพนัธมิตรที่เป็นผูร้บัเหมาก่อสรา้งที่
เช่ือถือไดจ้ึงมีส่วนส าคญัที่จะท าใหโ้ครงการประสบความส าเร็จ และอีกปัจจัยคือโครงสรา้งเงินทุนที่แข็งแรง รวมถึงคณุภาพของ
สินคา้ และบริการที่ดีทัง้ก่อนและหลงัการขาย การพิจารณาคดัเลือกโครงการลงทุน ตอ้งใหค้วามส าคญักับท าเลที่ตัง้โครงการ 
ศกัยภาพของโครงการ ราคาที่เหมาะสม และผลตอบแทนจากการลงทนุทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว 

แนวโนม้การท าธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์

ภายหลงัจากการตัดสินใจจ าหน่ายโครงการ The Above 39 ในปี 2561 และยกเลิกธุรกิจใหเ้ช่าอาคาร ABC World ใน
ระหวา่งปี 2561 บรษัิทยงัคงมีนโยบายด าเนินธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้การลงทนุและพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย และเพื่อใหเ้ช่า 
โดยมุ่งเน้นลงทุนในโครงการที่มีพืน้ฐานรายได้ และมีประวัติการด าเนินงานที่ดีในอดีต เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์จะสามารถสร้างรายได้ที่ มั่นคง และก าไรให้แก่บริษัทได้ในระยะยาว  อย่างไรก็ตาม การลงทุนในธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ตอ้งการเงินลงทนุจ านวนสงูแตค่วามตอ้งการในภาคอสงัหารมิทรพัยม์ีแนวโนม้ชะลอตวั บรษัิทจึงมีนโยบายที่จะ
เลือกลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรพัยด์ว้ยความระมดัระวงั และจะลงทนุเฉพาะโครงการที่สามารถสรา้งผลตอบแทนไดใ้นทนัที มี
อตัราผลตอบแทนที่เหมาะสมและการลงทนุตอ้งอยูใ่นขอบเขตที่บรษัิทจะบรหิารความเสีย่งได  ้

2) ธุรกิจพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์
2.1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย – การจ าหนา่ยสนิคา้ E-commerce ผา่นแพลตฟอรม์ abcpoint  

(1) กลุม่คนท่ีมีอายตุัง้แต ่20 ปี ขึน้ไป ที่ถือบตัรเครดิต ทัง้ที่ออกโดยธนาคาร หรอืมิใช่ธนาคาร  
(2) กลุ่มประชาชนทั่วไป ที่อาศยัอยู่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจงัหวดั ที่จะตอ้งการช าระค่าสาธารณปูโภคในแต่ละ

เดือน เช่น คา่น า้ คา่ไฟฟา้ โทรศพัท ์บตัรเครดิต สนิเช่ือ ฯลฯ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย – WeChat Pay 

(1) โรงแรม และธุรกิจน าเที่ยว ตามสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่นกัทอ่งเที่ยวจีนนิยม เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม ่พทัยา ภเูก็ต 
(2) ภตัคาร และรา้นคา้อาหารท่ีเป็นแหลง่ของนกัทอ่งเที่ยวจีน เช่น ยา่นรชัดาภิเษก ราชประสงค ์เป็นตน้ 
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(3) สถานบนัเทิงที่ไดร้บัความนิยมของนกัทอ่งเที่ยวจีน 
(4) Supermarket รา้นสะดวกซือ้ รา้นเครือ่งส  าอางค ์รา้นขายยา รา้นขายของฝาก ฯลฯ  

 2.2) กลยุทธก์ารตลาด แบง่กลยทุธใ์นการท าการตลาด ดงันี ้
(1) กลยุทธด์้าน Social Media Online Platform  

ในปัจจบุนัการเติบโตแบบกา้วกระโดดของตลาด Smartphone ไมว่า่จะเป็นระบบปฏิบตัิการ iOS หรอื Android ใน
ประเทศไทยก็เป็นหนึง่ในประเทศที่มีความตื่นตวัตามกระแสโลกออนไลนอ์ยูไ่มน่อ้ย ตัง้แตก่ารมี ผูใ้ชบ้รกิาร Facebook มากถึง 8-10 
ลา้นคน ตลอดจนความนิยมในการเป็นเจา้ของโทรศพัทม์ือถือ Smartphone ต่างๆ ที่มากขึน้อย่างต่อเนื่องตามจ านวนรุน่ที่มากขึน้ 
และราคาที่ไมไ่ดส้งูมากทัง้หมดนีล้ว้นเป็นปัจจยัที่แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริโภคชาวไทยจ านวนมากก าลงักา้วเขา้สู่ Digital Lifestyle โดย
เริ่มมีโลกออนไลนม์าเป็นสว่นหนึ่งของชีวิตมากขึน้ เมื่อตลาดออนไลนก์ลายเป็นตลาดที่นกัการตลาดตอ้งหนัมาสนใจอย่างจริงจัง
แลว้ สิง่ที่ส  าคญัคือการรูจ้กัเครือ่งมือทางการตลาด (Marketing Tools) ในการเขา้ถึงผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งถกูวิธี  
การท าตลาดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และท าใหแ้บรนดส์ินคา้สามารถช่วงชิงยึดพืน้ที่ในโลกดิจิตอล  นีไ้วไ้ด ้ประกอบดว้ยกลยุทธ์
การตลาด ผ่านช่องทาง social media ทั้ง Facebook Page, Facebook Live, Twitter, Instagram และการท าการตลาดผ่าน 
Mobile Application และ Email Subscription ซึ่งในแต่ละวนัเครื่องมือทางการตลาดบางอย่างอาจจะไม่ใช่ของใหม่ที่เพิ่งมีการ
คิดคน้ขึน้แต่อย่างใดหากแตพ่ฤติกรรมของผูบ้ริโภคบนโลกออนไลนก์ าลงัมีการพฒันา และปรบัเปลี่ยนเรื่อยๆ  จึงจ าเป็นที่จะตอ้งท า
เครือ่งมือตา่งๆมาประยกุตแ์ละปรบัเปลีย่นตามสถานการณท์ี่เปลีย่นไป  

(2) กลยุทธก์ารใช้สื่อการตลาดแบบครบเคร่ือง (Integrated Market Communication)  
โดยเลือกใชส้ื่อที่มีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคใ์นการสรา้ง Product Awareness โดยเนน้สื่อที่ใช้

งบประมาณไมส่งูนกั และสามารถเขา้ถึงกลุม่ลกูคา้เปา้หมายที่ตอ้งการ เนน้การสง่เสรมิการตลาดเพื่อสรา้ง จ านวนสมาชิก พยายาม
เนน้ย า้ถึงตรายี่หอ้เพื่อสรา้งใหเ้กิด Brand Awareness วางแผนส่งเสริมการขายร่วมกับรา้นคา้ บริษัทเจา้ของสินคา้ เพื่อกระตุน้
ยอดขายสนิคา้ใหเ้ขา้ถึงกลุม่เปา้หมาย  

(2.1) การโฆษณา การใชส้ื่อโฆษณาจะเลือกใชส้ื่อที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย  ใชส้ื่อในหลาย
รูปแบบโดยเนน้ การประชาสมัพันธ์ใหก้ลุ่มเป้าหมายไดรู้จ้ัก abcpoint, ABC Payment และ WeChat ใหม้ากขึน้ เพื่อสรา้งการ
ยอมรบัอย่างรวดเร็ว ดว้ยการใชแ้ผนสื่อโฆษณา เช่น การโฆษณาผ่าน Mobile Media เนน้การสง่ข่าวสารผ่านโฆษณาออนไลนบ์น
โทรศพัทม์ือถือ เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุม่เปา้หมายไดด้ี และรวดเรว็ เพื่อสรา้ง Brand Awareness แก่ผูท้ี่พบเห็น และดงึดดูความสนใจแก่ผู้
ที่ยงัไมรู่ ้เพราะหากพบเห็นหลายครัง้ คนจะจดจ าได ้และเป็นการสรา้งความคุน้เคยในตราสนิคา้มากขึน้ เพราะเมื่อพบเห็นอยูเ่รือ่ยๆ 
ก็จะมีความรูส้กึคุน้เคย มากขึน้ และจะกลา้ทดลองใชบ้รกิารในที่สดุ 

(2.2) การประชาสมัพนัธ์ (Public Relations / Event Marketing) โดยท าการประชาสมัพนัธถ์ึงรูปแบบเนือ้หา และ
การใหบ้ริการแก่กลุม่เป้าหมาย สรา้งกระแสใหผู้บ้ริโภคไดต้ระหนกัถึงความคุม้ค่าในการจ่ายเงิน  และตน้ทนุในการรบัสื่อเพื่อใหม้ี 
ความสามารถในการแขง่ขนัลดลง  

(2.3) การจดัรายการสง่เสรมิการขาย (Sales Promotion) โดยการสรา้งสิง่จงูใจการสมคัรเป็นสมาชิกของ abcpoint 
หรือใหช้ าระคา่สาธารณปูโภคผ่าน ABC Payment Application ฟร ีและสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีตอ่กลุม่เป้าหมาย และสรา้งใหเ้กิด
การซือ้ซ  า้ เพื่อสรา้ง Brand Loyalty ในระยะยาว  

2.3) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์

 ปัจจัยบวก ที่มีผลตอ่ตลาดพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์
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ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี  
ความหลากหลายของโทรศพัทม์อืถือ และราคา Smart Phone ที่ต  ่าลง 
ปรมิาณสนิคา้ใหม่ๆ  เขา้สูต่ลาดออนไลนม์ากขึน้ เพิ่มทางเลอืกใหผู้บ้รโิภค 
พฤติกรรมผูบ้รโิภคเปลีย่นเป็น Digital Lifestyle 
การสนบัสนนุจากภาครฐัใหป้ระเทศไทยเป็นสงัคมไรเ้งินสด (Cashless Society) 

 ปัจจัยลบ ที่มีผลตอ่ตลาดพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์

คูแ่ขง่รายใหญ่เขา้สูต่ลาดออนไลนม์ากขึน้ โดยเฉพาะเมื่อธนาคารพาณิชยเ์ขา้มาด าเนินธุรกิจนีเ้อง  
การแขง่ขนัดา้นราคาสงู โดยการลดอตัราคา่บรกิารเพื่อใหไ้ดร้บัฐานลกูคา้ ในขณะทีต่น้ทนุบรกิารยงัคงที่หรอื
ไมไ่ดป้รบัตวัลดลงตามสดัสว่นของรายไดท้ี่ลดลง 
Product Life Cycle ที่สัน้ลงมีผลตอ่ความตอ้งการสนิคา้ที่เปลีย่นแปลงเรว็ 
เทคโนโลยีที่ทนัสมยัท าใหคู้แ่ขง่รายใหม่ๆ  เขา้สูต่ลาดง่ายขึน้ 

2.4) แนวโน้มการท าธุรกิจพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์
 การเติบโตของธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสใ์นประเทศไทยมีการเติบโตที่เพิ่มสงูขึน้มาก เนื่องจากมีการแข่งขนัของ

ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสท์ัง้รายใหญ่จากต่างประเทศ เช่น Alibaba, JD.com และผูป้ระกอบการทัง้รายใหญ่ และราย
เล็กภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึน้มาก นอกจากนัน้หา้งสรรพสินคา้ และ Supermarket ขนาดใหญ่ก็เนน้การจ าหน่ายสินคา้ผ่าน
ช่องทางออนไลนม์ากขึน้ ผูบ้ริโภคยุคใหม่จะนิยมซือ้สินคา้ และบริการผ่านออนไลนม์ากขึน้ เนื่องจากความสะดวก ความรวดเร็ว 
และความปลอดภยัในการท าธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์จึงเป็นผลใหธุ้รกรรมออนไลนใ์นประเทศเติบโตมากขึน้   

นอกจากนัน้ระบบการช าระเงินไดเ้ปลี่ยนแปลงเนน้การช าระเงินประเภท Digital e-Wallet Payments แทนการช าระ
เงินสด โดยธนาคารต่างๆ เริ่มระบบช าระเงินแบบใช ้QR Code เพื่อผลกัดนัใหป้ระเทศไทยกา้วเขา้สู่สงัคมไรเ้งินสด (Cashless 
Society) ตามนโยบายของรฐับาล ซึ่งจะส่งผลใหส้งัคมตระหนกัถึงการลดการใชเ้งินสด โดยใช ้e-Wallet แทน เป็นผลใหส้ามารถ
กระจายระบบการช าระเงินออกไปสูส่งัคมชนบท ที่หา่งไกลธนาคารได ้และจะเพิ่มยอดการใชจ้่ายใหข้ยายตวัไดม้ากขึน้ในอนาคต ซึง่
จะสง่ผลดีตอ่การคา้ระบบออนไลน ์เพื่อสรา้งช่องทางการช าระเงินใหห้ลากหลาย และมากขึน้ ขณะที่ลดตน้ทนุในการท าธุรกรรมการ
ช าระเงินลงไป    

แมว้่าธุรกิจใหบ้ริการช าระเงิน (e-payment collection service) จะเป็นที่ไดร้บัความนิยมสูงขึน้ตามรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิตอล (digital life-style) รูปแบบเทคโนโลยีที่น  ามาใช้ในการใหบ้ริการของผูป้ระกอบการก็มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็เช่นเดียวกนั ประกอบกบัการแขง่ขนัในธุรกิจสงูขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเมื่อธนาคารพาณิชยเ์ริม่เขา้มามี
บทบาทเป็นผูใ้หบ้ริการ ท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งปรบัลดอตัราค่าธรรมเนียมในการบริการลงเพื่อใหส้ามารถแข่งขนัดา้นอตัราการ
ใหบ้ริการได ้อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงมีตน้ทุนในการด าเนินงานในธุรกิจนีค้งที่ หรือไม่ไดล้ดลงตามสดัส่วนรายไดท้ี่ไดร้บัจาก
ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการที่ปรบัลดลงดงักลา่ว นอกจากนีม้ีบริษัทยงัคงมีตน้ทนุในการปรบัปรุงดา้นเทคโนโลยีการใหบ้ริการเพื่อ
ปรบัเปลีย่นรูปแบบการใหบ้รกิารใหส้อดคลอ้งตอบโจทยก์บัการท าธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกสข์องกลุม่ลกูคา้ ธุรกิจใหบ้รกิารช าระเงิน
จึงมีสดัสว่นรายไดแ้ละแนวโนม้อตัราก าไรจากการด าเนินงานลดต ่าลงในปีปัจจบุนั  

นอกจากการด าเนินธุรกิจใหบ้รกิารช าระเงินดงักลา่ว ในสว่นงานธุรกิจพาณิชยอ์ิเลคทรอนิกสบ์รษัิทยงัมีแผนปรบัปรุง
แพลตฟอรม์ abc Point และ abc Shopping โดยจะท าใหแ้พลตฟอรม์นีม้ีความสามารถในการบริหารจัดการพอ้ยท ์หรือคะแนน
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สะสมที่เกิดจากธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่ง และธุรกิจอื่นๆ ทั่วไปของพนัธมิตรทางการคา้ ลกูคา้ และธุรกิจที่เกิดขึน้จากธุรกิจทัง้บริษัท
ด าเนินการเองในปัจจบุนัและอนาคตควบคูไ่ปกบัแผนการทางการตลาดของบรษัิท ทัง้นีห้ลกัการปรบัปรุงแพลตฟอรม์และการใชก้ล
ยทุธท์างธุรกิจใหม่นี ้บริษัทมีวตัถปุระสงคใ์นการบริหารจดัการพอ้ยทท์ี่เกิดจากการซือ้ขายโดยเครดิตการด์และเงินสดจากลกูคา้ที่
ไมไ่ดจ้ ากดัเฉพาะที่เป็นการซือ้ผา่นเครดิตการด์ของธนาคารเทา่นัน้  

3) ธุรกิจจัดจ าหน่ายสินค้า 

ควบคูก่บัการปรบัปรุงธุรกิจปัจจบุนัใหม้ีประสทิธิภาพในการแขง่ขนัและสรา้งผลก าไรใหเ้พิ่มสงูขึน้ บรษัิทเลง็เห็นความจ าเป็น
ที่จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยธุรกิจนั้นควรตั้งอยู่บนหลักการเหตุผลของการที่บริษัทสามารถใช้
ความสามารถหลกั (Core Competency) ที่บริษัทมีอยู่เดิมเขา้ไปบริหารจดัการแบบบรูณาการ (Integrated Management) ได ้ใน
สว่นใดที่บรษัิทไมม่ีความถนดัซึง่อาจเกิดความเสีย่งในการลงทนุ บรษัิทมีนโยบายที่จะหาพนัธมิตรเชิงกลยทุธม์ารว่มลงทนุท าธุรกิจ  

ในปี 2562 บริษัทจึงไดจ้ดัหาแหลง่เงินทนุโดยการเพิ่มทนุหุน้สามญัซึง่เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุออกใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
(Right Offering) และบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่ บริษัท ทีเจดี จ ากดั (“กลุม่ทีเจดี”) ซึ่งเป็นนกัลงทนุเชิงกลยทุธ์ 
(Strategic Investor) ซึ่งรวมกลุม่บคุคลที่มีความรูค้วามสามารถในธุรกิจคา้ปลีกสง่แบบครบวงจรและเป็นผูท้ี่มีความสมัพนัธพ์รอ้ม
ฐานขอ้มูลทางการคา้ทัง้ทางตรงและทางออ้มกับรา้นคา้ปลีกจ านวนกว่า 120,000 รา้นคา้ที่ตัง้กระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย กลุ่มทีเจดีจะมีส่วนส าคญัในการส่งเสริมใหบ้ริษัทสามารถก่อตัง้เครือข่ายรา้นคา้ปลีกที่มีประสิทธิภาพไดส้  าเร็จตาม
แผนท่ีวางไว ้โดยบรษัิทมีแผนในการพฒันาและบรหิารจดัการเครอืขา่ยรา้นคา้ปลกี (รา้นโชหว่ย) จ านวนกวา่ 120,000 รา้นคา้ใหเ้ขา้
รว่มเป็นสมาชิกและเครอืขา่ยของบรษัิท โดยใชอ้ิเลก็ทรอนิกสแ์พลตฟอรม์ (E-Commerce platform) และระบบพอยท ์ในการจดัการ
และบรหิารรา้นคา้ปลกีดงักลา่ว เพื่อพฒันาเป็นเครอืขา่ยรา้นคา้ปลกีที่แข็งแกรง่และใหญ่ที่สดุของประเทศไทย 

3.1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ รา้นคา้ปลีกจ านวนกว่า 120,000 รา้นคา้ที่ตัง้กระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย  ซึ่ง
กลุม่นกัลงทนุเชิงกลยทุธ์ (Strategic Investor) มีความสมัพนัธแ์ละมีเครือขา่ยผ่านการท าธุรกรรมจดัจ าหนา่ยสินคา้อปุโภค-บริโภค
มาอยา่งยาวนาน  

3.2) กลยุทธด์้านการตลาด  
เมื่อบริษัทประสบความส าเร็จในการรวมกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ซึ่งไดแ้ก่ รา้นคา้ปลีกในเครือข่ายที่มีจ านวนกว่า 120,000 

รา้นคา้ ตัง้กระจายอยู่ในทั่วทกุภมูิภาคของประเทศไทย บริษัทจะลงทนุในแพลตฟอรม์และซอฟทแ์วร ์ “ทนัใจดิสทริบิวชั่น” ซึ่งเป็น
แพลตฟอรม์ใหม่ที่จะช่วยรา้นคา้ ใหเ้พิ่มรายการสินคา้ และ สามารถสั่งสินคา้ไดต้ลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการขายแบบสต็อคสินคา้ 
หรือซือ้สินคา้หลงัจากลูกคา้สั่งสินคา้  เมื่อรา้นคา้ส่งค าสั่งซือ้สินคา้ มาทางแพลตฟอรม์หรือศูนยบ์ริการลูกคา้ บริษัทจะท าการ
รวบรวมออเดอร ์สง่ไปยงัผูผ้ลติ และบรษัิทจะจดัรถขนสง่สนิคา้ไปสง่ใหก้บัรา้นคา้ตา่งๆ ตามออเดอรซ์ือ้ โดยบรษัิทจะไมม่ีความเสีย่ง
ในการเก็บสินคา้คงคลงัเนื่องจากบริษัทจะจดัซือ้และสง่สินคา้ตามออเดอรท์ี่ไดร้บัมาจากลกูคา้รา้นคา้เท่านัน้ โดยในแพลตฟอรม์นี ้
จะมีบรกิารอื่นๆอีกดว้ย  
3.3) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจจดัจ าหน่ายสนิค้า 

 ปัจจัยบวก ที่มีผลตอ่ธุรกิจ 
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รา้นคา้ปลีก รา้นโชห่วยที่มีจ านวนมากกระจายอยู่ทั่วทกุต าบล อ าเภอในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบนัยงัไม่มีผูป้ระกอบการ
รายใดเริ่มท าธุรกิจกบัรา้นคา้ปลีกเหลา่นีผ้่านการใชอ้ิเลคทรอนิกสแ์พลตฟอรม์ ท าใหม้ีโอกาสทางธุรกิจที่จะเขา้ท าธุรกิจ
กบัรา้นคา้เหลา่นี ้ 

 ปัจจัยลบ ที่มีผลตอ่ธุรกิจ 
การรวบรวมสมาชิกรา้นคา้ปลีก รา้นโชห่วยในแต่ละจังหวดัอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  บริษัทคู่แข่งท าการ
ใหบ้รกิารรบัออเดอรส์นิคา้ดว้ยพนกังานขายและมีบรกิารจดัสง่สนิคา้ถึงหนา้รา้นโดยมีตน้ทนุท่ีต ่ากวา่  

3.4) แนวโน้มการท าธุรกิจจดัจ าหน่ายสินค้า  

บริษัทมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเขา้ท าธุรกิจคา้สง่สินคา้อปุโภค-บริโภคใหก้บัรา้นคา้เหลา่นี ้ เนื่องจากรา้นคา้ปลีก และ
รา้นโชห่วยมีจ านวนมากมายกระจายอยู่ทั่วทกุภมูิภาคในประเทศไทย โดยใชเ้ครื่องมือทางเทคโนโลยีอีคอมเมิรซ์ ผสมผสานกบัการ
ใหบ้ริการดว้ยตวับคุคลที่เหนือกวา่คูแ่ข่งพรอ้มกบัการใหส้ิทธิพิเศษ เช่น การใหพ้อ้ยท์สะสมจากการที่ลกูคา้ซือ้สินคา้ผ่านเครือขา่ย
ของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยงัเล็งเห็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจผ่านอิเลคทรอนิกสแ์พลตฟอรม์ที่สรา้งขึน้จากการรวบรวม
รา้นคา้ปลกี รา้นโชหว่ย เช่น การใหบ้รกิารในการจ่ายบิล เติมเงิน  จากการใหบ้รกิารภายใตช่ื้อ “ทนัใจ มนัน่ีเซอรว์ิส ”โดยจะมีรูปแบบ
ในการแบง่ผลประโยชนร์ายไดร้ะหวา่งบรษัิทซึง่คือผูใ้หบ้รกิารหลกัและรา้นสมาชิกคา้ตามอตัราที่ตกลงกนั  

4) ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ ์

จากองคป์ระกอบที่บริษัทมีกลุม่ผูก้ระจายสินคา้เป็นฝ่ายรวบรวมรา้นคา้เพื่อสรา้งเครือข่ายรา้นคา้ รว่มกบั บริษัทฯ ซึ่งเป็น
ตวักลางเช่ือมโยงเครือขา่ยรา้นคา้เขา้กบัเจา้ของสินคา้ ผลิตภณัฑ ์หลากหลายประเภท เครือข่ายที่บริษัทไดพ้ฒันาขึน้ไดก้ลายเป็น
ผลิตภณัฑท์ี่นบัวนัจะมีมลูค่าขึน้ เพราะเป็นช่องทางเดิมที่เจา้ของสินคา้อาจจะไม่ไดใ้หค้วามส าคญัมาก่อน เนื่องจากแต่ละรา้นคา้
ต่างคนตา่งอยู่ แต่เมื่อถกูน ามารวมกนัเกิดโครงข่ายที่เช่ือมโยงถึงกนัทั่วประเทศท าใหเ้กิดโอกาสและมลูค่าทางธุรกิจที่บริษัทพฒันา
ต่อยอดดว้ยบริการสื่อโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ณ รา้นคา้  ซึ่งเจา้ของสินคา้สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคโดยตรงและครอบคลมุทั่ว
ประเทศในรูปแบบป้ายโฆษณาบิลบอรด์ที่รา้นคา้ สื่อภายในรา้น ณ จุดขาย  สื่อโฆษณาบนรถขนส่ง พรอ้มไปกับรูปแบบต่างๆ นี ้ 
ทางบรษัิทฯ มีบรกิารวางแผนสือ่ พรอ้มกบัก าหนดกลยทุธจ์ากขอ้มลูการตลาดจาก ขอ้มลูผูบ้รโิภคทอ้งถ่ินเชิงลกึ (Local Consumer 
Insight) เพื่อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของเจา้ของสินคา้ที่สามารถเลอืกไดอ้ยา่งหลากหลายทัง้รูปแบบของสือ่ และพืน้ท่ีที่จะให้
ครอบคลมุทั่วประเทศ หรือเฉพาะส่วนภูมิภาค  นั่นหมายถึงทัง้ประสิทธิภาพและความคุม้ค่าที่จ ะเกิดขึน้การใชง้บประมาณเพื่อ
สือ่สารการตลาดบนเครือ่ขา่ยนี ้ และนี่คือทางเลอืกใหมท่ี่เกิดบนสนิทรพัยเ์ดิมซึง่บรษัิทฯ เป็นผูร้เิริม่และบกุเบิก เพื่อสรา้งโอกาสทาง
ธุรกิจใหมใ่หก้บัเครือข่ายรา้นคา้และเจา้ของสินคา้และผลิตภณัฑซ์ึง่ไดร้บัการตอนรบัและสนใจมากขึน้เรื่อยๆ ในการมาเป็นหุน้สว่น
ทางธุรกิจและใชบ้รกิารสือ่โฆษณา 
 

1.2.4  การจัดหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

การจดัหาโครงการอสงัหาริมทรพัย ์โดยบริษัทจะไดร้บัขอ้มลูจากนายหนา้ และเจา้ของที่ดินที่ทราบว่าบริษัทท าธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรพัยต์ิดตอ่เขา้มาเพื่อเสนอขาย หรือใหเ้ช่าที่ดิน หรือโครงการตา่งๆ นอกจากนัน้บรษัิทมีทีมงานที่มีความช านาญในการ
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พฒันาอสงัหารมิทรพัยช์่วยตรวจเช็ค และจดัหาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้อาคารชดุ หรอืที่ดินเปลา่ทั้งในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั
เพื่อใหบ้รษัิทไดศ้กึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ วิเคราะหผ์ลตอบแทน เพื่อพิจารณาอนมุตัิลงทนุในโครงการตอ่ไป 

2) ธุรกิจพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์

การจัดหาสินค้าเพือ่จ าหน่าย 

สนิคา้ที่ผลติหรอืมีตวัแทนขายในเมืองไทย (Local Products) และการติดตอ่ผา่น agent ในประเทศนัน้ เพื่อ sourcing แหลง่
ของสนิคา้ จะท าใหส้ามารถหาสนิคา้ไดใ้นราคาที่ไมแ่พงเกินไป คดัเลอืกสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนไทย ที่แตกตา่ง
จากสนิคา้เดิมๆ ท่ีมีขายในทอ้งตลาด เมื่อไดส้นิคา้ตามตอ้งการแลว้ติดตอ่ประสานงานผา่นระบบการจดัซือ้และกระจายสนิคา้ 

3) ธุรกิจจัดจ าหน่ายสินค้า  

สินค้าซือ้มา-ขายไป ที่บริษัทน ามาจ าหน่ายในธุรกิจจัดจ าหน่ายสินค้า เพื่อใช้ในครัวเรือน  โดยผ่านการจัดซือ้จัดหา
บริษัทผู้ผลิต และน าเข้าต่างๆ กลุ่มทีเจดี ซึ่งเป็นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก  และรูจ้ัก
บรษัิทผูผ้ลติเป็นจ านวนมาก มีความสมัพนัธแ์ละมีประวตัิธุรกรรมซือ้ขายกบับรษัิทตา่งๆ มายาวนาน ท าใหส้ามารถช่วยบรษัิทในการ
คดัเลอืก คดัสรรบรษัิทผูผ้ลติที่มีความเหมาะสม    
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2. การบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

 บรษัิทมีนโยบายทีจ่ะบรหิารและจดัการความเสีย่ง รวมถงึบรษัิทยอ่ยใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีต ่าที่สดุ 
 

2.1 ความเสี่ยงตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 

1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

ภายหลงัจากที่บริษัทตดัสินใจยกเลิกการด าเนินงานในธุรกิจผูใ้หบ้ริการพืน้ที่เช่าอาคาร ABC World และตดัสินใจจ าหนา่ย
โครงการอสังหาริมทรัพย์ The Above 39 ในระหว่างปี 2561 จากการพิจารณาความเสี่ยงที่เ ก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยห์ลายประการ ไดแ้ก่ ความเสีย่งจากสภาวะเศรษฐกิจ ความเสีย่งจากการแขง่ขนั และความเสีย่งดา้นความเพียงพอ
ของเงินลงทนุ ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นธุรกิจที่ตอ้งใชเ้งินทนุสงูและมีระยะเวลาในการคืนทนุนาน  แต่ดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้นเงินทนุ
ของบริษัทและสภาพการแข่งขนัในตลาด ธุรกิจดา้นอสงัหาริมทรพัยจ์ึงเป็นธุรกิจที่ไม่เหมาะสมตอ่สถานะทางการเงินของบริษัทใน
ปัจจุบัน ดว้ยเหตุนี  ้บริษัทจึงมีแนวทางที่จะเลือกลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรพัยน์ีโ้ดยความระมดัระวงัและจะลงทุนก็ต่อเมื่อได้
ท าการศกึษาโอกาสทางธุรกิจและการลงทนุตอ้งอยูใ่นขอบเขตที่บรษัิทจะสามารถบรหิารความเสีย่งได้ 

ณ ปัจจบุนั บรษัิทยงัไมไ่ดพ้จิารณาลงทนุในโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์ดๆ 

2) ธุรกิจพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์

 2.1. ธุรกิจจ าหน่ายสนิค้าผ่านเว็บไซต ์และบริการรับช าระเงนิค่าสาธารณูปโภค 

2.1.1) ความเสี่ยงจากการแข่งขัน 

ธุรกิจจ าหนา่ยสนิคา้ออนไลนม์ีคูแ่ขง่สงู ซึง่คูแ่ขง่รายใหญ่ๆ จะเนน้การขายในราคาที่ต  ่า โดยไดผ้ลตอบแทนที่นอ้ย รวมถึงการ
ใหบ้รกิารรบัช าระเงินคา่สาธารณปูโภคที่มีการแขง่ขนักบัสถาบนัการเงิน และรา้นสะดวกซือ้ที่ด  าเนินธุรกิจประเภทนี ้ซึง่บรษัิทจะเนน้
การช าระเงินผ่าน abcpoint ที่ใหลู้กคา้น าคะแนนของบตัรเครดิต และคะแนนอื่นๆ มาแลกเป็น abcpoint เพื่อใช้ซือ้สินคา้ และ
บริการ ผ่านเว็บไซตบ์ริษัท หรือน ามาใช้ช าระค่าสาธารณูปโภคผ่านApplication abc payment เพื่อสรา้งทางเลือกใหผู้บ้ริโภค
สะดวกในการช าระ และใชค้ะแนนจากที่ตา่งๆ เพื่อสรา้งประโยชนใ์หล้กูคา้ ดงันัน้บรษัิทตอ้งรวบรวมคะแนนจากที่ตา่งๆ ใหม้ากที่สดุ
เพื่อขยายฐานลกูคา้ใหก้วา้งขึน้ในอนาคต  

2.1.2) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลย ี

การท าธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสจ์ะตอ้งมีระบบ IT ที่ดี และน่าเช่ือถือ ตอ้งลงทุนสรา้งระบบที่มีความเสถียร สามารถ
อ านวยความสะดวกใหล้กูคา้ตลอดเวลา และตอ้งไม่มีปัญหาเรื่องระบบล่ม หรือความผิดพลาดในการช าระเงิน หรือซือ้สินคา้ ซึ่ง
เทคโนโลยีในปัจจบุนัเปลี่ยนแปลงค่อนขา้งเร็ว ดงันัน้บริษัทตอ้งติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ  อย่างสม ่าเสมอ และบริษัทไดล้งทนุพฒันา
ระบบ IT ตอ่เนื่อง เพื่อตอบสนองรูปแบบการใชง้านและไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภคที่เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็และมีธุรกรรมปรมิาณมาก 

2.1.3) ความเสี่ยงด้านการตลาด 
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เนื่องจากธุรกิจนีต้อ้งมีสินคา้ และบริการที่น่าสนใจเพื่อตอบสนองกับสงัคมยุคใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ความตอ้งการ
บรโิภคสนิคา้ และบรกิารของลกูคา้ในยคุสมยัใหมต่อ้งการความแตกตา่งจากสนิคา้ทั่วไป นอกจากการแขง่ขนัดา้นราคาแลว้ ยงัตอ้ง
แข่งขนัดา้นการบริการที่ตอ้งรวดเร็ว และสรา้งความแตกต่างของสินคา้ และบริการ ดงันัน้การขายสินคา้และบริการออนไลนจ์ึงมี
ความเสีย่งดา้นการท าตลาดที่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในยดุสงัคมดิจิตอลได ้ 

2.2 ธุรกิจตัวแทนหาร้านค้ารับช าระค่าสินค้าผ่าน e-Payment    

2.2.1)  ความเสี่ยงจากการแข่งขัน 
เนื่องจากธุรกิจนี ้WeChat Pay/ Alipay ไม่ไดก้ าหนดจ านวนตวัแทน จึงมีตวัแทนรายอื่นๆ เขา้มาท าธุรกิจนีไ้ด ้ซึ่งจะสง่ใหเ้กิด

การแข่งขนัสงู และจะน าไปสูก่ารลดราคาคา่บรกิารลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อธนาคารพาณิชยไ์ดเ้ริ่มเขา้มามีบทบาทเป็นผูแ้ขง่ขนั
ในธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัไดร้บัการสนบัสนนุดา้นเทคโนโลยีจากประเทศจีนโดยตรง ซึ่งท าใหก้ารเช่ือมต่อระบบของรา้นคา้
ตา่งๆ สามารถท าไดร้วดเรว็ และช านาญ  

2.2.2)  ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ 
ตามที่ภาวะเศรษฐกิของไทยเริ่มฟ้ืนตวั แต่ยงัคงเป็นการฟ้ืนตวัเฉพาะอตุสาหกรรม ขณะที่ภาระหนีภ้าคครวัเรือนของประเทศ

ยงัคงมีอตัราสว่นที่สงู ประกอบกบัราคาสินคา้เกษตรที่ยงัไมป่รบัตวัเพิ่มขึน้ จึงมีผลกระทบตอ่อ านาจซือ้ของผูบ้ริโภค อย่างไ รก็ตาม
ภาคการทอ่งเที่ยวปรบัตวัดีขึน้ จ านวนนกัทอ่งเที่ยวตา่งประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศจีน เขา้มาทอ่งเที่ยวในประเทศมากขึน้ สง่ผล
ใหก้ารใชจ้่ายในประเทศเพิ่มสงูขึน้ ซึง่จะสง่ผลดีตอ่บรษัิทส าหรบัยอด WeChat Pay/ Alipay ที่คาดวา่จะมีธุรกรรมเพิ่มสงูขึน้ 

2.2.3)  ความเสี่ยงจากผู้ให้บริการที่ผิดกฎหมาย 
เนื่องจากการเป็นตัวแทนรบัช าระเงินของ WeChat Pay/ Alipay ตอ้งไดร้บัใบอนุญาตรบัช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกสข์อง

ธนาคารแหง่ประเทศไทย และตอ้งยื่นขอด าเนินธุรกิจนีจ้ากธนาคารแหง่ประเทศไทย แตม่ีผูป้ระกอบการบางรายไมไ่ดร้บัอนญุาตแต่
ท าธุรกิจนี ้ซึ่งสง่ผลกระทบตอ่รายไดข้องบริษัท และภาระภาษีที่รฐับาลควรเรียกเก็บไดเ้พิ่มขึน้บริษัทไดแ้จง้ใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้ง
ตรวจสอบ และด าเนินการทางกฎหมายตอ่ไป   

3) ธุรกิจจัดจ าหน่ายสินค้า  
3.1) ความเสีย่งจากการแขง่ขนั  
ในปัจจบุนับรษัิทยงัไมพ่บคูแ่ขง่ที่ท าการคา้ สนิคา้เพื่อใชใ้นครวัเรอืนท่ีจ าหนา่ยผา่น เลม่แค็ตตาลอ็ก และ อี-แค็ตตลอ็ก คูแ่ขง่

ที่ท  าธุรกิจที่ใกลเ้คียงที่สดุอาจไดแ้ก่ แค็ตตาล็อกที่ขายเครื่องส าอาง หรือ แค็ตตาล็อกที่ขายเครื่อใชไ้ฟฟา้ แมคู้่แข่งของธุรกิจมีความ
แข็งแกรง่และคา้ขายมานาน แต่แค็ตตาล็อกที่ขายเครื่องส าอาง เนน้การขายสินคา้ไปที่เครื่องส าอาง และ เครื่องประทินโฉม และ 
แค็ตตาลอ็กเครือ่งใชฟ้ฟา้ ก็จะเป็นสนิคา้ที่มีราคาสงู เนื่องจากรวมคา่ผอ่นสนิคา้ไปในราคาขายแลว้  

อยา่งไรก็ตาม คูแ่ขง่เหลา่เขา้มาในตลาดก่อน และมียอดขายจ านวนมาก ท าใหไ้ดเ้ปรยีบในเรือ่งตน้ทนุของสนิคา้ และตน้ทนุ
ค่าขนสง่ ทัง้นีบ้ริษัทมีเป้าหมายในการท่ีจะใหร้า้นคา้สมาชิก “ทนัใจดิสทริบิวชั่น” ดาวนโ์หลดแอปพลิเคชนัในการสั่งซือ้สินคา้ลงบน
โทรศพัทม์ือถือของตนเอง ท าใหเ้จา้ของรา้นสามารถที่จะกดเมนสูั่งซือ้สินคา้บนมือถือไดเ้อง ท าใหเ้จา้ของรา้นคา้ก็สามารถบริหาร
สต็อกสินคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาเรื่องสินคา้ขาดจากชัน้วางสินคา้ในรา้นและไม่เสียโอกาสในการสรา้งยอดขายและ
ก าไร โดยหากบริษัทประสบความส าเร็จในการสรา้งแพลตฟอรม์ดงักล่าว อาจกล่าวไดว้่าบริ ษัทเป็นผูป้ระกอบการรายแรกที่จัด
จ าหนา่ยสนิคา้ผา่นอิเลคทรอนิกสแ์พลตฟอรม์  

3.2) ความเสีย่งดา้นความเพียงพอของเงินลงทนุ  
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บรษัิทจดัเตรยีมเงินลงทนุส าหรบัการด าเนินงานในธุรกิจจดัจ าหนา่ยสนิคา้ไวอ้ยา่งเพียงพอ โดยการระดมเงินทนุผา่นการเพิม่
ทุนหุ้นสามัญในระหว่างปี 2562 เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะสามารถขยายธุรกิจครอบคลุมการ
ด าเนินงานทกุจงัหวดัในประเทศไทยไดภ้ายในปี 2563  
4.) ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ ์

ปัจจยัความเสีย่ง 
ดว้ยแนวคิดใหม่ในการสรา้งเครือข่ายกบัรา้นคา้เพื่อต่อยอดธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งตอ้งอาศยัพืน้ที่รา้นคา้เพื่อการด าเนินธุรกิจ 

โดยไดร้บัความรว่มมือเป็นอยา่งดี  การท าความเขา้ใจกบัเจา้ของรา้นจึงเป็นเรื่องทีส  าคญัที่ถือวา่เป็นทัง้ปัจจยัเสี่ยงและปัจจยั เสรมิ
ความเขม้แข็งในการท าธุรกิจ  แตด่ว้ยแนวคิดที่เพิ่มมลูคา่บนทรพัยส์นิเดิมของรา้นคา้เพิ่มมลูคา่ธุรกิจโดยที่ไมต่อ้งลงทนุเพิ่ม  เจา้ของ
รา้นสว่นมากจะเขา้รว่มเป็นสว่นหนึง่ของเครือขา่ย คูแ่ขง่ดา้นสอืในทอ้งถ่ินแตล่ะภมูิภาคก็เป็นอีกหนึ่งปัจจยัเสีย่งในการด าเนินธุรกิจ
ที่ถือเป็นเจา้ถ่ินเดิม แต่ด าเนินธุรกิจคนละแนวคิดซึ่งเป็นเพียงการใหเ้ช่าพืน้ที่ในจุดที่มีคนผ่านมาก ในขณะที่ธุรกิจของบริษัทฯ ที่มี
การผนวกเรื่องความเป็นเครือขา่ย ในจุดที่เขา้ถึงผูบ้ริโภค ณ รา้นคา้โดยตรง จึงเป็นแนวคิดที่เสริมความเขม้แข็งและป้องกนัจดุเสีย่ง
อีกดา้นหนึง่ เครอืขา่ยความสมัพนัธข์องคน และคูค่า้ ที่ตัง้อยูบ่นผูก้ระจายสนิคา้ เป็นตน้ทนุที่ปอ้งกนัความเสีย่งไดด้ีในระดบัที่จะให้
แนวคิดธุรกิจที่ใหบ้รกิารสือ่โฆษณาบนเครอืขา่ยนีเ้ติบโตไปไดม้ั่นคงและยั่งยืน 
 

2.2  ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถอืหลกัทรัพย ์

1) ผลขาดทุนสะสมซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงนิปันผล 

ณ สิน้ปี 2563 บรษัิทมียอดขาดทนุสะสมในงบการเงินเฉพาะบรษัิทจ านวน 863.11 ลา้นบาท การท่ีบรษัิทมีผลขาดทนุสะสม
ดงักลา่ว เนื่องจากการรบัรูข้าดทนุจากการด าเนินงานในอดีต ซึ่งโดยสว่นมากเป็นผลจากการประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
อนัประกอบดว้ย ขาดทนุสทุธิจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยโ์ครงการ ABOVE 39 ซึ่งมีขาดทนุหลงัจากหกัค่าใชจ้่ายในการขาย
โครงการจ านวน 52 ลา้นบาท และการรบัรูข้าดทุนจากการด าเนินธุรกิจใหเ้ช่าพืน้ที่อาคาร ABC World ซึ่งมีอัตราการเช่าพืน้ที่ 
(occupancies rate) ต ่า และมีอตัราคา่เฉลีย่รายไดต้อ่พืน้ท่ีเช่า (Average Rental Rate) นอ้ยกวา่อตัราคุม้ทนุเฉลีย่เป็นจ านวนมาก 
ท าใหก้ารด าเนินธุรกิจใหเ้ช่าพืน้ที่อาคาร ABC World ดงักลา่วมีผลขาดทนุติดต่อกนัมาเป็นเวลามากกวา่ 3 ปี ดงันัน้บริษัทจึงยงัไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลได ้

2) ความเสี่ยงเร่ืองการตรวจสอบ และถว่งดุลจากผู้ถอืหุน้รายยอ่ย 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่อาจมีอ านาจในการควบคมุบริษัท และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบริษัท ในเรื่องที่ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิ
จากที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดงันัน้ผูถื้อหุน้รายย่อยของบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ และ
ถ่วงดลุเรือ่งที่ผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา ในการบรหิารจดัการบรษัิท คณะกรรมการบรษัิทซึง่ด  ารงต าแหนง่อยู ่ณ 
ปัจจุบนัจ านวน 7 ท่าน (จากกรรมการทัง้สิน้ซึ่งมีจ านวนทัง้หมด 8 ท่าน) ประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ที่คอยก ากบัดูแล 
และถ่วงดลุใหก้ารบรหิารจดัการในเรือ่งตา่งๆ เป็นไปเพื่อรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิท ซึง่ผูถื้อหุน้รายใหญ่มีความประสงคท์ี่จะ
ประกอบธุรกิจเพื่อใหกิ้จการมีผลประกอบการที่ดี ฟ้ืนฟูฐานะการเงินของกิจการ จ่ายช าระหนีส้ถาบนัการเงิน ท าใหม้ีสภาพคล่อง 
สามารถลงทนุในโครงการตา่งๆ ไดเ้ต็มศกัยภาพ  

3) ความเสี่ยงจากการใชส้ิทธิใบส าคัญแสดงสทิธิเพื่อซือ้หุน้สามัญของบริษัท 
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บรษัิทไดอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 (B52-W1 และ B52-W2) ซึง่ราคาหุน้ใน
ตลาดยงัไมส่งูกวา่ราคาใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี ้B52-W1 ไดห้มดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิในเดือนกนัยายน 2562 แตไ่ม่
มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ B52-W1 รายใดที่ใชส้ิทธิแปลงสภาพหุน้สามญัของบริษัทฯ ส าหรบั B52-W2 สามารถใชส้ิทธิครัง้แรกใน
วนัท่ี 29 มิถนุายน 2561 และมีก าหนดการใชส้ทิธิทกุวนัท าการสดุทา้ยของเดือน มิถุนายน และ ธนัวาคม ของทกุปี โดยมีวนัครบอายุ
ของ B52-W2 ในวนัที่ 5 มิถุนายน 2563    ทัง้นี ้B52-W2  ไดห้มดอายุใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัที่ 6 มิถุนายน 2563  แต่ไม่มีผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ B52-W2  รายใดที่ใชส้ทิธิแปลงสภาพหุน้สามญัของบรษัิทฯ แตอ่ยา่งใดเช่นกนั   

บริษัทจึงเล็งเห็นว่าผลประกอบการของบริษัทจะสง่ผลต่อความเช่ือมั่นของบริษัท และเป็นตวัผลกัดนัใหร้าคาหุน้สามญัใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มีการซือ้ขายราคาสงูขึน้ บริษัทจะตอ้งดแูลในเรื่องผลประกอบการ และใหม้ีความโปรง่ใสในการด าเนินงานเพื่อ
สรา้งความเช่ือมั่นกบัผูล้งทนุ 

 

2.3  ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลกัทรัพยต์่างประเทศ 

 บรษัิทไมม่ีการลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศ 
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3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพือ่ความย่ังยนื 
 

 

3.1  นโยบายและเป้าหมายการจัดการความยั่งยนื 

บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยี ไมว่า่จะเป็นคูค่า้ ลกูคา้ ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ กรรมการ พนกังาน 
หนว่ยงานราชการ ชมุชน หรอืคูแ่ขง่ทางการคา้ จะไดร้บัการปฏิบตัติามสทิธิตามกฎหมายและจรยิธรรม 

 

3.2  การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ในปี 2563  บทบาทของผูม้ีสว่นไดเ้สยีคือ 

 ผู้ถอืหุ้น    ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  เมื่อวนัท่ี  24 มิถนุายน 2563 

 คู่ค้า    บรษัิทปฏิบตัิตอ่คูค่า้ตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงรว่มกนัท่ีมีเง่ือนไขทางการนคา้ทีเ่ป็นธรรม รวมถึงคณุภาพของ
สนิคา้ หรอืบรกิาร  และการจดัสง่ที่ตรงตอ่เวลา 

 พนักงาน  บรษัิทไดใ้หค้วามส าคญัตอ่พนกังาน ซึง่พนกังานเป็นทรพัยากรที่ส  าคญัอนัจะท าใหบ้รษัิทประสบความส าเรจ็    
บรษัิทไดม้ีการปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคนอยา่งเป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม 

 ลูกค้า  บรษัิทยดึมั่นในการใหบ้รกิารท่ีดี มีคณุภาพ และเป็นท่ีพงึพอใจของลกูคา้ และคณุภาพของสนิคา้และบรกิารใน
ราคายตุิธรรม 

 คู่แข่ง  บรษัิทประพฤตติามกรอบกติกาการแขง่ขนัท่ีดี  รกัษาบรรทดัฐานของขอ้พงึปฏิบตัใินการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม ไมใ่ช้
วิธีการท่ีไมส่จุรติเพื่อท าลายคูแ่ขง่ 

3.2.1  ห่วงโซคุ่ณค่าของธุรกิจ 

หว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจ คือ คูค่า้ ลกูคา้ ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ กรรมการ พนกังาน หนว่ยงานราชการ ชมุชน หรอืคูแ่ขง่ทางการคา้ 

3.2.2  การวิเคราะหผู้์มีส่วนไดเ้สียในหว่งโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

 ผู้ถอืหุ้น ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 24 มิถนุายน 2563  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่ม
ประชมุทัง้สิน้ 48 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 1,228,174,727 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 60.73 ของจ านวนหุน้ที่ออกจ าหนา่ยและ
เรียกช าระแลว้  ผูถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิในการออกเสียงลงคะแนนทกุวาระ และไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็นอยา่ง
อิสระ  

 คู่ค้า บริษัทปฏิบตัิตอ่คูค่า้ตามสญัญาหรือขอ้ตกลงรว่มกนัที่มีเง่ือนไขทางการนคา้ที่เป็นธรรม รวมถึงคณุภาพของสนิคา้ 
หรอืบรกิาร และการจดัสง่ที่ตรงตอ่เวลา 

 พนักงาน บริษัทไดใ้หค้วามส าคญัตอ่พนกังาน ซึ่งพนกังานเป็นทรพัยากรที่ส  าคญัอนัจะท าใหบ้รษัิทประสบความส าเรจ็ 
บรษัิทไดม้ีการปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคนอยา่งเป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม บรษัิทจดัใหม้ีกองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพ ประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพ กองทนุประกนัสงัคม ส าหรบัพนกังานทกุคน 
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บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

 ลูกค้า บริษัทยึดมั่นในการใหบ้ริการที่ดี มีคณุภาพ และเป็นที่พึงพอใจของลกูคา้ และคณุภาพของสินคา้และบริการใน
ราคายตุิธรรม 

 คู่แข่ง บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัที่ดี รกัษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบตัิในการแข่งขนัที่เป็นธรรม ไมใ่ช้
วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อท าลายคู่แข่ง ในปี 2563 บริษัทไดป้ฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และไม่มีเรื่อง
ฟอ้งรอ้งใด ๆ กบัคูแ่ขง่ 

 

3.3  การจัดการด้านความยั่งยนืในมิติสิ่งแวดล้อม 

3.3.1  นโยบายและแนวปฏิบตัิด้านสิ่งแวดลอ้ม 

ณ ปี 2563  บรษัิทยงัไมไ่ดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการอนรุกัษ์พลงังานและดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นลายลกัษณ์
อกัษรแตอ่ยา่งใด 

3.3.2  ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดลอ้ม 

บรษัิท ไมม่ีขอ้มลู การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกแตอ่ยา่งใด  
 

3.4  การจัดการด้านความยั่งยนืในมิติสังคม 

3.4.1  นโยบายและแนวปฏิบตัิด้านสังคม 

บริษัทเป็นผูจ้ัดจ าหน่ายสินคา้  ด าเนินธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์และธุรกิจ ใหบ้ริการสื่อโฆษณาประชาสมัพันธ์ เพื่อ
ด าเนินการเช่ือมโยงธุรกิจจากทั่วประเทศเขา้ไวด้ว้ยกนั  โดยบรษัิทมีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บรษัิทท าธุรกิจบนพืน้ฐานของ
จรยิธรรมเพื่อสงัคมโดยสว่นรวม 

3.4.2  ผลการด าเนินงานด้านสังคม 

บริษัทมีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบญัญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม  พระราชบญัญัติกองทุนเงินส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 และฉบบั
แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติประกันสงัคม พ.ศ. 2533 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ไม่มีการจา้งแรงงานเด็ก หรือแรงงานผิด
กฎหมายแตอ่ยา่งใด   และมีหนว่ยงานรบัผิดชอบดแูลดา้นแรงงานโดยตรงที่ตรวจสอบได ้  

บรษัิท ใหค้วามส าคญัตอ่การพฒันาบคุลากร  จึงสง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพพนกังานใหม้ีความรู ้ความสามารถ และทกัษะ
ในการท างานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนธุรกิจของบรษัิท   
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4. ทรัพยสิ์นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1  ทรัพยส์ินถาวรหลัก 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีทรพัยส์ินถาวรที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ไดแ้ก่ สว่นปรบัปรุงอาคารและอปุกรณซ์ึง่เป็นที่ตัง้ส  านกังาน
ใหญ่ของบรษัิท ตัง้อยูท่ี่ ชัน้ 7 อาคารเพรสเิดน้ท ์ทาวเวอร ์ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ ซึง่มีมลูคา่ตามบญัชีรวม
ทัง้สิน้ 8.7 ลา้นบาท  

ในระหวา่งปี 2563  บรษัิทจ าหนา่ยรถยนต ์ใหแ้ก่บคุคลที่ไมเ่ก่ียวขอ้งกบับรษัิท โดยมีมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยท์ี่จ  าหนา่ย
เทา่กบั 1 บาท และมีก าไรจากการจ าหนา่ยเทา่กบั 1.03 ลา้นบาท 

สรุปรายการทรพัยส์นิถาวรท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดด้งันี ้ 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

รายการ 
ผูค้รอบครอง
กรรมสทิธ์ิ 

ราคาทนุ  
ณ 31 ธ.ค. 63 

ราคาตามบญัชี  
ณ 31 ธ.ค. 63 

ราคาทนุ  
ณ 31 ธ.ค. 62 

ราคาตามบญัชี  
ณ 31 ธ.ค. 62 

สว่นปรบัปรุงอาคารเช่า บรษัิทฯ 6.8 4.3 6.5 5.3 

เครือ่งติดตัง้และเครือ่งใช ้ บรษัิทฯ 8.9 4.4 8.2 5.1 

รถยนตผ์ูบ้รหิาร บรษัิทฯ - - 2.6 - 

รวม  15.7 8.7 17.3 10.4 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่  - - - - 

มลูคา่ทางบญัชี สทุธิ  15.7 8.7 17.3 10.4 

 

4.2   สินทรัพยท์ี่มีไว้เพื่อจ าหน่าย 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทไมม่ีรายการสนิทรพัยท์ี่มีไวเ้พื่อจ าหนา่ยที่มีนยัส  าคญั  
 

4.3  นโยบายการลงทุนในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบายที่จะลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องใกลเ้คียงกนั หรือก่อใหเ้กิดประโยชน ์และเป็นการสนบัสนนุการด าเนินงาน
ธุรกิจของบริษัท เพื่อสรา้งความมั่นคง ซึ่งนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย หรือบริษัทรว่มนัน้ บริษัท จะสง่ตวัแทนเขา้รว่มเป็น
กรรมการในบริษัทนัน้ๆ เพื่อรว่มกนัก าหนดนโยบายในการด าเนินธุรกิจ และควบคมุเรื่องนโยบายทางการเงิน และการด าเนิ นงาน
ของบริษัทย่อยอย่างใกลชิ้ด การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคตบริษัท มีนโยบายในการรกัษาสดัส่วนการถือหุน้ใน
บริษัทย่อยดงักลา่ว โดยบริษัทจะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปของสว่นแบ่งรายได ้และเงินปันผลจากการลงทนุในบริษัท
ยอ่ย 
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4.4  ราคาประเมินทรัพยส์นิ 

ไมม่ีรายงานการประเมินทรพัยส์นิท่ีส  าคญั  
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5. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 

 

5.1 วิเคราะหก์ารด าเนินงานและฐานะการเงนิ 

1) สรุปความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญช ี

รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ซึง่ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษัิท ในระยะเวลา 3 
ปีที่ผา่นมา ส าหรบัปี 2561-2563  

สามารถสรุปไดด้งันี ้

งบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ผูส้อบบญัชี : นายจิโรจ ศิรโิรโรจน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 5113 

      บรษัิท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั  

สรุปความเห็นของผูส้อบบญัชี : แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไขและมีขอ้สงัเกต 

ผูส้อบบญัชีมีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงโดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2) ตารางสรุปงบการเงนิยอ้นหลงั 3 ปี  
2.1 งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561 
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แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

 
 

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน พ.ศ. 2563 % พ.ศ. 2562 % พ.ศ. 2561 %

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 87,323,846 55.7% 42,037,607 21.2% 12,559,224 5.9%

เงินลงทนุระยะสัน้ 3,821,250 2.4% 68,120,177 34.4% 111,257,506 52.2%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 16,847,207 10.8% 12,070,978 6.1% 15,748,298 7.4%

สินคา้คงเหลือ 844 0.0% 419,650 0.2% 250,058 0.1%

เงินทดรองจ่ายทีเ่ก่ียวขอ้งกับการโอนกิจการทัง้หมด - 0.0% 30,155,900 15.2% 30,155,900 14.2%

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 419,884 0.3% 2,062,743 1.0% 2,579,491 1.2%

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 108,413,031 69.2% 154,867,055 78.2% 172,550,477 81.0%

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมี่ภาระค า้ประกัน 14,339,462 9.2% 28,992,684 14.6% 31,002,684 14.6%

สว่นปรบัปรุงอาคาร และอุปกรณ ์- สทุธิ 8,732,559 5.6% 10,423,163 5.3% 4,988,719 2.3%

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน - สทุธิ 3,648,779 2.3% 1,342,979 0.7% 1,953,644 0.9%

สิทธิการเช่าจ่ายลว่งหนา้ 17,188,734 11.0% - 0.0% - 0.0%

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 4,316,728 2.8% 2,452,480 1.2% 2,502,511 1.2%

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 48,226,262 30.8% 43,211,306 21.8% 40,447,558 19.0%

รวมสินทรัพย์ 156,639,293 100.0% 198,078,361 100.0% 212,998,035 100.0%

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - 0.0% - 0.0% - 0.0%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 5,113,943 3.3% 3,162,458 1.6% 20,069,991 9.4%

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 4,059,790 2.6% - 0.0% 732,252 0.3%

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.0% - 0.0% 12,913,363 6.1%

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 383,419 0.2% 549,125 0.3% 2,638,714 1.2%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 9,557,152 6.1% 3,711,583 1.9% 36,354,320 17.1%

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิ 13,666,201 8.7% - 0.0% - 0.0%

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,296 0.0% 2,520 0.0% 160,956 0.1%

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2,348,350 1.5% 1,181,268 0.6% 1,858,395 0.9%

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 684,565 0.4% 370,068 0.2% 4,863,985 2.3%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 16,701,412 10.7% 1,553,856 0.8% 6,883,336 3.2%

รวมหนีสิ้น 26,258,564 16.8% 5,265,439 2.7% 43,237,656 20.3%

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 1,011,016,654 645.4% 1,011,016,654 510.4% 790,200,000 371.0%

สว่นเกิน (สว่นต า่) มลูคา่หุน้สามญั (95,989,992) -61.3% (95,989,992) -48.5% 36,500,000 17.1%

สว่นเกินทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 72,161,480 46.1% 72,161,480 36.4% 61,161,480 28.7%

ก าไรสะสมจัดสรรแลว้ - ทนุส  ารองตามกฎหมาย 8,297,905 5.3% 8,297,905 4.2% 8,297,905 3.9%

ขาดทนุสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ัดสรร (865,034,192) -552.2% (802,673,125) -405.2% (726,399,006) -341.0%

สว่นไดเ้สียทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุ (71,126) 0.0% - 0.0% - 0.0%

รวมส่วนของเจา้ของ 130,380,729 83.2% 192,812,922 97.3% 169,760,379 79.7%

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจา้ของ 156,639,293 100.0% 198,078,361 100.0% 212,998,035 100.0%
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แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

2.2 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย: บาท)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ พ.ศ. 2563 % พ.ศ. 2562 % พ.ศ. 2561 %

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 30,777,525 100.0% 31,214,825 100.0% 833,094,213 100.0%

ตน้ทนุจากการขายและใหบ้รกิาร (23,630,332) -76.8% (30,764,382) -98.6% (888,623,916) -106.7%

ขาดทุนขัน้ต้น 7,147,193 23.2% 450,443 1.4% (55,529,703) -6.7%

รายไดอ่ื้น 1,623,095 5.3% 4,034,617 12.9% 11,752,554 1.4%

คา่ใชจ้่ายในการขาย (5,367,968) -17.4% (3,120,550) -10.0% (83,042,340) -10.0%

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (65,346,037) -212.3% (78,442,224) -251.3% (127,853,273) -15.3%

ตน้ทนุทางการเงิน (937,745) -3.0% (27,145) -0.1% (42,797,686) -5.1%

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (62,881,462) -204.3% (77,104,859) -247.0% (297,470,448) -35.7%

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ 224 0.0% 158,436 0.5% (21,890,849) -2.6%

ขาดทุนสุทธิส าหรับปี (62,881,238) -204.3% (76,946,423) -246.5% (319,361,297) -38.3%

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 136,545 0.4% 672,304 2.2% 2,076,598 0.2%

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (62,744,693) -203.9% (76,274,119) -244.4% (317,284,699) -38.1%

ขาดทุนต่อหุน้ 

ขาดทนุตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (0.031) (0.046) (0.202)

จ านวนหุน้สามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัทีถื่อโดยผูถื้อหุน้ (หุน้) 2,022,033,307 1,673,224,835 1,580,400,000



    

 

สว่นท่ี 1 หนา้ 37 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

2.3 งบกระแสเงนิสด ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ (62,881,462) (77,104,859) (297,470,448)

รายการปรบัปรุง

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - (268,830) 268,830

คา่เสื่อมราคา 7,066,516 3,215,807 3,235,854

คา่ตดัจ าหนา่ย 662,174 934,165 5,783,364

คา่ตดัจ าหนา่ยสิทธิการเช่าจ่ายลว่งหนา้ - - 1,936,067

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 512,544 (96,520,664) 96,361,978

กลบัรายการคา่เช่าคา้งจ่าย - - (54,092,274)

ขาดทนุจากสญัญาทีส่รา้งภาระ - (1,738,995) 1,738,995

การตดัจ าหนา่ยสิทธิการเช่าจ่ายลว่งหนา้ - 72,710,090 -

การตดัจ าหนา่ยสว่นปรบัปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ - 22,823,599 -

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1,303,627 1,392,948 342,630

ส ารองประมาณการรือ้ถอน 314,497 - -

(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหนา่ยอุปกรณ์ (1,028,036) 739,140 (3,270)

ก าไรจากการขายเงินลงทนุระยะสัน้ 893,315 (683,085) (224,035)

ก าไรจากการจ าหนา่ยสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 956,070

ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุเผ่ือขาย - - -

ขาดทนุจากการเลิกกิจการของบรษัิทย่อย - - -

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - 11,000,000 61,161,480

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการลดมลูคา่ของสินคา้คงเหลือ - - (722,471)

รายไดด้อกเบีย้ (343,449) (700,806) (333,674)

ตน้ทนุทางการเงิน 937,745 27,145 42,797,686

การเปลี่ยนแปลงของสินทรพัยด์  าเนินงาน(เพ่ิมขึน้)ลดลง

- ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น (4,773,559) 3,946,150 61,647,407

- สินคา้คงเหลือ 418,806 (169,592) 776,753,445

- สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 12,504,652 2,060,031 422,063

- สิทธิการเช่าลว่งหนา้ - - (23,700,000)

- สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน - - (2,459,710)

การเปลี่ยนแปลงของหนีส้ินด  าเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง)

- เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 1,951,485 (16,907,533) (48,086,876)

- หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (165,707) 19,474 (820,359)

- เงินประกันรบั - (4,863,985) 165,861

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (41,670,782) (80,089,800) 624,702,543

เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน - (1,397,771) -

ดอกเบีย้รบั 340,779 700,806 136,645

เงินสดรบัจากการไดค้นืเงินทดรองจ่าย 30,155,900

(จ่าย)รบัคนืภาษีเงินได้ 1,927,181 (12,396,615) (10,683,286)

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (9,246,922) (93,183,380) 614,155,902
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แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

2.3 งบกระแสเงนิสด ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561 (ตอ่) 
 

(หน่วย: บาท)           
งบกระแสเงนิสด พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน           
  เงินฝากประจ าเพิ่มขึน้ -   -   (51,033,472) 
  เงินทดรองจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนกิจการทัง้หมด -   -   - 
  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค า้ประกนั(เพิ่มขึน้)ลดลง -   -   (25,052,684) 
  เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ส่วนปรบัปรุงอาคารและอปุกรณ ์ (1,010,442)   (8,922,270)   (3,148,383) 
  เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (3,480,518)   (323,500)   (851,544) 
  เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุระยะสัน้ 62,449,543   (106,248,813)   (105,000,000) 
  เงินสดรบัจากการเลิกกิจการของบรษิัทย่อย -   -   - 
  เงินสดรบัจากการขายเครื่องใชส้  านกังาน 1,028,037   519,854   3,271 
  เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุระยะสัน้ -   150,069,227   45,000,000 
  เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุเผ่ือขาย -   -   - 
เงินสดสทุธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมลงทนุ 58,986,620   35,094,498   (140,082,812) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ           
  เงินสดรบัจากการออกหุน้เพิ่มทนุ 312,500   88,326,662   - 

  
จ่ายตน้ทนุในการจดัท ารายการเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

-   -   (4,156,800) 

  เงินสดรบั (จ่าย) เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน -   -   (440,000,000) 
  เงินสดรบั (จ่าย) เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -   -   - 
  เงินสดจ่ายภายใตห้นีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน (3,828,214)   (732,252)   (399,252) 
  จ่ายดอกเบีย้ (937,745)   (27,145)   (30,124,933) 
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (4,453,459)   87,567,265   (474,680,985) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 45,286,239   29,478,383   (607,895) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 42,037,607   12,559,224   13,167,119 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 87,323,846   42,037,607   12,559,224 
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แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

3) สรุปอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561 
 

 
 

 ปี 2563  ปี 2562  ปี 2561

อตัราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง เทา่ 11.34               41.73               4.75                 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เทา่ 11.30               32.93               3.84                 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เทา่ (1.39)                (4.65)                2.07                 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ เทา่ 15.70               41.11               20.63               

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วัน 23.24               9                       18                     

อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ - อสงัหาริมทรพัยซื์อ้มาเพ่ือขาย เทา่ N/A N/A 0.52                 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ - สินคา้พาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ เทา่ 16.54               23.98               15.96               

อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ - สินคา้อปุโภคบริโภคซือ้มาขายไป เทา่ 91.29               62.57               N/A

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย - อสงัหาริมทรพัยซื์อ้มาเพ่ือขาย วัน N/A N/A 708                  

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย - สินคา้พาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ วัน 22                     15                     23                     

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย - สินคา้อปุโภคบริโภคซือ้มาขายไป วัน 4                       6                       N/A

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี้ เทา่ 9.24                 19.46               3.10                 

ระยะเวลาช าระหนี้ วัน 39                     19                     118                  

Cash Cycle วัน (16)                   (10)                   608                  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตัราก าไรขัน้ตน้ % 23.2% 1.4% -6.7%

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % -201.3% -246.9% -30.6%

อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร เทา่ 0.15                 1.21                 (2.41)                

อตัราก าไรสทุธิ % -203.9% -244.4% -38.1%

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % -38.9% -42.4% -107.2%

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ % -35.5% -37.4% -53.0%

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร % -581.3% -372.5% -1088.8%

อตัราการหมนุของสินทรพัย์ เทา่ 0.18                 0.17                 1.40                 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายการเงิน

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ เทา่ 0.20                 0.03                 0.25                 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ N/A N/A 15.86               

อตัราการจา่ยเงินปันผล  % N/A N/A N/A

ค าอธิบายรายการ
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5.2 ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 

1) ภาพรวมผลการด าเนินงานธุรกิจ 

ณ สิน้ปี 2563 ธุรกิจหลกัของบริษัท 1) ส่วนงานธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์(e-commerce) ซึ่งรวมถึงการจ าหน่ายสินคา้
ออนไลน์บนแพลตฟอรม์ abcpoint และการให้บริการตัวแทนช าระเงิน (e-payment collection service) 2) ส่วนงานธุรกิจจัด
จ าหนา่ยสนิคา้อปุโภค-บรโิภคและ 3) สว่นงานธุรกิจใหบ้รกิารสือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธ ์

สว่นงานธุรกิจพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์(e-commerce) 

ธุรกิจดา้นพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์(e-commerce) บริษัทด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่าย การขายสินคา้ออนไลนบ์นเว็บไซตบ์ริษัท 
www.abcpoint.com และบริการ ABC Payment ใหช้ าระค่าบริการสาธารณูปโภคดว้ยพอ้ยท ์โดยปัจจุบันลูกคา้สามารถช าระ
คา่บรกิารไดด้ว้ยสมารท์โฟนผา่น Application ของ abc Payment โดยสแกนบารโ์คด้ หรอืคิวอารโ์คด้ บนใบแจง้คา่บรกิาร หรอืช าระ
ค่าบริการผ่านทางเว็บไซต  ์ และเพื่อความปลอดภยัของขอ้มลูบริษัทจะใชร้ะบบ OTP (One Time Password) เพื่อยืนยนัตวัตนของ
ลกูคา้ ในปี 2560 บริษัทไดเ้ริ่มธุรกิจตวัแทนในการรบัช าระเงินผ่าน e-Wallet ของ WeChat Pay ซึ่งมีกลุม่ลกูคา้จีนเป็นผูใ้ชง้านหลกั 
และมีรา้นคา้ในประเทศที่สนใจเป็นคู่คา้กบับริษัทเพื่อเพิ่มช่องทางการช าระเงินดว้ยระบบ WeChat Pay มากขึน้ นอกจากนี ้ในช่วง
ตน้ปี 2561 บรษัิทยงัไดร้ว่มมือกบั Alipay ท าใหข้ยายฐานลกูคา้ในสว่นการใหบ้รกิารช าระเงิน  

การเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโยลอียา่งรวดเรว็สง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานทางธุรกิจ e-commerce เป็นอยา่งมาก ซึง่สง่ผล
กระทบโดยตรงตอ่ยอดผูใ้ชบ้รกิารบนแพลตฟอรม์ abcpoint ซึง่มีจ านวนการใชพ้อยทแ์ลกสนิคา้และช าระบิลลดลงเป็นอยา่งมากใน
ระหว่างปี 2562 นอกจากนี ้ผลกระทบจากการแข่งขันในธุรกิจให้บริการช าระเงินทางอิเลคทรอนิกส ์ (e-payment collection 
services) ท าใหร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการดงักล่าวลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธนาคารพาณิชยเ์ริ่มเขา้มามีบทบาทในการเป็น         
ผูเ้สนอบริการช าระเงินใหแ้ก่รา้นคา้ รวมถึงผูป้ระกอบการรายอื่นซึง่เริ่มเสนออตัราค่าบริการท่ีต ่าลง ท าใหล้กูคา้ผูใ้ชบ้ริการบางสว่น
พิจารณาโอนยา้ยไปใชบ้รกิารกบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่น  

สว่นงานธุรกิจจดัจ าหนา่ยสนิคา้อปุโภค-บรโิภค 

จากปัญหาและอปุสรรคในการประกอบธุรกิจของบริษัทดงัที่ไดร้ะบขุา้งตน้ จึงท าใหบ้ริษัทมีผลประกอบการขาดทนุเรื่อยมา
หลายปีติดต่อกนั ในปี 2562 บริษัทจึงเสนอแผนในการปรบัปรุงธุรกิจปัจจุบนัใหม้ีประสิทธิภาพในการแข่งขนัและสรา้งผลก าไรให้
เพิ่มสงูขึน้ โดยเล็งเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัหาแหลง่เงินทนุเพื่อลงทนุในธุรกิจใหม ่โดยธุรกิจนัน้ควรตัง้อยูบ่นหลกัการเหตผุล
ของการที่บริษัทสามารถใช้ความสามารถหลัก (Core Competency) ที่บริษัทมีอยู่เดิมเข้าไปบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
(Integrated Management) ได ้ในส่วนใดที่บริษัทไม่มีความถนดัซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในการลงทนุ บริษัทประสบความส าเร็จใน
การจดัหาพนัธมิตรเชิงกลยทุธม์ารว่มลงทนุท าธุรกิจ ซึ่งไดแ้ก่ บริษัท ทีเจดี จ ากดั (ทีเจดี) โดยในปี 2562 ทีเจดี ไดจ้องซือ้หุน้เพิ่มทนุ
แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ภายหลงัจากที่บริษัทไดร้บัเงินเพิ่มทุนดงักล่าว จึงไดน้ าไปใชล้งทุนพฒันาและบริหาร
จดัการเครอืขา่ยรา้นคา้ปลกี (รา้นโชหว่ย) พนัธมิตรจ านวนกวา่ 120,000 รา้นคา้ที่ตัง้กระจดักระจายอยูท่ั่วประเทศใหเ้ขา้เป็นสมาชิก
และเครอืขา่ยของบรษัิท โดยบรษัิทมีแผนและเปา้หมายที่จะใช ้แพลตฟอรม์ระบบอิเลก็ทรอนิกส ์E-Commerce และระบบพอยท ์ใน
การจดัการและบรหิารรา้นคา้ทั่วประเทศดงักลา่วเพื่อพฒันาเป็นเครือขา่ยรา้นคา้ปลกีที่แข็งแกรง่และครอบคลมุทั่วประเทศ โดยคาด
วา่จะสามารถเริม่ตน้ด าเนินการตามแผนธุรกิจไดใ้นปี 2563   

http://www.abcpoint.com/


    

 

สว่นท่ี 1 หนา้ 41 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

เริ่มตั้งแต่กลางปี 2562 บริษัทจึงเริ่มตน้ในส่วนงานธุรกิจนี ้โดยสรา้งทีมขายควบคู่ไปกับการสรา้งและใช้แพลตฟอรม์            
“ทนัใจดิสทริบิวชั่น” ในช่วงของการเริ่มตน้ท าธุรกิจคา้จดัจ าหน่ายสินคา้อปุโภคบริโภค ทัง้นีใ้นระยะยาว บริษัทมีเป้าหมายในการท่ี
จะใหร้า้นคา้สมาชิก “ทนัใจดิสทริบิวชั่น” ดาวนโ์หลดแอปพลิเคชนัในการสั่งซือ้สินคา้ลงบนโทรศพัทม์ือถือของตนเอง ท าใหเ้จา้ของ
รา้นสามารถที่จะกดเมนสูั่งซือ้สนิคา้บนมือถือไดเ้อง โดยไมต่อ้งรอใหถ้ึงรอบการเยี่ยมรา้นคา้ของพนกังานขาย โดยบรษัิทสามารถลด
รายจ่ายค่าจา้งพนกังานขาย และเจา้ของรา้นคา้โชห่วยก็สามารถบริหารสต็อกสินคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาเรื่องสินคา้
ขาดจากชัน้วางสนิคา้ในรา้นและไมเ่สยีโอกาสในการสรา้งยอดขายและก าไร 

บริษัทเริ่มตน้พัฒนาแพลตฟอรม์และซอฟทแ์วร์ “ทันใจดิสทริบิวชั่น” โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดจ าหน่ายสินคา้
อปุโภค-บรโิภคใน 2 จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีรายไดจ้ากการจดัจ าหนา่ยสนิคา้ที่รบัรูใ้นปี 2562 รวมจ านวน 
25 ลา้นบาท ผา่นการรวบรวมเครอืขา่ยรา้นคา้สมาชิก “ทนัใจดิสทรบิิวชั่น” ซึง่มีจ านวน 1,200 รา้นคา้ ณ สิน้ปี 2562  

ในปี 2563 บริษัทไดม้ีการด าเนินการในการพฒันา ทนัใจดี แพลตฟอรมเ์พื่อใชใ้นการสื่อสารกบัเครอืข่ายรา้นคา้ปลีก พรอ้ม
ทัง้มีระบบการขายแบบ E-commerce เพื่อใหท้างรา้นคา้ไดด้  าเนินการสั่งซือ้ผา่นแพลตฟอรมไ์ดจ้ากรา้นคา้เองแลว้  

ในปี 2563 ดว้ยวิสยัทศันท์ี่ใหธุ้รกิจของบริษัท และรา้นคา้เติบโตไปดว้ยกัน ทางดา้นธุรกิจจัดจ าหน่ายสินคา้ไดม้ีการจัด
จ าหนา่ยสนิคา้ ในครวัเรอืน (เครือ่งใชไ้ฟฟา้, เครือ่งครวั, เครือ่งใชภ้ายในบา้น, มือถือ และอื่นๆ) ในรูปแบบ อี-แค็ตตาลอ็ก และ เลม่
แค็ตตาล็อก เพื่อใหร้า้นคา้สามารถสั่งสินคา้ไปขาย ณ รา้นคา้ โดยสินคา้ที่มีอยู่ในแค็ตตาล็อกนัน้ เป็นการคดัเลือกสนิคา้ตามความ
ตอ้งการของตลาด ซึ่งเป็นการเพิ่มรายการสินคา้ใหก้บัรา้นคา้ไดม้ากกวา่ 100 รายการสนิคา้ ทัง้นีส้ินคา้ทกุชิน้ที่มีการจดัจ าหนา่ย มี
การรบัประกนัคณุภาพสนิคา้ และมีบรกิารช าระเงินเมื่อไดส้นิคา้ (Cash on delivery) 

ภาพรวมผลการด าเนินงานส าหรบัปี 
ในปี 2563 บรษัิทมีรายได ้ตน้ทนุ และคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ใกลเ้คียงกบัปี 2562 แตใ่นปี 2562 บรษัิทมีการบนัทกึ

รายการขาดทนุที่ไม่เป็นตวัเงิน คือ ค่าใชจ้่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ านวน 11 ลา้นบาท จึงมีผลท าใหบ้ริษัท มีผลขาดทนุสุทธิในงบ
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมจ านวน 62.7 ลา้นบาท ขาดทนุลดลง 13.5 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 17.7 จากปี 2562  

2) ภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการด าเนินงาน  

ในปี 2562 ภาวะเศรษฐกิจที่มีตอ่ตลาดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัยท์ัง้ในดา้นอปุสงคแ์ละอปุทานมีแนวโนม้ปรบัลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2561 ซึ่งเป็นผลจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรพัยอ์าคาร 
ABC World ของบริษัท ซึ่งไดร้บัผลกระทบจากการก่อสรา้งโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ซึ่งเริ่มด าเนินการก่อสรา้งในปี 2561 ซึ่งสง่ผล
กระทบโดยตรงตอ่การเขา้ถึงโครงการ ประกอบกบัปัญหาดา้นการคมนาคมขนสง่จากการปิดช่องทางจราจรหลายช่องทางในบรเิวณ
โดยรอบโครงการ แมว้่าบริษัทจะพยายามกระตุน้ดา้นการตลาดโดยการรว่มมือกบันายหนา้อิสระเพื่อเพิ่มช่องทางการขายพืน้ท่ีเช่า
ใหม้ากขึน้ แต่ก็ไม่สามารถบริหารดา้นพืน้ที่เช่าและอัตราค่าเช่าใหเ้พียงพอต่อตน้ทุนในการด าเนินโครงการได ้จากปัญหาและ
อปุสรรคในการประกอบธุรกิจของบรษัิทดงัที่ไดร้ะบขุา้งตน้ จึงท าใหบ้รษัิทมีผลประกอบการขาดทนุเรือ่ยมาหลายปีตดิตอ่กนั อยา่งไร
ก็ดีบรษัิทไดด้  าเนินการขายโครงการอสงัหารมิทรพัยไ์ปในปี 2561 และท าการยกเลกิสญัญาเช่าระยะยาวอาคารส านกังานในช่วงตน้
ปี 2562 ท าใหบ้รษัิทสามารถลดการขาดทนุและท าใหง้บกระแสเงินสดปรบัปรุงดีขึน้ในปี 2562  

เนื่องจากการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์ตอ้งใชเ้งินทุนสงูและมีระยะเวลาในการคืนทุนยาวนาน ซึ่งไม่
เหมาะสมต่อสถานะทางการเงินและโครงสรา้งเงินทนุของบริษัทในปัจจุบนั ดว้ยเหตนุี ้บริษัทจึงมีแนวทางที่จะเลือกลงทนุในธุรกิจ
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อสงัหารมิทรพัยด์ว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั และจะลงทุนก็ตอ่เมื่อไดท้ าการศกึษาโอกาสทางธุรกิจและความเสีย่งเป็นอย่างดี
แลว้เทา่นัน้ ณ ปัจจบุนับรษัิทจึงยงัไมพ่ิจารณาลงทนุในธุรกิจอสงัหารมิทรพัยเ์พิ่มเติมแตอ่ยา่งใด  

ส าหรบัภาคธุรกิจพาณิชอิเลก็ทรอนิกส ์บรษัิทตอ้งเผชิญกบัอปุสรรคในการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยีเก่ียวกบัการใหบ้รกิาร
ในธุรกิจพาณิชยอ์ิเลคทรอนิกส ์ซึ่งปัจจุบนัธนาคารพาณิชยเ์ป็นผูอ้อกบตัรเครดิตการด์นัน้มีแพลตฟอรม์ในการแลกพอ้ยทเ์ป็นของ
ตวัเอง จึงท าใหธ้นาคารพาณิชยเ์หล่านัน้กลายจากพนัธมิตรธุรกิจเป็นคู่แข่งของ “abc Point” ดา้นธุรกิจใหบ้ริการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Payment) แมว้่าภาครฐัจะใหก้ารสง่เสริมโครงการ Cashless Society สง่ผลใหต้ลาดดา้นพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์
ไดร้บัการส่งเสริมดา้นบวก อย่างไรก็ตาม บริษัทประสบกับปัญหาการแข่งขนัทางธุรกิจอย่างรุนแรง โดยเฉพาะจากคู่แข่งที่เป็น
สถาบันการเงินที่มีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าบริษัทในดา้นการลดอัตราค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรม (Merchant 
Discount Rate) ท าใหผ้ลก าไรในการท าธุรกิจนีล้ดลงอยา่งตอ่เนื่องในขณะที่ตน้ทนุในการใหบ้รกิารยงัคงที่หรอืสงูขึน้แนวโนม้ตลาด 
ในปี 2562 บริษัทจึงปรบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ e-payment โดยการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการขยายฐานลูกคา้
ผูใ้ชบ้ริการ e-Payment ใหข้ยายตวัมากยิ่งขึน้ และเพื่อสามารถบริหารตน้ทุนในการด าเนินงานในส่วนงานธุรกิจ e-payment ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ จึงเลือกใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการภายนอกในการพฒันาและปรบัปรุงระบบช าระเงินใหส้ามารถ
รองรบัและยืดหยุน่ตอ่การใหบ้รกิารช าระเงินภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที่เปลีย่นแปลงไป  

ในปี 2562 บริษัทมองเห็นโอกาสในการขยายไปยังธุรกิจใหม่ จากขอ้มูลปี 2560 ประเทศไทยมีจ านวนรา้นคา้ปลีกอยู่
ประมาณ 400,000 รา้นคา้ (ที่มา www.smartsme.co.th) และมียอดขายสินคา้อปุโภคบริโภครวมกนัราวปีละ 145,000 ลา้นบาท 
อย่างไรก็ตามรา้นโชห่วยเหลา่นีโ้ดยมากแลว้ตัง้อยู่กระจดักระจายตามชุมชน อ าเภอ ต าบล หมู่บา้นขนาดเล็กๆ ทั่วประเทศ ท าให้
รา้นเหลา่นีป้ระสบอปุสรรคในการท่ีตอ้งขบัรถเขา้มาซือ้สินคา้จากรา้นคา้สง่รายใหญ่ในจงัหวดั หรือผูค้า้สง่ที่มีบริการจดัสง่สนิคา้ถึง
หนา้รา้นเขา้ถึงรา้นไดแ้บบติดขดัและไม่ตอ่เนื่อง จากปัญหาและอปุสรรคดงักลา่ว ท าใหบ้ริษัทมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเขา้ท า
ธุรกิจคา้สง่สนิคา้อปุโภค-บริโภคใหก้บัรา้นโชหว่ยเหลา่นี ้โดยใชเ้ครือ่งมือทางเทคโนโลยีอีคอมเมิรซ์ ผสมผสานกบัการใหบ้รกิารดว้ย
ตวับคุคลที่เหนือกวา่คูแ่ขง่พรอ้มกบัการใหส้ทิธิพิเศษ เช่น พอ้ยทจ์ากการซือ้สนิคา้ บรษัิทจึงมีแผนพฒันาแพลตฟอรม์และซอฟทแ์วร ์
“ทนัใจดิสทรบิิวชั่น” เพื่อใหร้า้นคา้โชวห์ว่ยสามารถสั่งสินคา้ที่ขายดีมาเก็บไวไ้ดใ้นปรมิาณที่เหมาะสม ช่วยลดปัญหาสนิคา้ขาดและ
ปัญหาสนิคา้คา้งสต็อค โดยเมื่อค าสั่งซือ้ถกูสง่ไปยงัแพลตฟอรม์ บรษัิทจะท าการรวบรวมออเดอรซ์ือ้สนิคา้อปุโภคบรโิภคที่ไดม้าจาก
รา้นโชวห์่วย (ลกูคา้ของบริษัท) และรวบรวมออเดอรซ์ือ้เหล่านัน้ไปจดัซือ้สินคา้มากจากผูค้า้ส่ง (ยี่ป๊ัว ซาป๊ัว) และบริษัทจะจดัรถ
ขนสง่สนิคา้ไปสง่ใหก้บัลกูคา้รา้นโชหว่ยตา่งๆ ตามออเดอรซ์ือ้ ทัง้นี ้บรษัิทจะไมม่ีความเสีย่งในการเก็บสนิคา้คงคลงัเนื่องจากบริษัท
จะจดัซือ้และสง่สนิคา้ตามออเดอรท์ี่ไดร้บัมาจากลกูคา้รา้นโชหว่ยเทา่นัน้  

ในปี 2562 บริษัทจึงไดเ้สนอแผนการเพิ่มทนุและไดร้บัอนมุตัิแผนการเพิ่มทนุจากการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2562 
ในเดือนกนัยายน 2562 บรษัิทไดร้บัเงินเพิ่มทนุจากบคุคลเฉพาะเจาะจงและไดร้บัเงินเพิ่มทนุจากผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นในระหว่าง
เดือนตุลาคม 2562 โดยคาดว่าจะสามารถด าเนินการตามแผนกลยทุธใ์นธุรกิจจดัจ าหน่ายสินคา้อปุโภคบริโภค ควบคู่ไปกับการ
พฒันาอิเลคทรอนิกสแ์พลตฟอรม์ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจดงักล่าวไดอ้ย่างเต็มรูปแบบและเป็นไปตามวตัถปุระสงคใ์นการ
ขยายธุรกิจในปี 2563 
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5.3 ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 

ผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีขาดทนุสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทรวมเป็นจ านวน 62.5 ลา้น
บาท ลดลง 14.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 18.7 เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานส าหรบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่ งมีผล
ขาดทนุสทุธิจ านวน 76.9 ลา้นบาท เนื่องจากสาเหตหุลกัดงันี ้
1. รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารลดลงจากปี 2562 จ านวน  0.4 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 1.3 เนื่องจากสาเหตดุงันี ้ 

 
ค าอธิบาย 

ปี 2563 
ลา้นบาท 

ปี 2562 
ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
ลา้นบาท 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

รายไดส้ว่นงานธุรกิจพาณิชยอ์ิเลคทรอนิกส ์ 0.2 3.2 (3.0) (93.8%) 
รายไดส้ว่นงานธุรกิจจ าหนา่ยสนิคา้อปุโภคบรโิภค  18.6  25.3  (6.7) (26.5%) 
รายไดส้ว่นงานธุรกิจใหบ้รกิารสือ่โฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์

 12.0 - 12.0 100% 

รายไดส้ว่นงานธุรกิจใหเ้ช่าและบรกิารพืน้ท่ีเช่า - 2.7 (2.7) (100%) 
รวม 30.8 31.2 (0.4) (1.3%) 

 

สว่นงานธุรกิจพาณิชยอ์ิเลคทรอนิกส ์
รายไดท้ี่ลดลงมีสาเหตสุ  าคญัจากธุรกิจใหบ้รกิารช าระเงินทางอิเลคทรอนิกส ์ (e-Payment) ซึง่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงในช่วง

ไตรมาสที่ 2-4 ของปีปัจจบุนั เนื่องจากรฐับาลไดป้ระกาศปิดการเดินทางระหวา่งประเทศเพื่อปอ้งกนัและควบคมุการแพรร่ะบาดของ
โควิด-19 ตามพ.ร.ก.ฉกุเฉินและประกาศที่เก่ียวขอ้ง ท าใหน้กัทอ่งเที่ยวชาวจีนซึง่เป็นกลุม่ลกูคา้หลกัของธุรกิจนี ้ไมส่ามารถใชบ้รกิาร
ช าระเงินของบรษัิทได ้ท าใหร้ายไดใ้นสว่นงานธุรกิจนีล้ดลงเกือบทัง้จ านวน 

สว่นงานธุรกิจจ าหนา่ยสนิคา้อปุโภคบรโิภค 
รายไดท้ี่ลดลงมีสาเหตสุ  าคญัเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ โดยเป็นการขายผ่านแพลตฟอรม์ ซึ่งแพลตฟอรม์อยู่

ในระหวา่งการพฒันา     

สว่นงานธุรกิจใหบ้รกิารสือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

บรษัิทฯ เริม่ด  าเนินธุรกิจในสว่นงานธุรกิจใหบ้รกิารสือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธโ์ดยอาศยัเครอืขา่ยรา้นคา้ปลกีและรา้นคา้
สง่ที่มีอยูข่องบรษัิทฯ ในเดือน มิถนุายน 2563 แมว้า่จะไดร้บัผลกระทบจากนโยบายควบคมุและปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
ในประเทศไทยอยูบ่า้ง แต ่บรษัิทฯยงัสามารถรบัรูร้ายไดจ้ากบรกิารสือ่โฆษณาเป็นจ านวน 12 ลา้นบาท  

2. ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้รกิารลดลง จ านวน 7.2  ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 23.4 
 

ค าอธิบาย 
ปี 2563 
ลา้นบาท 

ปี 2562 
ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
ลา้นบาท 

เปลีย่นแปลง 
(รอ้ยละ) 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร  30.8 31.2 (0.4) (1.3%) 
ตน้ทนุขายและตน้ทนุบรกิาร 23.6  30.8 (7.2)  (23.4%) 
ก าไรขัน้ตน้ 7.2 0.4 6.8 1700.0% 
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ส าหรบัปี  2563 ตน้ทนุขายและบริการที่ลดลงมา เกิดจากการปรบัเปลี่ยนกลยทุธข์องสว่นงานธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ที่ชะลอ

การขายเพื่อเตรยีมแพลตฟอรม์ใหม้ีความพรอ้มมากขึน้  ท าใหต้น้ทนุลดลงจากปีก่อน 7.2 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม บรษัิทไดร้บัก าไร
ขัน้ตน้จากการด าเนินงานสว่นงานธุรกิจใหบ้รกิารสือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ เพิ่มขึน้ในปี 2563 เป็นจ านวน 6.3 ลา้นบาท    

3.  คา่ใชจ้า่ยในการขายและคา่ใชจ้่ายบรหิารส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวนรวม 70.7 ลา้นบาท ลดลงจากปี
ก่อนจ านวน 10.9 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 13.4 เมื่อเปรยีบเทียบกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากในงวดปีก่อนมีการรบัรู ้
รายการขาดทนุท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน อนัไดแ้ก่ คา่ใชจ้า่ยโดยการใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์ป็นจ านวน 11 ลา้นบาท  
 

5.4  ความสามารถในการบริหารทรัพยส์ิน  

1) ฐานะการเงนิของบริษัท 

สินทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีสนิทรพัยร์วม 156.6 ลา้นบาท (2562: 198.1 ลา้นบาท) ประกอบดว้ยสนิทรพัยห์มนุเวียน
จ านวน 108.4 ลา้นบาท (2562: 154.9 ลา้นบาท) และสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 48.2 ลา้นบาท (2562: 43.2 ลา้นบาท)  สินทรพัยร์วม
ลดลงจากปีก่อนจ านวน 41.4 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 20.9 ซึง่มีสาเหตหุลกั  ดงันี ้

 สนิทรพัยห์มนุเวียน  

สินทรพัยห์มุนเวียนของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลกูหนีก้ารคา้ และเงินลงทนุชั่วคราว มียอดรวมจ านวน 108.4  ลา้นบาท (2562: 154.9 ลา้นบาท) ลดลง 46.5 ลา้นบาทจากปีก่อน 
เนื่องจาก ในปี 2563 บริษัทไดไ้ถ่ถอนเงินลงทุนชั่วคราว 64.3 ลา้นบาทและไดร้บัคืนเงินทดรองจ่ายค่าภาษีเงินได ้และภาษีธุรกิจ
เฉพาะจากการรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก บริษัท ออคิด วิลล ์จ านวน 30.2 ลา้นบาท อย่างไรกอ้ตามบริษัทไดน้ าเงินสดไปใชใ้นการ
ด าเนินกิจการในปี 2563  จ านวน 39.4 ลา้นบาท 

 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร และอุปกรณ ์สทุธิ ณ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 48.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 5 ลา้นบาท มี
สาเหตสุ  าคญัจาก ในระหวา่งปี 2563 บรษัิทมีการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  เรือ่ง สญัญาเช่า มาถือปฏิบตัิ ใน
กรณีที่บรษัิทเป็นผูเ้ช่า กลุม่บรษัิทรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธิการใชแ้ละหนีส้นิตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเริม่มีผล  

จึงท าใหบ้รษัิทมีสนิทรพัยส์ทิธิการใชเ้พิ่มขึน้ 17.2 ลา้นบาท ตามสญัญาเช่าส านกังาน และสญัญาเช่าเครือ่งใชส้  านกังาน 
แต่เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค า้ประกนัลดลงเนื่องจาก ที่บริษัทไดร้บัเงินค า้ประกนัคา่เช่าส านกังานคืนบางสว่น จ านวน 14.7 
ลา้นบาท และสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน เพิ่มขึน้ 2.3 ลา้นบาท  คือคา่พฒันาแพลตฟอรม์ เพื่อใชใ้นการด าเนินงานของบรษัิทและบริษัทใน
เครอื 
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หนี้สิน  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนีส้ินรวม 26.3 ลา้นบาท (2562: 5.3 ลา้นบาท) ประกอบดว้ย หนีส้ินหมนุเวียนจ านวน 
9.6 ลา้นบาท (2562: 3.7 ลา้นบาท) และหนีส้ินไม่หมนุเวียนจ านวน 16.7 ลา้นบาท (2562: 1.5 ลา้นบาท) หนีส้ินรวมเพิ่มขึน้จากปี
ก่อน 21 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 369.2 มีสาเหตหุลกั ดงันี ้

หนีส้นิหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 5.9 ลา้นบาท เนื่องจาก มีหนีส้นิตามสญัญาเช่าส านกังานและเครื่องใชส้  านกังาน ที่ถึงก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี เพิ่มขึน้ 4 ลา้นบาท และ รายไดร้บัลว่งหนา้คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ ์0.9 ลา้นบาท   

หนีส้ินไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 15.1 ลา้นบาท เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินตามสญัญาเช่าส านกังานและเครื่องใชส้  านกังาน 
จ านวน 13.7 ลา้นบาท  และประมาณการหนีส้นิส าหรบัผลประโยชนพ์นกังานเพิ่มขึน้ จ านวน 1.2 ลา้นบาท 

 สว่นของผูถื้อหุน้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสว่นของผูถื้อหุน้จ านวน 130.4 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 62.4 ลา้นบาท ซึง่
เป็นผลจากการท่ีบรษัิทมีผลการด าเนินงานขาดทนุในปี 2563 จ านวน 62.4 ลา้นบาท  

2) การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ และอัตราส่วนสภาพคลอ่ง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สนิทรพัยห์มนุเวียนคิดเป็นรอ้ยละ 69 ของสนิทรพัยร์วม (2562: รอ้ยละ 78) ซึง่สว่นประกอบของ
รายการสินทรพัยห์มนุเวียนที่ส  าคญัไดแ้ก่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีก้ารคา้ และเงินลงทนุระยะสัน้ คิดเป็นสดัสว่น
รวมรอ้ยละ 58 ของสนิทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2563 (2562: คิดเป็นรอ้ยละ 56 ของสนิทรพัยร์วม) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง ลดลงจากเดิม 41.73 เทา่ ณ สิน้ปี 2562 เป็น 11.34 เทา่ ณ สิน้ปี 2563  บรษัิทไดม้ีการน าเงินสดที่ได้
จากการไถ่ถอนเงินลงทนุชั่วคราวและจากการรบัคืนเงินทดรองจ่าย ใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงานส าหรบัปี 2563  

อตัราส่วนหมุนเวียนลกูหนีก้ารคา้ลดลง 25.41 เท่า หรือคิดเป็นระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย 23 วนั อตัราหมุนเวียนของลกูหนี ้
การคา้ซึง่สงูขึน้จากปีก่อนเกิดจาก บรษัิท เริม่ธุรกิจสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ ์ซึง่มีระยะเวลาเครดิตการคา้ยาวกวา่เดิม  

อตัราหมนุเวียนของสินคา้พาณิชยอ์ิเลคทรอนิกสล์ดลง 7 เท่า เนื่องจาก รายไดใ้นปี 2563 ลดลง ตามสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโควิด -19  และบริษัทสามารถควบคมุปริมาณสินคา้ e-commerce ใหล้ดจ านวนลงไดท้ัง้หมด (zero-
stock) 

อตัราหมนุเวียนของสินคา้ซือ้มาขายไปประเภทสินคา้อปุโภค-บริโภคซึง่เริ่มสว่นงานธุรกิจนีใ้นปี 2562 มีอตัราหมนุเวียน 63 
เทา่ ปี 2563 มีอตัราหมนุเวียน เพิ่มขึน้เป็น 91 เทา่ ซึง่คิดเป็นระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี่ย 4 วนั (ปี 2562 ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 6 
วนั)  เนื่องจากปี 2563 บริษัทมีนโยบายในการบริหารสินคา้อปุโภค-บรโิภค  โดยควบคมุการสั่งซือ้ตามจ านวนสินคา้ที่ขายได ้จึงท า
ใหไ้มม่ีสนิคา้คงเหลอื     

อตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบัปี 2563 เท่ากับ 23.2% (2562 : อตัรา 1.4%) ในขณะที่มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานส าหรบัปี 
2563 ในอตัราติดลบ 201.3% (2562: -246.9%) เนื่องจากปี 2563 มีการปรบัเปลีย่นแผนกลยทุธท์างธุรกิจจดัจ าหนา่ยสนิคา้อปุโภค-
บริโภคใหม่ท าใหม้ีก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ และธุรกิจใหบ้ริการสื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ก็เป็นธุรกิจทีมีอตัราก าไรขัน้ตน้สงู ท าใหม้ี
อตัราก าไรขัน้ตน้รวมเพิ่มขึน้ จึงสง่ผลใหอ้ตัราก าไรจากการด าเนินงานดีขึน้กวา่ปีก่อนดว้ย  
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5.5  ความเหมาะสมของโครงสร้างทุน 

1) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุน  

ในปี 2563 โครงสรา้งเงินทนุของบรษัิท รายละเอียดของแหลง่ที่มา และใชไ้ปของเงินทนุ สามารถสรุปได ้ดงันี ้

รายการ 
ปี 2563 

พนับาท 

ปี 2562 

พนับาท 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

พนับาท 

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน (9,247) (93,183) 83,936 

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทนุ 58,987 35,094 23,893 

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (4,453) 87,567 (92,020) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 45,286 29,478 15,808 

 เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรับปี 2563 จ านวน 9.2 ลา้นบาท เกิดจากบริษัทได ้ใช้ไปในกิจกรรม
ด าเนินงานส าหรบัปี 2563 จ านวน 41.7 ลา้นบาท แต่บริษัทไดร้บัเงินคืนจากเงินทดรองจ่ายภาษี จากการโอนกิจการ 
จ านวน 30.2 ลา้นบาท และไดร้บัคืนเงินภาษีเงินไดปี้ 2560 จ านวน 1.9 ลา้นบาท  

 เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมลงทนุส าหรบัปี 2563 จ านวน 59 ลา้นบาท เกิดจากการขายเงินลงทนุชั่วคราวจ านวน 62.5 
ลา้นบาท แต่มีการจ่ายเงินสดเพื่อปรบัปรุงส านกังาน จ านวน 1 ลา้นบาท และลงทนุในการพฒันาแพลตฟอรม์ 3.5 ลา้น
บาท 

 เงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรบัปี 2563 จ านวน 4.5 ลา้นบาทมีสาเหตสุ  าคญัจากการจ่ายหนีส้ินตามสญัญา
เช่า และดอกเบีย้จ่าย จ านวน 4.8 ลา้นบาท (ส าหรบัปี 2562 : จากการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ บรษัิทไดร้บัเงินสดจากการ
เพิ่มทนุจ านวน 88.3 ลา้นบาท)  

 อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้ปี 2563 เท่ากบั 0.20 เท่า  โดยหนีส้ินปี 2563 คือ หนีส้ินตามสญัญาเช่า 17.7 ลา้น
บาท และเป็นหนีส้ินจากการด าเนินงานตามปกติ 8.6 ลา้นบาท (2562: 0.03 เท่า) หนีส้ิน ณ สิน้ปี 2562 เป็นหนีส้ินจาก
การด าเนินงานตามปกติ  

2) ความเพียงพอของสภาพคลอ่ง 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 11.34 เทา่ (2562 : 41.73 เทา่) ลดลงเมื่อเปรยีบเทียบกบัปีก่อน เนื่องจาก ปี2563 บรษัิทมีการ
น าเงินไปใชใ้นการด าเนินงาน ท าใหส้นิทรพัยห์มนุเวียนลดลงและยงัมีหนีส้นิตามสญัญาเช่า เกิดขึน้ 4 ลา้นบาท จากการบนัทกึบญัชี
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  เรือ่ง สญัญาเช่า ซึง่เริม่ใชใ้นปี 2563 ดว้ย  

3) ความสามารถในการช าระหนี ้

บริษัทไม่มีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย (Interest Bearing Debt)  มีแต่หนีส้ินทางการคา้ทั่วไป ซึ่งจากการด าเนินงานที่ผ่าน
มาบรษัิทสามารถช าระหนีไ้ดต้ามเง่ือนไข  
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5.6 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต  

ภาวะเศรษฐกิจที่มีตอ่ตลาดอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยท์ัง้ในดา้นอปุสงคแ์ละอปุทานมีแนวโนม้ลดลงเมื่อเปรยีบเทียบกบัปี 
2561 ซึง่เป็นผลจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึง่รวมถึงจ านวนนกัทอ่งเที่ยวที่ลดลง ปัจจยัดงักลา่วท าใหส้ง่ผล
กระทบในเชิงลบตอ่ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ท าใหม้ีความตอ้งการซือ้ของผูบ้รโิภคในตลาดอสงัหารมิทรพัยล์ดลง และตลาดขยายตวัไป
ไดอ้ย่างค่อนขา้งชา้ ในปี 2561 บริษัทไดต้ดัสินใจที่ส  าคญัทางธุรกิจที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจอสงัหารมิทรพัยใ์น 2 เรื่อง ไดแ้ก่ การ
จ าหน่ายโครงการคอนโดมิเนียม The Above 39 เพื่อด ารงสภาพคล่องและลดภาระตน้ทุนทางการเงิน และการยกเลิกสญัญาเช่า
ที่ดินและอาคารโครงการ ABC World ซึ่งไดร้บัผลกระทบจากการก่อสรา้งโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ซึ่งเริ่มด าเนินการก่อสรา้งในปี 
2561 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเขา้ถึงโครงการ ประกอบกับปัญหาดา้นการคมนาคมขนส่งจากการปิดช่องทางจราจรหลาย
ช่องทางในบริเวณโดยรอบโครงการ ภายหลงัจากการตดัสินใจยกเลิกการด าเนินการในธุรกิจอสงัหาริมทรพัยท์ัง้ 2 ส่วนดงักลา่ว 
บริษัทยงัคงมีนโยบายด าเนินธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์ทัง้การลงทุนและพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อขาย และเพื่อใหเ้ช่า โดยมุ่งเนน้
ลงทุนในโครงการที่มีพืน้ฐานรายได ้และมีประวตัิการด าเนินงานที่ดีในอดีต เพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจอสงัหาริมทรพัยจ์ะ
สามารถสรา้งรายไดท้ี่มั่นคง และก าไรใหแ้ก่บรษัิทไดใ้นระยะยาว  

ในสว่นของธุรกิจ e-Business ที่บริษัทเนน้การขายสินคา้ออนไลนผ์่านเว็บไซต ์(e-Commerce) ผลกระทบนอกจากสภาวะ
ทางเศรษฐกิจแลว้ ยงัมีปัจจยัของการแข่งขนัที่ค่อนขา้งสงู ปัจจุบนัธนาคารพาณิชยเ์ป็นผูอ้อกบตัรเครดิตการด์นัน้มีแพลตฟอรม์ใน
การแลกพอ้ยทเ์ป็นของตวัเอง จึงท าใหธ้นาคารพาณิชยเ์หล่านัน้กลายจากพนัธมิตรธุรกิจเป็นคู่แข่งของ “abc Point” ดา้นธุรกิจ
ใหบ้ริการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Payment) แมว้่าภาครฐัจะใหก้ารสง่เสรมิโครงการ Cashless Society สง่ผลใหต้ลาดดา้น
พาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกสไ์ดร้บัการสง่เสรมิดา้นบวก อยา่งไรก็ตาม บรษัิทประสบกบัปัญหาการแขง่ขนัทางธุรกิจอยา่งรุนแรง โดยเฉพาะ
จากคู่แข่งที่เป็นสถาบนัการเงินที่มีความสามารถในการแข่งขนัมากกว่าบริษัทในดา้นการลดอตัราค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรม 
(Merchant Discount Rate) ท าใหผ้ลก าไรในการท าธุรกิจนีล้ดลงอยา่งตอ่เนื่อง ส าหรบัธุรกิจรวบรวมและแลกเครดิตการด์พอยทน์ัน้ 
บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงธุรกิจโดยการลงทุนปรับปรุงแพลตฟอรม์ abc Point และ abc Shopping โดยบริษัทมีแผนการทาง
การตลาดควบคู่กบัที่จะท าใหแ้พลตฟอรม์นีม้ีความสามารถในการบริหารจดัการพอยท์ หรือ คะแนนสะสมที่เกิดจากธุรกิจคา้ปลีก 
คา้ส่งและธุรกิจอื่นๆ ทั่วไปของพนัธมิตรทางการคา้ ลกูคา้ และธุรกิจที่จะเกิดขึน้จากธุรกิจทัง้บริษัทด าเนินการเองในปัจจุบนัและ
อนาคต ทัง้นีห้ลกัการปรบัปรุงแพลตฟอรม์และการใชก้ลยทุธท์างธุรกิจใหมน่ี ้บรษัิทมีเปา้ประสงคท์ี่จะท าใหธุ้รกิจดงักลา่วของบรษัิท
สามารถจดัการพอยท ์ที่เป็น พอยท ์ที่เกิดจากการซือ้ขายโดยเครดิตการด์และเงินสดจากลกูคา้ที่ไม่จ ากดัเฉพาะที่เป็นการซือ้ผ่าน
เครดิตการด์ของธนาคารเทา่นัน้  

นอกจากนัน้แลว้ แมว้า่บรษัิทไดม้ีการเปลีย่นแปลงประเภทธุรกิจโดยที่ยกเลกิธุรกิจอสงัหารมิทรพัยไ์ปแลว้ แตก็่มีผลท าให้
ทรพัยส์นิของบรษัิทในปี 2562 ลดลงเพียง 1.2 ลา้นบาท เนื่องจากที่ผา่นมาบรษัิทไดม้ีการตัง้คา่เผ่ือดอ้ยคา่ไวเ้กือบเตม็มลูคา่ของ
ทรพัยส์นิแลว้ จึงมิไดม้ีผลตอ่โครงสรา้งทรพัยส์นิและหนีส้นิอยา่งมีสาระส าคญัแตป่ระการใด 
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6.  ข้อมูลท่ัวไป และข้อมูลส าคัญอื่น 
 

6.1  ข้อมูลทั่วไป 

1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
ช่ือ : บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์ : B52 
ส านกังานใหญ่ : 973 อาคารเพรสเิดน้ท ์ทาวเวอร ์ชัน้ 7 หอ้ง 7B, 7C, 7D และ 7I  

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
ประเภทธุรกิจ : ลงทนุในบรษัิท และประกอบธุรกิจจดัจ าหนา่ยสนิคา้อปุโภค-บรโิภค ธุรกิจพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส ์และธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 
โทรศพัท ์ : 02-656-0189 ถึง 0192 
โทรสาร : 02-656-0189 ตอ่ 123 
เว็บไซต ์ : www.b52.co.th 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0107537001587 (บมจ.405) 
รอบระยะเวลาบญัชี : 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 
ทนุจดทะเบียน  
 

: จ านวน 1,278,899,861 บาท 
แบง่เป็นหุน้สามญั 2,557,799,722 หุน้  
มลูคา่ที่ตราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท 

ทนุ เรยีกช าระแลว้ : จ านวน 1,011,016,653.50 บาท  
แบง่เป็นหุน้สามญั 2,022,033,307 หุน้  
มลูคา่ที่ตราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท 

2) ข้อมูลทั่วไปของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

(1) ช่ือบรษัิทยอ่ย     :     บรษัิท ทนัใจ ดิสทรบิิวชั่น จ ากดั 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 973 อาคารเพรสเิดน้ท ์ทาวเวอร ์หอ้ง 7I ชัน้ 7 

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจจดัจ าหนา่ยสนิคา้อปุโภค-บรโิภค  
โทรศพัท ์ : 02-656-0189 ถึง 0192 
โทรสาร : 02-656-0189 ตอ่ 123 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0105562118415  
วนัท่ีจดัตัง้บรษัิท : 8 กรกฎาคม 2562 
รอบระยะเวลาบญัชี : 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 
ทนุจดทะเบียน  
 

: จ านวน 1,000,000 บาท 
แบง่เป็นหุน้สามญั 10,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  
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(2) ช่ือบรษัิทยอ่ย   :     บรษัิท ทนัใจดี มนัน่ี เซอรว์ิส จ ากดั 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 973 อาคารเพรสเิดน้ท ์ทาวเวอร ์หอ้ง 7I ชัน้ 7 

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจบรกิารทางการเงินในลกัษณะการเป็นตวัแทนหรอืนายหนา้ 
โทรศพัท ์ : 02-656-0189 ถึง 0192 
โทรสาร : 02-656-0189 ตอ่ 123 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0105563085430  
วนัท่ีจดัตัง้บรษัิท : 10 มิถนุายน 2563 
รอบระยะเวลาบญัชี : 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 
ทนุจดทะเบียน  
 

: จ านวน 5,000,000 บาท 
แบง่เป็นหุน้สามญั 50,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  

 ณ สิน้ปี 2563 กลุม่บรษัิท ไมม่ีบรษัิทรว่ม  

3) บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ : 

 

 

 

บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(แหง่ประเทศไทย) จ ากดั  
เลขที่  93 อาคารตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก             
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์: 02-009-9726   
โทรสาร : 02-009-9476 

ผูส้อบบญัชี 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3759 
นางสาวกรรณิการ ์วิภาณรุตัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 
นายจิโรจ ศิรโิรโรจน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 
นางสาวนงลกัษณ ์พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4713 
นางสมุนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5897 
 
บรษัิท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั 
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 24 ถนนเจรญิกรุง แขวงบางรกั เขตบางรกั 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์: 02 105-4661 
โทรสาร : 02-026-3760 
 

ธนาคารหลกัทีใ่ชด้  าเนิน
ธุรกรรมทางการเงิน 

 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนหลงัสวน 
52/120 อาคารแกรนดห์ลงัสวน ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
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โทร +66 2 657 1642 
 
ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่สลีม 
333 ถนนสลีม แขวงสลีม  เขต บางรกั 
กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์+66 2 231 4333 / โทรสาร +66 2 236 8281-2 
 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาชิดลม 
เลขที่ 1060 ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร +66 2 256-1243 

   

6.2  ข้อมูลส าคัญอืน่ 

 1) ขอ้มูลอืน่ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสนิใจของผู้ลงทุน  

  -ไมม่ี- 

 2) ขอ้จ ากดดัของผู้ถอืหุน้ในตา่งประเทศ  

     -ไมม่ี- 

6.3  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 
ณ สิน้ปี 2563 บรษัิทไมม่ีคดีความฟอ้งรอ้งและขอ้พิพาททางกฏหมายใดๆ  

6.4  ตลาดรอง 

 
-ไมม่ี- 

6.5  สถาบันการเงนิที่ตดิตอ่ประจ า (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี)้ 

 
-ไมม่ี- 
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ส่วนที ่2 
การก ากับดูแลกิจการ 

7. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื่อเป็นหลกัใหค้ณะกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทยดึถือและปฏิบตัิ เพื่อการสรา้งคณุคา่ใหกิ้จการอยา่งยั่งยนื และสง่เสรมิการเป็นองคก์รทีม่ี
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ มีความโปรง่ใส และตรวจสอบได ้นอกเหนือจากการสรา้งความเ ช่ือมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกั
ลงทุน และผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อใหกิ้จการสามารถแข่งขันไดแ้ละมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
สามารถประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย ตลอดจนการ
ประกอบธุรกิจอย่างเป็นประโยชนต์่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อสิ่งแวดลอ้ม และสามารถปรบัตวัได้
ภายใตปั้จจยัการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยสาระส าคญัของนโยบายก ากบัดแูลกิจการสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 8 หลกัปฏิบตัิ
ดงันี ้

หลักปฏิบัติที่ 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้น าองคก์รที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอยา่งยั่งยนื 

บริษัทไดก้ าหนดบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 
โดยมีหนา้ที่ส  าคญัในการก าหนดนโยบายและกลยทุธท์ี่ส  าคญัในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรต่าง ๆ 
ซึ่งคณะกรรมการมีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที่ ประโยชน ์และหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการสรา้งคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน และจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย  

คณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ที่ก ากบัดแูลใหก้รรมการและผูบ้รหิารปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ (Accountability 
and Responsibility) ระมดัระวงั (Duty of Care) ซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเป็นส าคญั 
รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
รวมถึงนโยบายของบริษัท โดยต้องจัดให้มีกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจไดว้่าการด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุคณะกรรมการ มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และนโยบายตา่ง ๆ ของบรษัิท 
เช่น นโยบายรายการท่ีเก่ียวโยงกนั นโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น ระเบียบอ านาจอนมุตัิ เป็นตน้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการจะก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท โดยค านึงถึงความสามารถในการแข่งขนัและการ
ปรบัตวัเพื่อรองรบัความเปลี่ยนแปลงจากปัจจยัต่าง ๆ เพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาว ดว้ยการประกอบธุรกิจที่เป็น
ประโยชนต์่อสงัคมและค านึงถึงสิ่งแวดลอ้มอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียของ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียม การค านึงถึงบทบาทของผูม้ีสว่นไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มลู
และความโปร่งใส เนน้การสรา้งคุณค่าใหกิ้จการอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมนวตักรรมเพื่อพฒันาสินคา้ของบริษัทให้
สามารถแขง่ขนัในธุรกิจได ้เป็นตน้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการไดม้ีการก าหนดหนา้ที่และขอบเขตความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยตา่ง ๆ และ
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารไวอ้ยา่งชดัเจน และจะท าการก ากบัดแูลใหก้รรมการและผูบ้รหิารปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ก าหนดดว้ย



 

สว่นท่ี 2 หนา้ที ่2 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บ-ี52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุริต พรอ้มดูแลการด าเนินงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุคณะกรรมการ มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และนโยบายตา่ง ๆ ของบรษัิท 

หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื 

คณะกรรมการใหค้วามส าคญัอยา่งยิ่งตอ่การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัในการด าเนินธุรกิจขององคก์ร
ใหส้ามารถเติบโตคู่กบัสงัคมดว้ยความยั่งยืน สรา้งคณุค่าและเป็นประโยชนต์่อองคก์ร ลกูคา้ คู่คา้ พนกังาน ผูถื้อหุน้ ผูม้ี
ส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม และจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสรา้งใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร
สะทอ้นอยู่ในการตดัสินใจและการด าเนินงานของบคุลากรในทกุระดบัจนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีอยูภ่ายใตห้ลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ในการนี ้คณะกรรมการมีการก าหนดกลยทุธ ์แผนงานต่าง ๆ พรอ้ม ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยี
มาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ตลอดจนก ากับดูแลใหม้ีการถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และ
แผนงานใหท้ั่วทัง้องคก์ร โดยไดพ้ิจารณาแผนธุรกิจและกลยทุธอ์งคก์รต่าง ๆ โดยค านึงถึงการสรา้งคณุคา่ที่ยั่งยืน แก่ผูถื้อ
หุน้ ผูม้ีสว่นไดเ้สยี สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ การคดัเลอืกบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ และตระหนกัถึงความส าคญั
ในการพฒันาบคุลากรจึงไดจ้ดัใหม้ีการอบรมอยูเ่สมอ และการก าหนดกิจกรรมเพื่อสงัคม เป็นตน้ 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยบุคคลผูม้ีความรูค้วามสามารถ มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อประโยชนแ์ก่บริษัท ทัง้นี ้กรรมการบริษัทจะตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่
กฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ยหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของกรรมการทัง้หมด และไม่นอ้ย
กวา่สาม (3) คน กรรมการอิสระของบรษัิทจะตอ้งมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่คณะกรรมการบรษัิทก าหนด 
ซึ่งมีความเขม้งวดไม่นอ้ยกว่าคณุสมบตัิที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทัง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ก าหนด ปัจจบุนัคณะกรรมการของบรษัิทประกอบไปดว้ยกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารซึง่เป็นกรรมการอิสระ 3 คน เพื่อถ่วงดลุ
อ านาจอย่างเหมาะสม ตลอดจนแต่งตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยเพื่อช่วยคณะกรรมการจดัการตามขอบเขตที่ระบใุนกฎบตัร
ของแตล่ะคณะ เพื่อสง่เสรมิประสทิธิภาพ และประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้บคุคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
ไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายใหก้รรมการอิสระหนึ่ง  (1) ท่านรว่มพิจารณาการก าหนดวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อสง่เสริมให ้เกิดการถ่วงดลุอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ และใหเ้ป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส  าหรบับรษัิทจดทะเบียน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เพื่อท าหนา้ที่สนบัสนนุคณะกรรมการ
ในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน พรอ้มพิจารณาค่าตอบแทนที่
เหมาะสมก่อนเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัิ โดยในการเสนอคา่ตอบแทนกรรมการตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ คณะกรรมการบรษัิทจะ
พิจารณาใหโ้ครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ จูงใจใหค้ณะกรรมการบริษัทน าพา
องคก์รใหด้  าเนินงานตามเปา้หมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 



 

สว่นท่ี 2 หนา้ที ่3 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บ-ี52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดแูลใหก้รรมการทกุท่านมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่และจดัสรรเวลาอยา่ง
เพียงพอ และดแูลใหม้ีการเปิดเผยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการ และคณะอนกุรรมการชดุยอ่ย จ านวนครัง้ของการ
ประชุม ตลอดจนจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ  

คณะกรรมการบริษัทตอ้งท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างนอ้ยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ และตอ้งประเมินทัง้แบบ
คณะและรายบคุคล โดยอย่างนอ้ยตอ้งประเมินโดยใชว้ิธีการประเมินตนเอง อีกทัง้ตอ้งน าผลการประเมินไปประกอบการ
พิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการตอ้งดแูลใหก้รรมการตอ้งไดร้บัการพฒันา
ความรูท้ี่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งอยา่งตอ่เนื่อง 

นอกจากนี ้บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีเลขานกุารบรษัิทเพื่อสนบัสนนุการด าเนินการของคณะกรรมการรวมทัง้ประสานงานให้
มีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนจดัการเก่ียวกบัการประชมุคณะกรรมการและการประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย   

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

บริษัทไดก้ าหนดคณุสมบตัิกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู เพื่อที่สามารถมั่นใจไดว้่าบริษัทมีการสรรหากรรมการ
และผูบ้รหิารระดบัสงูที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินงาน และปฏิบตัิตามแผนธุรกิจและแนวทางการเตรยีมพฒันาผู้
สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ตามที่ระบุในนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี (code of conduct) ของ
บรษัิทใหเ้ป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนด นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิทยงัใหค้วามส าคญักบัการท าความเขา้ใจโครงสรา้ง
และความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ใหญ่ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอ านาจในการควบคมุการบริหาร
จดัการบริษัทเพื่อมิใหเ้ป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูที่อาจมี
ผลกระทบตอ่การควบคมุกิจการอยา่งเหมาะสม 

ในการด าเนินการดังกล่าว คณะกรรมการไดม้ีการก าหนดโครงสรา้งการตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 
ตลอดจนการประเมินผลที่เหมาะสมกบัขอบเขตความรบัผิดชอบของหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทนช่วยก ากบัดแูลใหเ้ป็นไปตามนโยบายดา้นการบรหิารบคุคลและพฒันาองคก์ร  

คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลใหก้ารสรรหาและคดัเลือกกรรมการแต่ละคณะมีกระบวนการที่โปร่งใสและ
ชดัเจน เพื่อใหไ้ดค้ณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ยที่มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่ก าหนดไว ้

ดา้นการพฒันาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดแูลการบริหารและพฒันาบุคลากรใหม้ีความรู ้ทกัษะ 
ประสบการณ ์และแรงจงูใจที่เหมาะสม เพื่อใหส้ามารถจดัการบรหิารกิจการใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่
ดีไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพตลอดจนสามารถปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ  

คณะกรรมการใหค้วามส าคญัและสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมที่ก่อใหเ้กิดมลูค่าแก่ธุรกิจ โดยมุ่งเนน้การวิจยัและ
พฒันาผลิตภณัฑ ์เพื่อสรา้งนวตักรรมเขา้ไปในสินคา้ที่บริษัทพฒันา ควบคู่ไปกบัการสรา้งคณุประโยชนต์่อผูม้ีสว่นไดเ้สีย
ทกุฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

คณะกรรมการก าหนดใหม้ีการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหม้ีการจดัสรรและ
การบริหารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงก าหนดใหม้ีมาตรการรกัษา
ความปลอดภยัสารสนเทศอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยค านึงถึงการรกัษาความลบั การรกัษาความน่าเช่ือถือ และ
ความพรอ้มใชข้องขอ้มลู พรอ้มทัง้ปอ้งกนัการน าขอ้มลูไปใชโ้ดยมิชอบ อีกทัง้ตอ้งควบคมุดแูลใหบ้รษัิทปฏิบตัิตามกฎหมาย 
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ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดูแลแผนรองรบัที่จะท าใหก้าร
ด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งตอ่เนื่องในยามที่เกิดสภาวะวิกฤตหรอืเหตกุารณฉ์ุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP) 

นอกจากนี ้คณะกรรมการจะติดตามดแูลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจควบคูไ่ปกบัการสรา้งคณุประโยชนต์อ่ผูม้ีสว่น
ไดเ้สียทกุฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยจะสง่เสริมการด าเนินการเพื่อเพิ่มคณุคา่ให้
บริษัทตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ ซึ่งอาจครอบคลมุการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธี
คิดมุมมองในการออกแบบและพฒันาสินคา้และบริการ การวิจัย การปรบัปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการท างาน 
รวมทัง้การร่วมมือกบัคูค่า้ โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสตัย ์สจุริต โปรง่ใส ยึดถือความเป็นธรรมเป็น
หวัใจส าคญั พรอ้มใหบ้ริการที่ดีเลิศแก่ลกูคา้และผูม้าติดตอ่ ยินดีแข่งขนัในธุรกิจอย่างยตุิธรรม ไม่เอาเปรียบหรือแสวงหา
ประโยชนโ์ดยมิชอบ ปฏิบตัิอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลอยา่งเครง่ครดั ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัถึงความส าคญั
ของบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สียและปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง
รวมถึง 

 พนกังาน  ใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังานโดยยึดหลกัพิจารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลได้
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดและมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้วามสามารถอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี ้บริษัทยงัค านึงถึงสิทธิของพนกังานเป็นส าคญัและเปิดโอกาสใหพ้นกังานรอ้งเรียนกรณีที่ไม่ไดร้บั
ความเป็นธรรมผา่นช่องทางตา่ง ๆ 

 ลกูคา้ สรา้งความสมัพนัธแ์ละความรว่มมือในระยะยาวกบัลกูคา้ โดยยึดหลกัความซื่อสตัยส์จุริตความเช่ือถือ
และไว้วางใจ โดยบริษัทมีหน้าที่ในการสรา้งความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกคา้ด้วยการรับผิดชอบ และให้
ความส าคญัตอ่ปัญหาและความตอ้งการของลกูคา้เป็นอนัดบัแรก โดยยดึหลกัจรยิธรรมและการใหบ้รกิารที่ดีมี
ประสทิธิภาพ 

 เจา้หนี ้สรา้งความสมัพนัธแ์ละปฏิบตัิตอ่เจา้หนี ้โดยยดึหลกัความซื่อสตัยส์จุรติ ความเช่ือถือและไวว้างใจ และ
มีหนา้ที่รบัผิดชอบและใหค้วามส าคญัตอ่เง่ือนไขตา่ง ๆ ที่ไดท้  าขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หนีอ้ยา่งดีที่สดุ 

 คู่คา้ ปฏิบตัิต่อคู่คา้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และมีความเทา่เทียมกนั เพื่อใหก้ารประกอบธุรกิจเป็นธรรม ไดร้บั
ประโยชนร์่วมกัน มีการพฒันาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่คา้ในระยะยาวกับบริษัทโดยเลือกท าธุรกิจกบัคู่คา้จาก
เง่ือนไขตา่ง ๆ เช่น ราคา คณุภาพ ความน่าไวว้างใจยึดมั่นในสิ่งที่ถกูตอ้ง ตลอดจนความเช่ียวชาญดา้นเทคนิค 
กฎหมาย และการปอ้งกนัสิง่แวดลอ้ม 

 ชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม ดแูลใหบ้ริษัทและพนกังานด าเนินธุรกิจอยา่งรบัผิดชอบและเป็นประโยชนแ์ก่สงัคมและ
ชุมชน และมีหนา้ที่ประพฤติต่อชุมชนที่อาศยัอยู่ใกลเ้คียงดว้ยความเป็นมิตร ใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนนุ
พฒันาชมุชนใหม้ีความเป็นอยูท่ี่ดี  

 การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม ดแูลใหบ้รษัิทประกอบธุรกิจอยา่งเปิดเผยโปรง่ใสและไมส่รา้งความไดเ้ปรยีบทางการ
แขง่ขนัอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

 หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ดูแลใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งและปฏิบตัิต่อ
ภาครฐัและหนว่ยงานราชการตา่ง ๆ อยา่งมีความเป็นกลางตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรและจรรยาบรรณ และ
นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น  
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หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหม้ั่นใจวา่บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในที่จะท าใหบ้รรลุ
วตัถปุระสงคอ์ยา่งมีประสทิธิผล และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  

คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายที่ เก่ียวขอ้ง รวมถึงตอ้งมี
คุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอิสระ เพื่อท าหนา้ที่ตา่ง ๆ ตามที่ไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหนา้ที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคมุภายใน การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและการจัดท ารายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ นอกจากนีค้ณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดแูลสนับสนุน
คณะกรรมการในการดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยง ( Risk 
Management)  

ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถก ากับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อช่วยจดัการการก ากบัดแูล ดงันี ้

1. จรยิธรรมธุรกิจและขอ้พงึปฏิบตัิในการท างาน  

2. นโยบายการบรหิารความเสีย่ง  

3. นโยบายการท ารายการระหวา่งกนั 

4. นโยบายก ากบัดแูลปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษัิท 

5. นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น  

6. นโยบายการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนการกระท าผิดหรอืการทจุรติ 

7. นโยบายการใหห้รอืรบัรองของขวญัและการเลีย้งรบัรอง 

8. นโยบายการรกัษาและการใชท้รพัยส์นิของบรษัิท 

9. นโยบายการลงทนุและแนวทางการก ากบัดแูล บรษัิทยอ่ย /บรษัิทรว่ม  

10. อ านาจอนมุตัิด  าเนินการระดบับรหิาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่นที่ชดัเจนก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
ของบรษัิท โดยไดส้ือ่สารในทกุระดบัขององคก์รและบคุคลภายนอกเพื่อใหเ้กิดการน าไปปฏิบตัิ  

คณะกรรมการบริษัทไดก้ ากับดูแลใหม้ีกลไกการรบัเรื่องรอ้งเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแสและ
ก าหนดแนวทางปฏิบตัิที่ชดัเจนในนโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนการกระท าผิดหรือการทจุริต โดยมีขอ้ก าหนด
เก่ียวกับการรายงาน การรบัเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและการกระท าผิดในกรณีที่ผูม้ีส่วนไดเ้สียมีขอ้สงัเกตเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของบริษัท สามารถสอบถามรายละเอียด แจง้ขอ้รอ้งเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิดทางกฎหมาย ความไม่
ถกูตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคมุภายในท่ีบกพรอ่ง หรอืการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผา่นกรรมการตรวจสอบ
ของบรษัิทได ้โดยขอ้มลูการรอ้งเรยีนและเบาะแสท่ีแจง้มายงับรษัิทจะถกูเก็บไวเ้ป็นความลบั  

ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจะรวบรวมขอ้เท็จจริงที่เก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด รายงานขอ้เท็จจรงิตอ่ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ ตามความเหมาะสม เพื่อด าเนินการสอบสวนขอ้เท็จจริง และก าหนดมาตรการ



 

สว่นท่ี 2 หนา้ที ่6 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บ-ี52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ด าเนินการตามความเหมาะสม และแจง้ผลของการตรวจสอบให้ผูร้อ้งเรยีนทราบ หากผูร้อ้งเรียน เปิดเผยตนเอง ในกรณีที่
เป็นเรื่องส าคญั ใหร้ายงานผลตอ่ประธานกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททราบตอ่ไป โดยบริษัทจดัใหม้ีช่องทาง
รบัขอ้รอ้งเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมลถ์ึงผูบ้ริหารระดบัสงูโดยตรง โดยที่ ผูม้ีสว่นไดเ้สยี
สามารถแสดงความเห็นผา่นช่องทางการสือ่สารกบับรษัิทไดด้งันี ้

 ส่งเรื่องทางไปรษณีย ์ท่ีอยู่ 973 อาคารเพรสิเดน้ทท์าวเวอร ์หอ้ง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวง

ลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 ติดตอ่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

E-mail: naravadee.w@b52.co.th 

Tel: 02 656 0189 ตอ่ 101 

 ติดตอ่ประธานกรรมการตรวจสอบ 

E-mail: suthep.p2015@gmail.com  

 ติดตอ่เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

E-mail: somchai.w@b52.co.th 

Tel: 02 656 0189 ตอ่ 111 

 ติดตอ่นกัลงทนุสมัพนัธ ์

E-mail: ir@b52.co.th 

Tel: 02 656 0189 ตอ่ 111 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการบริษัทรบัผิดชอบดแูลใหร้ะบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัถกูตอ้ง 
เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง โดยดแูลใหม้ีบคุลากรที่มีคณุภาพเหมาะสม
กับงานจัดท ารายงานทางเงินและการเป็นเผยขอ้มูลของบริษัท รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทาง
การเงินและความสามารถในการช าระหนี ้รวมถึงแผนการแกไ้ขในกรณีหากประสบปัญหาทางการเงินโดยค านงึถึงสทิธิของ
ผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

คณะกรรมการบรษัิทจะติดตามดแูลเพื่อใหบ้รษัิทมีความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงิน และความสามารถใน
การช าระหนี ้และในกรณีที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรอืมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการบรษัิทจะท าให้
มั่นใจไดว้่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหา ทางการเงินได ้ทัง้นี ้ภายใตก้าร
ค านงึถึงสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

ในการนี ้บรษัิทไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารบรษัิทเป็นผูท้  าหนา้ที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื่อท า
หนา้ที่สื่อสารและประชาสมัพนัธ์ขอ้มลูข่าวสารที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นักวิเคราะห ์และผูท้ี่เก่ียวขอ้งอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา พรอ้มทัง้ช่วยดแูลการเผยแพรข่อ้มลูของบริษัทตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในแบบแสดงรายการขอ้มลูรายการประจ าปี 
และรายงานประจ าปี และ/หรือ เว็บไซตข์องบริษัทเป็นตน้ ตลอดจนขอ้มลูที่ส  าคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์อง
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บรษัิทซึง่มีผลกระทบตอ่กระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้ีสว่นไดเ้สยีของบรษัิทอยา่งถกูตอ้ง ไมท่ าใหส้  าคญัผิด และ
เพียงพอตอ่การตดัสนิใจของนกัลงทนุ  

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการใหค้วามส าคญักบัผูถื้อหุน้ของบริษัทโดยบริษัทด าเนินการใหม้ั่นใจไดว้่าผูถื้อหุน้ไดร้บัการปฏิบตัิที่
เท่าเทียมกนัและผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิพืน้ฐานในฐานะผูถื้อหุน้ไดอ้ย่างครบถว้น เช่น (1) สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุน้ 
(2) สิทธิในการมีสว่นแบ่งก าไรของบริษัท (3) สิทธิในการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซตข์อง
บริษัทหรือเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือโดยวิธีการอื่นใด (4) สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหุน้อย่างเป็นอิสระ เพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุน้ใหม่ รวมทัง้ สิทธิในการตัง้ค าถามต่อคณะกรรมการ
บริษัทเก่ียวกบัรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเรื่องอื่นใดที่น  าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ สิทธิในการ
เสนอวาระการประชมุลว่งหนา้และการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท และการมีสว่นรว่มในการ
ตดัสินใจในเรื่องส าคญัของบรษัิท โดยก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายมีสทิธิออกเสียงตามจ านวนหุน้ท่ีถืออยู่และแตล่ะหุน้มีสทิธิ
ออกเสยีงหนึง่เสยีง  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทยงัตอ้งตระหนกัและใหค้วามส าคญัถึงสทิธิของผูถื้อหุน้ ไมก่ระท าการใด ๆ  อนัเป็นการ
ละเมิดหรอืลดิรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยจะใหม้ั่นใจวา่ผูถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษัิทจะดแูลให้
การด าเนินการในวนัประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปรง่ใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ทิธิ
ของตน จะดูแลใหก้ารเปิดเผยมติที่ประชุมผูถื้อหุน้และการจัดท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างถูกตอ้งและ
ครบถว้น  

นโยบายการก ากับดูแลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก ากบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม เพื่อใหบ้ริษัทสามารถเขา้ไปมีสว่นรว่มใน
การดแูล บรหิารจดัการ และควบคมุการด าเนินงานของบรษัิทดงักลา่ว โดยบรษัิทจะแตง่ตัง้ตวัแทนจากบรษัิทไปรว่มประชมุ
ในฐานะผูถื้อหุน้และผูแ้ทนบริษัท ใหม้ีหนา้ที่ในการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใ้ห้
หลกัการหรอืแนวทางไว ้ 

นอกจากนี ้บริษัทจะส่งผูแ้ทนเขา้ไปเป็นกรรมการ และ /หรือ ผูจ้ัดการของบริษัทย่อย โดยผูแ้ทนของบริษัทอาจ
ประกอบดว้ย ประธานคณะกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิท หรอืบคุคลภายนอกซึง่เป็นผู้
มีคณุวฒุิและประสบการณเ์หมาะสมกบักิจการนัน้ ๆ และเป็นบคุคลที่ไม่มีผลประโยชนข์ดัแยง้ในทางธุรกิจกบับริษัทยอ่ย
โดยตรง ซึง่ผูแ้ทนดงักลา่วจะบรหิารจดัการกิจการของบรษัิทยอ่ยดงักลา่ว ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีระบใุนขอ้บงัคบัของ
บรษัิท หรอื บรษัิทยอ่ยดงักลา่ว และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้ยงัใหต้วัแทนของบริษัทติดตามดแูลใหบ้ริษัทยอ่ยหรือบริษัทรว่มมีการเปิดเผยขอ้มลูและการท ารายการ
ไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สินทรพัย ์หรือรายการเก่ียวโยงใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดแูลที่
เก่ียวขอ้งดว้ยความโปรง่ใสและเป็นธรรม และมีการเปิดเผยขอ้มลูที่มีความถกูตอ้งครบถว้น การจดัท างบการเงินที่เป็นไป
ตามมาตรฐานการบญัชีและทนัตามก าหนดเวลาการจดัท างบการเงินรวม ตลอดจนมีระบบความคมุภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการด าเนินธุรกิจดว้ย 
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7.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตกิารก ากับดูแลกิจการ 

7.1.1 นโยบายและแนวปฏิบตัทิี่เกี่ยวกับกรรมการ 

บริษัทไดม้ีการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื่อเป็นหลกัใหค้ณะกรรมการ 
ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิทยดึถือและปฏิบตัิ เพื่อการสรา้งคณุคา่ใหกิ้จการอยา่งยั่งยืน  และสง่เสรมิการเป็นองคก์รทีม่ี
ประสทิธิภาพในการด าเนินธุรกิจ มีความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ 

7.1.2 นโยบายและแนวปฏิบตัทิี่เกี่ยวกับผู้ถอืหุน้และผู้มีส่วนได้เสีย 

 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัท ทราบถึงผูล้งทนุท่ีจะใหค้วามเช่ือถือและมั่นใจในธุรกิจของบรษัิทนัน้มาจากการที่บริษัทมีนโยบายความ
เสมอภาคและคงไวซ้ึ่งพืน้ฐานของสิทธิของผูถื้อหุ้นที่เท่าเทียมกันตามกฎหมาย รวมถึงการจัดการของฝ่ายบริหารที่
เหมาะสม มีประสทิธิภาพและเป็นท่ียอมรบัโดยนกัลงทนุหรอืผูถื้อหุน้เช่นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บริษัท ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  
หรอืมีเรือ่งส  าคญัเรง่ดว่นซึง่เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ภายใตก้ฎหมาย 
เง่ือนไข หรอืระเบียบ  บรษัิทจะเรยีกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อขอการอนมุตัิตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย 

 ประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัททราบถึงสิทธิของผูถื้อหุน้และความเสมอภาคที่เท่าเทียมกนั  บริษัทใหค้วามมั่นใจไดว้า่สิทธิของผูถื้อหุน้
จะไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัและบริษัทก าหนดใหก้รรมการอิสระท าหนา้ที่ดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้รายย่อยไม่ใหถู้ก
จ ากัด  บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  บริษัทไดจ้ดัสง่
หนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้และวาระการประชมุ กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิท  กฎระเบียบของหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ
แบบฟอรม์หนงัสือมอบอ านาจ และรายละเอียดอื่น ๆ สง่ใหผู้ถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  เพื่อใหผู้ถื้อ
หุน้มีเวลาเพียงพอในการศกึษารายละเอียดและสามารถมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระลงคะแนนออกเสยีงใหใ้นกรณีที่ไม่
สามารถเขา้รว่มประชมุได ้  

ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทไดจ้ดัพนกังานในการจดัการลงทะเบียนเขา้ประชุมผูถื้อหุน้หรือการมอบฉนัทะโดย
การใชร้ะบบ Bar Code และพิมพบ์ตัรลงคะแนนส าหรบัผูถื้อหุน้แตล่ะคนแตว่าระการประชุม  ในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ที่
ผ่านมา (ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 24 มิถุนายน 2563)  มีประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่
ประชมุ ซึง่นอกจากมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุแลว้ ยงัมีผูเ้ขา้รว่มประชมุประกอบดว้ย ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการบริษัท และ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัท ไดเ้ขา้ร่วมประชุมชีแ้จงต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้ดงักลา่วดว้ย   และไดม้ีการจดบนัทกึการประชมุอยา่งถกูตอ้งและสมบรูณพ์รอ้มกบัผลคะแนนการลง
มติของแตล่ะวาระการประชมุหลงัการประชมุ  บรษัิทไดจ้ดัสง่รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ มติที่ประชมุ และประเด็นค าถาม-
ค าตอบค าชีแ้จงของผูถื้อหุน้และของผูด้  าเนินการประชมุในที่ประชุมไปใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั  
โดยขอ้มลูการประชมุผูถื้อหุน้สามารถดไูดจ้าก Website ของบรษัิทท่ี www.b52.co.th 

 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย 

http://www.b52.co.th/
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 ผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 24 มิถุนายน 2563 มีผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมทัง้สิน้ 48 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 1,228,174,727 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 60.73 
ของจ านวนหุน้ที่ออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ ผูถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิในการออกเสียงลงคะแนนทกุวาระ 
และไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็นอยา่งอิสระ  

 คู่ค้า บริษัทปฏิบตัิต่อคู่คา้ตามสญัญาหรือขอ้ตกลงร่วมกันที่มีเง่ือนไขทางการนคา้ที่เป็นธรรม รวมถึง
คณุภาพของสนิคา้ หรอืบรกิาร และการจดัสง่ที่ตรงตอ่เวลา 

 พนักงาน บริษัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อพนักงาน ซึ่งพนักงานเป็นทรพัยากรที่ส  าคัญอนัจะท าใหบ้ริษัท
ประสบความส าเร็จ บริษัทได้มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสม บริษัทจัดใหม้ีกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนประกันสงัคม 
ส าหรบัพนกังานทกุคน 

 ลูกค้า บริษัทยึดมั่นในการใหบ้ริการที่ดี มีคณุภาพ และเป็นที่พึงพอใจของลกูคา้ และคณุภาพของสินคา้
และบรกิารในราคายตุิธรรม 

 คู่แข่ง บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัที่ดี รกัษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบตัิในการแข่งขนัที่
เป็นธรรม ไม่ใชว้ิธีการที่ไมส่จุริตเพื่อท าลายคูแ่ข่ง ในปี 2563 บริษัทไดป้ฏิบตัิตามคูม่ือจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบรษัิท และไมม่ีเรือ่งฟอ้งรอ้งใด ๆ กบัคูแ่ขง่ 

 

7.2 จริยธรรมธุรกิจ และ จรรยาบรรณธุรกิจ 

จริยธรรมธุรกิจ 

บรษัิทไดก้ าหนดหลกัปฏิบตัิเก่ียวกบัจรยิธรรมธุรกิจของคณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนกังาน เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง
ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามภารกิจของบรษัิทดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และเที่ยงธรรมทัง้การปฏิบตัิตอ่บรษัิท 
ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ สาธารณชนและสงัคม รวมทัง้การก าหนดระบบติดตามการปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่วเป็นประจ า 

คณะกรรมการบรษัิท ยดึมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจรยิธรรมและยดึถือปฏิบตัิตามกฎหมาย มาตรฐานและ
ขอ้ปฏิบตัิที่ดี โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตัิที่ส  าคญัดงันี ้

1. ด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกัความซื่อสตัยส์จุรติ โปรง่ใสและเป็นธรรม ภายใตก้ฎหมาย กฎเกณฑ ์และ ขอ้ก าหนดที่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ เพื่อท าใหม้ั่นใจไดว้า่ในการตดัสินใจและกระท าใด ๆ มีการค านึงถึงผลประโยชน์
สงูสดุของผูม้ีส่วนไดเ้สียต่าง ๆ โดยรวม อาทิ ผูถื้อหุน้ ลกูค้า คู่แข่งทางการคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้พนกังาน ชุมชน 
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

2. ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรู ้ความสามารถ ความช านาญ ความมุ่งมั่น และความระมดัระวงั รวมถึงมีการพฒันา 
ความรูแ้ละประยุกต์ใช้ความรูแ้ละทักษะในการจัดการบริษัท อย่างเต็มความรู ้ความสามารถ เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผูล้งทนุ รวมทัง้พฒันาบรษัิทใหม้ีความกาวหนา้และเติบโตที่มั่นคง 

3. มีการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศอย่างครบถ้วน ถูกตอ้ง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ 
ขอ้ก าหนดของหนว่ยงานก ากบัดแูล 

4. ปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีตา่ง ๆ อาทิ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คูแ่ขง่ทางการคา้ คูค่า้ เจา้หนี ้พนกังาน และสงัคม อยา่งเป็น
ธรรมและเทา่เทียมกนั ตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มลูตา่ง ๆ ใหก้บัผูท้ี่เก่ียวขอ้งอยางครบถว้น ถกูตอ้ง 
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5. สง่เสริมการเคารพและยดึมั่นในการปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนษุยชนบนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย ์โดย
ไม่กีดกนัหรือไม่ใหส้ิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบตัิต่อผูห้นึ่งผูใ้ด เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชือ้ชาติ สญัชาติ 
ศาสนา เพศ ผิว ฐานะทางเศรษฐกิจ 

6. ไม่แสวงหาผลประโยชนใ์สต่นและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยน าสารสนเทศภายในที่ยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยหรือที่เป็นความลบัไป
ใชห้รอืน าไปเปิดเผยกบับคุคลภายนอก หรอืกระท าการอนัก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

7. จัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจใหเ้หมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทัง้นีเ้พื่อป้องกันการทุจริตและ
คอรร์ปัชั่น 

8. ยดึมั่นในการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานที่ท างาน เพื่อดแูลรกัษา
สภาพแวดลอ้มที่ดีในการท างานของพนกังานใหม้ีสขุอนามยัและมีความปลอดภยัทัง้ชีวิตและทรพัยส์นิ 

9. สนบัสนนุและสง่เสรมิกิจกรรมที่เป็นประโยชนต์อ่สงัคม วฒันธรรมและประเพณีอนัดีงาม 
10. ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ความรบัผิดชอบของพนกังานทกุคนท่ีจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั เก่ียวกบัการ

ท างานและคูม่ือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรยิธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทัง้กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
ปอ้งกนัมิใหพ้นกังานท าผิด หรอืท าความเสยีหายรา้ยแรงมาสูต่นเอง เพื่อนรว่มงาน บคุคลภายนอกหรอืบรษัิท 

จรรยาบรรณ 

1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรบัผิดชอบและสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทอยา่ง
ยั่งยืนและใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสมอยา่งตอ่เนื่อง รวมทัง้จะด าเนินการอย่างโปรง่ใส มีระบบบญัชีที่เช่ือถือได ้และเพื่อให้
เป็นไปตามหลกัการดงักลา่ว บรษัิทจึงยดึถือแนวทางปฏิบตัิอยา่งเครง่ครดั ดงันี  ้

(1) การเจรญิเติบโตของบรษัิทอยา่งยั่งยืน 
- ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายเพื่อประโยชนส์งูสดุโดยรวม 
- บริหารจัดการบริษัทโดยน าความรู ้และทกัษะการบริหารมาประยุกตใ์ชอ้ย่างเต็มความสามารถทุกกรณี 

รวมทัง้การตดัสนิใจด าเนินการใด ๆ จะกระท าดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ 
- ไมด่  าเนินการใด ๆ ในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 

(2) การเปิดเผยขอ้มลู 
- รายงานสถานภาพและแนวโนม้ในอนาคตของบริษัทต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนัสม ่าเสมอและครบถว้น

ตามความเป็นจรงิ 
- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เก่ียวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณะ 
- ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูลบัอนัจะน ามาซึง่ผลเสยีของบรษัิทตอ่บคุคลภายนอก  

2. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธก์ับลูกค้าและประชาชน 

บริษัทมีความมุง่มั่นในการสรา้งความพึงพอใจและความมั่นใจใหก้บัลกูคา้และประชาชนที่จะไดร้บัผลิตภณัฑแ์ละ
บริการที่ดี มีคุณภาพในระดบัราคาที่เหมาะสม รวมทัง้รักษาสมัพนัธภาพที่ดีและยั่งยืน จึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิไว้
ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) มุ่งมั่นในการสรา้งความพึงพอใจและความมั่นใจใหก้บัลกูคา้ ใหไ้ดร้บัผลิตภณัฑแ์ละบริการที่ดี มีคณุภาพ
ในระดบัราคาที่เหมาะสม โดยยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้อยา่งตอ่เนื่องและจรงิจงั 

(2) เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัต่อเหตกุารณ ์และไม่บิดเบือน
ขอ้เท็จจรงิ รวมทัง้รกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยั่งยืน 

(3) จดัระบบเพื่อใหล้กูคา้และประชาชนสามารถรอ้งเรยีนเก่ียวกบัสนิคา้และบรกิาร และด าเนินการอยา่งดีที่สดุ
เพื่อใหล้กูคา้และประชาชนไดร้บัการตอบสนองอยา่งรวดเรว็ 

(4) ไม่คา้ก าไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคา้หรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกันและไม่
ก าหนดเง่ือนไขการคา้ที่ไมเ่ป็นธรรมตอ่ลกูคา้ 

(5) ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีมีตอ่ลกูคา้และประชาชนอยา่งเครง่ครดั หากไมส่ามารถปฏิบตัิได ้ตอ้งรบีแจง้ให้
ลกูคา้และประชาชนทราบลว่งหนา้ เพื่อรว่มกนัพิจารณาและหาแนวทางแกไ้ข 

(6) รกัษาความลบัของลกูคา้อยา่งจริงจงัและสม ่าเสมอ รวมถึงไมน่ าขอ้มลูมาใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองและผู้
ที่เก่ียวขอ้ง 

3. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธก์ับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้การค้า 

บริษัทค านึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสตัยใ์นการด าเนินธุรกิจ และผลประโยชนร์ว่มกนักบัคูค่า้ โดยคู่คา้ของ
บริษัทพึงปฏิบตัิตามกฎหมายและกติกาตา่ง ๆ อย่างเครง่ครดั และมีจรรยาบรรณที่ดีในการด าเนินธุรกิจ ในสว่นของธุรกิจที่
เป็นการแขง่ขนั บรษัิทจะยดึถือกติกาของการแขง่ขนัที่ดี และบรษัิทจะยึดถือแนวทางการปฏิบตัิที่ดี และเป็นธรรมในการกูย้ืม
เงินจากเจา้หนีแ้ละการช าระคืน ดงันัน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงักลา่ว บรษัิทจึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิไวด้งัตอ่ไปนี  ้

(1) ความสมัพนัธก์บัคูค่า้ 
- ไมเ่รยีก ไมร่บั หรอืจ่ายผลประโยชนใ์ด ๆ ที่ไมส่จุรติในการคา้กบัคูค่า้ 
- ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ที่มีตอ่คูค่า้อยา่งเครง่ครดั 
- กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหา โดยใชห้ลกัของความสมเหตสุมผล 
(2) ความสมัพนัธก์บัคูแ่ขง่ทางการคา้ 

- ประพฤติปฏิบตัิตามกรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี 
- ไมพ่ยายามท าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาใหร้า้ยโดยปราศจากความจรงิ 

(3) ความสมัพนัธก์บัเจา้หนีท้างการคา้ 
- รกัษาและปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีต่อเจา้หนีโ้ดยเครง่ครดั ทัง้ในแง่การช าระคืน การดแูลหลกัทรพัยค์  า้ประกนั

และเง่ือนไขอื่น ๆ รวมทัง้ไมใ่ชเ้งินทนุท่ีไดจ้ากการกูย้ืมเงินไปในทางที่ขดักบัวตัถปุระสงคใ์นขอ้ตกลงที่ท  ากบั
ผูใ้หกู้ย้ืมเงิน 

- รายงานฐานะทางการเงินของบรษัิทแก่เจา้หนีด้ว้ยความซื่อสตัย  ์
- รายงานเจา้หนีล้ว่งหนา้หากไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัในสญัญาและรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหา

ดงักลา่ว 
4. จรรยาบรรณว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท างานที่ดี 

บริษัทถือว่าพนกังานเป็นปัจจยัหนึ่งสูค่วามส าเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพฒันาเสริมสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศการ
ท างานท่ีดี สง่เสรมิการท างานเป็นทีม เพื่อสรา้งความมั่นใจใหพ้นกังาน จึงก าหนดแนวทางปฏิบตัิไวด้งันี ้

(1) ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนกังาน ในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรอืเงินโบนสั 



 

สว่นท่ี 2 หนา้ที ่12 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บ-ี52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

(2) ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้ีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรพัยส์นิของพนกังานอยูเ่สมอ 
(3) การแต่งตัง้และโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังาน ตอ้งกระท าด้วยความเสมอภาค สจุริต

ใจ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้การกระท า หรอืการปฏิบตัิของ
พนกังานนัน้ ๆ 

(4) ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู ้และความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาสพนกังาน
อยา่งทั่วถึงและสม ่าเสมอ 

(5) รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอยา่งเทา่เทียมและเสมอภาค 
(6) ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั 
(7) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหนา้ที่การงาน

ของพนกังาน 
5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บรษัิทตระหนกัและหว่งใยถึงความปลอดภยัของสงัคมและคณุภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงใหค้วามส าคญัในเรือ่ง
การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และสง่เสรมิการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ จึงก าหนดแนวทางปฏิบตัิไวด้งันี  ้

(1) บริษัทจะค านึงถึงทางเลือกในการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ โดยใหม้ีผลกระทบต่อความเสียหาย
ของสงัคม สิง่แวดลอ้ม และคณุภาพชีวิตของประชาชนนอ้ยที่สดุ 

(2) คืนก าไรสว่นหนึง่เพื่อกิจกรรมที่จะมีสว่นสรา้งสรรคส์งัคมและสิง่แวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ 
(3) ปลกูฝังจิตส านึกในเรื่องความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มใหเ้กิดขึน้ในหมู่พนกังานทุกระดบัอย่าง

ตอ่เนื่อง 
(4) ใหค้วามส าคญัในการท าธุรกรรมกบัคูค่า้ที่มีเจตจ านงเดียวกนักบับรษัิทในเรือ่งความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม 
(5) บรษัิทถือเป็นนโยบายหลกัในการอนรุกัษ์พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อประโยชนต์อ่ชนรุน่หลงั 
(6) ปฏิบัติและใหค้วามร่วมมือ หรือควบคุมใหม้ีการปฏิบัติอย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ

กฎระเบียบท่ีออกโดยหนว่ยงานก ากบัดแูล 
(7) บรษัิทถือเป็นหนา้ที่และเป็นนโยบายหลกัในการใหค้วามส าคญักบักิจกรรมของชมุชนและสงัคมโดยมุง่เนน้ให้

เกิดการพัฒนาสงัคมชุมชนสิ่งแวดลอ้มมุ่งสรา้งสรรค ์และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ รวมทัง้สนับสนุน
การศึกษาแก่เยาวชน และสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชนแ์ก่ชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสใหเ้ป็นชมุชนที่เขม้แข็ง
พึง่พาตนเองได ้

(8) บรษัิทยดึมั่นในระบอบประชาธิปไตย และสง่เสรมิใหบ้คุลากรไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ตามรฐัธรรมนญูทั้งนี ้บรษัิทไม่
มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงิน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองใด ๆ เพื่อ
ผลประโยชนข์องนกัการเมืองหรอืพรรคการเมืองนัน้ ๆ 

 

7.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแลกิจการในรอบปี
ที่ผ่านมา 

7.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการก ากับดูแล
กิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ 
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ในปี 2563  บรษัิทไดม้ีการประกาศใชน้โยบายแนวปฏิบตัิและระบบก ากบัดแูลกิจการ หรอืกฎบตัรคณะกรรมการ 

7.3.2 การปฏิบัติในเร่ืองอื่น ๆ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

การตดัสินใจทางธุรกิจโดยผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งตัง้อยูบ่นผลประโยชนข์องบริษัทอยา่งสงูสดุ  ฝ่ายจดัการตอ้ง
หลีกเลี่ยงในเรื่องการเงินความเก่ียวขอ้งกับบคุคลภายนอกของบริษัทที่อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชนแ์ละตอ้งไม่มี
ผลกระทบท าใหป้ระสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษัทลดลง    ฝ่ายบริหารหรือพนกังานจะตอ้งไม่มีสว่นในการตดัสินใจ
หรอือนมุตัิที่จะท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท  บรษัิทมีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งครบถว้นเพื่อผลประโยชน์
ของบรษัิทโดยรวมเป็นส าคญั 
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8. โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ผู้บริหารพนักงานและอื่น ๆ 

 

8.1  โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โครงสรา้งการบรหิารจดัการของบรษัิทเป็นดงันี ้ 
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8.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท 

ตามขอ้บงัคบับริษัทขอ้ที่ 15 ระบวุ่า “ใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมการไมน่อ้ยกว่า 5 คน 
และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และใหค้ณะกรรมการเลอืกตัง้
กรรมการดว้ยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลอืกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้
รองประธานกรรมการมีหนา้ที่ตามขอ้บงัคบัในกิจการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย” 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีจ านวนกรรมการทัง้สิน้ 8 ทา่น โดยมีกรรมการท่ียงัด ารงต าแหนง่อยู ่ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563 จ านวนทัง้สิน้ 7 ท่าน ซึ่งประกอบดว้ย กรรมการบริษัทที่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 3 ท่าน กรรมการบริหาร
ภายนอกที่ไม่เป็นพนกังานของบริษัทจ านวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการที่ด  ารงต าแหน่งทัง้หมด จึงเป็นจ านวนที่มากพอที่จะสรา้งกลไกถ่วงดลุอ านาจภายในคณะกรรมการ
ของบรษัิท เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

โครงสร้างการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการลงทนุ และ 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยมีรายช่ือ และขอบเขต อ านาจหนา้ที่ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ยกรรมการที่ด  ารงต าแหนง่จ านวน 7 ทา่น จากจ านวน
กรรมการของบรษัิททัง้สิน้ 8 ต าแหนง่ ดงันี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

(วนัที่มีมติแต่งตั้งจากผู้ถอืหุน้) 
1.  นายสเุทพ   พงษ์พิทกัษ ์ ประธานคณะกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
24 เมษายน 2562 

2.  นางสาวนราวดี วรวณิชชา กรรมการบรษัิท / กรรมการบรหิาร / ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร 

24 เมษายน 2562 

3.  นายนิมิต วงศจ์รยิกลุ กรรมการบรษัิท / กรรมการบรหิาร /  
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

แ ต่ ง ตั้ ง โ ด ย ม ติ อ นุ มั ติ ข อ ง ท่ี ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2562 เมื่อวนัท่ี 
15 พฤษภาคม 2562 เพ่ือทดแทนกรรมการ
ท่านเดิมท่ีลาออก 

4.  นายชวภาส องคม์หทัมงคล กรรมการบรษัิท / กรรมการบรหิาร / ประธาน
เจา้หนา้ที่ฝ่ายลงทนุ 

24 มิถนุายน 2563 

5.  นางสาวฉนัธนา ศรสีวสัดิ ์* กรรมการบรษัิท / กรรมการบรหิาร 24 มิถนุายน 2563 

6.  นายจ านรรจ ์กลุนรตัน ์ กรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

แ ต่ ง ตั้ ง โ ด ย ม ติ อ นุ มั ติ ข อ ง ท่ี ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2562 เมื่อวนัท่ี 
15 พฤษภาคม 2562 เพ่ือทดแทนกรรมการ
ท่านเดิมท่ีลาออก 
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ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

(วนัที่มีมติแต่งตั้งจากผู้ถอืหุน้) 
7.  นางอารยา สลัเลขวิทย ์ กรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 
24 มิถนุายน 2563 

*นางสาวฉันธนา ศรสีวสัดิ ์เป็นกรรมการที่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้นายจิรวฒิุ ควุานนัท ์ 

โดยมีนางสาวออ้ยทิพย ์ชลธิชานนัทน ์ปฏิบตัิหนา้ที่เลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท 

กรรมการท่ีมอี  านาจลงนามผกูพนับรษัิท 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับริษัท ประกอบดว้ย นางสาวนราวดี วรวณิชชา และนางสาวฉนัธนา ศรีสวสัดิ์ 
กรรมการสองคนนี ้ลงลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษัิท 

สดัสว่นการถือครองหุน้ในบรษัิท  

ไมม่ีกรรมการทา่นใดของบรษัิทท่ีถือครองหุน้ของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  แตอ่ยา่งใด 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท 

(1) ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซื่อสตัยส์จุริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์อง
บริษัท และใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(2) ก าหนดวิสยัทศัน ์นโยบาย ทิศทางการด าเนินงานของบรษัิท เปา้หมาย แผนงาน กลยทุธท์างธุรกิจ และงบประมาณ
ประจ าปีของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและ/หรือฝ่ายจดัการน าเสนอใหส้อดคลอ้งกับ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษัท และสนบัสนุนใหม้ีการจัดท าหรือทบทวนเป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์
ทางธุรกิจ รวมทัง้ ควบคมุ ก ากบั ดแูล ใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและงบประมาณที่ก าหนดไว้
อยา่งมีประสทิธิภาพ 

(3) ติดตามผลการด าเนินงานของบรษัิทอยา่งตอ่เนื่องเพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณของบรษัิท 
(4) รบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ มีการเปิดเผยขอ้มูลที่เป็น

สาระส าคญัตอ่ผูล้งทนุอยา่งถกูตอ้งครบถว้น มีมาตรฐานและโปรง่ใส 
(5) ก ากบัดแูลใหม้ีการด าเนินธุรกิจ และปฏิบตัิงานอยา่งมีจรยิธรรม 
(6) ก ากบัดแูลใหฝ่้ายบรหิารมีระบบการบรหิารความเสีย่งอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
(7) ก าหนดอ านาจและระดบัการอนมุตัิในการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบังานของบริษัทให้

คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยจัดท าเป็นคู่มืออ านาจ
ด าเนินการ และใหม้ีการทบทวนอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ (1) ครัง้ 

(8) จดัใหม้ีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที่เช่ือถือได้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
ดแูลจดัใหม้ีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคมุภายใน 
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(9) ด าเนินการใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
เพื่อใหม้ั่นใจวา่การท ารายการตา่งๆ ไดร้บัอนมุตัิจากผูม้ีอ  านาจ มีการสอบทานและจดัท าบญัชีที่ถกูตอ้ง ตลอดจนมี
ระบบตา่งๆ ท่ีสามารถปอ้งกนัการน าทรพัยส์นิของบรษัิทไปใชใ้นทางมิชอบ 

(10) จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท 
(11) ใหค้วามเห็นชอบในการเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และพิจารณาคา่สอบบญัชีประจ าปี เพื่อน าเสนอตอ่ผูถื้อหุน้ในการ

พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ 
(12) ใหค้วามเห็นชอบรายงานทางการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ และ/หรือสอบทานแลว้ และไดผ้่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
(13) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื่อเห็นวา่บรษัิทมีก าไรพอสมควรท่ีจะท าเช่นนัน้ และ

รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวถดัไป 
(14) รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัท ารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบ

บญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี และครอบคลมุในเรือ่งส  าคญั ๆ  ตามนโยบายขอ้พงึปฏิบตัิที่ดีส  าหรบักรรมการบรษัิทจด
ทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(15) มีอ านาจแตง่ตัง้ มอบหมาย หรือแนะน าใหอ้นกุรรมการหรอืคณะท างาน หรือบคุคลอื่นใดเพื่อพิจารณาหรือปฏิบตัิ
ในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ที่คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร 

(16) แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการชดุยอ่ยอืน่ใด 
และก าหนดอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนบัสนุนการปฏิบตัิหนา้ที่ของ
คณะกรรมการ 

(17) แต่งตัง้เลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พรอ้มทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจ
หนา้ที่รบัผิดชอบของเลขานุการบริษัทเพื่อท าหนา้ที่จดัท าและเก็บรกัษาเอกสาร  และการอื่นๆ  ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  และเพื่อช่วยด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการและบรษัิท อนัไดแ้ก่ การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 
การประชมุผูถื้อหุน้  ตลอดจนการใหค้  าแนะน าแก่กรรมการบรษัิทในการปฏิบตัิตนและด าเนินกิจการใหถ้กูตอ้งตาม
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้งต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้ดูแลใหก้รรมการและบริษัทมีการเปิดเผยขอ้มูล
สารสนเทศอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส  

(18) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ (1) ครัง้ 
(19) ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรที่ก าหนดไว  ้
(20) จัดใหม้ีนโยบายเก่ียวกบัการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลที่เป็นลายลกัษณอ์กัษร และการปรบัใช้

นโยบายดงักลา่วอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่บริษัทมีความรบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทกุกลุม่ดว้ย
ความเป็นธรรม รวมทัง้ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นประจ าสม ่าเสมอ 

(21) จัดใหม้ีบทบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิภายในองคก์ร 

(22) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคก์รภายนอก ปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญ หรอืที่ปรกึษาของบรษัิท (ถา้มี) หรอืจา้งที่ปรกึษา 
หรอืผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจ าเป็นดว้ยคา่ใชจ้่ายของบรษัิท 
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(23) มีอ านาจพิจารณาและอนมุตัิเรื่องใด ๆ ท่ีจ าเป็น และเก่ียวเนื่องกบับริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชนข์อง
บรษัิท ภายใตก้รอบของกฎหมาย ซึง่รวมถึง 
(ก) อนมุตัิและปรบัปรุงวิสยัทศัน ์ พนัธกิ์จ  นโยบายของบรษัิท 
(ข) อนมุตัิแผนกลยทุธท์ัง้ระยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้อนมุตัิแผนปฏิบตัิการและงบประมาณ  
(ค) อนมุตัิการจดัท าและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ  
(ง) อนมุตัิการจดัท าและปรบัปรุงระเบียบของบรษัิท 
(จ) อนมุตัิการจดัตัง้ และปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์รของบรษัิท 
(ฉ) อนมุตัินโยบายการจ่ายเงินปันผล 
(ช) อนุมตัิการลงทุนด าเนินโครงการต่าง ๆ การท าสญัญาที่ส  าคญัของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม การไดม้าหรือ

จ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิ และรายการอื่นใดที่กฎหมายก าหนดภายใตก้รอบของกฎหมาย 
(ซ) การแตง่ตัง้กรรมการที่ออกระหวา่งปี การแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ 
(ฌ) การก าหนดรายช่ือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ 
(ญ) อนมุตัิการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชีที่ส  าคญัและการปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีใหม่ 
(ฎ) การแตง่ตัง้ผูบ้รหิารตัง้แตร่ะดบัประธานฝ่าย (C level) ขึน้ไป 
(ฏ) อนมุตัิโครงสรา้งเงินเดือน  คา่จา้ง  ผลตอบแทน และสทิธิประโยชนข์องบรษัิท 

(24) แต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบคุคลอื่นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบรษัิท 
ทัง้นีก้ารมอบอ านาจดงักลา่ว ผูไ้ดร้บัมอบอ านาจนัน้ตอ้งไม่มีอ  านาจอนุมตัิรายการที่บคุคลดงักล่าวหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความความหมายตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละหลกัทรพัย ์หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) มีสว่นไดเ้สยีหรอือาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดกับบริษัท เวน้แต่เป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นลกัษณะการด าเนิน
ธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาอนมุตัิไว ้ซึง่
เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ 
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทัง้นี ้เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมี
สว่นไดเ้สยีหรอืมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักลา่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

(25) ก ากับดแูลใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
อาทิ การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรอืตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ทา่น 
ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1.นายสเุทพ    พงษ์พิทกัษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.นายจ านรรจ ์กลุนรตัน ์ กรรมการตรวจสอบ 

3.นางอารยา สลัเลขวิทย ์ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ   :    โดยมีนายสเุทพ พงษ์พิทกัษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรูแ้ละประสบการณด์า้นบญัชีและ
การเงินเพียงพอท่ีจะสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินบรษัิท  

โดยมีนางสาวออ้ยทิพย ์ชลธิชานนัทน ์ปฏิบตัิหนา้ที่เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอเช่ือถือไดต้ามมาตรฐานการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กฎหมายก าหนด โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ี

รบัผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 

(2) สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรบัโดยทั่วไป โดยสอบทานรว่มกบัผูส้อบบญัชี

และผูต้รวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะใหม้ีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็นและส าคญั 

พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่จ าเป็นและส าคัญเสนอ

คณะกรรมการบรษัิท  

(3) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 

โยกยา้ย เลิกจา้ง และพิจารณาผลการปฏิบตัิงานของหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่

รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ รวมถึงข้อก าหนด ประกาศ 

ขอ้บังคับ กฎเกณฑ ์และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

(5) พิจารณาคดัเลือก และเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดย

ค านึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรพัยากร ปริมาณงานตรวจสอบของส านกัสอบบญัชี 

และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบัญชีของบริษัท  โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีอ านาจและความรบัผิดชอบในการคดัเลอืก ประเมินผล เสนอคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลการท างานของ

ส านกังานสอบบญัชี หรอืการด าเนินการตรวจสอบอื่นใด  
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(6) ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีตามความเหมาะสม เก่ียวกับปัญหาและขอ้จ ากัดในการ

ตรวจสอบ รวมถึงการด าเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือขอ้จ ากัดนั้น ๆ และนโยบายการบริหารและการ

ประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงทางการเงินที่ส  าคญัและมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคมุ

และลดความเสี่ยงดงักลา่ว นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัตอ้งด าเนินการแกไ้ขความขดัแยง้ใด ๆ ระหว่าง

ผูบ้รหิารกบัผูส้อบบญัชีที่เก่ียวขอ้งกบัรายงานทางการเงิน  

(7) เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ (1) ครัง้ 

(8) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท มาตรฐานการบญัชี และนโยบายบญัชี และการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญ

เก่ียวกับมาตรฐานบญัชี หลกัการ หรือแนวทางปฏิบตัิ รวมถึงการตดัสินใจทางบญัชีที่ส  าคญั ที่ส่งผลกระทบต่อ

รายงานทางการเงินของบรษัิท ซึง่รวมถึงทางเลอืก ความสมเหตสุมผล และผลของการตดัสนิใจดงักลา่ว 

(9) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้ก าหนดของหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่

บรษัิท 

(10) สอบทานและอนุมัติหรือใหส้ตัยาบันในธุรกรรมใด ๆ ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ถูก

ก าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูตามกฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(11) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบรษัิท ตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรบัโดยทั่วไป 

(12) สอบทานใหบ้รษัิทมีระบบการบรหิารความเสีย่งที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

(13) รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบอยา่งนอ้ยปีละสี ่(4) ครัง้ 

(14) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหนา้ที่ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผูบ้ริหาร หรือ

พนกังานของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น เขา้รว่มประชมุหรอืสง่เอกสารที่เห็นวา่เก่ียวขอ้งหรอืจ าเป็น 

(15) ใหม้ีอ  านาจวา่จา้งที่ปรกึษา หรอื ผูเ้ช่ียวชาญทางวิชาชีพเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานตรวจสอบ หรอืบคุคลภายนอก มา

ใหค้วามเห็นหรอืใหค้  าปรกึษาในกรณีจ าเป็นดว้ยคา่ใชจ้่ายของบรษัิทในกรณีจ าเป็น  

(16) จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่ง

รายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(17) คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ (1)ครัง้ 

(18) พิจารณาทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนมุตัิเปลีย่นแปลงหากมีความจ าเป็น 

(19) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน ดงักลา่วตอ้ง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 
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(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ช) ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้ และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่ และความรบัผิดชอบที่ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

(20) ด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชีเก่ียวกับพฤติการณอ์ันควรสงสยัว่ากรรมการ 
ผูจ้ดัการ หรือบคุคลซึ่งรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทไดก้ระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่ส  านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละผูส้อบบญัชีทราบภายในสามสิบวนันบัแตว่นัที่ไดร้บัแจง้
จากผูส้อบบญัชี 

(21) ในกรณีที่พบหรอืมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการกระท า ซึ่งอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคัญตอ่ฐานะการเงิน และ

ผลการด าเนินงานของบริษัท เช่น รายการที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมี

ความบกพร่องที่ส  าคญัในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ข

ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานวา่มีรายการ

หรือการกระท าดงักลา่วต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย 

(22) ดแูลใหบ้รษัิทมีช่องทางการรบัแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนตา่ง ๆ เก่ียวกบัรายงานในงบการเงินท่ีไมเ่หมาะสมหรือ

ประเด็นอื่น โดยท าใหผู้แ้จง้เบาะแสมั่นใจว่า มีกระบวนการสอบทานที่เป็นอิสระ และมีการด าเนินการติดตามที่

เหมาะสม 

(23) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศยั

อ านาจตามขอ้บงัคบัของบรษัิท และกฎหมายในการปฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

รบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความรบัผิดชอบในการด าเนินงานขอ

งาบรษัิทตอ่บคุคลภายนอก 
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3. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้
ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1.  นายนิมิต วงศจ์รยิกลุ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
2.  นางสาวนราวดี วรวณิชชา กรรมการบรหิาร 
3.  นายชวภาส องคม์หทัมงคล กรรมการบรหิาร 
4.  นางสาวฉนัธนา ศรสีวสัดิ ์ กรรมการบรหิาร 

โดยมีนางสาวออ้ยทิพย ์ชลธิชานนัทน ์ปฏิบตัิหนา้ที่เลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

(1) จัดท าและน าเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจ าปี ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ

ประจ าปี และอ านาจบรหิารตา่ง ๆ ของบรษัิท เพื่อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

(2) ควบคมุดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง กลยทุธท์างธุรกิจ แผนการ

ด าเนินงาน และเปา้หมายทางการเงิน งบประมาณประจ าปีที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทใหเ้ป็นไปอยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

(3) รบัผิดชอบการด าเนินงานของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิท มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง วางโครงสรา้งองคก์ร และก าหนดต าแหน่ง

หนา้ที่ของบริษัท รวมทัง้ปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อด าเนินการไปแลว้ใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ ทบทวน 

ปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

(4) ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุโครงการใหม ่และมีอ านาจในการพิจารณาอนมุตัิใหบ้รษัิทและบรษัิทยอ่ยลงทนุ

หรอืรว่มลงทนุ ในรูปแบบท่ีคณะกรรมการบรหิารเห็นสมควรเพื่อด าเนินกิจการตามวตัถปุระสงคข์องบริษัท 

(5) ติดตามผลการด าเนินงานและความกา้วหนา้ของการลงทุนของแต่ละธุรกิจและรายงานผล รวมทัง้ปัญหาหรือ

อปุสรรคที่เกิดขึน้และแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบ 

(6) พิจารณาอนมุตัิการใชจ้่ายเงินเพื่อการลงทนุ การจดัท าธุรกรรมการเงินกบัสถาบนัการเงิน เพื่อเปิดบญัชี  การกูย้ืม 

จ าน า จ านอง ค า้ประกนั หรอืการอ่ืนใด รวมถึงการซือ้ขาย จดทะเบียนกรรมสทิธ์ิท่ีดิน ทรพัยส์นิ เพ่ือการท าธุรกรรม

ตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนการเขา้ท านิติกรรมสญัญา ยื่นค าขอ ค าเสนอ ติดต่อ ท านิติกรรมกบั

สว่นราชการ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สทิธิตา่ง ๆ ของบริษัทและบรษัิทบอ่ย และ/หรอื การด าเนินการใด ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือ่ง

ดงักล่าวจนเสร็จการ [ตามวงเงินตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นตารางอ านาจอนุมตัิที่ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการ

บรษัิทแลว้] ทัง้นี ้การกระท าดงักลา่วตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

(7) อนมุตัิการไดร้บัหรอืยกเลกิวงเงินสนิเช่ือ ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กินจ านวนที่ก าหนด 
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(8) อนมุตัิการลงทนุ ขายเงินลงทนุในหุน้สามญัและ/หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นใดในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กินจ านวนที่ก าหนด 

(9) อนุมตัิการปรบัสภาพ ท าลาย ตดับญัชี ซึ่งสินทรพัยถ์าวร และสินทรพัยท์ี่ไม่มีตวัตน ที่เลิกใช ้ช ารุด สญูหาย ถูก

ท าลาย เสื่อมสภาพหรือลา้สมยัไม่สามารถใชง้านได ้มีมลูค่าทางบญัชีไม่เกินจ านวนที่ก าหนดไวใ้นตารางอ านาจ

อนมุตัิที่ผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 

(10) อนมุตัิการปรบัสภาพราคา การท าลาย ซึ่งวตัถดุิบ และ/หรือสินคา้คงเหลอืที่เสื่อมสภาพ หรือลา้สมยั ซึ่งจะท าใหม้ี

มลูค่าทางบญัชีลดลง ไม่เกินจ านวนที่ก าหนดไวใ้นตารางอ านาจอนมุตัิที่ผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท

แลว้ 

(11) อนุมตัิการประนีประนอม การระงับขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การรอ้งทุกข ์การฟ้องรอ้งคดี และ/หรือการ

ด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบรษัิทท่ีมีทนุทรพัยไ์มเ่กินจ านวน 1,000,000 บาท  

(12) รบัผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบรษัิท และสง่เสรมิใหม้ีการคิดคน้นวตักรรมอยา่งตอ่เนื่อง 

(13) มีอ านาจเชิญผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบรษัิทที่เก่ียวขอ้งมาชีแ้จง ใหค้วามเห็นรว่มประชุม หรือสง่ เอกสารตามที่

เห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 

(14) ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมกับความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจทุกประเภทของบริษัทที่

เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ 

(15) ดูแลใหม้ีการจัดท ารายงานทางการเงิน เพื่อใหผู้ส้อบบัญชีท าการตรวจสอบ และ /หรือสอบทาน ก่อนเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทตามล าดบั 

(16) ก าหนดโครงสรา้งองคก์รและอ านาจการบริหารจดัการ โดยใหค้รอบคลมุรายละเอียดการคดัเลอืก การว่าจา้ง การ

แต่งตัง้ การโยกยา้ย การฝึกอบรม และการเลิกจา้งพนกังานของบริษัทที่เป็นคณะผูบ้ริหาร หรือผูบ้ริหารระดบัสงู 

โดยมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารของบรษัิทเป็นผูม้ีอ  านาจแทนบรษัิทท่ีจะลงนามในสญัญาจา้งแรงงาน 

(17) แต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังาน

ระดบัตา่ง ๆ 

(18) แตง่ตัง้ ถอดถอน คณะท างานอื่นใดเพื่อด าเนินกิจการตา่ง ๆ ในการบรหิารงานของบรษัิท 

(19) ออกระเบียบประกาศว่าดว้ยการปฏิบตัิงาน และสามารถมอบอ านาจใหแ้ก่กรรรมการบริหารและ /หรือพนกังานผู้

ด  ารงต าแหนง่ทางการบรหิาร เป็นผูล้งนามอนมุตัิเบิกจ่ายสนิทรพัยข์องบรษัิทได ้

(20) ก ากับดแูลและอนมุตัิเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตัง้หรือมอบหมายใหบุ้คคลใดบคุคล

หนึ่งหรือหลายคนกระท าการอย่างหนึง่อย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได ้และคณะกรรมการ

บรหิารสามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ ๆ ได ้

(21) มีอ านาจแต่งตัง้ที่ปรึกษาดา้นต่าง ๆ ที่จ  าเป็นต่อการด าเนินการของบริษัท หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่

เก่ียวขอ้ง 
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(22) รายงานผลการปฏิบตัิงานที่ส  าคญัของคณะกรรมการบริหารใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบเป็นประจ าทุกไตร

มาส ในวาระการรายงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

(23) จดัท ารายงานของคณะกรรมการบรหิารซึง่ลงนามโดยประธานกรรมการบรหิารเพื่อเปิดเผยในรายงานประจ าปีตาม

หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(24) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท  

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย)์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เวน้แต่เป็นการ
อนมุตัิรายการที่เป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณา
อนมุตัิไว ้ซึ่งเป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 ท่าน 
ดงันี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1.  นายสเุทพ พงษ์พิทกัษ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2.  นายจ านรรจ ์กลุนรตัน ์  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
3.  นางอารยา สลัเลขวิทย ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
4.  นายนิมิต วงศจ์รยิกลุ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

โดยมีนางสาวธญัญรญิญ ์ชยศกัดิน์นัทิกลุ ปฎิบตัิหนา้ท่ี เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนรบัผิดชอบในการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบรษัิทและกรรมการชุดยอ่ย รวมทัง้สรรหา คดัเลอืก และเสนอบคุคลที่เหมาะสมใหด้ ารง
ต าแหนง่กรรมการของบรษัิท 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ 

1. ด้านการสรรหา 

(1) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสม

ของจ านวน โครงสรา้ง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้แตก่รณี 
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(2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือมี

ต าแหนง่วา่งลง และ/หรอืแตง่ตัง้เพิ่ม แลว้แตก่รณี 

(3) พิจารณาสรรหา และคดัเลอืกผูบ้รหิารของบรษัิท โดยเฉพาะต าแหนง่กรรมการผูจ้ดัการ 

(4) ก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิท พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ

ที่ดีของบริษัททุก ๆ ปี รวมทั้งเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้คณะกรรมการ

พิจารณา 

(5) ปฏิบตัิการอื่นใดเก่ียวกบัการสรรหาตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

(6) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทนควรมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ (1) ครัง้ 

2. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน  

(1) จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท กรรมการชดุยอ่ย และผูบ้รหิารเพื่อ

เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้แตก่รณี 

(2) ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคลโดย

การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัท ใหพ้ิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหนา้ที่ ความ

รบัผิดชอบ ผลงาน และเปรยีบเทียบกบับรษัิทในธุรกิจที่คลา้ยคลงึกนั และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัจากกรรมการ และ

ผูบ้รหิารของบรษัิท เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาและน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการเพื่อขออนมุตัิ 

(3) พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปีของกรรมการ 

(4) รบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหนา้ที่ใหค้  าชีแ้จง ตอบค าถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุด

ยอ่ย และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทในที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

(5) รายงานนโยบาย หลกัการ เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตามขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีของบรษัิท 

(6) ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และ

หน่วยงานต่าง ๆ ต้องรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารที่เก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนใหบ้รรลตุามหนา้ที่ท่ีไดร้บั

มอบหมาย 
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5. คณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 ทา่น ดงันี ้
ช่ือ – นามสกลุ ต าแหนง่ 

1.  นายนิมิต วงศจ์รยิกลุ  ประธานคณะกรรมการลงทนุ 
2.  นางสาวนราวด ีวรวณิชชา กรรมการคณะกรรมการลงทนุ 
3.  นายชวภาส องคม์หทัมงคล กรรมการคณะกรรมการลงทนุ 
4.  นางสาวฉนัธนา ศรสีวสัดิ ์  กรรมการคณะกรรมการลงทนุ 
5.  นางสาวออ้ยทิพย ์ชลธิชานนัทน ์  กรรมการคณะกรรมการลงทนุ / เลขานกุารคณะกรรมการลงทนุ 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการลงทนุ 

(1) ก าหนดกลยทุธ ์เป้าหมาย แผนการลงทนุ งบประมาณการลงทนุ ผลตอบแทนการลงทนุและผลประโยชนอ์ื่นจากการ

ลงทนุในโครงการ เพื่อเพิ่มการเจรญิเติบโตแก่บรษัิท 

(2) พิจารณากลั่นกรองการลงทุนในโครงการที่ฝ่ายบริหารฯ เสนอเพื่อใหโ้ครงการลงทุนของกลุ่มบริษัท มีความ

เช่ือมโยงและสอดคลอ้งกับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุน โดยค านึงถึงผลตอบแทนที่คุม้ค่าต่อการ

ลงทนุ และปัจจยัเสีย่งตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งใหม้ีการบรหิารจดัการใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได  ้

(3) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการท่ีไดร้บัอนมุตัิใหเ้ขา้ลงทนุ และรายงานคณะกรรมการเพื่อรบัทราบ 

(4) แสวงหาโอกาส และการศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนในธุรกิจหรือโครงการใหม่ต่าง ๆ ที่จะน ามาซึ่ง

ประโยชนแ์ละความเจรญิกา้วหนา้ของกลุม่บรษัิท เพื่อน ามาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

(5) พิจารณาการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์ินท่ีมีขนาดใหญ่หรือมีมลูคา่สงูที่มีผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินของ

บรษัิทภายใตก้รอบของกฎหมาย 

(6) เขา้ประชุมรายไตรมาสเพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานดา้นการลงทนุใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่บริษัทก าหนดและ

พิจารณาใหค้วามเห็นตอ่ประเด็นการลงทนุท่ีมีการน าเขา้มาหารอืในท่ีประชมุ 

(7) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษัิทมอบหมาย  

6. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 10 ทา่น ดงันี ้
ช่ือ – นามสกลุ ต าแหนง่ 

1.  นายนิมิต วงศจ์รยิกลุ  ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2.  นางสาวนราวด ีวรวณิชชา กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3.  นายชวภาส องคม์หทัมงคล กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4.  นางสาวฉนัธนา ศรสีวสัดิ ์  กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
5.  นายอาชนนั วรานศุภุากลุ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
6.  คณุปวราย ์ตนับญุจิตต ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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ช่ือ – นามสกลุ ต าแหนง่ 
7.  นายวิทวสั เลาหสรุโยธิน กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
8.  นางสาวธญัญรญิญ ์ชยศกัดิน์นัทิกลุ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
9.  นายโกมิล  เดชะผล   กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
10.นางสาวออ้ยทิพย ์ชลธิชานนัทน ์  กรรมการบรหิารความเสีย่ง / เลขานกุารคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งรบัผิดชอบเสนอนโยบายและกรอบการด าเนินงานการบรหิารความเสีย่งของบรษัิท 
ใหม้ีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทัง้ก ากบัดแูลใหม้ีกระบวนการในการบริหารจดัการความเสี่ยงที่
อาจสง่ผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษัิท 

ขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ 

(1) มีอ านาจเรียกพนักงานของบริษัทที่เก่ียวข้องมาชีแ้จง ใหค้วามเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่า

เก่ียวขอ้งจ าเป็น 

(2) ปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญ หรอืที่ปรกึษาของบรษัิท (ถา้มี) หรอื จา้งที่ปรกึษา หรอืผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจ าเป็นดว้ย

คา่ใชจ้่ายของบรษัิท 

(3) มีอ านาจแต่งตัง้คณะท างานเพื่อด าเนินการดา้นประเมินความเสี่ยงทั่วทัง้องคก์ร ตลอดจนแต่งตัง้คณะท างานอื่น

ตามที่เห็นจ าเป็น 

(4) ด าเนินงานในทุกๆ เรื่องที่กฎหมาย ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ

ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก าหนดให้เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องด าเนินการส าหรับคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

(5) พิจารณาความเสี่ยงที่ส  าคญัในระดบัองคก์รเพื่อการด าเนินธุรกิจของบรษัิทในทกุ ๆ ดา้น ซึ่งรวมถึงการพฒันา ขีด

ความสามารถขององคก์ร เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัและไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพและสิ่งแวดลอ้ม การลงทุน 

การเงินและพาณิชย ์กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อก าหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่

สามารถวิเคราะห ์ประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงไดอ้ย่างมีประสิทธิผล แลว้น าเสนอต่อที่

ประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพื่อรบัทราบ 

(6) สอบทานใหบ้ริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้จดัท ารายงาน

ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นเหมาะสมหรือเมื่อไดร้บัการ

รอ้งขอ 

(7) ก าหนดกลยทุธท์ี่จะใชใ้นการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่งของธุรกิจซึง่ที่ประชมุ

คณะกรรมการบริษัทไดอ้นมุตัิแลว้ พรอ้มทัง้วิเคราะห ์ประเมินผล และติดตามกาปฏิบตัิตามนโยบายการบริหาร

ความเสีย่งของธุรกิจที่ก าหนดไวแ้ลว้ 



 

สว่นท่ี 2 หนา้ที ่28 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

(8) ก ากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความส าเร็จทั้งในระดับองคก์รและระดับโครงการ 

(Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความส าคัญและ

ค านึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเป็นหลกัประกอบการตัดสินใจในการใชท้รพัยากรและ

ด าเนินการตา่ง ๆ  อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และใหก้ารสนนัสนนุการท างานของคณะอนกุรรมการบริหารความ

เสีย่ง (Risk Management Subcommittee) และ/หรอื ผูบ้รหิารความเสีย่ง (Risk Manager) 

(9) สนบัสนนุผลกัดนัใหเ้กิดความรว่มมือในการบรหิารความเสีย่งทกุระดบัในองคก์ร 

(10) ก าหนดมาตรการหรอืวางหลกัปฏิบตัิในการปอ้งกนัความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ 

(11) ดูแลใหบ้ริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใหค้วามส าคญักับสญัญาณเตือนภยั

ลว่งหนา้และรายการผิดปกติทัง้หลาย 

(12) รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ าทกุไตรมาส 

(13) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 

7. รายนามผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะผูบ้รหิารบรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย 
รายช่ือผูบ้รหิาร ต าแหนง่ 

1. นางสาวนราวดี วรวณิชชา ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

2. นายชวภาส องคม์หทัมงคล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการลงทนุ 

3. นางสาวออ้ยทิพย ์ชลธิชานนัทน ์ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 

4. นางสาวปวราย ์ตนับญุจิตต ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 

 5. นายสทุธิรกัษ์ ศิรมิาลาลกัษณ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาระบบธุรกิจทางอิเลก็ทรอนิกส ์

6. นายธวชัชยั มลูด ี ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาบรกิารดจิิทลั 

7. นายวิทวสั เลาหสรุยิโยธิน ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาเครอืขา่ย 

8. นางสาวอรอไุร สคุนธหิรญั ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน 

9.นายสมชยั วฒุิศาสตร ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมาย 

ผูด้  ารงต าแหน่งขา้งตน้เขา้ข่ายเป็นผูบ้ริหารตามค านิยามของประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

7.1     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ดงันี ้
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(1) ดูแล บริหารงาน ด าเนินงาน และปฏิบตัิงานประจ าตามธุรกิจปกติของบริษัท เพื่อประโยชนข์องบริษัท และให้
เป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ ์และแผนการด าเนินงานของบริษัท ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มติที่
ประชมุคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

(2) สือ่สารวิสยัทศัน ์ทิศทางการด าเนินธุรกิจ นโยบาย กลยทุธ ์และแผนการด าเนินงานของบรษัิท 
(3) ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามแผนงานต่าง ๆ ที่วางไว ้รวมทัง้ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิท 

กฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้ก าหนดของหนว่ยงานตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
(4) เป็นผูป้ระสานระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี 
(5) อนมุตัิรายจ่ายต่าง ๆ รวมทัง้ค่าตอบแทนใด ๆ ภายใตง้บประมาณ แผนงาน หรือกรอบการด าเนินงานที่ไดร้บัการ

อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และตามอ านาจด าเนินงานที่ผ่านการอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบรษัิทแลว้ 

(6) มีอ านาจอนุมตัิเงินลงทุน/ขายเงินลงทุน รวมทัง้การเขา้ท านิติกรรม หรือสญัญาใด ๆ ในวงเงินแต่ละครัง้ไม่เกิน
จ านวนที่ก าหนดตามตารางอ านาจอนมุตัิที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 

(7) มีอ านาจออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อใหป้ฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัท เพื่อรกัษาระเบียบ
วินยัในองคก์ร 

(8) ดแูลเก่ียวกบัการบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรบคุคลของบรษัิทในภาพรวม 
(9) มีอ านาจบงัคบับญัชา พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้ การวา่จา้ง เลกิจา้ง เลือ่นต าแหนง่ ลงโทษทางวินยั โยกยา้ย 

ปรบัระดบั ขึน้เงินเดือน หรือปรบัอตัราเงินเดือน ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินยั ตลอดจน
ก าหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานของบรษัิท 

(10) เป็นตวัแทนของบรษัิทในการประชาสมัพนัธอ์งคก์รตอ่สาธารณะ 
(11) สนบัสนนุการจดัใหม้ีช่องทางในการสือ่สารกบัผูถื้อหุน้อยา่งเหมาสม สม ่าเสมอ และจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่ง

เป็นมาตรฐานและโปรง่ใส 
(12) มอบอ านาจ และ/หรอืมอบหมายใหบ้คุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอยา่งแทนได ้
(13) การใชอ้  านาจของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารขา้งตน้ไมส่ามารถกระท าไดห้ากประธานเจา้หนา้ที่บริหารอาจมีสว่นได้

เสยีหรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ กบับรษัิท    
(14) ในการใชอ้  านาจดงักลา่วหากมีขอ้สงสยั หรอืความไมช่ดัเจนในการใชอ้  านาจหนา้ที่ตามที่ก าหนดนี ้ใหเ้สนอเรือ่งให้

คณะกรรมการบรษัิทพิจารณา 
(15) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ /หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ซึ่งอยู่

ภายใตร้ะเบียบขอ้บังคบัของบริษัท กฎหมายหลกัทรพัย ์รวมถึงหลกัเกณฑข์อ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

7.2 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารรายอื่นๆ ที่ส าคัญ  

(1) มีหนา้ที่ในการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบบรษัิท มติคณะกรรมการ
บรหิาร มติคณะกรรมการบรษัิท และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุรติ 
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(2) ด าเนินกิจการงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไวเ้ป็น
แนวทางปฏิบตัิ 

(3) อื่นๆ ตามที่กรรมการผูจ้ัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีการแบ่งแยก
อ านาจหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบ 
 

8. เลขานุการบริษัท 

ในระหว่างปี 2563  บริษัทมีผูด้  ารงต าแหน่งเลขานกุารบริษัท ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  รวมจ านวน  2 คน ซึง่ด  ารงต าแหนง่ตา่งวาระกนั ดงันี ้ 

(1) นายพิชญ ์มานะกิจไพโรจน ์ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงินไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทใหเ้ป็น
เลขานุการบริษัท มีผลเมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เป็นตน้มา และสิน้สดุการด ารงต าแหน่งเลขานกุาร
บรษัิท เมื่อวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 

(2) นางสาวออ้ยทิพย ์ชลธิชานนัทน ์ไดร้บัการแตง่ตัง้จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2563  เมื่อวนัท่ี 
15 กรกฎาคม 2563 ใหเ้ป็นประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท โดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัที่ 3 
สงิหาคม 2563      

ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่ง
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของเลขานกุารบรษัิท มีดงันี ้

1. ใหค้  าแนะน าและค าปรกึษาแก่คณะกรรมการบรษัิทในการด าเนินงานตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหนว่ยงานก ากบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. จดัประชุมคณะกรรมการบริษัทและผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษัท  รวมถึงประสานงานใหม้ี
การปฏิบตัิตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทและที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

3. จดัท าและจดัเก็บรกัษาหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ เอกสารประกอบการประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อ
หุน้ใหค้รบถว้นภายในก าหนดเวลาของกฎหมาย 

4. จดัท าและเก็บรวบรวมทะเบียนประวตัิกรรมการ 
5. จดัเก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สยีที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิาร 
6. ดูแล ก ากับ รบัผิดชอบการจัดท าและจัดเก็บรกัษาแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1)  และรายงาน

ประจ าปี (แบบ 56-2) 
7. ประสาน ติดตามขอ้มลูจากฝ่ายบริหาร ดา้นการเงิน งบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การควบคมุภายใน การ

ตรวจสอบภายใน รายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบสม ่าเสมอ 
8. ดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในสว่นที่รบัผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากบัดแูลตามระเบียบและ

ขอ้ก าหนดของหนว่ยงานทางการ 
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บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

9. สง่เสริมใหก้รรมการปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
ส  าหรบับริษัทจดทะเบียน เช่น การฝึกอบรมหลกัสตูรตา่ง ๆ ของกรรมการ การประเมินตนเองของคณะกรรมการปี
ละครัง้ และรายงานผลการประเมินใหค้ณะกรรมการทราบและพิจารณาจดัท าแผนเพื่อพฒันาการปฏิบตัิงานต่อไป 

10. ติดตอ่และสือ่สารกบัผูถื้อหุน้ทั่วไปใหไ้ดร้บัทราบสทิธิตา่ง ๆ ของผูถื้อหุน้และขา่วสารของบรษัิท 
11. ปฏิบตัิภารกิจอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

 

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในสว่นของการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 นัน้ ไดผ้่านการพิจารณากลั่นกรองในล าดบัแรกโดยที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากประสบการณ ์บทบาท หนา้ที่ และขอบเขต
ความรบัผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น ก่อนที่จะน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ  และให้
น าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิตามขัน้ตอนของกฎหมายตอ่ไป  

บริษัทก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับ
ภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ ผลงาน สภาวะเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัท รวมทัง้ เปรียบเทียบกบัการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบรษัิทชัน้น าในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั และ
ธุรกิจที่มีขนาดใกลเ้คียงกนั โดยคา่ตอบแทนดงักลา่วตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอที่จะจงูใจและรกัษาบคุลากร
ที่มีคุณภาพไว ้อีกทัง้ยงัตอ้งพิจารณาประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจ านวนค่าตอบแทนที่ เหมาะสม 
และมีการขออนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อจ่ายค่าตอบแทน และเปิดเผย รายละเอียดในรายงานประจ าปีและแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

1)    ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ก. คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงินเฉพาะคณะกรรมการบรษัิท 
  ค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท  

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง ปี 2563 ปี 2562 หมายเหต ุ

1.นายสเุทพ   พงษพ์ิทกัษ ์ ประธานคณะกรรมการบรษัิท / 

กรรมการอสิระ  

76,000 96,000  

2.นายจ านรรจ ์กลุนรตัน ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 45,000 25,000 แต่งตัง้เมื่อ 15 พ.ค. 62 

3.นางอารยา  สลัเลขวิทย ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 45,000 60,000  

4.น.ส.นราวดี  วรวณิชชา ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร - -  

5.นายนิมิต วงศจ์รยิกลุ ประธานคณะกรรมการบรหิาร / 

กรรมการบรหิาร 

- - แต่งตัง้เมื่อ 15 พ.ค. 62 

6.นายชวภาส องคม์หทัมงคล กรรมการบรหิาร - - แต่งตัง้เมื่อ 27 มิ.ย. 62 

7.น.ส.ฉนัธนา  ศรสีวสัดิ ์ กรรมการบรหิาร 18,000 24,000  

8.นายอมฤต  ศขุะวณิช กรรมการบรหิาร - - ลาออกเมื่อ 1 พ.ย. 62 
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  ค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท  

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง ปี 2563 ปี 2562 หมายเหต ุ

9.นายจิรภทัร   วีรชยทองค า กรรมการบรหิาร - - ลาออกเมื่อ 13 พ.ค. 62 

10.นายประกอบ พรประสิทธ์ิกลุ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ - 25,000 ลาออกเมื่อ 13 พ.ค. 62 

รวม 184,000 230,000  

 

ข. คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงินเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ  
  คา่ตอบแทนกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

รายช่ือกรรมการ ต าแหนง่ ปี 2563 ปี 2562 หมายเหต ุ

1.นายสเุทพ   พงษ์พิทกัษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

152,000 

 

152,000  

2.นายจ านรรจ ์กลุนรตัน ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 140,000 90,000 แตง่ตัง้เมื่อ 15 พ.ค. 62 

3.นางอารยา  สลัเลขวิทย ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 140,000 140,000  

4.นายประกอบ พรประสทิธ์ิกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - 60,000 ลาออกเมื่อ 13 พ.ค. 62 

5. นายทรงศกัดิ ์ผอ่งชนะ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ - - ลาออกเมื่อ 30 เม.ย.61 

รวม 432,000 442,000  

 

ค. คา่ตอบแทนของกรรมการบรหิาร ผูบ้รหิาร และพนกังานบรษัิท 

คา่ตอบแทน 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 ณ 31 ธนัวาคม 2562 

จ านวนราย จ านวนเงิน 

(บาท) 

จ านวนราย จ านวนเงิน

(บาท) 

คา่ตอบแทนของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร (ผลประโยชน์

ในรูปเงินเดือน) 

12 18,657,800 6 15,498,917 

เงินเดือนพนกังาน 26 9,117,229 19 9,044,148 

รวม 38 27,775,099 25 24,543,065 

 

2) ค่าตอบแทนอืน่ 

 บรษัิทไมไ่ดจ้่ายคา่ตอบแทนอื่นใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร   
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8.4 บุคลากร 

    
สายงาน ณ 31 ธนัวาคม 2563 ณ 31 ธนัวาคม 2562 

บรหิาร 4 6 

ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์(ยกเลกิสว่นงานนีใ้นปี 2562) - - 

พฒันาธุรกิจ E-Business 4 4 

พฒันาธุรกิจจดัจ าหนา่ย 4 2 

สว่นงาน Platform 6 - 

ธุรกิจจดัจ าหนา่ย 2 - 

ธุรกิจบรกิารทางการเงิน Money Service 2 - 

การตลาด และสือ่สารองคก์ร 5 1 

บญัชีและการเงิน 5 4 

ทรพัยากรบคุคล  2 2 

จดัซือ้และธุรการ 5 5 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  2 1 

กฎหมาย 1 - 

รวม 42 25 

 

ขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญัในช่วง  3  ปีที่ผา่นมา   

 ไมม่ี  

นโยบายพัฒนาบุคลากร 

บริษัทไดจ้ดัใหม้ีนโยบายในการพฒันาบคุลากรอย่างต่อเนื่อง วตัถปุระสงคเ์พื่อเพิ่มพนูความรู ้ ทกัษะ และความ
ช านาญ รวมทัง้ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานในทกุระดบัโดยเนน้การจดักิจกรรมการพฒันาบคุลากรใหเ้กิด
การเรียนรูท้ี่สมดลุย ์ทัง้การพฒันาทกัษะการปฏิบตัิงานในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การฝึกอบรม , การประชุม และสมัมนา 
เป็นตน้ พรอ้มทัง้สรา้งกลไกในการส่งเสริมการเรียนรู ้และพัฒนาตนเองใหก้ับบุคลากร โดยใหห้ัวหนา้ส่วนงาน และ
ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบั มีหนา้ที่โดยตรงในการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยวิธีการตา่งๆ เพื่อช่วยพฒันาขีดความสามารถ /
ความรอบรูใ้นงานที่ซึ่งมิไดจ้ ากดัเฉพาะการจดัอบรมเท่านัน้ เพื่อใหส้ามารถน าความรู้จากการปฏิบตัิจริง จากการฝึกฝน 
และจากประสบการณท์ี่แอบแฝงอยูใ่นตวับคุคลมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน ์เพื่อการพฒันาบคุลากร และการพฒันางาน และจดั
ใหม้ีการติดตาม ประเมินผลการพฒันาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อรบัทราบขอ้บกพร่อง และน ามา
ปรบัปรุงในการพฒันาบคุลากรท่ีเหมาะสมในโอกาสตอ่ไป 
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นอกจากนัน้บรษัิทยงัสง่บคุคลากรที่เป็นหวัใจส าคญัของแตล่ะหนว่ยงานเขา้รว่มอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ที่จ าเป็น เพื่อ
สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในงาน และเพื่อพฒันาบคุคลากรใหม้ีความรู ้ความสามารถในการบรหิารงานขององคก์ร 

 

8.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 24 มิถุนายน 2563 ไดม้ีมติแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 
ดงันี ้

ผูส้อบบญัชีจ านวน 5 ราย คือ 
1)   นายเจษฎา   หงัสพฤกษ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3759 และ/หรอื  
2)   นางสาวกรรณิการ ์ วิภาณรุตัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 และ/หรอื 
3)   นายจิโรจ  ศิรโิรโรจน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 และ/หรอื 
4)   นางสาวนงลกัษณ ์ พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4713 และ/หรอื 
5)   นางสมุนา  เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5897  

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทขา้งตน้ ไม่มีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สยีกบั
บริษัทหรือบริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 

โดยที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ดงักลา่ว ไดม้ีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่ตามรายช่ือ
ขา้งตน้ เป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
ก าหนดค่าสอบบญัชีเฉพาะของบริษัท ในวงเงินไมเ่กิน 1,500,000 บาท  เพิ่มขึน้จากปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2562 มีคา่
สอบบญัชีจ านวน 1,380,000 บาท เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 120,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.7  และในกรณีที่ตอ้งมีการสอบ
บญัชีของบรษัิทยอ่ย (ถา้มี) คา่สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ยจะก าหนดในวงเงินไมเ่กินจ านวน 250,000 บาท ตอ่ 1 บรษัิทยอ่ย 
เมื่อเปรยีบเทียบวงเงินคา่สอบบรษัิทของบรษัิทยอ่ยส าหรบัปี 2562 ก าหนดในวงเงินไมเ่กินจ านวน  390,000 บาทตอ่บรษัิท
ยอ่ย  

คา่สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมคา่ใชจ้่ายในการเดินทางและคา่ใชจ้่ายอื่น (ถา้มี)  
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9. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 

9.1 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2563 บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการ ดงันี ้ 

ก) การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

รายช่ือกรรมการ ต าแหนง่ 
การเขา้รว่มประชมุ / 
การประชมุทัง้หมด หมายเหต ุ
2563 2562 

นายสเุทพ   พงษ์พิทกัษ์ ประธานคณะกรรมการบรษัิท  9/9 12/12  
นายนิมิต วงศจ์รยิกลุ กรรมการบรหิาร / ประธาน

คณะกรรมการบรหิาร 
9/9 5/6  

น.ส.นราวดี  วรวณิชชา กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร 

9/9 6/12  

นายชวภาส องคม์หทัมงคล กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หนา้ที่
ฝ่ายลงทนุ 

9/9 5/5  

น.ส.ฉนัธนา  ศรสีวสัดิ ์ กรรมการบรหิาร 9/9 12/12  
นายจ านรรจ ์กลุนรตัน ์ กรรมการอิสระ  9/9 5/6  
นางอารยา  สลัเลขวิทย ์ กรรมการอิสระ  9/9 12/12  
นายจิรภทัร   วีรชยทองค า กรรมการบรหิาร - 5/5 ลาออกเมื่อวนัท่ี 13 พ.ค. 62 
นายประกอบ พรประสทิธ์ิกลุ กรรมการอิสระ - 5/5 ลาออกเมื่อวนัท่ี 13 พ.ค. 62 
นายอมฤต  ศขุะวณิช กรรมการบรหิาร - 10/10 ลาออกเมื่อวนัท่ี 1 พ.ย. 62 

ข) การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  

รายช่ือกรรมการ ต าแหนง่ 
การเขา้รว่มประชมุ / 
การประชมุทัง้หมด 

หมายเหต ุ

2563 2562  
นายสเุทพ   พงษ์พิทกัษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4  
นายจ านรรจ ์กลุนรตัน ์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 2/2  
นางอารยา  สลัเลขวิทย ์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4  
นายประกอบ พรประสทิธ์ิกลุ กรรมการตรวจสอบ - 2/2 ลาออกเมื่อวนัท่ี 13 พ.ค. 62 

 
หมายเหตุ  ขอ้บงัคบับริษัทระบุไวว้่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ย
จ านวนหนึง่ในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุ
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กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง และกรรมการซึ่งพน้จาก
ต าแหนง่ตามวาระนีอ้าจไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้มารบัต าแหนง่อีกก็ได  ้

9.2 การสรรหาและคัดเลอืกกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
บริษัทใหค้วามส าคญักับบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์มีประวตัิการท างานที่ดี และมีภาวะผูน้  า

วิสยัทศันก์วา้งไกล รวมทัง้มีคณุธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีตอ่องคก์ร สามารถอทุิศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพียงพอ อนั
เป็นประโยชนต์อ่การด าเนินกิจการของบรษัิท นอกจากนี ้ยงัค านงึถึงความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ เพื่อ
พิจารณาถึงทกัษะจ าเป็นที่ยงัขาดเพื่อก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการที่ตอ้งการสรรหา รวมถึงคณุสมบตัิที่เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยทุธท์างธุรกิจของบรษัิท  

การสรรหากรรมการของบริษัท กรรมการทกุคนมีสิทธิที่จะเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม รวมถึงผูถื้อหุน้
รายใหญ่ จะเสนอรายช่ือบคุคลผ่านทางคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาคณุสมบตัิ ความพรอ้ม ความเหมาะสม และ
คดัเลอืกบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้น เสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาเลอืกตัง้ต่อไป เวน้แตก่รณีที่มิใช่เป็นการออก
ตามวาระ คณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาสรรหาบคุคล เลอืกตัง้เขา้เป็นกรรมการบรษัิทในต าแหนง่ที่วา่งลงตามขอ้บงัคบั
ของบริษัท และหากเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ก าหนด 
1. การแต่งตั้งกรรมการ 
(1) คณะกรรมการของบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ยหา้ (5) คน ทัง้นี ้กรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวน

กรรมการทัง้หมดนัน้ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรและกรรมการของบรษัิทจะตอ้งไมม่ีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) การเลือกตัง้กรรมการโดยที่ประชุมผูถื้อหุน้นัน้ ใหใ้ชค้ะแนนเสียงขา้งมากและใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีถือ 

(ข)  ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (ก) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ไดใ้นกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด้ 

(ค) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่
จะพงึมีหรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนั
เกินจ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรอืพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม ( 1/3) 
กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระนีอ้าจไดร้บัเลือกใหเ้ข้า
มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ
บริษัทแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการ โดยบคุคลที่เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงวาระที่
เหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนทดแทน  
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ทัง้นี ้บรษัิทไมไ่ดก้ าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหนง่ติดตอ่กนัไดน้านที่สดุ เพราะเช่ือวา่ความสามารถทางธุรกิจ 
และความเช่ียวชาญของกรรมการบรษัิทแตล่ะคนไม่ไดข้ึน้อยูก่บัอาย ุตราบเทา่ที่กรรมการบรษัิททกุคนมีความตัง้ใจในการ
ปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการบริษัท ตามที่ไดร้บัความไวว้างใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถื้อหุน้ เพราะอ านาจการตดัสนิใจ
ในการเลอืกตัง้กรรมการบรษัิทนัน้เป็นสิทธิของผูถื้อหุน้โดยแทท้ี่จะคดัเลอืกบคุคลเขา้ท าหนา้ที่ในการก าหนดนโยบาย และ
ควบคมุการด าเนินงานของบรษัิทแทนตน 
2. การแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทจะรว่มกนัพิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณา
จากคุณสมบัติและลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศขอ้บังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระจากผูท้รงคุณวฒุิประสบการณก์ารท างานและความเหมาะสม
ดา้นอื่น ๆ ประกอบกัน ส าหรบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้กรรมการอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ วิธีการแต่งตัง้
กรรมการบริษัท โดยบริษัทจะจดัใหม้ีกรรมการอิสระอย่างนอ้ยหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัทแต่
ตอ้งไม่นอ้ยกว่าสาม (3) คน และกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่คณะกรรมการบริษัท
ก าหนด ซึ่งมีความเขม้งวดไม่นอ้ยกว่าคุณสมบตัิที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ รวมทัง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศก าหนด ดงันี ้

นิยามกรรมการอิสระ 

(1) ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่   บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผู้
ถือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 
(3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา 
คูส่มรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืบุคคลที่จะไดร้บัการ
เสนอช่ือเป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ยกฎบั 
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคย
เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธ ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผู้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อน
ไดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี ้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใหร้วมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนเรื่องการขอ
อนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของ
บรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี ก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 
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(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่  
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้
ดว้ยเวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ  ผูถื้อหุน้ซึง่
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 
(8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย หรอืไม่
เป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการ ของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 
(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 
(10) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท  บริษัทใหญ่ 
บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 
(11) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
นอกจากนี ้ 

ทัง้นี ้หากกฎเกณฑข์องหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติมคณุสมบตัิของกรรมการอิสระประการใด ให้
คณุสมบตัิของกรรมการอิสระของบรษัิทเป็นไปตามกฎเกณฑท์ี่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมทกุประการ  

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการอิสระซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการ
แต่งตัง้ใหม่อีกได ้กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตอุื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ
บริษัทแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการอิสระเพื่อใหก้รรมการอิสระมีจ านวนครบตามที่กฎหมายก าหนด 
โดยบคุคลที่เป็นกรรมการอิสระแทนจะอยูใ่นต าแหนง่ไดเ้พียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการอิสระซึง่ตนทดแทน และบรษัิทตอ้ง
แจง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัทีที่กรรมการอิสระลาออกก่อนครบวาระ 

ทัง้นี ้บริษัทไม่ก าหนดจ านวนวาระที่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันไดน้านที่สุดของกรรมการอิสระ ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการบรษัิท 
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทจะรว่มกันพิจารณาคุณสมบตัิของบคุคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะประกอบดว้ยกรรมการ
ตรวจสอบไมน่อ้ยกวา่สาม (3) ทา่น และตอ้งเป็นกรรมการอิสระของบรษัิท โดยกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยหนึง่ (1) ทา่น
จะตอ้งมีความรูแ้ละประสบการณด์า้นบญัชีและการเงินท่ีเพียงพอ ซึง่สามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของ
งบการเงินของบริษัทได ้อีกทัง้พิจารณาจากคุณสมบตัิของผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นกฎหมายและความรอบรูใ้นธุรกิจของ
บรษัิท และกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ รวมถึงขอ้บงัคบั และ/หรอืกฎระเบียบของหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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คุณสมบัตกิรรมการตรวจสอบ 

(1) ไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทหรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

(2) เป็นกรรมการอิสระ  

(3) มีหนา้ที่ตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและบรษัิทก าหนด 

(4) มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ  

ทัง้นี ้หากกฎเกณฑข์องหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเตมิคณุสมบตัิของกรรมการตรวจสอบประการใด ให้
คณุสมบตัิของกรรมการตรวจสอบของบรษัิทเป็นไปตามกฎเกณฑท์ี่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมทกุประการ  

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจ
ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่อีกได ้กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมีจ านวนครบ
ตามที่กฎหมายก าหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ตนทดแทน และบรษัิทตอ้งแจง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัทีที่กรรมการอิสระลาออกก่อนครบวาระ 

ทัง้นี ้บริษัทไม่ก าหนดจ านวนวาระที่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันไดน้านที่สุดของกรรมการอิสระ ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการบรษัิท 

4. คณะกรรมการบริหาร 

การแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการบรหิารคณะกรรมการบรหิาร โดยเลอืกจากกรรมการหรอืผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของบรษัิทท่ีสามารถบรหิารงานในเรือ่งที่เก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบรหิารของบรษัิท และ
สามารถก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้ง การบรหิารงาน รวมถงึการตรวจสอบและติดตามผลการ
ด าเนินงานของบรษัิทตามนโยบายที่ คณะกรรมการบรษัิทก าหนดตอ้งมจี านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน  ประกอบดว้ยประธาน
คณะกรรมการบรหิารและกรรมการบรหิาร  

วาระการด ารงต าแหนง่ 

คณะกรรมการบรหิารมวีาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี  และเมื่อครบวาระแลว้ หากคณะกรรมการบรษัิทยงั
ไมไ่ดม้ีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารชดุใหม ่ก็ใหค้ณะกรรมการบรหิารชดุเดิมปฏิบตัิหนา้ทีต่อ่ไป จนกวา่คณะกรรมการ
บรษัิทจะไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารชดุใหมแ่ทนคณะกรรมการบรหิารชดุเดิมที่หมดวาระลง ในการแตง่ตัง้ตอ้งกระท า
ภายใน 2 เดือนนบัแตว่นัครบวาระของคณะกรรมการบรหิารชดุเดมิ กรรมการบรหิารซึง่พน้จากต าแหนง่ตามวาระอาจ
ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหมอ่กีได ้

1. การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
คณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาแตง่ตัง้ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารจากบคุคลากรที่มีประสบการณ ์และมีความรู ้

ความสามารถในการบรหิารงานในสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2. การแต่งตั้งผู้บริหารรายอื่น ๆ 

คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท จะพิจารณาแตง่ตัง้ผูบ้รหิารจาก
บคุคลากรที่มีประสบการณ ์และมีความรูค้วามสามารถในการบรหิารงานในสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

9.3 นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 นัน้ 
ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองในล าดับแรกโดยที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย
เปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากประสบการณ ์บทบาท หนา้ที่ และขอบเขต
ความรบัผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น ก่อนที่จะน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ  และให้
น าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิตามขัน้ตอนของกฎหมายตอ่ไป  

บริษัทก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับ
ภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ ผลงาน สภาวะเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัท รวมทัง้ เปรียบเทียบกบัการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบรษัิทชัน้น าในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั และ
ธุรกิจที่มีขนาดใกลเ้คียงกนั โดยคา่ตอบแทนดงักลา่วตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอที่จะจงูใจและรกัษาบคุลากร
ที่มีคุณภาพไว ้อีกทัง้ยงัตอ้งพิจารณาประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจ านวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
และมีการขออนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อจ่ายค่าตอบแทน และเปิดเผย รายละเอียดในรายงานประจ าปีและแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

9.4 การก ากบัดูแลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  
รายละเอียดของกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารที่เป็นกรรมการในบรษัิทยอ่ย 

 
รายชื่อบรษัิท  บรษัิท บรษัิทยอ่ย        บรษัิทยอ่ย 

รายชื่อกรรมการและผูบ้รหิาร ต าแหน่ง B52 ทนัใจ ดิสทรบิิวชั่น ทนัใจดี มนัน่ี เซอรว์ิส 

1.  นายสเุทพ   พงษพ์ิทกัษ ์ ประธานคณะกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

X และ I   

2.  นายนิมิต วงศจ์รยิกลุ กรรมการบรษัิท / กรรมการบรหิาร /  
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

I และ II   

3.  นางสาวนราวดี  วรวณิชชา กรรมการบรษัิท / กรรมการบรหิาร / ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร 

I และ II I  I 

4.  นายชวภาส   องคม์หทัมงคล กรรมการบรษัิท / กรรมการบรหิาร / ประธาน
เจา้หนา้ที่ฝ่ายลงทนุ 

I และ II   

5.  นางสาวฉันธนา ศรสีวสัดิ ์ กรรมการบรษัิท / กรรมการบรหิาร I และ II I  I 

6.  นายจ านรรจ ์  กลุนรตัน ์ กรรมการบรษัิท(กรรมการอิสระ) / กรรมการ
ตรวจสอบ 

I   

7.  นางอารยา   สลัเลขวทิย ์ กรรมการบรษัิท(กรรมการอิสระ) / กรรมการ
ตรวจสอบ 

I   

8. นายปิยะพงษ ์ เวชชเศรษฐนนท ์    I 
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X = ประธานคณะกรรมการบรษิัท 
I = กรรมการบรษิัท 
II = กรรมการบรหิาร  

9.5 การก ากบัดูแลเร่ืองการใช้ขอ้มูลภายใน  

บรษัิทใหค้วามส าคญักบัการดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายในใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยยดึหลกั
ธรรมาภิบาล ความซื่อสตัยส์จุรติในการด าเนินธุรกิจ และเพื่อใหแ้นใ่จวา่ นกัลงทนุในหลกัทรพัยข์องบรษัิทไดร้บัสารสนเทศ
ที่เช่ือถือไดอ้ยา่งเทา่เทียมกนั และทนัทว่งที บรษัิทจึงไดก้ าหนดระเบียบการก ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายในและระเบียบการ
ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
และมุง่เนน้ความโปรง่ใสในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

(1) บริษัทจะใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารของบริษัท รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือ
การเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทียบเทา่ (ตามค านิยามของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย) เก่ียวกับหนา้ที่ในการจัดท าและรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัท ตามมาตรา  59 และบท
ก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ .ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
รวมทัง้การรายงานการไดม้าหรอืจ าหนา่ยหลกัทรพัยข์องบรษัิท ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แหง่
พระราชบญัญตัิดงักลา่ว 

(2) ก าหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทียบเทา่ของบรษัิท จดัท า และเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องตนที่
ถืออยู่ในบริษัท และของคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ตามมาตรา  59 ครัง้แรกที่ไดร้บัการแต่งตัง้ เป็นกรรมการ 
หรอืผูบ้รหิาร และทกุครัง้ ที่มีการเปลีย่นแปลง โดยสง่ผา่นมายงัเลขานกุารบรษัิท เพื่อน าสง่ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์กุครัง้ ตามระยะเวลาที่ก าหนด และก าหนดใหเ้ลขานกุารบรษัิทสรุปรายงานการถือครอง
หลกัทรพัยแ์ละการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยต์่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรบัทราบเป็นประจ าทุกหก  (6) 
เดือน 

(3) ก าหนดหา้มมิใหก้รรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระส าคญั ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัยซ์ือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขายหรือชกัชวนใหบ้คุคลอื่นซือ้ ขาย 
เสนอซือ้ หรือเสนอขาย ซึ่งหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ื่น  (ถา้มี) ของบริษัท ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม ในช่วงเวลาก่อนที่จะ
เผยแพรง่บการเงินหรอืเผยแพรเ่ก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษัิท จนกวา่บรษัิทจะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูตอ่
สาธารณชนแลว้ โดยบริษัทจะแจง้ใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือ
การเงินที่เป็นระดบัผูจ้ัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่างดการท ารายการขา้งตน้อย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาอย่าง
นอ้ยสามสิบ (30) วนัลว่งหนา้ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะ และควรรอไปอีกอย่างนอ้ยยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงภายหลงั
การเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณะแลว้ จึงจะสามารถท ารายการขา้งตน้ได  ้

(4) ก าหนดหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ของบริษัท และบริษัทย่อย ใชข้อ้มูลภายในของบริษัท และ
บริษัทย่อย ที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรพัยข์องบริษัท ซึ่งยงัมิไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ ซึ่ง
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ตนไดล้ว่งรูม้าในต าแหนง่หรอืฐานะเชน่นัน้ มาใชเ้พื่อการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรอืชกัชวนใหบ้คุคลอื่นซือ้ ขาย เสนอ
ซือ้ หรือเสนอขาย ซึ่งหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ื่น (ถา้มี) ของบริษัท ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าการกระท า ดงักลา่ว
จะท าเพื่อประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ้ื่น หรือน าขอ้เท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อ ใหผู้อ้ื่นกระท าดงักล่าว โดยตนไดร้บั
ผลประโยชนต์อบแทนหรอืไมก็่ตาม 

(5) ก าหนดหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ของบริษัท และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน ที่ลาออกแลว้ เปิดเผยขอ้มลูภายใน หรือความลบั ตลอดจนขอ้มลูความลบัของคู่คา้ ที่ตนไดร้บัทราบจากการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ใหบ้คุคลภายนอกรบัทราบ แมว้่าการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วจะไม่ท าใหเ้กิดผลเสียหายแก่บริษัท บริษัทย่อย 
หรอืคูค่า้ก็ตาม 

(6) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัท และบริษัทย่อยจะไม่เปิดเผยขอ้มูลภายใน และจะไม่ใชต้  าแหน่ง
หนา้ที่ หรอืน าขอ้มลูภายใน หรอืสารสนเทศที่มีสาระส าคญัซึง่ไดร้บัรู ้หรอืรบัทราบในระหวา่งปฏิบตัิงาน ซึง่ยงัไมไ่ดเ้ปิดเผย
ตอ่สาธารณะ ไปแสวงหาประโยชนใ์นทางมิชอบ หรอืเปิดเผยกบับคุคลภายนอกเพื่อประโยชนข์องตนเอง หรอืบคุคลอื่น ไม่
วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม โดยไมค่  านงึวา่จะไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรอืไม่ 

(7) ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ของบรษัิทและบรษัิทย่อย หรอือดีตกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
ที่ลาออกแลว้ มีหนา้ที่เก็บรกัษาความลบัและ/หรือขอ้มลูภายใน หา้มมิใหก้รรมการผูบ้ริหาร และพนกังาน ของบริษัทและ
บรษัิทยอ่ย น าความลบัและ/หรอื ขอ้มลูภายในของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยไปใชป้ระโยชนแ์ก่บรษัิทอื่น 

(8) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ของบริษัทและบริษัทยอ่ย มีหนา้ที่ปฏิบตัิตามแนวทางการใชข้อ้มลูภายในของ
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535  (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม)  รวมถึงกฎเกณฑอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

9.6 รายงานประจ าปี  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฎในรายงานประจ าปี การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นการจดัท าตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป โดย
เลอืกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฎิบตัิสม ่าเสมอ และใชด้ลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัท า รวมทัง้ก าหนดให้
มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลเก่ียวกับคุณภาพของรายการทางการเงิน และเป็นผูใ้หค้วามเห็นต่อคณะกรรมการ
บรษัิท 

9.7 ความรับผิดชอบตอ่สังคม (Corporate Social Responsibilities) 

บริษัทมีเป้าหมายหลกัในการพฒันาธุรกิจใหเ้ติบโตควบคูไ่ปกบัการรกัษาสมดลุกบัสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และผูม้ีสว่น
ไดเ้สียอันเกิดจากการด าเนินธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ตามขอ้ก าหนดทาง
กฎหมาย และจรรยาบรรณธุรกิจ อนัท าใหอ้ยูร่ว่มกนัในสงัคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสขุ โดยมีสว่นตอบแทนรบัผิดชอบตอ่สงัคม
และชมุชนสว่นรวม 

ผูบ้ริหารมีวิสยัทศันใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งหวงัใหเ้กิดประโยชนต์อ่ผูบ้ริโภคเป็นส าคญั และค านึงถึง
ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม แตเ่นื่องจากปัจจบุนั ทางบรษัิทอยูร่ะหวา่งปรบัปรุงพฒันาธุรกิจใหม้ีศกัยภาพในการแขง่ขนัและ
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การสรา้งรายไดใ้หม้ีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึง่ทางบรษัิทจะจดัท าแผนการด าเนินงานดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพตอ่ไป 

(1) นโยบายภาพรวม 

บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดลอ้ม ลกูคา้ พนกังาน และบคุคลอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบับรษัิท รวมถึงผูถื้อหุน้รายยอ่ยทกุราย โดยการปฎิบตัิอยา่งเสมอภาคเทา่เทียม และใหค้วามยตุิธรรมแกท่กุสว่น
งาน  

การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น บริษัทจะไมร่ว่มท าธุรกรรมใดๆ ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นการสง่เสริมใหเ้กิดการ
คอรร์ปัชั่น และบริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในวางนโยบายที่ป้องกันการด าเนินกิจการใดๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต
คอรร์ปัชั่นภายในองคก์ร 

การเคารพสทิธิมนษุยชน บรษัิทใหค้วามส าคญักบัพนกังานทกุคนอยา่งเสมอภาค โดยพนกังานทกุระดบัตอ้งปฎิบตัิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบของบรษัิท เช่น การประพฤติจรยิธรรมทางธุรกิจ กฎระเบียบดา้นความปลอดภยั กฎระเบียบของ
บริษัท เป็นตน้ นอกจากนัน้ องคก์รยงัสง่เสริมใหพ้นกังานใชส้ิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างาน เช่น การด าเนินการใหพ้นกังาน
ไดร้บัสทิธิประโยชนต์า่งๆ จากส านกังานประกนัสงัคม สทิธิประกนัชีวิตกลุม่ สทิธิการตรวจสขุภาพประจ าปี  เป็นตน้ 

การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทจดัจา้งพนกังานทัง้พนกังานประจ า และพนกังานชั่วคราว ตามอตัรา
ค่าจา้งที่ก าหนดตามตลาดแรงงาน ระยะเวลาท างาน และวนัหยดุพกัผ่อน รวมถึงสวสัดิการต่างๆ ก าหนดตามกฎหมาย
แรงงาน 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทให้ความส าคัญในล าดับแรกที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยค านึงถึง
ผลประโยชนท์ี่ผูบ้ริโภคควรไดร้บัจากการซือ้หอ้งชดุของบรษัิท โดยใหผู้บ้รโิภคตรวจสอบหอ้งชดุก่อนท าสญัญา และบรษัิท
ยืดหยุ่นใหก้ับลูกคา้ เช่น ขยายระยะเวลาการช าระเงิน หรือการโอนหอ้งชุด หากลูกคา้รายใดมีปัญหาเรื่องแหล่งเงิน 
เนื่องจากการขัน้ตอนการพิจารณาสนิเช่ือของสถาบนัการเงิน เป็นตน้ 

การดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม บริษัทใหค้วามส าคญักบัสิ่งแวดลอ้ม โดยเนน้การอนรุกัษ์ธรรมชาติ และไม่สรา้งมลพิษ
ใหก้บัชมุชน และสงัคมโดยรอบ บรษัิทจะเลอืกโครงการท่ีจะลงทนุพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดยพิจารณาจากสภาพแวดลอ้ม
ในบรเิวณใกลเ้คียง เช่น ไมค่วรอยูใ่กลก้บัโรงงานอตุสาหกรรม เป็นตน้  

(2) การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทไม่เคยถูกหน่วยงานของรฐัหรือเอกชนรายใดตรวจสอบในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และชุมชน 
รวมถึงการฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ เก่ียวกบัเรือ่งดงักลา่ว  

(3) นโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอรรั์บชั่น 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 12/2562 เมื่อวนัที่ 2 ธันวาคม 2562 ไดม้ีมติอนมุตัินโยบายการต่อตา้นการ
ทจุรติหรอืคอรร์ปัชั่น โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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บรษัิทยดึมั่นการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจรยิธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงาน ตลอดจนใหค้วามส าคญัใน
การสนบัสนนุการด าเนินงานของภาครฐัตอ่เรื่องการปลกูจิตสานึก ค่านิยม คณุธรรม จริยธรรม อย่างเขม้แข็ง เพื่อป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติ และยกระดบัภาพลกัษณค์วามโปรง่ใสของประเทศไทยใหไ้ดม้าตรฐานสากล 

บริษัทต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบ ทัง้ภายนอกและภายในองคก์ร โดยไดป้ฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง เช่น การเปิดเผยและรายงานเหตกุารณส์ าคญัของบรษัิท รวมถึงรายงานทางการเงินท่ีถกูตอ้ง โปรง่ใส 
ทนัต่อเหตกุารณ ์นอกจากนี ้บริษัทไดจ้ดัท าคู่มือปฏิบตัิงานอย่างชดัเจนที่อยู่บนพืน้ฐานของระบบการควบคมุภายในที่ดี 
รวมถึงมีการตรวจสอบโดยส านกัตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นประจ าสม ่าเสมอ และมีการตรวจสอบงบการเงินโดย
ผูส้อบบญัชีภายนอกที่มีความอิสระและไดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
เพื่อเป็นการปอ้งกนัและขจดัปัญหาการทจุริตภายในองคก์ร รวมถึงดแูลการด าเนินธุรกิจของบรษัิทและกลุม่บรษัิททัง้หมด
ไมใ่หม้ีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่น โดยจะไมจ่่ายเพื่อใหเ้กิดการไดง้านหรอืธุรกิจในลกัษณะไมเ่ป็นธรรม 

ตลอดจนบริษัทใหค้วามส าคญักบัการรบัและการจ่ายสินบน โดยหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัท
เรียกรอ้งหรือรบัสินน า้ใจหรือใหก้ารสนบัสนุนการทุจริตและคอรร์ปัชั่นในทุกรูปแบบ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ไม่ว่ าเพื่อ
ตนเองหรือเพื่อผูอ้ื่น จากบคุคลที่รว่มท าธุรกิจดว้ย และหา้มการจ่ายเงินหรือใหค้วามช่วยเหลือที่ถือว่าเป็นการติดสินบน
หรือใหผ้ลประโยชน ์นอกจากนี ้ยังจัดอบรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในกลุ่มพนักงาน ตลอดจนคู่ค  า้ พรอ้มทัง้สนับสนุน
หน่วยงานภาครฐัและภาคประชาสงัคมต่าง ๆ รณรงคก์ารต่อตา้นคอรร์ปัชั่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และพฒันา
มาตรการการตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่นใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายที่เก่ียวขอ้งรวมถึงหลกัปฏิบตัิดา้นศีลธรรม โดยจดัใหม้ี
การประเมินความเสีย่งในกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งหรือสุม่เสี่ยงตอ่การทจุรติและคอรร์ปัชั่นและน ามาจดัท าเป็นคูม่ือแนวทางใน
การปฏิบตัิแก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียน การแจง้เบาะแสการกระท าความผิดและการทุจริต  
(Whistle-Blowing Policy)  ขึน้เพื่อก าหนดแนวปฏิบตัิที่โปร่งใสและเที่ยงธรรมและก าหนดช่องทางในการรายงานและ
สนบัสนนุใหพ้นกังานทกุคนใหข้อ้มลูรายงานเบาะแสการกระท าผิดหรอืการทจุรติใดๆ ที่เกิดขึน้ในบรษัิท ซึง่เป็นการปอ้งกนั
และปราบปรามการกระท าผิดและการทจุรติที่อาจเกิดขึน้ในองคก์ร และช่วยใหส้ามารถตรวจพบและลดความเสยีหายจาก
การกระท าผิดหรือการทจุรติ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุใหพ้นกังานและผูม้ีสว่นไดเ้สียมีสว่นรว่มในการสอดสอ่ง
ดูแลการด าเนินงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ตลอดจนใหม้ีการแจ้งรายงานและขอ้รอ้งเรียนในกรณีที่เกิดการกระท าผิด  หรือการส่อใหเ้กิดการกระท าผิด หรือการ
ประพฤติมิชอบ โดยบริษัทไดก้ าหนดใหม้ีมาตรการในการด าเนินการกรณีที่มีการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือการ
รอ้งเรยีน มาตรการปกปอ้งและคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสและผูถ้กูรอ้งเรยีนกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ดงันี  ้

บุคคลที่สามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียน   

พนกังาน เจา้หนา้ที่ท่ีเก่ียวขอ้ง หรอืบคุคลภายนอกที่พบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงบคุคลที่ไดร้บัผลกระทบจาก
การด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ที่ฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรฐั หรือหลกัการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและระเบียบ
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ขอ้บงัคบัของบริษัท รวมถึงการกระท าที่อาจสอ่ถึงการทจุริต ทัง้นี ้บริษัทฯ สง่เสริมใหผู้แ้จง้เรื่องรอ้งเรียนเปิดเผยตวัตนให้
ทราบ และใหข้อ้มลูหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอ 

ขอบเขตการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 

 การกระท าผิดกฎหมาย ทจุรติ ระเบียบบรษัิท หรอืการท าผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

 ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในท่ีบกพรอ่ง 

 เรือ่งที่มีผลกระทบตอ่ประโยชน ์หรอืช่ือเสยีงของบรษัิท 

ช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

บรษัิทไดม้อบหมายให ้นายสเุทพ พงษ์พิทกัษ์ เป็นผูพ้ิจารณารบัเรือ่งแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน การกระท าที่อาจท า
ใหเ้กิดความสงสยัไดว้่าเป็นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั่น ที่เกิดขึน้กับบริษัท ทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม  ซึ่งผูร้อ้งเรียน
จะตอ้งระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน หรือหลกัฐาน หรือขอ้มลูที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ 
รวมถึงแจง้ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดตอ่ได ้โดยผา่นช่องทางตา่ง ๆ ดงันี  ้

 สง่เรือ่งผา่นกลอ่งความคิดเห็นประจ าบรษัิท 

 ติดตอ่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

E-mail: naravadee.w@b52.co.th 

Tel: 02 656 0189 ตอ่ 101 

 ติดตอ่ประธานกรรมการตรวจสอบ 

E-mail: suthep.p2015@gmail.com  

 ติดตอ่เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

E-mail: somchai.w@b52.co.th 

Tel: 02 656 0189 ตอ่ 111 

 ติดตอ่นกัลงทนุสมัพนัธ ์

E-mail: ir@b52.co.th 

Tel: 02 656 0189 ตอ่ 111 

การด าเนินการของบริษัทเม่ือได้รับข้อร้องเรียน 

(1) เมื่อไดร้บัการแจง้เบาะแส ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจะเป็นผูด้  าเนินการตรวจสอบ รวบรวมขอ้เท็จจริงหรือมอบหมายให้
บคุคลหรอืหนว่ยงานท่ีไวว้างใจเป็นผูต้รวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

(2) หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบวา่ ขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีมี มีเหตอุนัควรเช่ือไดว้า่มีผูท้ี่ถกูกลา่วหาไดก้ระท าการ
ใหส้ินบนและคอรร์ปัชั่นจริง บริษัทจะใหส้ิทธิผูถ้กูกลา่วหาไดร้บัทราบขอ้กลา่วหาและใหส้ิทธิผูถ้กูกลา่วหาพิสจูน์
ตนเอง โดยการหาขอ้มลูหรือหลกัฐานเพิ่มเติมที่แสดงใหเ้ห็นวา่ตนเองไม่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าตามที่ไดถ้กู
กลา่วหา 
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(3) หากผูถ้กูกลา่วหา ไดก้ระท าการใหส้นิบนและการคอรร์ปัชั่นจรงิ ตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ี
บริษัทไดก้ าหนดไว ้รวมถึงหากการกระท าดงักลา่วนัน้ผิดกฎหมาย จะตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมายดว้ย ทัง้นี ้โทษ
ทางวินยัตามระเบียบของบริษัทค าตดัสินของประธานเจา้หนา้ที่บริหารถือเป็นที่สดุและรายงานแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบรบัทราบตอ่ไป 

(4) ผูแ้จง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนจะตอ้งกระท าการโดยสจุริต หากบริษัทพบมีการแจง้เบาะแส  หรือขอ้รอ้งเรียนโดย
ไม่สุจริต หรือมีเจตนาในการกลั่นแกลง้ใหผู้อ้ื่นไดร้บัความเสียหาย เสื่อมเสียช่ือเสียง ฯลฯ โดยบุคคลนัน้เป็น
พนกังานของบริษัทตอ้งไดร้บัโทษทางวินยัตามระเบียบที่ก าหนดไว ้แต่กรณีบุคคลนัน้เป็นบุคคลภายนอก และ
บรษัิทไดร้บัความเสยีหาย บรษัิทจะพิจารณาด าเนินคดีกบับคุคลนัน้ ๆ ดว้ย 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการรอ้งเรยีนเป็นเรือ่งที่ส  าคญั เช่น เป็นเรือ่งที่กระทบตอ่ช่ือเสยีงภาพลกัษณห์รอืฐานะทางการเงิน
ของบริษัท ขดัแยง้นโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือเก่ียวขอ้งกับผูบ้ริหารระดบัสงูและกรรมการบริษัท เป็นตน้ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรับเรื่อง หาข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษัิท ใหร้ว่มกนัพิจารณาและก าหนดโทษตามที่เห็นสมควร 

การลงโทษทางวินัยและการด าเนินการทางกฎหมาย 

(1) บริษัทจะด าเนินการลงโทษทางวินยัแก่พนกังานผูฝ่้าฝืนการปฏิบตัิตามนโยบายนี ้รวมถึงผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงที่
เพิกเฉยต่อการกระท าผิดหรอืรบัทราบวา่มีการกระท าผิดแตไ่ม่ด าเนินการจดัการใหถ้กูตอ้งซึง่มีบทลงโทษทางวินยั
จนถึงขัน้ใหอ้อกจากงาน การไม่ไดร้บัรูถ้ึงนโยบายฉบบันีแ้ละ  /หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้ง
ในการไมป่ฏิบตัิตามได ้ 

(2) ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้  /ใหบ้ริการ หรือผูร้บัเหมาใดๆ ของบริษัทที่ฝ่าฝืนหลกัเกณฑต์าม
นโยบายฉบบันี ้หรือใหข้อ้มลูที่ไม่ถกูตอ้งเมื่อเจา้หนา้ที่สอบสวนของบริษัทไดส้อบถามขอ้มลูเก่ียวกบัการกระท าที่
อาจขดัตอ่นโยบายฉบบันี ้อาจถกูบอกเลกิสญัญาได ้

การแจ้งผลกับผู้ร้องเรียน 

บริษัทจะแจง้ความคืบหนา้และผลการพิจารณาเรื่องรอ้งเรียนการกระท าผิดและการทจุริต  ใหก้ับผูร้อ้งเรียนที่ได้
เปิดเผยช่ือ ที่อยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์ อีเมล หรอืช่องทางติดตอ่อื่นๆ ไว ้ อยา่งไรก็ตามในบางครัง้ ดว้ยเหตผุลความจ าเป็น
ในเรื่องขอ้มลูสว่นบคุคล และรกัษาความลบั บริษัทอาจไมส่ามารถใหข้อ้มลูในรายละเอียดเก่ียวกบัการสอบสวนหรอืการ
ลงโทษทางวินยั 

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

(1) ผูแ้จ้งเรื่องรอ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสจะไดร้บัการคุม้ครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัท เช่น ไม่มี การ
เปลีย่นแปลงต าแหนง่งาน ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน พกังาน ขม่ขู ่รบกวนการปฏิบตัิงาน เลกิจา้งหรอืการกระท า
อื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผูแ้จง้เรือ่งรอ้งเรียน หรือผูแ้จง้เบาะแสดงักลา่ว ส าหรบัขอ้มลูเก่ียวกบัเรื่องรอ้งเรียน บริษัทฯ 
จะเก็บรกัษาเป็นความลบั ไมเ่ปิดเผยตอ่ผูไ้มเ่ก่ียวขอ้ง เวน้แตท่ี่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย   

(2) บคุคลที่เก่ียวขอ้งที่ไดร้บัทราบเรือ่งหรอืขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัเรือ่งรอ้งเรียน จะตอ้งรกัษาขอ้มลูใหเ้ป็นความลบั และ
ไม่เปิดเผยต่อบคุคลอื่น เวน้แต่ที่จ  าเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืน น าขอ้มลู
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ออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะด าเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ /หรือ ด าเนินการทาง
กฎหมาย แลว้แตก่รณี 

(3) บริษัทจะเปิดเผยขอ้มลูเท่าที่จ  าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผูร้ายงาน แหลง่ที่มาของ
ขอ้มลู หรอืบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

(4) ผูท้ี่ไดร้บัความเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสม และเป็นธรรม 
(5) ถือเป็นหนา้ที่ของผูบ้งัคบับญัชา หรอืหวัหนา้หนว่ยงานของผูท้ี่ถกูรอ้งเรยีนทกุคน ในการใชด้ลุพินิจสั่งการท่ีสมควร 

เพื่อคุม้ครองผูร้อ้งเรียน พยานและบุคคลที่ใหข้อ้มูลในการสืบสวนสอบสวนมิใหต้อ้งรับภยันตรายและความ
เดือดรอ้น หรอืความไมช่อบธรรมอนัเนื่องมาจากการรอ้งเรยีน การเป็นพยานหรอืการใหข้อ้มลู  

(6) ทัง้นี ้บริษัทจะจดัเก็บรกัษาขอ้มลูไวเ้ป็นความลบั ตลอดการสอบสวน การพิจารณาลงโทษและการด าเนินการทาง
กฎหมาย 
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10. การควบคุมภายใน และรายการระหว่างกนั 

 

10.1 การควบคุมภายใน  

 

10.1.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัระบบควบคุมภายในของบริษัท  

ผูบ้รหิารของบรษัิทยดึมั่นในความซื่อสตัยส์จุรติ และความมีจรยิธรรม ในการด าเนินธุรกิจใหม้ีความเป็นธรรมแกท่กุ
ฝ่าย ทัง้ต่อลกูคา้ suppliers และส่วนรวม ฝ่ายบริหารของบริษัทไดพ้ิจารณาถึงการประกอบธุรกิจของบริษัทว่า มีปัจจยั
ใดบา้งที่เป็นความเสี่ยงทัง้ที่มาจากภายนอกและภายใน มีการวิเคราะหว์่าเหตกุารณใ์ด ที่จะท าใหปั้จจยัที่เป็นความเสีย่ง
นัน้เกิดขึน้ และหาวิธีปอ้งกนัแกไ้ข มอบหมายหนา้ที่ความรบัผิดชอบ ใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งไปด าเนินการ 

บรษัิทไดจ้ดัท าระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยเฉพาะธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซือ้ เพื่อไมใ่หเ้กิด
การทจุรติ และยกเลกิวิธีการปฏิบตัิงานท่ีไมเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรท่ีปฏิบตัิกนัมานาน โดยมีทัง้การกระจายอ านาจ และการ
รวมอ านาจตามความเหมาะสมกับขนาดองคก์ร มีการทบทวนและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสรา้งองคก์รที่
เปลีย่นไป 

มีการก าหนดขอบเขตอ านาจ และการอนมุตัิรายการจ่ายเงินของฝ่ายบริหารไว ้โดยแยกอ านาจการอนมุตัิซือ้ และ
อนมุตัิจ่ายออกจากกนัอยา่งเด็ดขาด รายการที่ผูบ้ริหารมีอ านาจอนมุตัิ ได้แก่ รายการซือ้ ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการผลิต การ
ขาย และค่าใชจ้่ายพนกังาน ที่เกิดขึน้ตามปกติเทา่นัน้ นอกนัน้ตอ้งน าเขา้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนมุตัิ เช่น 
การซือ้ขายเครือ่งจกัรหลกั การซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย ์การซือ้ขายเงินลงทนุ การประเมินการดอ้ยคา่ของทรพัยส์นิ เป็นตน้  

บริษัทมีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีอย่างครบถว้นและไดใ้ชน้โยบายการบญัชีตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ไดม้ีมติอนุมตัิใหแ้ต่งตัง้ 
บริษัท แอสเซนท ์แอดไวเซอรี่ จ ากัด ใหป้ฏิบัติหนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษัท เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบการ
ควบคมุภายในส าหรบัปี 2563  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นวา่บรษัิทผูต้รวจสอบภายในดงักลา่ว เป็นบรษัิทท่ีดแูลการตรวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ  มีความเช่ียวชาญ มีมาตรฐานในการท างาน มีแผนงานตรวจสอบท่ีชดัเจน และมีประสบการณด์า้นการ
ตรวจสอบ  

การแต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายในดงักล่าว เป็นกรณีใชบ้ริการจากนิติบุคคลหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดย
บรษัิท แอสเซนท ์แอดไวเซอรี ่จ ากดั จดทะเบียนจดัตัง้เป็นนิติบคุคล ประเภทบรษัิทจ ากดัตอ่นายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที่ 3 ตลุาคม 2561 ซึ่งด าเนินธุรกิจใหบ้ริการวางระบบควบคมุภายใน บริการตรวจสอบ
ภายในและใหค้  าปรกึษาทางธุรกิจ   โดยมีนางสาวภคอร อศัวะทชัชภร  เป็นกรรมการผูจ้ดัการ โดยบคุลากรหลกัที่ท  าหนา้ที่
เป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายในใหแ้ก่บรษัิทส าหรบัปี 2563 ไดแ้ก่ นางสาวภคอร อศัวะทชัชภร  
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 สืบเนื่องจากการเปลี่ยนธุรกิจและโครงสรา้งองคก์รใหม่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหป้รบัปรุง ทบทวน
ระบบการควบคมุภายในของบรษัิทใหส้อดรบักบัสภาพธุรกิจ และโครงสรา้งองคก์ร 

 ในระหว่างปี 2563  บริษัทภายนอกที่ท  าหนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบภายในใหแ้ก่บริษัท ไดท้ าการตรวจสอบภายใน
ประจ าไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน ส าหรบั
กระบวนการตา่ง ๆ  เพื่อใหม้ั่นใจวา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และสามารถสรา้งความเช่ือมั่นไดว้า่ระบบ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพโปรง่ใส และตรวจสอบได ้และสนบัสนุนใหบ้ริษัทด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
เติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน  โดยบริษัทผูต้รวจสอบภายในไดร้ายงานผลการตรวจสอบภายในประจ าไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ของ
บริษัทใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเพื่อทราบ  โดยรายงานผลการตรวจสอบการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามขอ้เสนอแนะที่ระบใุนรายงานประเด็นคงคา้งจากผูต้รวจสอบภายในรายเดิมของบริษัท รอบการตรวจไตรมาสที่ 3 ปี 
2563  และหลงัการปรบัปรุงกระบวนการควบคุมภายในพบว่าการก าหนดขัน้ตอนการท างานในบางหน่วยงานยังไม่
ครอบคลมุการปฏิบตัิงานของพนกังานอีกทัง้จากการสอบทานเอกสารที่เก่ียวขอ้ง การระบขุอบเขตการรบัผิดชอบในการ
ท างานยงัไม่ชัดเจนในแต่ละระบบงานที่ไดท้  าการตรวจสอบในรอบดงักล่าว   อย่างไรก็ตามเพื่อใหม้ั่นใจว่าในบริษัทมี
กระบวนการควบคุมภายในที่ดี พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างาน กระบวนการท างานเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้ สามารถสนบัสนนุใหบ้ริษัทด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งใน
แต่ละฝ่ายควรจะใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ ติดตามก ากบัดแูล ใหค้  าแนะน าเพื่อใหก้ารปฏิบตัิงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั รวมถึงสามารถแกปั้ญหาตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งทนัเวลา   

 นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัไดใ้หค้  าแนะน าถงึการด าเนินการในอนาคตเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการของ
กฎหมายที่ออกใหมด่ว้ยวา่ บรษัิทจะตอ้งวางแผนจดัท า เพื่อก าหนดนโยบายการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล ตามกฎหมายวา่ดว้ย
การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (PDPA)  และนโยบายการเก็บรกัษาขอ้มลู หนงัสือใหค้วามยินยอม ทัง้สว่นพนกังาน ลกูคา้ 
คูค่า้ และ Supplier  ที่ติดตอ่กบับรษัิทตอ่ไป   

 

10.1.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีต่่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความเห็นที่ตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท  

 

10.1.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2563  เมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดอ้นุมตัิใหแ้ต่งตัง้ บริษัท 
แอสเซนท ์แอดไวเซอรี่ จ ากัด ใหป้ฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษัท เพื่อปฏิบตัิงานตรวจสอบการควบคุม
ภายในส าหรบัปี 2563  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นวา่บรษัิทผูต้รวจสอบภายในดงักลา่ว เป็นบรษัิทท่ีดแูลการตรวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ  มีความเช่ียวชาญ มีมาตรฐานในการท างาน มีแผนงานตรวจสอบท่ีชดัเจน และมีประสบการณด์า้นการ
ตรวจสอบ  
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การแต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายในดงักล่าว เป็นกรณีใชบ้ริการจากนิติบุคคลหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดย
บรษัิท แอสเซนท ์แอดไวเซอรี ่จ ากดั จดทะเบียนจดัตัง้เป็นนิติบคุคล ประเภทบรษัิทจ ากดัตอ่นายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที่ 3 ตลุาคม 2561  ซึ่งด าเนินธุรกิจใหบ้ริการวางระบบควบคมุภายใน บริการตรวจสอบ
ภายในและใหค้  าปรกึษาทางธุรกิจ   โดยมีนางสาวภคอร อศัวะทชัชภร  เป็นกรรมการผูจ้ดัการ โดยบคุลากรหลกัทีท่  าหนา้ที่
เป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายในใหแ้ก่บรษัิทส าหรบัปี 2563   ไดแ้ก่ นางสาวภคอร อศัวะทชัชภร  

ทัง้นีก้ารพิจารณา อนมุตัิ แตง่ตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหนง่หวัหนา้ตรวจสอบภายในของบรษัิทจะต้องไดร้บั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

10.2 รายการระหว่างกนั 

กิจการและบคุคลที่มีความสมัพนัธก์บับริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่า
หนึ่งแห่ง โดยที่บคุคลหรือกิจการนัน้มีอ  านาจควบคมุบริษัท หรือถกูควบคมุโดยบริษัท หรืออยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั
กบับริษัท รวมถึงบริษัทที่ด  าเนินธุรกิจการลงทนุ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการที่เก่ียวขอ้งกบั
บริษัท บริษัทรว่มและบคุคลที่เป็นเจา้ของสว่นไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือ
กิจการ ผูบ้ริหารส าคญัรวมทัง้กรรมการและพนกังานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครวัที่ ใกลชิ้ดกบับคุคลเหลา่นัน้ 
กิจการและบคุคลทัง้หมดถือเป็นบคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิท 

ในระหว่างปี 2563 บริษัท มีธุรกรรมรายการระหว่างกนัที่เกิดขึน้กบับคุคลและบริษัทที่เก่ียวขอ้งกนัอนัมีนยัส าคญั   
พอสรุปไดเ้ป็นท่ีสงัเขป  ดงันี ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บรษัิทมีสญัญาเงินใหกู้ย้ืมแก่บรษัิทยอ่ย (บรษัิท ทนัใจ ดิสทรบิิวชั่น จ ากดั และ บรษัิท 
ทนัใจดี มนันี่ เซอรว์ิส จ ากดั)  จ านวนเงิน  3 ลา้นบาท และ 1 ลา้นบาท ตามล าดบั  โดยคิดอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.50 ต่อ
ปี  และ 0.50 ตอ่ปี ตามล าดบั  

และในระหวา่งปี 2563   บรษัิทไดต้กลงท าสญัญาคา่ที่ปรกึษากบันายปิยะพงษ ์ เวชชเศรษฐนนท ์ ซึง่เป็นกรรมการ
ของบริษัทย่อย (บริษัท ทนัใจดี มนันี่ เซอรว์ิส จ ากดั)  โดยก าหนดอตัราเดือนละ 125,000 บาท โดยระยะเวลาของสญัญา 
3 ปี  นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2566  

 

10.2.1  มาตรการ หรือขัน้ตอนในการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

บรษัิทมีหลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ที่มีเง่ือนไขทางการคา้โดยทั่วไป ในการท าธุรกรรมระหวา่งบรษัิท และ
บริษัทย่อย กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง โดยใหฝ่้ายบริหารสามารถอนมุตัิการท าธุรกรรมดงักลา่ว 
หากธุรกรรมเหลา่นัน้ มีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกนั ดว้ยอ านาจตอ่รองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลที่มีความ
เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการคุม้ครองผูล้งทนุในกรณีที่มีรายการระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในอนาคต ทางบริษัท
จะจัดให้มีการก าหนดประเภทรายการ ราคาและเง่ือนไขต่างๆของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถ
ตรวจสอบและเปิดเผยรายการดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีที่มีการท ารายการระหว่ างกันซึ่งเป็น



 

สว่นท่ี 2 หนา้ที ่51 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

รายการท่ีเป็นปกติธุรกิจ กลา่วคือ รายการท่ีเคยเกิดขึน้มากอ่นและเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบรษัิทและ/หรอื
เป็นรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ทัง้นีฝ่้ายบรหิารจะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมที่มีขนาดเกินกวา่ 20 ลา้นบาท หรอื 3% ของ มลูคา่สนิทรพัยท์ี่
มีตวัตนสทุธิ (NTA) ตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อรายงานตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

ในกรณีที่มีรายการระหว่างกนัที่เป็นรายการที่ไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของ
บรษัิท และอาจเป็นรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจะด าเนินการใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ไดม้ีการพิจารณาในเบือ้งตน้ก่อนที่จะมีการอนุมัติเพื่อเขา้ท ารายการ บริษัทจะจัดใหม้ีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการท่ีมีกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุเพื่อดแูลใหร้ายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งยตุิธรรมและมีนโยบายการ
ก าหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สียไมม่ีสิทธิออกเสียงในรายการดงักลา่ว หากคณะกรรมการตรวจสอบ
ไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัใดๆ บรษัิทจะไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญอิสระ หรอื ผูส้อบบญัชีของบรษัิทเป็น
ผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพื่อน าไปรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท หรือผูถื้อหุน้ตามความ
เหมาะสม 

 

10.2.2 หลกัการเกี่ยวกบัข้อตกลงทางการค้าที่มีเงือ่นไขการคา้โดยทั่วไป ในการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทและ/
หรือบริษัทยอ่ย กับกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้ง 

บริษัทถือเป็นนโยบายที่ส  าคญัที่จะไมใ่หก้รรมการ ผูบ้ริหาร และบคุคลอื่นที่มีความเก่ียวขอ้งกนั ใชโ้อกาสจากการ
เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลอื่นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนักบับรษัิทแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน จึงก าหนดเป็นขอ้ปฏิบตัิ
ส  าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลอื่นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับรษัิทดงัตอ่ไปนี ้

(1) หลกีเลีย่งการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท 

(2) ในกรณีที่จ  าเป็นต้องท ารายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้ท ารายการนั้นเสมือนการท ารายการกับ
บคุคลภายนอก ทัง้นีก้รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลอื่นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสว่นไดเ้สยีในรายการนัน้จะตอ้งไมม่ี
สว่นในการพิจารณาอนมุตัิ 

(3) ในกรณีที่เขา้ขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยจะตอ้งปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มลูรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบรษัิทจดทะเบียนอยา่งเครง่ครดัโดย 

(ก) การท าธุรกรรมที่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไปใน
สถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี จะตอ้งขออนมุตัิหลกัการ และวง เงินในการท าธุรกรรม
ดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบรษัิทหรอืเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบรษัิทไดอ้นมุตัิไวแ้ลว้ 
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(ข) ใหจ้ดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมที่มีขนาดรายการ ตามหลกัการที่ไดผ้่านการอนมุตัิตามขอ้ (3) (ก) เพื่อ
รายงานในที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิททกุไตรมาส หรอืตามความประสงคข์องคณะกรรมการบรษัิท 

(4) ในกรณีที่ธุรกรรมที่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนั ที่ไม่เป็นไปตามลกัษณะรายการคา้ตามขอ้ (3) (ก) ในการท า
ธุรกรรมดงักลา่ว ใหข้ออนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทก่อนท่ีจะมีการท ารายการเป็นครัง้ ๆ ไป 

 

10.2.3  นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษัทมีนโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกนั โดยการท ารายการระหว่างกันในอนาคตนัน้ อาจจะยงัคงมีอยู่ใน
สว่นที่เป็นการด าเนินธุรกิจตามปกติระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัทจะด าเนินการดว้ยความโปรง่ใสตาม
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยจะปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัซึง่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี  

ทั้งนี  ้ในอนาคตหากบริษัทมีการเข้าท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะจัดให้
คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ บรษัิทจะจดัใหบ้คุคลที่มีความรู ้ความช านาญพิเศษ เช่น ผูส้อบ
บญัชี หรอืผูป้ระเมินราคาทรพัยส์นิท่ีมีความเป็นอิสระจากบรษัิทและบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ เป็นผูม้ีความเห็นเก่ียวกบั
รายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรูค้วามช านาญพิเศษจะถูกน าไปใช้
ประกอบการตดัสนิของคณะกรรมการหรอืผูถื้อหุน้แลว้แตก่รณี เพื่อใหม้ีความมั่นใจวา่การเขา้ท ารายการดงักลา่วจะไมเ่ป็น
การโยกยา้ยหรือถ่ายเทผลประโยชนร์ะหวา่งบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทที่เก่ียวขอ้งหรอืผูถื้อหุน้ของบรษัิท แต่เป็น
การท ารายการท่ีบรษัิทไดค้  านงึถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ทกุรายโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูถื้อหุน้รายยอ่ยเป็นส าคญั 
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แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่3 
งบการเงนิ 

 
 
 



 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ   ผูถื้อหุน้ของบริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของ บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะ
กิจกำร  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
รวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ี แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ของ
บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำน
เฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคของควำมรับผิดชอบ
ของผูส้อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนด
จรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม และ
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ีขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ี
ขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ความไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 

โดยมิได้เป็นกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเง่ือนไข ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี            
31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวนเงิน 62.36 ลำ้นบำท 
และ 60.62 ลำ้นบำทตำมล ำดบั ณ วนัเดียวกัน บริษทัมีขำดทุนสะสมในงบกำรเงินรวมและขำดทุนสะสมในงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรเป็นจ ำนวนเงิน 865.03 ลำ้นบำท และ 863.11 ลำ้นบำทตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ตำมบริษทัมีแผนรองรับสภำพคล่องในกำร
ด ำเนินงำน (ตำมหมำยเหตุ 2) ประกอบกบับริษทัมีผูถื้อหุ้นใหญ่ 2 รำย และผูบ้ริหำร 2 รำย ไดใ้ห้ค  ำมัน่เป็นหนังสือว่ำจะให้กำร
สนับสนุนทำงกำรเงินอย่ำงต่อเน่ืองแก่บริษทั เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ดงักล่ำวแสดงให้เห็นว่ำ บริษทัมีควำมไม่แน่นอนท่ีมี
สำระส ำคญัซ่ึงอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนัยส ำคญัเก่ียวกับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของบริษทั ทั้ งน้ี 
ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจำกเร่ืองน้ี 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมส ำหรับงวดปัจจุบนัขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมโดยรวม
และในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

ความเส่ียง 

ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 16 บริษทัมีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชคิ้ดเป็นร้อยละ 10.97 ต่อสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน
รวม ซ่ึงรำยกำรดงักล่ำว เป็นรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัท่ีเกิดข้ึนในงวดปัจจุบนั  

การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบัญชี 

วธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ต่อเร่ืองดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ไดใ้ชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 

- ตรวจสอบสญัญำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำ และแยกส่วนของสญัญำบริกำรออกจำกสญัญำเช่ำ  
- ตรวจสอบระยะเวลำของสญัญำเช่ำ และสอบถำมฝ่ำยบริหำรเพ่ือดูควำมตั้งใจของฝ่ำยบริหำรในกำรต่ออำยขุอง

สญัญำเช่ำในอนำคต 

- ตรวจสอบแผนธุรกิจและควำมเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำ เพ่ือพิจำรณำระยะเวลำท่ีจะใชใ้นกำรบนัทึกสินทรัพย์
สิทธิกำรใช ้และหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำ 

- ตรวจสอบ มูลค่ำของสินทรัพยส่์วนปรับปรุงท่ีอยูภ่ำยใตส้ัญญำเช่ำ เพ่ือพิจำรณำอำยกุำรใชป้ระโยชน์ของฝ่ำย
บริหำรท่ีคำดหวงัไว ้โดยเทียบกบัอำยขุองสัญญำเช่ำ เพ่ือประเมินควำมตั้งใจของฝ่ำยบริหำรท่ีจะต่ออำยุของ
สญัญำเช่ำในอนำคต และ 

- ตรวจสอบสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรค ำนวณอตัรำคิดลดเพ่ือใหมู้ลคำ่สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชบ้นัทึกดว้ยมูลค่ำปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***/3 



- 3 - 

การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

ความเส่ียง 

ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14 บริษทัอำจมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เหตุเน่ืองจำกผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีขำดทุนของบริษทัยอ่ย กำรพิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนจำกกำรลงทุนในบริษทัยอ่ย พิจำรณำจำกมูลค่ำ
ปัจจุบนัคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนำคตเทียบกบัมูลค่ำตำมบญัชีหลงัจำกกำรปรับปรุง ซ่ึงมูลค่ำปัจจุบนัคิดลดกระแส
เงินสดท่ีจะได้รับในอนำคตนั้ น ตอ้งใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรก ำหนดสมมติฐำนต่ำงๆ เพ่ือให้ได้มำซ่ึงขอ้มูล
คำดกำรณ์ดงักล่ำว ขำ้พเจำ้เห็นวำ่เร่ืองดงักล่ำวมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทัในงวดปัจจุบนั 

การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบัญชี 

วธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ต่อเร่ืองดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ไดใ้ชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 

- เปรียบเทียบมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตำมวธีิมูลค่ำตำมบญัชีหลงัจำกกำรปรับปรุง 
(Adjusted Net Book Value) หรือวิธีประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตท่ีคิดลดเป็นมูลค่ำ
ปัจจุบนั 

- สอบทำนควำมสมเหตุสมผลของสมมติฐำนท่ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะ
ไดรั้บในอนำคตท่ีคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั 

- อ่ำนรำยงำนกำรประชุมท่ีเก่ียวกบักำรประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บดงักล่ำว เพ่ือน ำไปทบทวน
ควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษทั 

- สอบทำนผลประกอบกำรภำยหลังวนัส้ินงวด และให้ฝ่ำยบริหำรทบทวนประมำณกำรให้ใกล้เคียงกับ
ขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน และ 

- ทดสอบกำรค ำนวณเพ่ือพิจำรณำบนัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนใหเ้หมำะสม 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.1 เน่ืองดว้ยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด - 19 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 โดยเลือกน ำแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี 
เร่ือง มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโควิด - 19 ท่ีประกำศโดยสภำวิชำชีพบญัชีมำถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขต่อ
กรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

เร่ืองอ่ืน 

งบกำรเงินของบริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีอ่ืนในส ำนกังำนเดียวกนั และแสดงควำมเห็นอยำ่งไม่มีเง่ือนไขตำมรำยงำนลงวนัท่ี 17 กมุภำพนัธ์ 2563 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีนั้น ขำ้พเจำ้คำดวำ่ขำ้พเจำ้จะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอ่ืนมีควำมขดัแยง้ท่ีมี
สำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้ง
ส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกับผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลเพ่ือให้ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลด ำเนินกำรแก้ไขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ
ขอ้เท็จจริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินรวมท่ี
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
เวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวม 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค์ เพ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินรวมโดยรวมปรำศจำกกำร
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและเสนอรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ยควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผล คือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำร
รับประกนัว่ำกำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี จะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือ
คำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 
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 ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมไม่วำ่จะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้นและได้
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้  ควำมเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด 
เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูลกำร
แสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

 ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม
บริษทั 

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและกำร
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร 

 สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำกหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้
สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำม
ไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี ของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผย
ขอ้มูลในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป
ของขำ้พเจำ้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบัญชีของขำ้พเจำ้ อย่ำงไรก็ตำม
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

 ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลวำ่งบกำรเงินรวมแสดง
รำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำง
ธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมดูแล
และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีส ำคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ี
ไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำก
ขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด
ความเป็นอิสระจากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆท่ีมีนัยส าคญัมากท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะ
เกิดข้ึนขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี คือ นำยจิโรจ ศิริโรโรจน์ 
 
 
 
(นำยจิโรจ ศิริโรโรจน)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5113 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 

วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 87,323,846 42,037,607 83,893,986 41,073,189

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 10 16,847,207 12,070,978 16,727,379 12,069,102

เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 28 - - 4,002,082 -

สินคา้คงเหลือ 11 844 419,650 - 419,650

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 419,884 2,062,743 419,884 2,062,743

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 12 3,821,250 68,120,177 3,821,250 68,120,177

เงินทดรองจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนกิจการทั้งหมด 13 - 30,155,900 - 30,155,900

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 108,413,031 154,867,055 108,864,581 153,900,761

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - 937,500 1,000,000

ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 15 8,732,559 10,423,163 8,688,327 10,423,163

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16 17,188,734 - 17,188,734 -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 17 3,648,779 1,342,979 3,648,779 1,342,979

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 30.2 14,339,462 28,992,684 14,339,462 28,992,684

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,316,728 2,452,480 4,316,728 2,452,480

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 48,226,262 43,211,306 49,119,530 44,211,306

รวมสินทรัพย์ 156,639,293 198,078,361 157,984,111 198,112,067

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 1



บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 18 5,113,943 3,162,458 4,607,357 3,012,451

หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 4,059,790 - 4,059,790 -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 383,419 549,125 383,419 549,125

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 9,557,152 3,711,583 9,050,566 3,561,576

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 19 13,666,201 - 13,666,201 -

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 20 2,296 2,520 2,296 2,520

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 21 2,348,350 1,181,268 2,199,559 1,181,268

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 684,565 370,068 684,565 370,068

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 16,701,412 1,553,856 16,552,621 1,553,856

รวมหนีสิ้น 26,258,564 5,265,439 25,603,187 5,115,432

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 22

ทุนจดทะเบียน

  หุ้นสามญัจ านวน 2,557,799,722 หุ้น 

      มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 1,278,899,861 1,278,899,861 1,278,899,861 1,278,899,861

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

  หุ้นสามญัจ านวน 2,022,033,307 หุ้น 

      มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 1,011,016,654 1,011,016,654 1,011,016,654 1,011,016,654

ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลค่าหุ้นสามญั 22 (95,989,992) (95,989,992) (95,989,992) (95,989,992)

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 23 72,161,480 72,161,480 72,161,480 72,161,480

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้

   ทุนส ารองตามกฎหมาย 8,297,905 8,297,905 8,297,905 8,297,905

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (865,034,192) (802,673,125) (863,105,123) (802,489,412)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 130,451,855 192,812,922 132,380,924 192,996,635

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (71,126) - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 130,380,729 192,812,922 132,380,924 192,996,635

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 156,639,293 198,078,361 157,984,111 198,112,067

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และ บริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

2563 2562 2563 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รายไดจ้ากการขาย 21,654,368 27,116,067 20,152,856 27,116,067

รายไดจ้ากการให้บริการ 9,123,157 4,098,758 9,123,157 4,098,758

ตน้ทุนจากการขาย (21,024,977) (26,508,733) (19,948,342) (26,508,733)

ตน้ทุนจากการให้บริการ (2,605,355) (4,255,649) (2,605,355) (4,255,649)

ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น 7,147,193 450,443 6,722,316 450,443

รายไดอ่ื้น 1,623,095 4,034,617 1,623,533 4,033,448

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (5,367,968) (3,120,550) (4,177,909) (3,120,550)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (65,346,037) (78,442,224) (63,965,658) (78,257,342)

ตน้ทุนทางการเงิน (937,745) (27,145) (937,745) (27,145)

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ (62,881,462) (77,104,859) (60,735,463) (76,921,146)

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 20,26 224 158,436 224 158,436

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับปี (62,881,238) (76,946,423) (60,735,239) (76,762,710)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน :

รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุน ในภำยหลัง :

 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าใหมข่อง

    ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 21 136,545 672,304 119,528 672,304

รวมรำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 136,545 672,304 119,528 672,304

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (62,744,693) (76,274,119) (60,615,711) (76,090,406)

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (62,497,612) (76,946,423)                   (60,735,239) (76,762,710)                   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (383,626)                        - - -

(62,881,238) (76,946,423) (60,735,239) (76,762,710)

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม:

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (62,361,067) (76,274,119) (60,615,711) (76,090,406)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (383,626) - - -

(62,744,693) (76,274,119) (60,615,711) (76,090,406)

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 27 (0.0309) (0.0460) (0.0300) (0.0459)

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น (หุ้น) 27 2,022,033,307 1,673,224,835 2,022,033,307 1,673,224,835

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรงบกำรเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

ส่วนเกนิทุน จัดสรรแล้ว รวม รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ (ต ำ่กว่ำ) จำกกำรจ่ำยโดย - ทุนส ำรอง กำรวดัมูลค่ำใหม่ของ องค์ประกอบอ่ืนของ ผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอ ำนำจ รวมส่วนของ

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้นสำมัญ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จัดสรร ผลประโยชน์พนักงำน ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 790,200,000 36,500,000 61,161,480 8,297,905 (726,399,006) - - 169,760,379 - 169,760,379
การเพ่ิม (ลด) หุน้สามญั 22 220,816,654 (132,489,992) - - - - - 88,326,662 - 88,326,662
การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 23 - - 11,000,000 - - - - 11,000,000 - 11,000,000
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - - (76,946,423) 672,304 672,304 (76,274,119) - (76,274,119)
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม - - - - 672,304 (672,304) (672,304) - - -

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 1,011,016,654 (95,989,992) 72,161,480 8,297,905 (802,673,125) - - 192,812,922 - 192,812,922
การเพ่ิม (ลด) หุน้สามญั 14 - - - - - - - - 312,500 312,500
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - - (62,497,612) 136,545 136,545 (62,361,067) (383,626) (62,744,693)
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม - - - - 136,545 (136,545) (136,545) - - -

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 1,011,016,654        (95,989,992)               72,161,480                8,297,905                  (865,034,192)          - - 130,451,855 (71,126)                   130,380,729

งบกำรเงนิรวม

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

ส่วนเกนิทุน จัดสรรแล้ว รวม

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ (ต ำ่กว่ำ) จำกกำรจ่ำยโดย - ทุนส ำรอง กำรวดัมูลค่ำใหม่ของ องค์ประกอบอ่ืนของ รวม

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้นสำมัญ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จัดสรร ผลประโยชน์พนักงำน ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 790,200,000 36,500,000 61,161,480 8,297,905 (726,399,006) - - 169,760,379
การเพ่ิม (ลด) หุ้นสามญั 22 220,816,654 (132,489,992) - - - - - 88,326,662
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 23 - - 11,000,000 - - - - 11,000,000
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - - (76,762,710) 672,304 672,304 (76,090,406)
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม - - - - 672,304 (672,304) (672,304) -

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 1,011,016,654 (95,989,992) 72,161,480 8,297,905 (802,489,412) - - 192,996,635
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - - (60,735,239) 119,528 119,528 (60,615,711)
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม - - - - 119,528 (119,528) (119,528) -

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 1,011,016,654 (95,989,992) 72,161,480 8,297,905 (863,105,123) - - 132,380,924

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และ บริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

2563 2562 2563 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (62,881,462) (77,104,859) (60,735,463) (76,921,146)

ปรับรำยกำรที่กระทบก ำไร (ขำดทุน) เป็นเงนิสดรับ (จ่ำย)

   กำรปรับปรุงตน้ทุนทำงกำรเงิน 937,745 27,145 937,745 27,145

   กำรปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (4,773,559) 3,946,150 (4,653,525) 3,948,026

   กำรปรับปรุงดว้ยสินคำ้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 418,806 (169,592) 419,650 (169,592)
กำรปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 12,504,652 2,060,031 12,502,570 2,060,031

   กำรปรับปรุงดว้ยเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,951,485 (16,907,533) 1,594,906 (17,057,540)
กำรปรับปรุงดว้ยหน้ีสินอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (165,707) (4,844,511) (165,707) (4,844,511)

   คำ่เส่ือมรำคำ คำ่สูญส้ินและคำ่ตดัจ ำหน่ำย
 - คำ่เส่ือมรำคำ 15,16 7,066,516 3,215,807 7,064,298 3,215,807
 - คำ่ตดัจ ำหน่ำย 17 662,174 934,165 662,174 934,165

   กำรปรับปรุงดว้ยหน้ีสูญ และหน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรำยกำร) 10 - (268,830) - (268,830)
   กำรปรับปรุงดว้ยผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน (กลบัรำยกำร) 17 512,544 (96,520,664) 512,544 (96,520,664)
กำรปรับปรุงดว้ยผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - 1,000,000 -

   กำรปรับปรุงดว้ยประมำณกำรหน้ีสิน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
 - ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 21 1,303,627 1,392,948 1,137,819 1,392,948
 - ส ำรองประมำณกำรร้ือถอน 314,497 - 314,497 -

   กำรปรับปรุงดว้ยกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 23 - 11,000,000 - 11,000,000
   กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรปรับมูลคำ่ยติุธรรม 12 893,315 (683,085) 893,315 (683,085)
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 12 956,070 - 956,070 -
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 15 (1,028,036) 739,140 (1,028,036) 739,140
กำรปรับปรุงอ่ืนดว้ยเงินสดท่ีเกิดจำกกำรลงทุนหรือกำรกูย้มื (343,449) (700,806) (344,866) (700,806)
กำรปรับปรุงอ่ืน - กำรตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ - 72,710,090 - 72,710,090
กำรปรับปรุงอ่ืน - กำรตดัจ ำหน่ำยส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ และอุปกรณ์ 15 - 22,823,599 - 22,823,599
กำรปรับปรุงผลขำดทุนจำกสัญญำท่ีสร้ำงภำระ (กลบัรำยกำร) - (1,738,995) - (1,738,995)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กำรด ำเนินงำน (41,670,782) (80,089,800) (38,932,009) (80,054,218)
ดอกเบ้ียรับ 340,779 700,806 340,114 700,806
ภำษีเงินไดรั้บคืน (จ่ำยออก) 1,927,181 (12,396,615) 1,927,181 (12,396,615)
เงินสดรับจำกกำรไดคื้นเงินทดรองจ่ำย 13 30,155,900 - 30,155,900 -
เงินสดจ่ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน - (1,397,771) - (1,397,771)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (9,246,922) (93,183,380) (6,508,814) (93,147,798)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม
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บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และ บริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

2563 2562 2563 2562
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ำยเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - (937,500) -
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจำกเงินสดท่ีไดม้ำ 14 - - - (1,000,000)
เงินสด (รับ) จ่ำยจำกกำร (ขำย) ซ้ือตรำสำรทุนหรือตรำสำรหน้ีของกิจกำรอ่ืน 12 62,449,543 43,820,414 62,449,543 43,820,414
เงินสดรับจำกกำรขำยส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 15 1,028,037 519,854 1,028,037 519,854
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 15 (1,010,442) (8,922,270) (963,992) (8,922,270)
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 (3,480,518) (323,500) (3,480,518) (323,500)
เงินให้กูย้มืแก่บุคคลอ่ืนหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28 - - (4,000,000) -

กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 58,986,620 35,094,498 54,095,570 34,094,498

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นทุน 14 312,500                       88,326,662 - 88,326,662
เงินสดจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 4,19 (3,828,214) (732,252) (3,828,214) (732,252)
ดอกเบ้ียจ่ำย (937,745) (27,145) (937,745) (27,145)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (4,453,459) 87,567,265 (4,765,959) 87,567,265

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 45,286,239 29,478,383 42,820,797 28,513,965
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ปี 9 42,037,607 12,559,224 41,073,189 12,559,224

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 9 87,323,846 42,037,607 83,893,986 41,073,189

กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบักระแสเงนิสดเพิ่มเติม

1. เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรจดัท ำงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยควำมถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำรและเงินลงทุนระยะสั้น ในตัว๋สัญญำใชเ้งินซ่ึงก ำหนดรับคืนภำยในระยะ
    เวลำไม่เกิน 3 เดือน
2. ในระหว่ำงปี 2563 บริษทัมีสัญญำเช่ำส ำนกังำน ไดจ้ดัประเภทใหม่เป็นหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำในวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรน ำมำตรฐำน เร่ืองสัญญำเช่ำมำใชเ้ป็นคร้ังแรก
    โดยมีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจ ำนวน 21.37 ลำ้นบำท (หมำยเหตุ 16)
3. รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสำระส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี

2563 2562 2563 2562

บำท บำท บำท บำท

กำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(หมำยเหตุ 23) - 11,000,000 - 11,000,000

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

งบกำรเงนิรวม

งบกำรเงนิรวม
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บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและเป็นบริษทั 
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรัพยฯ์”) ที่อยู่ตำมที่ไดจ้ดทะเบียนของบริษทั อยู่ที่ 973 อำคำร 
เพรสิเดน้ทำวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

กำรประกอบกำรธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ กำรซ้ือขำยสินคำ้และบริกำรออนไลน์ภำยใตช่ื้อ เอบีซีพอ้ยท ์กำรใหบ้ริกำรทำงกำร
ช ำระเงินผำ่นอิเล็คทรอนิกส์ (e-Payment) ภำยใตช่ื้อ WeChat และ Alipay กำรขำยสินคำ้และใหบ้ริกำร ผำ่นเครือข่ำยร้ำนคำ้ปลีก ร้ำนคำ้
ส่งของกลุ่มบริษทั ซ่ึงรวมถึงกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้อุปโภคบริโภค กำรให้บริกำรส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ครบวงจร และกำรใหบ้ริกำร
ทำงกำรเงินโดยกำรเป็นตวัแทนนำยหนำ้   

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2564 

2. กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวน
เงิน 62.36 ลำ้นบำท และ 60.62 ลำ้นบำทตำมล ำดบั ณ วนัเดียวกนั บริษทัมีขำดทุนสะสมในงบกำรเงินรวมและขำดทุนสะสมในงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวนเงิน 865.03 ลำ้นบำท และ 863.11 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ดงักล่ำวแสดงให้
เห็นว่ำ บริษัทมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคัญซ่ึงอำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญเก่ียวกับควำมสำมำรถในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองของบริษทั อยำ่งไรก็ตำม งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนภำยใตข้อ้สมมติฐำนกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ืองของกิจกำร ทั้งน้ี 
บริษทัคงยงัมีสภำพคล่องเพียงพอในกำรด ำเนินงำน และบริษทัยงัไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั รุ่นท่ี 3 (B52-W3) 
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 33.1 ขอ้ยอ่ย 4 เพ่ือรองรับสภำพคล่องไวอี้กดว้ย นอกจำกนั้นแลว้ บริษทัมีผูถื้อหุน้ใหญ่ 2 รำย
และผูบ้ริหำร 2 รำย ไดใ้หค้  ำมัน่เป็นหนงัสือท่ีจะให้กำรสนบัสนุนทำงกำรเงินอย่ำงต่อเน่ืองแก่บริษทั และฝ่ำยบริหำรมีควำมเช่ือมัน่
วำ่จะสำมำรถแกไ้ขสถำนกำรณ์ดงักล่ำวได ้โดยในส่วนของธุรกิจจ ำหน่ำยสินคำ้อุปโภคบริโภค ก็ไดมี้กำรพฒันำแพลตฟอร์มอย่ำง
ต่อเน่ือง เพ่ือรองรับกำรใชง้ำนของลูกคำ้ และไดมี้กำรจดัโปรโมชั่นในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงฐำนลูกคำ้ให้มำกข้ึน ในส่วนของ
ธุรกิจให้บริกำรส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ แมว้่ำจะเพ่ิงเปิดตวัไม่นำน ก็สำมำรถท ำก ำไรไดดี้ ในส่วนกำรเป็นตวัแทนกำรให้บริกำร
ทำงกำรเงิน ก็ไดมี้กำรท ำสัญญำกับคู่คำ้ท่ีส ำคญัและคำดว่ำจะสำมำรถมีรำยไดเ้ขำ้มำในไตรมำสท่ี 1 ปี 2564 น้ี นอกจำกนั้นแลว้ 
บริษทัยงัเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญั บริษทั วนัดิจิตอลเน็ตเวร์ิด จ ำกดั ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ขอ้ 33.1 ขอ้ยอ่ย 1 ซ่ึงบริษทัคำดวำ่จะ
สำมำรถเพ่ิมก ำไรใหบ้ริษทัได ้

บริษัทไม่ได้รวมกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่หรือรำยกำรปรับปรุงสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึงอำจจ ำเป็นหำกบริษัทไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้ทั้งน้ี มูลค่ำท่ีจะไดรั้บจำกสินทรัพยอ์ำจจะนอ้ยกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีอยำ่งมีนยัส ำคญั และอำจมีหน้ีสินท่ี
อำจเกิดข้ึนเพ่ิมเติม หำกบริษทัไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

3. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินและกำรน ำเสนองบกำรเงินรวม 

3.1 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด - 19 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด - 19 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้เกิดกำรชะลอ
ตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอน
และผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำง
ต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ชป้ระมำณกำรและดุลยพินิจในประเดน็ต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 
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3.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

งบกำรเงินไดจ้ดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์่ำดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์

งบกำรเงินไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบำยใน
นโยบำยกำรบญัชีในล ำดบัต่อไป 

กำรจดัท ำงบกำรเงินให้สอดคลอ้งกับหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบญัชี 
ท่ีส ำคญัและกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรซ่ึงจดัท ำข้ึนตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของบริษทัไปถือปฏิบติั 
กิจกำรเปิดเผยเร่ืองกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหำร หรือควำมซับซ้อน หรือเก่ียวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมี
นยัส ำคญัต่องบกำรเงินในหมำยเหตุ 7 

งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำร
ตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

3.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย มี
อ  ำนำจควบคุมหรือถือหุน้เกินกวำ่ร้อยละ 50 ของหุน้ท่ีบริษทัมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

      อตัรำร้อยละ 
      ของกำรถือหุ้น 

    จัดตั้งขึน้  ณ วันที่ 31  ณ วันที่ 31 
 

ช่ือบริษัท 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
 ใน

ประเทศ 
 ธันวำคม

2563 
 ธันวำคม 

2562 
บริษทั ทนัใจ ดิสทริบิวชัน่ จ  ำกดั  จ ำหน่ำยสินคำ้ อุปโภค - บริโภค  ไทย  99.97  99.97 
บริษทั ทนัใจดี  มนัน่ี เซอร์วสิ จ  ำกดั  ใหบ้ริกำรทำงกำรเงิน โดยกำรเป็น 

ตวัแทนนำยหนำ้ 
  

ไทย 
  

75.00 
  

- 

ข) บริษทัน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอ  ำนำจในกำรควบคุมบริษทั
ยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ค) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 

ง) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

จ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนท่ี
ไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบ
แสดงฐำนะกำรเงินรวม 

บริษทัจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพ่ือประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตำมวธีิรำคำทุน 

รำยกำรบญัชีกบับริษทัยอ่ยท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กหกัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้ 



บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

 

    

 11 

งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเช่นเดียวกับท่ีใช้ส ำหรับรำยกำรบญัชีท่ีเหมือนกันหรือเหตุกำรณ์ทำง
บญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนัส ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 

สินทรัพยร์วมของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 และรำยไดร้วมของบริษทัย่อยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 และ 2562 คิดเป็นอตัรำส่วนในงบกำรเงินรวมโดยสรุปไดด้งัน้ี : 

 สินทรัพย์รวมของบริษัทย่อย รำยได้รวมของบริษัทย่อยคิดเป็น 
 คิดเป็นอตัรำร้อยละในสินทรัพย์รวม อตัรำร้อยละในรำยได้รวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

 2563 2562 2563 2562 

บริษทั ทนัใจ ดิสทริบิวชัน่ จ  ำกดั 1.74 0.49 4.64 - 
บริษทั ทนัใจดี มนัน่ี เซอร์วสิ จ  ำกดั 0.01 - - - 

3.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่จ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้
มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อ
งบกำรเงินของกลุ่มบริษัท อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีกำรเปล่ียนแปลง
หลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 
จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกับกำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวธีิกำรค ำนวณ
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กำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนและหลักกำร
เก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

มำตรฐำนฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

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

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงัของกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยปรับปรุง
กบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงั งบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยเลือกใช้
แนวทำงปฏิบติัท่ีผ่อนปรน ดงันั้ น กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรับปรุงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง
นโยบำยกำรบญัชีจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

ทั้งน้ี ผลกระทบสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิม่เติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติม
ทำงบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบั และ
เพ่ือใหเ้กิดควำมชดัเจนในวธีิปฏิบติัทำงบญัชีในช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหวำ่งวนัท่ี 
1 มกรำคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563  

บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกใชม้ำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน ำขอ้มูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใชว้ดัมูลค่ำของผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีบริษทัและบริษทัย่อยใชว้ิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรวดัมูลค่ำของผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบบัท่ี 36 
เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

   ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรอยู่ระหว่ำงกำรจดัท ำประมำณกำรจำกกำรเลิกใชม้ำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวท่ีจะส้ินสุด วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2563 



บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

 

    

 13 

4. ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนบัญชีใหม่มำใช้เป็นคร้ังแรก 

ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนบญัชีใหม่มำใช้เป็นคร้ังแรกท่ีมีต่องบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นดงัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

ในระหว่ำงปี 2563 กลุ่มบริษทัมีกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16  เร่ือง สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบติั ในกรณีท่ีกลุ่ม
บริษทัเป็นผูเ้ช่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล  

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน ซ่ึงดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุน
ตลอดอำยสัุญญำเช่ำเพ่ือท ำใหอ้ตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ีส ำหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู ่สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้
วดัมูลค่ำโดยใชร้ำคำทุน ซ่ึงเป็นมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ะตดัค่ำเส่ือมรำคำ
ตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยห์รืออำยขุองสัญญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกวำ่ 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำซ่ึงคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของ
หน้ีสินสัญญำเช่ำหำกอตัรำนั้นสำมำรถก ำหนดได ้แต่หำกอตัรำนั้นไม่สำมำรถก ำหนดไว ้กลุ่มบริษทัจะใช้อตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
ส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำระยะส้ันหรือสัญญำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ (low-value assets) จะรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุน โดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอำยสัุญญำเช่ำนั้น 

เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 โดยกลุ่มบริษัทไดเ้ลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงโดย
ปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อก ำไรสะสมตน้งวดปี 2563 จำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนเหล่ำน้ีมำถือปฏิบติั 
แสดงไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2562 
มำตรฐำนกำรำยงำน 
ทำงกำรเงินฉบับที่ 16 

ณ วันที่ 1 
มกรำคม 2563 

 
บำท บำท บำท 

    งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
     สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - 21,368,413 21,368,413 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนี้สินหมุนเวียน    
      หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - 3,810,236 3,810,236 
หนี้สินไม่หมุนเวียน    

         หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 17,558,177 17,558,177 
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ในกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำใชเ้ป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำท่ี
เคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำววดัมูลค่ำ
ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ไดจ่้ำยช ำระ คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของ
กลุ่มบริษทั อตัรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมดงักล่ำวของกลุ่มบริษทัท่ีน ำมำค ำนวณหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
เท่ำกบัร้อยละ 4.7625 

ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบับท่ี 17 กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำวก่อนวนัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัเป็นมูลค่ำตำมบญัชี
ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก  

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
บำท 

  ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 18,114,167 
หกั   สัญญำเช่ำระยะส้ันท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวธีิเส้นตรง (79,300) 
บวก สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยำยระยะเวลำท่ีค่อนขำ้งแน่ท่ีจะมีกำรใชสิ้ทธิ 15,144,326 
หกั   สัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวธีิเส้นตรง (24,273) 
หกั   สัญญำพิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร (9,113,797) 

 24,041,123 
หกั    ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (2,672,710) 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพ่ิมข้ึนจำกกำรน ำมำตรฐำน  
                     กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำปฏิบติัใช ้ 21,368,413 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 21,368,413 

ประกอบดว้ย  
หน้ีสินสัญญำเช่ำหมุนเวยีน 3,810,236 
หน้ีสินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวยีน 17,558,177 

 21,368,413 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้บ่งตำมประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ณ วันที่ 31  

ธันวำคม 2563 
ณ วันที่ 1  

มกรำคม 2563 

 บำท บำท 

   

สิทธิในกำรใชพ้ื้นท่ีส ำนกังำนเช่ำ 17,022,295 21,368,413 

สิทธิในกำรใชเ้คร่ืองใชส้ ำนกังำน 166,439 - 

รวมสิทธิกำรใชสิ้นทรัพย ์ 17,188,734 21,368,413 
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5. นโยบำยกำรบัญชี 

5.1   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม  
เงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภำพคล่องสูงซ่ึงมีอำยไุม่เกินสำมเดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ 

5.2   เงินลงทุนระยะส้ัน 

บริษทัมีเงินลงทุนระยะส้ัน 2 ประเภท คือ เงินลงทุนเพ่ือคำ้ และเงินฝำกประจ ำท่ีมีอำยุมำกกว่ำสำมเดือน กำรจดัประเภท
ข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมำยขณะลงทุน ฝ่ำยบริหำรจะเป็นผูก้  ำหนดกำรจดัประเภทท่ีเหมำะสมส ำหรับเงินลงทุน ณ เวลำลงทุนและ
ทบทวนกำรจดัประเภทเป็นระยะ  

เงินลงทุนทั้ง 2 ประเภทรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน ซ่ึงหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีใหไ้ปเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึง
เงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำรำยกำร 

เงินลงทุนเพ่ือคำ้วดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเพื่อคำ้
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  

เงินฝำกประจ ำท่ีมีอำยมุำกกวำ่สำมเดือนวดัมูลค่ำภำยหลงักำรไดม้ำดว้ยวธีิรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

บริษทัจะทดสอบค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่เงินลงทุนนั้นอำจมีค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน หำกรำคำตำม
บญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำรวมไวใ้นก ำไร
หรือขำดทุน 

ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยเม่ือเปรียบเทียบกับ
รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก ำไรหรือขำดทุน กรณีท่ีจ ำหน่ำยเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตรำสำรหน้ีหรือ
ตรำสำรทุนชนิดเดียวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก
ดว้ยรำคำตำมบญัชีจำกจ ำนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้

5.3  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

นโยบำยกำรบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรเฉพำะ

ในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ี

กำรคำ้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของ

รำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได ้

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงั

ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำร

ในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
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สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นเพ่ือรับ

กระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียง

เงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ ทั้งน้ี ผล

ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของ

ก ำไรหรือขำดทุน    

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำ

ยติุธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยติุธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว หมำยรวมถึง ตรำสำรอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือคำ้    เงินลงทุนในตรำ

สำรทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพย์

ทำงกำรเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรำยไดอ่ื้นในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุน

กำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดย

ใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธี

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือ

ตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วน

หน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

กลุ่มบริษทัอำจเลือกวดัมูลค่ำหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน เพ่ือเป็นกำรขจดัหรือลดควำมไม่

สอดคลอ้งของกำรรับรู้รำยกำรอยำ่งมีนยัส ำคญั (บำงคร้ังเรียกวำ่กำรไม่จบัคู่ทำงบญัชี) 

5.4  สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือ ประกอบดว้ย สินคำ้คงเหลือส ำหรับธุรกิจพำณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ซ่ึงแสดงดว้ยรำคำทุนหรือ
มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินคำ้ค ำนวณโดยวิธีเฉพำะเจำะจง และสินคำ้ซ้ือมำขำยไป
ส ำหรับธุรกิจจดัจ ำหน่ำยสินคำ้อุปโภค-บริโภค แสดงดว้ยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำ
ทุนของสินคำ้ค ำนวณโดยวธีิถวัเฉล่ีย 

มูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประมำณจำกรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจ หักดว้ยค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นตอ้งจ่ำย
เพ่ือใหสิ้นคำ้นั้นขำยได ้
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ตน้ทุนในกำรซ้ือ ประกอบดว้ยรำคำซ้ือและค่ำใชจ่้ำยทำงตรงท่ีเก่ียวกบักำรซ้ือสินคำ้นั้น เช่น ค่ำขนส่งหักดว้ยส่วนลดและ
เงินท่ีไดรั้บคืนจำกกำรซ้ือสินคำ้ (ถำ้มี) 

บริษทับนัทึกบญัชีค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำของสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรือเส่ือมคุณภำพเท่ำท่ีจ  ำเป็น 

5.5  ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 

ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทำงตรง
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินทรัพยน์ั้น 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตำมควำมเหมำะสม 
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่บริษทั และตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำได้
อยำ่งน่ำเช่ือถือ มูลค่ำตำมบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรำยกำรออก ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอ่ืน ๆ 
บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยค์  ำนวณโดยใชว้ธีิเส้นตรง เพ่ือลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ท่ีประมำณกำร
ไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 5 ปี 
 อุปกรณ์ส ำนกังำน 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5 ปี 

 ยำนพำหนะ 5 ปี 

ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยใ์หเ้หมำะสม 

ในกรณีท่ีมูลค่ำตำมบญัชีสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน มูลค่ำตำมบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ
คืนทนัที (หมำยเหตุ 5.7) 

ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกส่ิงตอบแทนสุทธิ
ท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้ในบญัชีก ำไรหรือขำดทุน 

5.6  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ตน้ทุนท่ีใช้ในกำรบ ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดข้ึน ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำรพฒันำท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพำะเจำะจงซ่ึงบริษทัเป็นผูดู้แลจะรับรู้
เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทุกขอ้ดงัน้ี 

 มีควำมเป็นไปไดท้ำงเทคนิคท่ีกิจกำรจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์เพ่ือน ำมำใชป้ระโยชน์หรือขำยได ้
 ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์และน ำมำใชป้ระโยชน์หรือขำย 
 กิจกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมำใชป้ระโยชน์หรือขำย 
 สำมำรถแสดงไดว้ำ่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นใหผ้ลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในอนำคตอยำ่งไร 
 มีควำมสำมำรถในกำรจัดหำทรัพยำกรด้ำนเทคนิค ด้ำนกำรเงิน และด้ำนอ่ืนได้เพียงพอท่ีจะน ำมำใช้เพื่อท ำให้  

กำรพฒันำเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มำใชป้ระโยชน์หรือน ำมำขำยได ้



บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

 

    

 18 

 กิจกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะวดัมูลค่ำของรำยจ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงกำรพฒันำ 
ไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนักงำนท่ีท ำงำนในทีมพฒันำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งในจ ำนวนเงินท่ีเหมำะสม 

ตน้ทุนกำรพฒันำอ่ืนท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขเหล่ำน้ีจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน ค่ำใชจ่้ำยในกำรพฒันำหำกก่อนหนำ้น้ีรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในภำยหลงั  
ตน้ทุนในกำรพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตัดจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ตำมประมำณกำร 3 - 10 ปี 

5.7  กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

สินทรัพยท่ี์มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซ่ึงไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็น
ประจ ำทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีวำ่รำคำตำม
บญัชีอำจสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรู้เม่ือรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำ
มูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน ซ่ึงหมำยถึงจ ำนวนท่ีสูงกว่ำระหวำ่งมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยเทียบกบัมูลค่ำจำก
กำรใช้สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสำมำรถแยกออกมำได้ เพ่ือวตัถุประสงค์ของกำรประเมินกำรด้อยค่ำ 
สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินนอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซ่ึงรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไปแลว้ จะถูก
ประเมินควำมเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

5.8  สัญญำเช่ำ 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ บริษทัจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำจะเป็น
สัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำ
หน่ึงเพ่ือกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษทัประเมินอำยสัุญญำเช่ำตำมระยะเวลำท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญำเช่ำหรือตำมระยะเวลำท่ีเหลืออยู่ของสัญญำเช่ำ
ท่ีมีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิ
เลือกนั้นและระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือก
นั้น ทั้งน้ีพิจำรณำถึงผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ กำรเปล่ียนแปลงของสภำพแวดลอ้มต่ำง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรต่ออำยขุองสัญญำเช่ำดงักล่ำว เป็นตน้ 

 บริษทัในฐำนะผูเ้ช่ำ 

บริษทัใชว้ิธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เวน้แต่สัญญำเช่ำระยะส้ัน
และสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงพร้อมใชง้ำน) บริษทั
บนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำม
สัญญำเช่ำ 

ก) สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ประกอบดว้ย
จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำย
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ช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตำม
สัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชร้วมถึงประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนส ำหรับผูเ้ช่ำในกำรร้ือและ ขนยำ้ย
สินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้อยู่ในสภำพ
ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญำเช่ำ 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุของสัญญำ
เช่ำหรืออำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ต่ละประเภทแลว้แต่ระยะเวลำใดจะส้ัน
กวำ่ ดงัน้ี 

พ้ืนท่ีส ำนกังำนเช่ำ 3 ปี 

เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 3 ปี 

ข) หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 
จ  ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ จ ำนวนเงินท่ีคำด
วำ่จะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลท่ีบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพ่ือกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำ
เช่ำแสดงให้เห็นว่ำบริษทัจะใชสิ้ทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ บริษทับนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดชันี
หรืออตัรำเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

บริษทัคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำโดยใชอ้ตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพ่ิม ณ 
วนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล หำกอัตรำดอกเบ้ียตำมนัยของหน้ีสินสัญญำเช่ำนั้ นไม่สำมำรถก ำหนดได ้ทั้ งน้ีอตัรำ
ดอกเบ้ียกำรกู้ยืมส่วนเพ่ิมอ้ำงอิงจำกอัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำลปรับด้วยค่ำควำมเส่ียงท่ี
เหมำะสมตำมระยะเวลำของสัญญำเช่ำนั้น หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำจะเพ่ิมข้ึนจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ และลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกจดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ 
กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์
อำ้งอิง 

ค) สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 

สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้ งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสัุญญำเช่ำ 

5.9   เงินกู้ยืม 

เงินกูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้ืมวดัมูลค่ำ
ในเวลำต่อมำดว้ยวธีิรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่ำงระหวำ่งเงินท่ีไดรั้บ (หกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำ
รำยกำรท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่ำท่ีจ่ำยคืนเพ่ือช ำระหน้ีนั้นจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้มื  
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ค่ำธรรมเนียมท่ีจ่ำยไปเพ่ือให้ไดเ้งินกูม้ำจะรับรู้เป็นตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงินกูใ้นกรณีท่ีมีควำมเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกู้
บำงส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรับรู้จนกระทัง่มีกำรถอนเงิน หำกไม่มีหลกัฐำนท่ีมีควำมเป็นไปไดท่ี้
จะใชว้งเงินบำงส่วนหรือทั้งหมดค่ำธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับกำรให้บริกำรสภำพคล่องและจะ
ตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือบริษทัไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขใหเ้ล่ือนช ำระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลำไม่
นอ้ยกวำ่ 12 เดือน นบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

5.10  ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีประกอบดว้ย ภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดจ้ะรับรู้ใน
ก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับรำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรำยกำรท่ีรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของเจ้ำของ ในกรณีน้ีภำษีเงินได้ตอ้งรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของ
เจำ้ของตำมล ำดบั 

ภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือท่ีคำดไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผล
บงัคบัใช้ภำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีบริษทัตอ้งด ำเนินงำนอยู่และเกิดรำยไดเ้พ่ือเสียภำษี ผูบ้ริหำรจะ
ประเมินสถำนะของกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวดๆ ในกรณีท่ีมีสถำนกำรณ์ท่ีกำรน ำกฎหมำยภำษี ไปปฏิบติัข้ึนอยู่
กับกำรตีควำม และจะตั้ งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีท่ีเหมำะสมจำกจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำษีแก่หน่วยงำน
จดัเก็บ 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ตำมวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรำคำ
ตำมบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะไม่รับรู้ภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้เร่ิมแรกของรำยกำรสินทรัพยห์รือรำยกำร
หน้ีสินท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุนทั้ง
ทำงบญัชีหรือทำงภำษี ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีค ำนวณจำกอตัรำภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร)ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ี
คำดได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผลบังคบัใช้ภำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใช้เม่ือ
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้กำรจ่ำยช ำระ 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่บริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำจ ำนวน
ผลต่ำงชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์  

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิตำม
กฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมำหกักลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์ำษีเงิน
ได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเก่ียวข้องกับภำษีเงินได้ท่ีประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษี
หน่วยงำนเดียวกนัโดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ำยหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษี
เงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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5.11   ผลประโยชน์พนักงำน 

บริษัทได้จัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนในหลำยรูปแบบ บริษัทมีทั้ งโครงกำรสมทบเงินและโครงกำร
ผลประโยชน์ 

บริษทัรับรู้หน้ีสิน ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโบนัส และรับรู้ประมำณกำรผลประโยชน์ เม่ือมีภำระผูกพนัตำมกฎหมำย หรือตำม
ประเพณีปฏิบติัในอดีต ซ่ึงก่อใหเ้กิดภำระผกูพนัจำกกำรอนุมำน 

ส ำหรับโครงกำรสมทบเงินบริษทัจะจ่ำยเงินสมทบใหก้องทุนในจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี บริษทัไม่มีภำระผกูพนัทำงกฎหมำยหรือ
ภำระผกูพนัจำกกำรอนุมำนท่ีจะตอ้งจ่ำยเงินเพ่ิมเม่ือไดมี้กำรจ่ำยเงินสมทบไปแลว้ ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะ
จ่ำยให้พนกังำนทั้งหมดส ำหรับกำรใหบ้ริกำรจำกพนักงำนทั้งในอดีตและปัจจุบนั บริษทัจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพ ซ่ึงบริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนภำยนอกตำมเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 
2530 เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนเม่ือถึงก ำหนดช ำระ ส ำหรับเงินสมทบจ่ำยล่วงหนำ้จะถูกรับรู้
เป็นสินทรัพยจ์นกวำ่จะมีกำรไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบก ำหนดจ่ำย 

ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ คือ โครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุท่ีไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซ่ึงจะก ำหนดจ ำนวน
เงินผลประโยชน์ท่ีพนักงำนจะไดรั้บเม่ือเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กบัหลำยปัจจยั เช่น อำยุ จ  ำนวนปีท่ีให้บริกำร
และค่ำตอบแทน 

หน้ีสินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนหักดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงกำร ภำระผูกพนัน้ีค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระ
ทุกปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ซ่ึงมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลด
กระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะ
จ่ำยภำระผกูพนั และวนัครบก ำหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลำท่ีตอ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ

ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์หรือกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐำน
จะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจำ้ของผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน และไดร้วมอยูใ่นก ำไรสะสมในงบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของ 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

5.12   ประมำณกำรหนี้สิน 

ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษทัมีภำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือตำมขอ้ตกลงท่ีจดัท ำไว ้อนัเป็นผลสืบ
เน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซ่ึงกำรช ำระภำระผูกพนันั้นมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้บริษทัตอ้งสูญเสีย
ทรัพยำกรออกไป และประมำณกำรจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

บริษทัจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสิน โดยใช้มูลค่ำปัจจุบันของรำยจ่ำยท่ีคำดว่ำจะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระภำระผูกพนั 
โดยใชอ้ตัรำก่อนภำษีซ่ึงสะทอ้นถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปัจจุบนัของมูลค่ำของเงินตำมเวลำและควำมเส่ียงเฉพำะของ
หน้ีสินท่ีก ำลงัพิจำรณำอยู ่กำรเพ่ิมข้ึนของประมำณกำรหน้ีสินเน่ืองจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำจะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่ำย 
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5.13   กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

กำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ท่ีช ำระดว้ยตรำสำรทุน บริษทัจะวดัมูลค่ำสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดรั้บและกำรเพ่ิมข้ึนของส่วนของ
เจำ้ของท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรทุนท่ีออกให ้ณ วนัท่ีบริษทัไดรั้บสินคำ้หรือคู่สัญญำไดใ้ห้บริกำร ถำ้
ส่ิงตอบแทนท่ีบริษัทไดรั้บสำมำรถระบุได ้(ถ้ำมี) มีมูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนท่ีออก โดยปกติสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวแสดงให้เห็นวำ่มีส่ิงตอบแทนอ่ืนท่ีบริษทัไดรั้บ บริษทัวดัมูลค่ำของสินคำ้หรือบริกำรท่ีไม่สำมำรถระบุไดท่ี้ไดรั้บดว้ย
ผลแตกต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของกำรจ่ำยช ำระโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์และมูลค่ำยุติธรรมของสินคำ้หรือบริกำรท่ีสำมำรถ
ระบุไดท่ี้ไดรั้บมำ (หรือท่ีจะไดรั้บ) ทั้งน้ีบริษทัจะวดัมูลค่ำของสินคำ้หรือบริกำรท่ีไม่สำมำรถระบุท่ีไดรั้บมำ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 

5.14   ทุนเรือนหุ้น 

หุน้สำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ ตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนเก่ียวกบักำรออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในกำรซ้ือขำยหุ้นท่ีจ่ำย
ออกไปโดยแสดงรำยกำรดงักล่ำวดว้ยจ ำนวนเงินสุทธิจำกภำษีไวเ้ป็นรำยกำรหักในส่วนของเจำ้ของ โดยน ำไปหักจำกส่ิง
ตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรออกตรำสำรทุนดงักล่ำว 

5.15   กำรรับรู้รำยได้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัและบริษทัย่อยไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำย
แสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

ในกรณีท่ีมีกำรขำยสินคำ้พร้อมกำรให้บริกำร (Multiple element arrangements) องค์ประกอบของรำยไดจ้ะปันส่วนตำม
สัดส่วนใหก้บัสินคำ้ท่ีส่งมอบและภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในกำรให้บริกำรท่ีรวมอยูใ่นสัญญำโดยใหมี้ควำมสัมพนัธ์กบัรำคำขำย
แบบเอกเทศของสินคำ้หรือบริกำรท่ีแตกต่ำงกนัตำมขอ้ผกูพนัตำมสัญญำ 

รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ” ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีอ่ืนเม่ือกิจกำรมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช ำระโดยปรำศจำกเง่ือนไข 

จ ำนวนเงินท่ีกิจกำรไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งปฏิบติัให้กบัลูกคำ้แสดงไวเ้ป็น “หน้ีสินท่ีเกิดจำก
สัญญำ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตำมภำระท่ีระบุไวใ้นสัญญำเสร็จส้ิน 

5.16   ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำน ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผล
กำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำวำ่คือ คณะกรรมกำรบริษทัท่ีท ำกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

6. กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดบัท่ี 1 

มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องอำ้งอิงจำกรำคำเสนอซ้ือขำย ณ วนัท่ีในงบกำรเงิน 
ตลำดจะถือเป็นตลำดท่ีมีสภำพคล่องเม่ือรำคำเสนอซ้ือขำยมีพร้อมและสม ่ำเสมอ และรำคำนั้นแสดงถึงรำยกำรในตลำดท่ีเกิดข้ึน
จริงอย่ำงสม ่ำเสมอ ในรำคำซ่ึงคู่สัญญำซ่ึงเป็นอิสระจำกกันพึงก ำหนดในกำรซ้ือขำย (Arm’s length basis) รำคำเสนอซ้ือขำยท่ี
ใชส้ ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีถือโดยบริษทัไดแ้ก่รำคำเสนอซ้ือปัจจุบนั เคร่ืองมือทำงกำรเงินน้ีรวมอยู่ในระดบัท่ี 1  
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(ข) เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดบัท่ี 2 

มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่ไดมี้กำรซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมิน 
มูลค่ำซ่ึงใชป้ระโยชน์สูงสุดจำกขอ้มูลในตลำดท่ีสังเกตไดท่ี้มีอยู่และอำ้งอิงจำกประมำณกำรของกิจกำรเองมำใชน้อ้ยท่ีสุด
เท่ำท่ีเป็นไปได ้ถำ้ขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัทั้งหมดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสังเกตได ้เคร่ืองมือนั้นจะ
รวมอยู่ในระดบัท่ี 2 โดยเทคนิคเฉพำะในกำรประเมินมูลค่ำท่ีใช้ในกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินใชมู้ลค่ำสินทรัพย์
สุทธิต่อหน่วยจำกบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน 

(ค) เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดบัท่ี 3 

ถำ้ขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมำกกว่ำไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลำด เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยู่ใน
ระดบัท่ี 3  

ไม่มีรำยกำรโอนระหวำ่งระดบัท่ี 1 และระดบัท่ี 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรมในระหวำ่งปี 

7. ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ 

กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำนและกำรใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้กำรประเมินทบทวนอยำ่งต่อเน่ือง และอยูบ่นพ้ืนฐำนของประสบกำรณ์ใน
อดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือวำ่มีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น 

บริษทัมีกำรประมำณกำรทำงบญัชี และใชข้อ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชีอำจไม่
ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมำณทำงกำรบญัชีท่ีส ำคญัและขอ้สมมติฐำนท่ีมีควำมเส่ียงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิด
กำรปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลำบญัชีหนำ้ มีดงัน้ี 

7.1   สัญญำเช่ำ 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
กำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพ่ือพิจำรณำว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

7.2   ส่วนปรับปรุงอำคำร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรอำยกุำรใชง้ำนและมูลค่ำคงเหลือส ำหรับส่วนปรับปรุงอำคำร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ซ่ึงอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพยส่์วนใหญ่จะพิจำรณำจำกอำยุกำรใช้งำนเชิงเทคนิคและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ โดย
ผูบ้ริหำรจะมีกำรทบทวนค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยเม่ืออำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำคงเหลือมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำร
ประมำณกำรในงวดก่อนอย่ำงเป็นสำระส ำคญั หรือมีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภำพหรือไม่ไดใ้ชง้ำนโดยกำรขำย
หรือเลิกใช ้

7.3  ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดติท่ีคำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรค้ำและสินทรัพย์ท่ีเกดิจำกสัญญำ 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้และสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีคำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีควำมเส่ียงดำ้น
เครดิตท่ีคล้ำยคลึงกัน เป็นต้น ทั้ งน้ี ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะ
เศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอำจไม่ไดบ่้งบอกถึงกำรผดิสัญญำของลูกคำ้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนำคต 
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7.4  ประมำณกำรกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

ผูบ้ริหำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยเ์ม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ี ตำมท่ีไดก้ล่ำวในหมำยเหตุ 5.7 

7.5  ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวบำงรำยกำรซ่ึงมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีจะใช้สิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษี โดยกำรประมำณกำรของผูบ้ริหำร ซ่ึงมีขอ้สมมติฐำนจำกกำรคำดกำรณ์ผลก ำไรท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนใน
อนำคต และปรับปรุงดว้ยปัจจยัควำมผนัผวนภำยนอกอย่ำงอ่ืนท่ีคำดว่ำจะกระทบต่อประมำณผลก ำไรท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 
รวมทั้งกำรพิจำรณำกำรใชผ้ลขำดทุนทำงภำษีในอดีต ซ่ึงผูบ้ริหำรไดพิ้จำรณำดว้ยหลกัควำมระมดัระวงัรอบคอบ 

7.6  กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ผูบ้ริหำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนท่ีออกให้ ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ โดยอำ้งอิงกบัรำคำตลำดของตรำสำรทุน และ
บนัทึกมูลค่ำต ่ำกวำ่ของมูลค่ำสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุน เป็นรำยจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
และส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นจ ำนวนเดียวกนั ตำมท่ีไดก้ล่ำวในหมำยเหตุ 5.13 

7.7   ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำจำกข้อมูลผลขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนท่ีผำ่นและปัจจยัอ่ืน โดยใชห้ลกัควำมระมดัระวงัในกำรพิจำรณำดอ้ยค่ำดงักล่ำว 

7.8   ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนข้ึนอยู่กับหลำยปัจจัยท่ีใช้ในกำรค ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบัอตัรำคิดลด กำรเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐำนเหล่ำน้ี
จะส่งผลกระทบต่อมูลค่ำของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 

กลุ่มบริษทัไดพิ้จำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัรำดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนั
ของประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ในกำรพิจำรณำอัตรำคิดลดท่ี
เหมำะสมกลุ่มบริษทัพิจำรณำใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ำย
ช ำระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ และมีอำยุครบก ำหนดใกลเ้คียงกับระยะเวลำท่ีตอ้งจ่ำยช ำระภำระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้สมมติฐำนหลกัอ่ืนๆส ำหรับภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนอำ้งอิงกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัในตลำด ขอ้มูลเพ่ิมเติม
เปิดเผยในหมำยเหตุ 21 

8. กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 

วตัถุประสงคข์องบริษทัในกำรบริหำรทุนของบริษทันั้นเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ืองของบริษทั เพื่อ
สร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสมเพ่ือลด
ตน้ทุนของเงินทุนในกำรด ำรงไวห้รือปรับโครงสร้ำงของทุน บริษทัอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น กำรคืนทุน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ กำรออกหุน้ใหม่ หรือกำรขำยทรัพยสิ์นเพ่ือลดภำระหน้ีสิน 
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9. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินฝำกธนำคำรประเภทเม่ือทวงถำมเป็นเงินฝำกออมทรัพยแ์ละกระแสรำยวนัมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงอยู่ท่ีร้อยละ 0.05 - 0.4 ต่อปี   
(2562 : ร้อยละ 0.20 - 1.30 ต่อปี)  

10. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที่  ณ วันที ่ ณ วันที่  ณ วันที ่
 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

 บำท บำท บำท บำท 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 2,355,810 34,398 2,323,055 34,398 
ลูกหน้ีภำษีมูลค่ำเพ่ิม 10,384,585 9,876,633 10,384,585 9,876,633 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  42,500 19,269 42,500 19,269 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้  2,028,696 1,821,062 2,002,117 1,821,062 
ตน้ทุนบริกำรจ่ำยล่วงหนำ้ 1,843,461 - 1,843,461 - 

อ่ืนๆ 192,155 319,616 131,661 317,740 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 16,847,207 12,070,978 16,727,379 12,069,102 

 

 

 

 

 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที่  ณ วันที ่ ณ วันที่  ณ วันที ่
 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

 บำท บำท บำท บำท 

 เงินสดในมือ 55,000 21,067 40,000 16,723 

 เงินฝำกธนำคำรประเภทเม่ือทวงถำม 87,268,846 42,016,540 83,853,986 41,056,466 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 87,323,846 42,037,607 83,893,986 41,073,189 
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ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที ่
 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

 บำท บำท บำท บำท 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 2,355,351 - 2,322,596 - 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน - 22,796 - 22,796 
3 - 6 เดือน - 5,596 - 5,596 
6 - 12 เดือน - 6,006 - 6,006 
เกินกวำ่ 12 เดือน 459 - 459 - 

   รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 2,355,810 34,398 2,323,055 34,398 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 2,355,810 34,398 2,323,055 34,398 

   ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที ่
 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

 บำท บำท บำท บำท 

ยอดยกมำ - (268,830) - (268,830) 
ลดลง - 268,830 - 268,830 

ยอดคงเหลือ - - - - 

ในระหวำ่งปี 2562 บริษทัไดโ้อนกลบัค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญทั้งจ  ำนวน 0.27 ลำ้นบำท เน่ืองจำกไดรั้บช ำระเงินจำกลูกหน้ี  

11. สินค้ำคงเหลือ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที ่
 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

 บำท บำท บำท บำท 

 สินคำ้พำณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ - 14,600 - 14,600 

 สินคำ้อุปโภคและบริโภค 844 405,050 - 405,050 

 รวมสินคำ้คงเหลือ 844 419,650 - 419,650 

 



บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

 

    

 27 

12. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอื่นระหวำ่งปีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

 
 

เงินลงทุนเพ่ือค้ำ 

เงินฝำกประจ ำ 
ทีค่รบก ำหนด

ภำยใน 1 ปี 

 
 

รวม 

 
บำท บำท บำท 

    

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 60,224,034 51,033,472 111,257,506 

ซ้ือ 106,000,000 248,813 106,248,813 

จ ำหน่ำย (100,069,227) (50,000,000) (150,069,227) 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยติุธรรม 683,085 - 683,085 

วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 66,837,892 1,282,285 68,120,177 
ซ้ือ 45,000,000 - 45,000,000 
จ ำหน่ำย (107,257,515) (1,148,097) (108,405,612) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยติุธรรม (893,315) - (893,315) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 3,687,062 134,188 3,821,250 

  มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอื่นมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

 
 

เงินลงทุนเพ่ือค้ำ 

เงินฝำกประจ ำ 
ทีค่รบก ำหนด

ภำยใน 1 ปี 

 
 

รวม 

 
บำท บำท บำท 

    

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563    
รำคำทุน 4,580,377 134,188 4,714,565 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยติุธรรม (893,315) - (893,315) 

มูลค่ำยติุธรรม 3,687,062 134,188 3,821,250 

เงินลงทุนเพ่ือค้ำ 

ในระหว่ำงปี 2563 บริษทัมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในกองทุนรวมในประเทศหลำยแห่งจ ำนวนเงินรวม 106.30 ลำ้นบำท และเกิดผล
ขำดทุนจำกกำรขำยกองทุนดงักล่ำว โดยรับรู้เขำ้สู่งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรเป็น
จ ำนวนเงิน 0.96 ลำ้นบำท 

กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเพ่ือคำ้อำ้งอิงจำกมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ ( Net Asset Value ) ต่อหน่ึงหน่วยลงทุน ณ วนัท ำกำร 
สุดทำ้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำยติุธรรมน้ีถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 1 ของล ำดบัขั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
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เงินฝำกประจ ำทีค่รบก ำหนดภำยใน 1 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัมีเงินฝำกประจ ำกบัสถำบนักำรเงินส่วนท่ีไม่ติดภำระค ้ำประกนัท่ีมีอำยุตั้งแต่วนัฝำก จนถึง
วนัครบก ำหนดอยูร่ะหวำ่ง 3 ถึง 12 เดือนและมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.2 – 0.37 และ 0.7 - 1.5 ต่อปี ตำมล ำดบั 

13. เงินทดรองจ่ำยที่เกีย่วข้องกบักำรโอนกจิกำรทั้งหมด 

เม่ือวนัที่ 30 มิถุนำยน 2559 บริษทั (ผูรั้บโอน)ไดท้ดรองจ่ำยค่ำภำษีเงินไดแ้ละภำษีธุรกิจเฉพำะใหก้บับริษทั ออคิด วิลล ์จ  ำกดั (ผูโ้อน) 
จ ำนวน 30.16 ล้ำนบำท ซ่ึงมีข้อตกลงให้ช ำระคืนเม่ือบริษัท ออคิด วิลล์ จ  ำกัด ได้รับเงินคืนภำษีจำกรำยกำรเข้ำซ้ือและ 
รับโอนกิจกำรทั้งหมดจำกกรมสรรพำกร ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บหนังสือแจง้กำรไดรั้บสิทธิกำรยกเวน้ภำษีอำกรจำกกำรควบเขำ้กนัหรือ
โอนกิจกำรทั้งหมดให้แก่กนัจำกผูมี้อ  ำนำจลงนำมของส ำนกังำนสรรพำกรพ้ืนท่ีของผูรั้บโอนเม่ือวนัท่ี 19 ตุลำคม 2559 และเม่ือบริษทั 
ออคิด วลิล ์จ  ำกดั ไดรั้บเงินคืนจำกภำษีดงักล่ำวและช ำระบญัชีแลว้เสร็จจะน ำเงินดงักล่ำวส่งคืนแก่บริษทั อย่ำงไรก็ตำม ผูมี้อ  ำนำจลง
นำมของส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนท่ีของผูโ้อน ไดพิ้จำรณำคืนเงินดงักล่ำวให้แก่ บริษทั ออคิด วิลล์ จ  ำกดั ทั้งจ  ำนวนแลว้ ทั้งน้ี บริษทั
ไดรั้บเงินคืนภำษีจำกรำยกำรดงักล่ำวเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม 2563 

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
สัดส่วน
เงินลงทุน 

ทุนเรียก
ช ำระแล้ว รำคำทุน 

ค่ำเผ่ือกำรด้อย
ค่ำเงินลงทุน 

รวมเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย - สุทธิ 

บริษัท (ร้อยละ) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

    บริษทั ทนัใจ ดิสทริบิวชัน่ จ  ำกดั 99.97 1,000,000 1,000,000 (1,000,000) - 
    บริษทั ทนัใจดี  มนัน่ี เซอร์วสิ จ  ำกดั 75.00 1,250,000 937,500 - 937,500 

    รวม     937,500 

ในระหว่ำงปี 2563 บริษัทได้มีกำรพิจำรณำเร่ืองกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จ  ำกัด) ตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีอย่ำงเคร่งครัด เหตุเน่ืองจำก บริษทัอยู่ระหว่ำงกำรพฒันำแพลตฟอร์มเพ่ือท่ีจะรองรับกำรใชง้ำนของลูกคำ้ใน
ธุรกิจ ทนัใจ ดิสทริบิวชั่น จึงท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนในบริษทัย่อยยงัไม่มีก ำไร และมีส่วนของผูถื้อหุ้นติดลบ ประกอบกบั มีกำร
ปรับแผนงำนจำกเดิมให้เกิดประสิทธิภำพและมีควำมรัดกุมมำกข้ึน จึงท ำให้เกิดกำรชะลอตวัของรำยได ้ดว้ยเหตุน้ีบริษทัจึงบนัทึก
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เป็นจ ำนวนเงิน 1,000,000 บำท โดยบริษทัรับรู้เขำ้สู่งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำร 
อย่ำงไรก็ตำม บริษทัเช่ือว่ำหำกกำรพฒันำแพลตฟอร์มแลว้เสร็จ และเม่ือบริษทัไดเ้ร่ิมโปรโมชั่นเพ่ือขยำยฐำนลูกคำ้ในระหว่ำงปี 
2564 ประกอบกบับริษทัจะกระตุน้ยอดขำย โดยกำรจดัโปรโมชัน่ตลอดทั้งปี ตลอดจนรวมถึงกำรท่ีบริษทัไดมี้กำรวำงแผนท่ีจะขำย
ไลน์สินคำ้เพ่ิมเติม ซ่ึงอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำกบัคู่คำ้หลำยรำย คำดว่ำจะมีกำรลงนำมเกิดข้ึนในระหว่ำงปี 2564 ก็จะส่งผลให้บริษทั
ยอ่ยมีผลกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึนได ้
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ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2562 มีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทัย่อยช่ือ บริษทั ทนัใจ  ดิสทริบิวชั่น 
จ  ำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ีจดัตั้งบริษทัจ ำนวน 1,000,000 บำท ประกอบดว้ยหุ้นสำมญัจ ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 
100 บำท เพ่ือด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยสินคำ้อุปโภค-บริโภค  บริษทั ทนัใจ ดิสทริบิวชัน่ จ  ำกดั จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎำคม 
2562 บริษทัลงทุนในหุน้สำมญัซ่ึงคิดเป็นอตัรำร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ในบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 5/2563 เม่ือวนัที่ 4 มิถุนำยน 2563 มีมติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยบริษทั ทนัใจดี  มนัน่ี เซอร์วสิ 
จ  ำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ีจดัตั้งบริษทัจ ำนวน 5,000,000 บำท ประกอบดว้ยหุ้นสำมญัจ ำนวน 50,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุน้ละ 100 บำท และทุนจดทะเบียนที่ช  ำระแลว้ ณ วนัท่ีจดัตั้งบริษทัจ ำนวน 1,250,000 บำท ประกอบดว้ยหุ้นสำมญัจ ำนวน 50,000 
หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 25 บำท เพื่อด ำเนินให้บริกำรทำงกำรเงิน โดยกำรเป็นตวัแทนหรือนำยหน้ำให้กับธนำคำรหรือสถำบนั
กำรเงินต่ำงๆ ตวัแทนรับโอนเงิน ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ และกำรเป็นตวัแทนรับช ำระ ค่ำบริกำร ค่ำสินคำ้และรับเติม
เงิน บริษทั ทนัใจดี  มนัน่ี เซอร์วิส จ ำกดั จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 มิถุนำยน 2563 บริษทัลงทุนในหุ้นสำมญัซ่ึงคิดเป็น
อตัรำร้อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ในบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎำคม 2563 คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทัย่อย
บริษทั โซลูชัน่ ฟลำย จ ำกดั โดยมีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ีจดัตั้งบริษทัจ ำนวน 5,000,000 บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 50,000 
หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท และทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแล้ว ณ วนัท่ีจัดตั้ งบริษัทจ ำนวน 1,250,000 บำท ประกอบด้วย          
หุ้นสำมญัจ ำนวน 50,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 25 บำท วตัถุประสงค์เพื่อให้บริกำรทำงส่ือโฆษณำ ประชำสัมพนัธ์ โดยอำศยั
ช่องทำงกำรติดต่อเครือข่ำยร้ำนคำ้ ปลีก-ร้ำนคำ้ส่งท่ีมีอยู่ของบริษทั โดยกำรลงทุนในหุ้นสำมญัดงักล่ำวคิดเป็นอตัรำร้อยละ 75.00 
ของทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ในบริษทัย่อยดงักล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ไดมี้มติท่ีประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 15 
กุมภำพนัธ์ 2564  (ตำมหมำยเหตุ 33.2 ขอ้ย่อย 2) บริษทัไดมี้กำรปรับปรุงแกไ้ขรำยละเอียดกำรจดัตั้งบริษทัยอ่ย ดงักล่ำว อนุมติัให้
ปรับปรุงแก้ไขรำยละเอียดกำรจัดตั้ งบริษัทย่อย จำกเดิมแก้ไขเป็นทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกช ำระแล้ว 1,000,000 บำท 
ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท ทั้งน้ีบริษทัคำดวำ่จะจดทะเบียนภำยใน ไตรมำสท่ี 1 ของ
ปี 2564 
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15. ส่วนปรับปรุงอำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

 งบกำรเงนิรวม 

 
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 

อุปกรณ์ส ำหรับ
ธุรกจิให้เช่ำ

อำคำร 

เคร่ืองตดิตั้ง 
และเคร่ืองใช้
ส ำนักงำน 

 
ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์ 
ระหว่ำง 
ก่อสร้ำง 

 
รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562       
รำคำทุน 23,268,377 5,712,327 4,601,136 2,616,822 3,078,660 39,277,322 
หกั    ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (2,250,490) (3,303,490) (3,031,987) (1,892,063) - (10,478,030) 

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (21,017,887) (1,801,108) (991,578) - - (23,810,573) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ - 607,729 577,571 724,759 3,078,660 4,988,719 
       

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 
   31 ธันวำคม 2562 

 
     

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ - 607,729 577,571 724,759 3,078,660 4,988,719 
กำรซ้ือเพิ่มข้ึน 361,362 555,010 4,941,804 - 3,064,094 8,922,270 
กำรจ ำหน่ำย - (920,722) (338,272) - - (1,258,994) 
โอน เขำ้ (ออก) 6,142,754 (1,002,560) 1,002,560 - (6,142,754) - 
กำรตดัจ ำหน่ำย (21,017,888) (947,728) (857,983) - - (22,823,599) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 25) (1,178,381) (92,837) (1,219,831) (724,758) - (3,215,807) 

โอนกลบัดอ้ยค่ำ  21,017,888 1,801,108 991,578 - - 23,810,574 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 5,325,735 - 5,097,427 1 - 10,423,163 
       

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563       
รำคำทุน 6,504,116 - 8,225,509 2,616,823 - 17,346,448 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (1,178,381) - (3,128,082) (2,616,822) - (6,923,285) 

รำคำตำมบญัชี – สุทธิ 5,325,735 - 5,097,427 1 - 10,423,163 
       

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 
   31 ธันวำคม 2563 

 

     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี – สุทธิ 5,325,735 - 5,097,427 1 - 10,423,163 
กำรซ้ือเพิ่มข้ึน 307,673 - 702,769 - - 1,010,442 
กำรจ ำหน่ำย - - - (1) - (1) 

ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 25) (1,323,480) - (1,377,565) - - (2,701,045) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 4,309,928 - 4,422,631 - - 8,732,559 
       

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563       
รำคำทุน 6,811,789 - 8,928,279 - - 15,740,068 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (2,501,861) - (4,505,648) - - (7,007,509) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 4,309,928 - 4,422,631 - - 8,732,559 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 

อุปกรณ์ส ำหรับ
ธุรกจิให้เช่ำ

อำคำร 

เคร่ืองตดิตั้ง 
และเคร่ืองใช้
ส ำนักงำน 

 
ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์ 
ระหว่ำง 
ก่อสร้ำง 

 
รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562       
รำคำทุน 23,268,377 5,712,327 4,601,136 2,616,822 3,078,660 39,277,322 
หกั    ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (2,250,490) (3,303,490) (3,031,987) (1,892,063) - (10,478,030) 

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (21,017,887) (1,801,108) (991,578) - - (23,810,573) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ - 607,729 577,571 724,759 3,078,660 4,988,719 
       

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 
   31 ธันวำคม 2562 

 
     

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ - 607,729 577,571 724,759 3,078,660 4,988,719 
กำรซ้ือเพิ่มข้ึน 361,362 555,010 4,941,804 - 3,064,094 8,922,270 
กำรจ ำหน่ำย - (920,722) (338,272) - - (1,258,994) 
โอน เขำ้ (ออก) 6,142,754 (1,002,560) 1,002,560 - (6,142,754) - 
กำรตดัจ ำหน่ำย (21,017,888) (947,728) (857,983) - - (22,823,599) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 25) (1,178,381) (92,837) (1,219,831) (724,758) - (3,215,807) 

โอนกลบัดอ้ยค่ำ  21,017,888 1,801,108 991,578 - - 23,810,574 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 5,325,735 - 5,097,427 1 - 10,423,163 
       

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563       
รำคำทุน 6,504,116 - 8,225,509 2,616,823 - 17,346,448 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (1,178,381) - (3,128,082) (2,616,822) - (6,923,285) 

รำคำตำมบญัชี – สุทธิ 5,325,735 - 5,097,427 1 - 10,423,163 
       

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 
   31 ธันวำคม 2563 

 

     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี – สุทธิ 5,325,735 - 5,097,427 1 - 10,423,163 
กำรซ้ือเพิ่มข้ึน 307,673 - 656,319 - - 963,992 
กำรจ ำหน่ำย - - - (1) - (1) 

ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 25) (1,323,480) - (1,375,347) - - (2,698,827) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 4,309,928 - 4,378,399 - - 8,688,327 
       

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563       
รำคำทุน 6,811,789 - 8,881,828 - - 15,693,617 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (2,501,861) - (4,503,429) - - (7,005,290) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 4,309,928 - 4,378,399 - - 8,688,327 
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ในระหวำ่งปี 2563  กลุ่มบริษทัและบริษทัจ ำหน่ำยรถยนต ์ใหแ้ก่บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยมีมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์
จ ำหน่ำยเท่ำกบั 1 บำท และมีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเท่ำกบั 1.03 ลำ้นบำท 

ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองมือและอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์และคุรุภณัฑ ์เคร่ืองใชส้ ำนักงำน ให้แก่
ผูใ้ห้เช่ำท่ีดินและอำคำร และบำงส่วนจ ำหน่ำยให้แก่พนักงำนของบริษทั ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส ำหรับธุรกิจให้เช่ำอำคำรท่ี
ไม่ไดใ้ชง้ำนในธุรกิจปัจจุบนั โดยมีมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์จ ำหน่ำยเท่ำกบั 1.23 ลำ้นบำท และมีผลขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย
เท่ำกบั 0.74 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีค่ำเส่ือมรำคำของส่วนปรับปรุงอำคำรจ ำนวน 1.32 ลำ้นบำท (2562 : 1.18 ลำ้น
บำท) ไดร้วมอยู่ในตน้ทุนจำกกำรให้เช่ำและบริกำร และค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยอ่ื์นจ ำนวน 1.38 ลำ้นบำท (2562 : 2.04 ลำ้น
บำท) ไดร้วมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อน
หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 1.69 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 : จ ำนวนเงิน 4.20 ลำ้นบำท) 
 

16. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รำยกำรเคล่ือนไหว ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ้ืนที่ส ำนักงำนเช่ำ เคร่ืองใช้ส ำนักงำน รวม 

 บำท บำท บำท 

รำคำทุน    
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 21,368,413 - 21,368,413 

บวก  สัญญำเช่ำท่ีเพ่ิมข้ึน - 185,792 185,792 

ณ วนัที่ 31 มกรำคม 2563 21,368,413 185,792 21,554,205 

    
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม    
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - - - 

หกั ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (4,346,118) (19,353) (4,365,471) 

ณ วนัที่ 31 มกรำคม 2563 (4,346,118) (19,353) (4,365,471) 

    
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 17,022,295 166,439 17,188,734 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 บริษทัมีสัญญำท่ีมีผลต่อกำรบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชด้งัน้ี 

บริษัทมีกำรท ำสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีส ำนักงำนกับบริษัทท่ีไม่เก่ียวขอ้ง มีระยะเวลำ 3 ปี (และต่อไดค้รำวละ 3 ปี เม่ือส้ินสุดวนัท่ีตำม
สัญญำ) โดยมีระยะเวลำเร่ิม 1 กุมภำพนัธ์ 2562 ส้ินสุด 30 พฤศจิกำยน 2567 ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรมีควำมตั้งใจว่ำจะต่ออำยุเม่ือส้ินสุด
สัญญำอีก 3 ปี อีกทั้งเม่ือพิจำรณำประกอบกบัส่วนปรับปรุงอำคำรท่ีจะก่อนประโยชน์ถึง 6 ปี ดว้ยเหตุน้ีจึงบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำร
ใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเป็นระยะเวลำ 6 ปี 
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บริษทัมีกำรท ำสัญญำเช่ำเคร่ืองใชส้ ำนกังำนกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้ง มีระยะเวลำ 4 ปี โดยมีระยะเวลำเร่ิม 20 สิงหำคม 2563 ส้ินสุด 
19 สิงหำคม 2567 ดว้ยเหตุน้ีจึงบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเป็นระยะเวลำ 4  ปี 

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 
โปรแกรม 

ระหว่ำงกำรติดต้ัง 
 

รวม 

 บำท บำท บำท 
    

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562    
รำคำทุน 29,197,136 2,657,544 31,854,680 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (20,175,080) - (20,175,080) 

ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (7,400,956) (2,325,000) (9,725,956) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 1,621,100 332,544 1,953,644 

    
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562    
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 1,621,100 332,544 1,953,644 
กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน 143,500 180,000 323,500 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 25) (934,165) - (934,165) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 830,435 512,544 1,342,979 

    
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562    
รำคำทุน 4,776,635 512,544 5,289,179 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (3,946,200) - (3,946,200) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 830,435 512,544 1,342,979 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

 

    

 34 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 
โปรแกรม 

ระหว่ำงกำรติดต้ัง 
 

รวม 

 บำท บำท บำท 
    

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563    
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 830,435 512,544 1,342,979 
กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน 102,700 3,377,818 3,480,518 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 1,318,183 (1,318,183) - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 25) (662,174) - (662,174) 

กำรดอ้ยค่ำ - (512,544) (512,544) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 1,589,144 2,059,635 3,648,779 

    
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563    
รำคำทุน 30,761,519 4,897,178 35,658,697 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (21,771,419) - (21,771,419) 

       ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (7,400,956) (2,837,543) (10,238,499) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 1,589,144 2,059,635 3,648,779 

ในระหวำ่งปี 2563 บริษทัมีกำรบนัทึกค่ำตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 0.66 ลำ้นบำท โดยบนัทึกเป็นตน้ทุนบริกำรจ ำนวน 0.03 ลำ้นบำท และ
บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรจ ำนวน 0.63 ลำ้นบำท (2562 : 0.93 ลำ้นบำท บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรทั้งจ  ำนวน) 

ในระหวำ่งปี 2563 บริษทับนัทึกค่ำเผือ่จำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จ ำนวนเงิน 0.51 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นโปรแกรมระหวำ่งกำร
ติดตั้งท่ีบริษทัไม่ไดพ้ฒันำต่อแลว้ 

18. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  
 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

 บำท บำท บำท บำท 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 105,216 758,254 6,156 758,254 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย  1,941,917 1,669,653 1,586,007 1,519,653 
รำยไดร้อกำรรับรู้ 183,831 153,731 183,831 153,731 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 1,275,589 29,362 1,275,589 29,362 

เจำ้หน้ีอ่ืน 1,607,390 551,458 1,555,774 551,451 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 5,113,943 3,162,458 4,607,357 3,012,451 
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19. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีสัญญำเช่ำส ำนักงำน ไดจ้ดัประเภทใหม่เป็นหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำในวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนกำรน ำมำตรฐำนเร่ืองสัญญำเช่ำมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่  
 31 ธันวำคม 2563 
 บำท 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ            19,476,764 
หกั  ดอกเบ้ียภำยใตสั้ญญำเช่ำรอกำรตดับญัชี (1,750,773) 

รวม 17,725,991 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (4,059,790) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี            13,666,201 

  มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่  
 31 ธันวำคม 2563 
 บำท 

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 4,059,790 
ครบก ำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 13,666,201 
 17,725,991 
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20. ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  
 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

 บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
   ท่ีจะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดือน - - - - 

 - - - - 

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
   ท่ีจะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดือน (2,296) (2,520) (2,296) (2,520) 

   ท่ีจะจ่ำยช ำระเกินกวำ่ 12 เดือน - - - - 

 (2,296) (2,520) (2,296) (2,520) 
     

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ (2,296) (2,520) (2,296) (2,520) 

  ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  
 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

 บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 200,000 - 
  ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 462,231 236,253 439,912 236,253 
  ประมำณกำรร้ือถอนทรัพยสิ์น 136,913 74,014 136,913 74,014 
ขำดทุนสะสมยกมำไม่เกิน 5 ปี 29,619,200 17,775,090 29,361,519 17,747,533 

 30,218,344 18,085,357 30,138,344 18,057,800 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้
ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลำกำรให้ประโยชน์ภำยใน 5 ปี ท่ีบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเน่ืองจำกบริษทั
และบริษทัย่อยพิจำรณำแลว้เห็นวำ่อำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้
ใชข้ำ้งตน้มำใชป้ระโยชน์ได ้
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รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อตดับญัชี มีดงัน้ี 

 รำยกำรเคล่ือนไหวของหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีในระหวำ่งปี มีดงัน้ี 

 
กลบัรำยกำร 

หนี้สิน 
สัญญำเช่ำ
กำรเงิน ค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 
รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 (10,818,455) (106,172) (54,784) (10,979,411) 

รำยกำรที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 10,818,455 106,172 52,264 10,976,891 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 - - (2,520) (2,520) 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - - (2,520) (2,520) 

รำยกำรที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน - - 224 224 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 - - (2,296) (2,296) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี  ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี  ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 
 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม (2,520) (160,956) (2,520) (160,956) 
รำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
(หมำยเหตุ 26) 224 158,436 224 158,436 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม (2,296) (2,520) (2,296) (2,520) 
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21. ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

รำยกำรเคล่ือนไหวของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน ท่ีก ำหนดไวร้ะหวำ่งปีมีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 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 วนัที่ 1 มกรำคม 1,181,268 1,858,395 1,181,268 1,858,395 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 1,293,960 813,816 1,128,443 813,816 
กลบัรำยกำรผลประโยชน์พนกังำน - 573,452 - 573,452 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 9,667 5,680 9,376 5,680 

 2,484,895 3,251,343 2,319,087 3,251,343 

กำรวดัมูลค่ำใหม่     
(ก ำไร)ขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลง     
ขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ (104,329) (128,654) (91,327) (128,654) 

(ก ำไร)ขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลง     
ขอ้สมมติทำงกำรเงิน 49,172 35,888 43,044 35,888 

(ก ำไร)ขำดทุนท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์ (81,388) (579,538) (71,245) (579,538) 

 (136,545) (672,304) (119,528) (672,304) 

กำรคำ้งจ่ำยช ำระเงิน     

จ่ำยช ำระผลประโยชน์ - (1,397,771) - (1,397,771) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2,348,350 1,181,268 2,199,559 1,181,268 

ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  
 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

อตัรำคิดลด 0.94 1.57 0.94 1.57 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคำดไว ้ 5.00 5.00 5.00 5.00 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน 0.00 - 22.00 0.00 - 23.00 0.00 - 22.00 0.00 - 23.00 

 
  



บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

 

    

 39 

กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรค ำนวณ 

  ผลกระทบต่อภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

  ข้อสมมติเพิม่ขึน้ ข้อสมมติลดลง 

 กำรเปลีย่นแปลง 2563 2562 2563 2562 

 ในข้อสมมติ บำท บำท บำท บำท 
      

อตัรำคิดลด ร้อยละ 1 ลดลง   ลดลง  เพ่ิมข้ึน  เพ่ิมข้ึน  
  177,437 76,153 191,099 81,923 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต ร้อยละ 1 เพ่ิมข้ึน  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ลดลง  
  192,244 71,862 171,284 64,267 
อตัรำกำรลำออก ร้อยละ 1 ลดลง  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  เพ่ิมข้ึน  
  189,457 81,116 67,844 27,602 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้น้ีอำ้งอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทำงปฏิบติัสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกท่ีจะเกิดข้ึน และกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของ
ภำระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ธีิเดียวกนักบั (มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั
โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวค้  ำนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำน)ในกำรค ำนวณผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยท่ีุรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

วธีิกำรและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจำกปีก่อน 

กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยท่ีุไม่มีกำรคิดลด : 

 ภำยใน 1 ปี ระหว่ำง 1 - 3 ปี ระหว่ำง 3 - 5 ปี เกนิกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ - - 2,098,641 49,674,920 51,773,561 

รวม - - 2,098,641 49,674,920 51,773,561 
      

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ - - 6,474,463 73,624,400 80,098,863 

รวม - - 6,474,463 73,624,400 80,098,863 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัท่ี 7) 2562 ซ่ึงไดก้ ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนำยจำ้งเลิก
จำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดทำ้ย 400 วนั นั้นได้
ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป ซ่ึง
กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน บริษทัจะบนัทึกผลกระทบจำก
กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุนในปีท่ีกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช้
เป็นจ ำนวน 0.09 ลำ้นบำท 
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22. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิ (ต ่ำกว่ำ) มูลค่ำหุ้นสำมัญ 

ส ำหรับปี 2563 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 8/2563 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2563 มีวำระท่ีจะแจง้ให้ทรำบและพิจำรณำอนุมติัดงัน้ี 
ให้เงินกูแ้ก่บริษทั ทนัใจ ดิสทริบิวชั่น จ  ำกัด และ บริษทั ทนัใจดี มนัน่ี เซอร์วิส จ ำกัด    

คณะกรรมกำรบริษทั มีมติอนุมติัวงเงินกู ้5 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ีย 0.5% ใหแ้ก่บริษทั ทนัใจ ดิสทริบิวชัน่ จ  ำกดั  และอนุมติัวงเงินกู ้
3 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ีย 0.5% ให้แก่บริษทั ทนัใจดี มนัน่ี เซอร์วิส จ ำกดั โดยมอบอ ำนำจให้ประธำนกรรมกำรบริหำรอนุมติัเป็น
ครำวๆ ไป 

ส ำหรับปี 2562 

กำรเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษทัในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 

 ทุนจดทะเบียน 

 หุ้น บำท 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 2,363,575,675 1,181,787,838 
กำรลดทุนโดยกำรตดัหุน้สำมญัท่ียงัมิไดอ้อกจ ำหน่ำยซ่ึงเป็นหุน้ท่ีจดัสรร 
ไวเ้พื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั 
รุ่นท่ี 1 (B52-W1) (431,975,953) (215,987,977) 

 1,931,599,722 965,799,861 

กำรเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุน 626,200,000 313,100,000 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 2,557,799,722 1,278,899,861 

ในท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัที่ 23 กนัยำยน 2562 มีมติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ ำนวน 215,987,976.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 1,181,787,837.50 บำท เป็นทุน
จดทะเบียนจ ำนวน 965,799,861.00 บำท โดยกำรตดัหุ้นสำมญัท่ียงัมิไดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 431,975,953 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 
0.50 บำท ซ่ึงเป็นหุ้นท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั รุ่นท่ี 1 (B52-W1) 
เน่ืองจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั รุ่นท่ี 1 (B52-W1)  ไดห้มดอำยไุปเม่ือวนัท่ี 10 กนัยำยน 2562 และอนุมติั
กำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

บริษทัไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษทัและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพำณิชยเ์มื่อ 
วนัท่ี 25 กันยำยน 2562 

ข) อนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ ำนวน 313,100,000.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 965,799,861.00 บำท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,278,899,861.00 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 626,200,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้น
ละ 0.50 บำท เพ่ือรองรับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) 
ไดแ้ก่ บริษทั ทีเจดี จ  ำกัด จ ำนวน 275,000,000 หุ้น และเพ่ือจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) จ  ำนวน 351,200,000 หุ้น และอนุมติักำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
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บริษทัไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อ    
วนัท่ี 26 กนัยำยน 2562 

กำรเปล่ียนแปลงของทุนท่ีออกช ำระแลว้ 

 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว 

ส่วนเกนิ 

มูลค่ำหุ้น 

ส่วนต ่ำกว่ำ

มูลค่ำหุ้น 

 หุ้น บำท หุ้น บำท บำท บำท 
       

ก่อนกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ 2,557,799,722 1,278,899,861 1,580,400,000 790,200,000 36,500,000 - 
กำรเพ่ิมทุนช ำระแลว้จำกกำรออกหุน้
สำมญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขำยใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) - - 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) 
กำรเพ่ิมทุนช ำระแลว้จำกกำรออกหุน้
สำมญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมตำมสัดส่วน (Right Offering) - - 166,633,307 83,316,654 - (49,989,992) 

หลงักำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ 2,557,799,722 1,278,899,861 2,022,033,307 1,011,016,654 36,500,000 (132,489,992) 

ตำมมติท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัที่ 23 กนัยำยน 2562 บริษทัไดด้  ำเนินกำรต่อไปน้ี ในระหวำ่ง  
ไตรมำสสุดทำ้ยของปี 2562  

- ออกจ ำหน่ำยและจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ ำนวน 275,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท โดยออกและ
เสนอขำยในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 0.20 บำท คิดเป็นมูลค่ำเสนอขำย 55,000,000 บำท โดยเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ไดแ้ก่ บริษทั ทีเจดี จ  ำกดั (“ผูล้งทุน”) บริษทัไดรั้บช ำระค่ำหุน้จ ำนวน 55,000,000 บำท 
เม่ือวนัที่ 9 ตุลำคม 2562 โดยมีส่วนต ่ำกวำ่มูลค่ำหุน้สำมญัจำกกำรออกจ ำหน่ำยหุน้เพ่ิมทุนดงักล่ำวคิดเป็นจ ำนวน 82,500,000 
บำท (หุน้สำมญัเพ่ิมทุน 275,000,000 หุน้ ซ่ึงออกในรำคำต ่ำกวำ่มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.30 บำท) บริษทัไดด้  ำเนินกำรจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีช ำระแลว้ของบริษทักบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัที่ 11 ตุลำคม 2562 

- ออกจ ำหน่ำยและจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ ำนวน 166,633,307 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท โดยออกและ
เสนอขำยในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 0.20 บำท คิดเป็นมูลค่ำเสนอขำยรวม 33,326,661.40 บำท โดยเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ในอตัรำจดัสรร 9 หุน้สำมญัเดิมต่อ 2 หุน้สำมญัท่ีออกใหม่ โดยไดมี้ผูจ้องซ้ือหุน้เพ่ิม
ทุนตำมสัดส่วนตำมก ำหนดกำรจองซ้ือในระหวำ่งวนัท่ี 15 ตุลำคม 2562 ถึงวนัที่ 21 ตุลำคม 2562 บริษทัไดรั้บช ำระค่ำหุน้
จ ำนวน 33,326,661.40 บำท (หุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 166,633,307 หุน้ รำคำเสนอขำย 0.20 บำทต่อหุน้) เม่ือวนัท่ี 22 ตุลำคม 
2562 โดยมีส่วนต ่ำกวำ่มูลค่ำหุน้สำมญัจำกกำรออกจ ำหน่ำยหุน้เพ่ิมทุนดงักล่ำวคิดเป็นจ ำนวน 49,989,992 บำท (หุน้สำมญัเพ่ิม
ทุน 166,633,307 หุน้ ซ่ึงออกในรำคำต ่ำกวำ่มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.30 บำท) บริษทัไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีช ำระแลว้
ของบริษทักบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 25 ตุลำคม 2562  
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23. กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ส ำหรับปี 2562 

ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัที่ 23 กนัยำยน 2562 ไดอ้นุมติักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือ
เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ไดแ้ก่ บริษทั ทีเจดี จ  ำกดั (“ผูล้งทุน”) จ  ำนวนไม่เกิน 275,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.20 บำท คิดเป็นมูลค่ำไม่เกิน 55,000,000 บำท ทั้งน้ี บริษทัไดป้ฎิบติัตำมมำตรฐำน
รำยงำนกำรเงินฉบบัท่ี 2 ว่ำดว้ยกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based payment) โดยบนัทึก “ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำรจ่ำยโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์”จ ำนวน 11 ลำ้นบำท ซ่ึงแสดงภำยใตค่้ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะของ
บริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และบนัทึกส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑใ์นงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ
งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะของบริษทัซ่ึงแสดงในส่วนของผูถื้อหุ้นดว้ยจ ำนวนเดียวกัน ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็น
เกณฑ์ดงักล่ำวค ำนวณโดยใช้มูลค่ำหุ้นท่ีจ ำหน่ำยให้แก่ผูล้งทุน เปรียบเทียบกับ มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 ทั้งน้ีมูลค่ำยติุธรรมของหุน้ค ำนวณตำมวิธีอำ้งอิงตลำด (Market approach) โดยใชร้ำคำปิดในวนัท่ีผูล้งทุน
ไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน โดยพิจำรณำว่ำวนัท่ีไดรั้บสิทธิ คือวนัท่ีท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นอนุมติัให้มีกำรเพ่ิมทุน
และจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดัดงักล่ำว 

   รำคำหุ้นท่ีผู้ลงทุน 

 
จ ำนวนหุ้น มูลค่ำยุติธรรม ได้รับสิทธิจองซ้ือ 

วันท่ีผู้ลงทุนได้รับสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นเพิม่ทุน หุ้น บำทต่อหุ้น บำทต่อหุ้น 

    
วนัที่ 23 กนัยำยน พ.ศ. 2562 275,000,000 0.24 0.20 

24. ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

     ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

รำคำกำรใช้

สิทธิต่อ 

หุ้นสำมัญ 

อตัรำส่วน

กำรแปลง

สภำพ 

จ ำนวนใบส ำคัญ

แสดงสิทธิ ณ 

วันที่ 1 มกรำคม 

2563 

จ ำนวนใบส ำคัญ

แสดงสิทธิที่

แปลงสภำพใน

ระหว่ำงปี 

จ ำนวนใบส ำคัญ

แสดงสิทธิ ณ 

วันที่ 31 ธันวำคม 

2563 ระเวลำกำรใช้สิทธิ 
       

B52-W2 

 

7.355 

 

1 : 0.204 

 

1,755,998,608 

 

- 

 

1,755,998,608 

 

8 มิถุนำยน 2558 -          

5 มิถุนำยน 2563 

ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้มีกำรเปล่ียนแปลงช่ือย่อของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษัทใหม่เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบักำรก ำหนดช่ือยอ่หลกัทรัพยข์องบริษทั กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวมีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั B52-W2 ไดห้มดระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิแลว้ เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนำยน 2563 
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25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563 2562 2563 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป -           169,592  -           169,592  
ค่ำเช่ำ -         7,349,545  -         7,349,545  
ค่ำนำยหนำ้ 327,865           521,373  326,173           521,373  
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 28,601,946       25,048,650  26,568,394       25,048,650  
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 15, 16) 7,066,516 3,215,807 7,064,298 3,215,807 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 17) 662,174 934,165 662,174 934,165 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ -       22,823,599  -       22,823,599 
ขำดทุน (โอนกลบั) จำกกำรดอ้ยค่ำ (หมำยเหตุ 17) 512,544    (23,810,573) 512,544    (23,810,573) 
ค่ำบริกำรวชิำชีพ 881,485       18,115,484  260,884       18,090,484  
ค่ำสำธำรณูปโภค 16,484,837         6,066,962  16,382,516         6,066,962  
ค่ำภำษีโรงเรือน 5,538,606         1,262,393  5,509,629         1,262,393  
ค่ำใชจ่้ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมำยเหตุ 23) -       11,000,000  -       11,000,000  

26. ภำษีเงินได้ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563 2562 2563 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีเงินไดปี้ปัจจุบนั - - - - 

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (หมำยเหตุ 20) (224) (158,436) (224) (158,436) 
     

รวม ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ (224) (158,436) (224) (158,436) 
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ภำษีเงินไดส้ ำหรับขำดทุนก่อนหกัภำษีของบริษทัมียอดจ ำนวนเงินท่ีแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชี โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี : 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563 2562 2563 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

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

ภำษีค ำนวณจำกอตัรำภำษีร้อยละ 20 (12,618,992) (15,420,972) (12,147,093) (15,404,229) 
ผลกระทบ     
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถหกัภำษี 558,196 2,554,202 533,061 2,554,202 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีหกัภำษีเงินไดเ้พ่ิม - (5,109,914) - (5,109,914) 
   ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์ำษี     

เงินไดร้อตดับญัชี 12,060,572 17,818,248 11,613,808 17,801,505 

ภำษีเงินได ้ (224) (158,436) (224) (158,436) 

27. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรขำดทุนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ำหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 

 งบกำรเงินรวม 

  2563  2562 
   

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บำท) (62,497,612) (76,946,423) 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ (หุน้) 2,022,033,307 1,673,224,835 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (0.0309) (0.0460) 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2563  2562 
   

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บำท) (60,735,239) (76,762,710) 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ (หุน้) 2,022,033,307 1,673,224,835 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน  (0.0300) (0.0459) 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีออกจ ำหน่ำยในระหวำ่งปีปรับปรุงดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดโดยสมมติว่ำหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลด
ไดแ้ปลงเป็นหุน้สำมญัทั้งหมด บริษทัมีหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลด คือ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั ซ่ึงบริษทัค ำนวณจ ำนวน
หุ้นเทียบเท่ำปรับลดโดยพิจำรณำจำกมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงข้ึนอยู่กบัมูลค่ำท่ีเป็นตวัเงินของรำคำตำมสิทธิซ้ือหุ้นท่ีมำพร้อมกบัใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั (ก ำหนดจำกรำคำถวัเฉล่ียของหุ้นสำมญัของบริษทัในระหว่ำงปี) กำรค ำนวนน้ีท ำข้ึนเพ่ือก ำหนดจ ำนวน
หุ้นสำมญัท่ีตอ้งบวกเพ่ิมกับหุ้นสำมญัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในกำรค ำนวณก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด โดยไม่มีกำรปรับปรุง
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ก ำไรสุทธิแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำม บริษทัไม่ไดค้  ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลดส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เน่ืองจำก
มูลค่ำยติุธรรมของหุน้สำมญัมีรำคำต ่ำกวำ่รำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั     

28. รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

กิจกำรและบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์กับบริษัทไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยผ่ำนกิจกำรอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมำกกว่ำหน่ึงแห่ง  
โดยท่ีบุคคลหรือกิจกำรนั้นมีอ  ำนำจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึง
บริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจกำรลงทุน บริษทัย่อย และบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัร่วมและบุคคลท่ี
เป็นเจำ้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือกิจกำร ผูบ้ริหำรส ำคญัรวมทั้งกรรมกำร
และพนกังำนของบริษทัตลอดจนสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  

ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันซ่ึงอำจมีข้ึนไดต้้องค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพนัธ์
มำกกวำ่รูปแบบควำมสัมพนัธ์ตำมกฎหมำย 

กลุ่มบริษทัมีรำยกำรทำงบญัชีจ ำนวนหน่ึงซ่ึงเกิดกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำยส่วนหน่ึงเกิดจำก
รำยกำรท่ีมีกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว กิจกำรเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมกำรกลุ่มเดียวกนั งบกำรเงินน้ี
จึงรวมผลของรำยกำรดงักล่ำวตำมเกณฑด์งัน้ี 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ช่ือบริษัท / บุคคลท่ีเกีย่วข้อง  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั ทนัใจ ดิสทริบิวชัน่ จ  ำกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทนัใจดี  มนัน่ี เซอร์วสิ จ  ำกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ส ำนกังำนกฎหมำย เอเอพี จ  ำกดั  กรรมกำรร่วมกนั 
นำยปิยะพงษ ์เวชชเศรษฐนนท ์  กรรมกำรบริษทัยอ่ย 

 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยกำรระหว่ำงกนั  เกณฑ์กำรก ำหนดรำคำ 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.50 ต่อปี 
ค่ำท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย   
บริษทั ส ำนกังำนกฎหมำย เอเอพี จ  ำกดั  ตำมท่ีตกลงในสัญญำ ( 450,000 บำท และ 700,000 บำท)  
ค่ำท่ีปรึกษำ   
นำยปิยะพงษ ์เวชชเศรษฐนนท ์ 

(กรรมกำรบริษทัยอ่ย)  

ตำมท่ีตกลงในสัญญำ (เดือนละ 125,000 บำท) 
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รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั  

   ยอดคงคำ้งของเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับระหว่ำงกลุ่มบริษทั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกรรมกำร ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  ยอดคงเหลือ 
ณ วันที ่

31 ธันวำคม 2562  เพิม่ขึน้  (ลดลง)  

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที ่

31 ธันวำคม 2563 
  

เงินให้กู้ยืม  
บริษทัยอ่ย  -  4,000,000  -  4,000,000 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ  -  2,082  -  2,082 
รวม  -  4,002,082  -  4,002,082 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีสัญญำเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย (บริษทั ทนัใจ ดิสทริบิวชัน่ จ  ำกดั และ บริษทั ทนัใจดี มนัน่ี เซอร์วิส 
จ ำกดั) จ  ำนวนเงิน 3 ลำ้นบำท และ 1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยคิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.50 ต่อปี และ 0.50 ต่อปี ตำมล ำดบั  

บริษทัไดต้กลงท ำสัญญำค่ำท่ีปรึกษำกบันำยปิยะพงษ ์เวชชเศรษฐนนท ์ซ่ึงเป็นกรรมกำรของบริษทัย่อย โดยก ำหนดอตัรำเดือนละ 
125,000 บำท โดยระยะเวลำของสัญญำ 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2563  ถึง วนัที่ 31 พฤษภำคม 2566 

บริษทัไดต้กลงท ำสัญญำค่ำท่ีปรึกษำทำงกฎหมำยกบับริษทั ส ำนักงำนกฎหมำย เอเอพี จ  ำกัด ซ่ึงมีกรรมกำรร่วมกัน โดยก ำหนด
ค่ำบริกำรทำงกฎหมำยจ ำนวนรวม 1,150,000 บำท  

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร 
ดงัต่อไปน้ี 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2563  2562  2563  2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 19,812,800 15,498,917 18,657,800 15,498,917 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,151,981 685,729 1,032,239 685,729 

รวม 20,964,781 16,184,646 19,690,039 16,184,646 
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29. ข้อมูลตำมส่วนงำน 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2562 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้เร่ิมด ำเนินธุรกิจในส่วนงำน
ธุรกิจใหม่ไดแ้ก่ ส่วนงำนธุรกิจจ ำหน่ำยสินคำ้อุปโภค-บริโภค นอกจำกน้ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรยงัมีมติอนุมติัใหจ้ดทะเบียนจดัตั้ง
บริษทัย่อย ไดแ้ก่ บริษทั ทนัใจ ดิสทริบิวชัน่ จ  ำกดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนธุรกิจดงักล่ำว (ดูหมำยเหตุ 14) 
ส่วนงำนธุรกิจดงักล่ำวเร่ิมด ำเนินกำรในระหวำ่งไตรมำสท่ี 2 ของปี 2562  

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทคร้ังท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2563 มีมติอนุมติัให้จดทะเบียนจดัตั้ งบริษัทย่อย ได้แก่ 
บริษทั ทนัใจดี มนัน่ี เซอร์วิส จ ำกดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้บริกำรทำงกำรเงิน โดยกำรเป็นตวัแทนหรือนำยหน้ำให้กบัธนำคำร
หรือสถำบนักำรเงินต่ำงๆ ตวัแทนรับโอนเงิน ภำยในประเทศและระหวำ่งประเทศ และกำรเป็นตวัแทนรับช ำระ ค่ำบริกำร ค่ำสินคำ้ 
และรับเติมเงิน 

ณ ส้ินปี 2563 บริษทัมีกำรด ำเนินธุรกิจใน 4 ส่วนงำนหลกั ประกอบดว้ย 1) ส่วนงำนธุรกิจจ ำหน่ำยสินคำ้อุปโภค-บริโภค 2) ส่วนงำน
ธุรกิจพำณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซ่ึงรวมถึง กำรซ้ือขำยสินคำ้และบริกำรออนไลน์ภำยใตช่ื้อ เอบีซีพอ้ยท์ กำรให้บริกำร
เป็นตวัแทนช ำระเงิน (e-Payment) ผ่ำน WeChat และ Alipay 3) ส่วนงำนบริกำรส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ และ 4) ส่วนงำนบริกำร
ทำงกำรเงินโดยกำรเป็นตวัแทนนำยหนำ้ 

ขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินงำน จ ำแนกตำมส่วนงำนทำงธุรกิจของบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ตำมล ำดบั 
แสดงดงัตำรำงต่อไปน้ี 
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 งบกำรเงนิรวม 

  
 
 

ส่วนงำนธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ 

 
 

ส่วนงำนธุรกจิพำณชิย์
อเิลก็ทรอนิกส์ 

ส่วนงำนธุรกจิให้เช่ำพืน้ที่
อำคำรและให้บริกำร
สำธำรณูปโภค 

(ส่วนงำนทีย่กเลกิ ในปี 2562) 

 
 

ส่วนงำนธุรกจิจ ำหน่ำยสินค้ำ
อุปโภค-บริโภค 

 
 

ส่วนงำนบริกำรส่ือโฆษณำ
ประชำสัมพนัธ์ 

 
 

ส่วนงำนบริกำรทำงกำรเงนิ 
โดยกำรเป็นตวัแทนนำยหน้ำ 

 
 
 

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 

2563 
บำท 

2562 
บำท 

รำยได ้ - - 241,428 3,173,701 - 2,695,885 18,527,301 25,345,239 12,008,796 - - - 30,777,525 31,214,825 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน - (75,787) (4,128,383) 597,495 - (470,545) (1,514,678) (1,355,764) 6,333,699 - (1,534,078) - (843,440) (1,304,601) 
ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้             (62,723,372) (79,807,730) 
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน              (63,566,812) (81,112,331) 
รำยไดอ่ื้น             1,623,095 4,034,617 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน             (937,745) (27,145) 
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได ้             (62,881,462) (77,104,859) 
(ค่ำใชจ่้ำย) รำยไดภ้ำษีเงินได ้             224 158,436 
ขำดทุนสุทธิส ำหรับปี             (62,881,238)  (76,946,423) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  
 

ส่วนงำนธุรกจิ
อสังหำริมทรัพย์ 

 
 

ส่วนงำนธุรกจิพำณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส์ 

ส่วนงำนธุรกจิให้เช่ำพ้ืนท่ี
อำคำรและให้บริกำร

สำธำรณูปโภค 
(ส่วนงำนที่ยกเลิก ในปี 2562) 

 
 

ส่วนงำนธุรกจิจ ำหน่ำยสินค้ำ
อุปโภค-บริโภค 

 
 

ส่วนงำนบริกำรส่ือโฆษณำ
ประชำสัมพนัธ์ 

 
 
 

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 

รำยได ้ - - 241,428 3,173,701 - 2,695,885 17,025,788 25,345,239 12,008,796 - 29,276,012 31,214,825 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน - (75,787) (4,128,383) 597,495 - (470,545) 96,805 (1,270,882) 6,333,699 - 2,302,121 (1,219,719) 
ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้           (63,723,372) (79,707,730) 

ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน            (61,421,251) (80,927,449) 
รำยไดอ่ื้น           1,623,533 4,033,448 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน           (937,745) (27,145) 

ขำดทุนก่อนภำษีเงินได ้           (60,735,463) (76,921,146) 
(ค่ำใชจ่้ำย) รำยไดภ้ำษีเงินได ้           224 158,436 

ขำดทุนสุทธิส ำหรับปี           (60,735,239) (76,762,710) 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยจ์  ำแนกตำมส่วนงำนมีดงัต่อไปน้ี 
 งบกำรเงินรวม 

 

ส่วนงำนธุรกจิ
พำณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส์ 

ส่วนงำนธุรกจิ
จ ำหน่ำยสินค้ำ
อุปโภค-บริโภค 

ส่วนงำนบริกำรส่ือ
โฆษณำ

ประชำสัมพนัธ์ 

ส่วนงำนบริกำร
ทำงกำรเงิน  
โดยกำรเป็น

ตัวแทนนำยหน้ำ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563      
สินคำ้คงเหลือ  - 844 - - 844 
ส่วนปรับปรุงอำคำร และ
อุปกรณ์ - สุทธิ    

 
8,732,559 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้     17,188,734 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ      3,648,779 

สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน     127,068,377 

สินทรัพยร์วม     156,639,293 

      

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

ส่วนงำนธุรกจิ
พำณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส์ 

ส่วนงำนธุรกจิ
จ ำหน่ำยสินค้ำ
อุปโภค-บริโภค 

ส่วนงำนบริกำรส่ือ
โฆษณำ

ประชำสัมพนัธ์ 

ส่วนงำนบริกำร
ทำงกำรเงิน  
โดยกำรเป็น

ตัวแทนนำยหน้ำ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563      

สินคำ้คงเหลือ  - - - - - 
ส่วนปรับปรุงอำคำร และ
อุปกรณ์ - สุทธิ    

 
8,688,327 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้     17,188,734 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ      3,648,779 

สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน     128,458,271 

สินทรัพยร์วม     157,984,111 
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 งบกำรเงินรวม 

 
ส่วนงำนธุรกจิ

อสังหำริมทรัพย์ 

ส่วนงำนธุรกจิ
พำณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส์ 

ส่วนงำนธุรกจิให้เช่ำ
และบริกำร

สำธำรณูปโภค 

ส่วนงำนธุรกจิ
จ ำหน่ำยสินค้ำ
อุปโภค-บริโภค รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562      
สินคำ้คงเหลือ  - 14,600 - 405,050 419,650 
ส่วนปรับปรุงอำคำร และ
อุปกรณ์ - สุทธิ    

 
10,423,163 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ      1,342,979 

สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน     185,892,569 

สินทรัพยร์วม     198,078,361 

      

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ส่วนงำนธุรกจิ

อสังหำริมทรัพย์ 

ส่วนงำนธุรกจิ
พำณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส์ 

ส่วนงำนธุรกจิให้เช่ำ
และบริกำร

สำธำรณูปโภค 

ส่วนงำนธุรกจิ
จ ำหน่ำยสินค้ำ
อุปโภค-บริโภค รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562      

สินคำ้คงเหลือ  - 14,600 - 405,050 419,650 
ส่วนปรับปรุงอำคำร และ
อุปกรณ์ - สุทธิ    

 
10,423,163 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ      1,342,979 

สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน     185,926,275 

สินทรัพยร์วม     198,112,067 
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30. ภำระผูกพนั 

30.1   ภำระผูกพนัท่ีเป็นข้อผูกมัดตำมสัญญำ 

ภำระผูกพนัท่ีเป็นข้อผูกมดั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรท่ี 
ไม่สำมำรถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 

2563 

 ณ วันที ่
31 ธันวำคม

2562 

 ณ วันที ่
31 ธันวำคม 

2563 

 ณ วันที ่
31 ธันวำคม

2562 

ตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน       
ภำยใน 1 ปี -  9,514,190  -  9,514,190 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี -  8,303,677  -  8,303,677 

รวม -  17,817,867  -  17,817,867 

        
ตำมสัญญำบริกำร       
ภำยใน 1 ปี 5,489,049  265,300  5,487,349  265,300 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 259,800  31,000  259,800  31,000 

รวม 5,748,849  296,300  5,747,149  296,300 

ภำระผูกพนัท่ีลดจำกงวดส้ินปี เกิดจำกกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มำใช ้ท ำให้ตอ้งจดั
ประเภทสัญญำเช่ำท่ีเขำ้เง่ือนไขเป็นสัญญำเช่ำทำงกำรเงินออกจำกภำระผูกพนั ส่วนภำระผูกพนัท่ีเหลือจะเป็นสัญญำ
บริกำรและสัญญำเช่ำท่ีเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

30.2  หนังสือค ำ้ประกนัของธนำคำร 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร เพ่ือค ้ำประกนักำรปฏิบติั
ตำมสัญญำเช่ำและบริกำรจ ำนวน 13.84 ลำ้นบำท (วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 : 26.49 ลำ้นบำท) และหนงัสือค ้ำประกนัเพื่อกำร
ด ำเนินธุรกิจตำมปกติจ ำนวน 0.50 ลำ้นบำท (วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 : 2.50 ลำ้นบำท) รวมเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 14.34 ลำ้น
บำท (วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 : 28.99 ลำ้นบำท) ทั้งน้ี บริษทัตอ้งน ำเงินฝำกธนำคำรมำใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 

30.3   คดคีวำมฟ้องร้อง 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ไม่มีคดีควำมฟ้องร้องใดๆ 
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31. กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

31.1   ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

กิจกรรมของบริษทัย่อมมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยซ่ึงไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกตลำด (รวมถึงควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียน ควำมเส่ียงดำ้นมูลค่ำยติุธรรมอนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงดำ้นกระแสเงินสดอนัเกิด
จำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย และควำมเส่ียงดำ้นรำคำ) ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ และควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
แผนกำรจดักำรควำมเส่ียงโดยรวมของบริษทัจึงมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลดผลกระทบท่ี
ท ำใหเ้สียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของบริษทัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้

31.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ีย
คำ้งรับแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินและเงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยจำก
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมี
อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกับอตัรำตลำดในปัจจุบนั สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำม
ประเภทอัตรำดอกเบ้ีย ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบ
ก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี    

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 
งบกำรเงินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  
อตัรำ
ดอกเบ้ีย       

     ปรับข้ึนลง  ไม่มี    อตัรำ 

 
ภำยใน 

1 ปี  
มำกกวำ่  
1 ถึง 5 ปี  

ตำมรำคำ
ตลำด  

อตัรำ
ดอกเบ้ีย  รวม  

ดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

           (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน            
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  87.32  -  87.32  0.05 - 0.40 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  16.85  16.85  - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอื่น -  -  3.82  -  3.82  0.20 - 0.37 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอื่น -  -  14.34  -  14.34  0.12 - 0.20 
            
หนี้สินทำงกำรเงิน            
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  5.11  5.11  - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 4.06  13.67  -  -  17.73  4.76 
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 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 
งบกำรเงินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  
อตัรำ
ดอกเบ้ีย       

     ปรับข้ึนลง  ไม่มี    อตัรำ 

 
ภำยใน 

1 ปี  
มำกกวำ่  
1 ถึง 5 ปี  

ตำมรำคำ
ตลำด  

อตัรำ
ดอกเบ้ีย  รวม  

ดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

           (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน            
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  42.04  -  42.04  0.20 - 1.30 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  12.07  12.07  - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอื่น -  -  68.12  -  68.12  0.70 - 1.50 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอื่น -  -  28.99  -  28.99  0.70 - 1.25 
            
หนี้สินทำงกำรเงิน            
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  3.16  3.16  - 

31.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

บริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัอย่ำงมีนัยส ำคญัของควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ บริษทัมีนโยบำยท่ีเหมำะสมเพ่ือท ำให้
เช่ือมัน่ไดว้่ำไดข้ำยสินคำ้และให้บริกำรแก่ลูกคำ้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม บริษทัมีนโยบำยจ ำกัด
วงเงินธุรกรรมกำรใหสิ้นเช่ือกบัสถำบนักำรเงินแต่ละแห่งอยำ่งเหมำะสม 

31.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

จ ำนวนเงินสดท่ีมีอยำ่งเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีตลำดรองรับยอ่มแสดงถึงกำรจดักำรควำมเส่ียงของ
สภำพคล่องอย่ำงรอบคอบ ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นไดจ้ำกกำรท่ีมีวงเงินอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรกู้ยืมท่ีได้มีกำรตกลงไวแ้ลว้อย่ำงเพียงพอ ส่วนงำนบริหำรเงินของบริษัทไดต้ั้งเป้ำหมำยว่ำจะใช้
ควำมยืดหยุ่นในกำรระดมเงินทุนโดยกำรรักษำวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอท่ีจะหำมำไดเ้น่ืองจำกลกัษณะ
ธรรมชำติของธุรกิจท่ีเป็นฐำนของบริษทัมีพลวตัเปล่ียนแปลงได ้

31.2   เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินของกิจกำรท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินประกอบดว้ยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินให้
กูย้มืระยะส้ัน ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินลงทุนเพื่อคำ้ หน้ีสินทำงกำรเงินของบริษทัท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะทำง
กำรเงินประกอบดว้ย เงินกู้ยืมระยะส้ัน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และเงินกู้ยืมระยะยำว นโยบำยกำรบญัชีเฉพำะส ำหรับ
รำยกำรแต่ละรำยกำรไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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รำคำตำมบัญชีของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะส้ัน เจำ้หน้ีกำรคำ้และ
เจำ้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้มืระยะยำว มีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรม  

กำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนระยะส้ัน ถูกเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมในหมำยเหตุ 12 

32. อตัรำส่วนของส่วนของเจ้ำของต่อทุนช ำระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีส่วนของเจำ้ของในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเท่ำกบัร้อยละ 14.85  และ ร้อยละ 
15.07  ตำมล ำดบั ของทุนช ำระแลว้ตำมงบกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ซ่ึงอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส่วนของเจำ้ของมีค่ำน้อยกว่ำ
ร้อยละ 50 ของทุนช ำระแลว้ และจะเป็นเหตุให้ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีมำตรกำรด ำเนินกำรเพ่ือเตือนผูล้งทุนโดยกำรข้ึน
เคร่ืองหมำย C (Caution) ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั ทั้งน้ีเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เร่ือง มำตรกำรด ำเนินกำรกรณีบริษทัจดทะเบียน มีเหตุกำรณ์ท่ีอำจมีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินธุรกิจ อน่ึง บริษทั
จะด ำเนินกำรจดัประชุมเพ่ือให้ขอ้มูลและช้ีแจงแนวทำงแกไ้ขเหตุกำรณ์ดงักล่ำวต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งภำยใน 15 วนั
นบัแต่วนัท่ีตลำดหลกัทรัพยไ์ดด้  ำเนินมำตรกำรกบับริษทั 

33. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

33.1   ตำมมติท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 มีมติอนุมติัในเร่ืองท่ีส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 

1. อนุมติักำรเขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยโ์ดยกำรซ้ือหุ้นสำมญัทั้งหมดในบริษทั วนัดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จ ำกัด (“ONE”) 
จ ำนวนรวม 119,998 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท ในรำคำซ้ือขำยหุน้ละ 416.67 บำท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียนของ ONE จำกบริษทั ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จ  ำกัด (“ผูข้ำย”) ดว้ยมูลค่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรรวมเท่ำกับ 
50,000,000 บำท (“หุ้นสำมญัของ ONE”) ภำยหลงักำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว ONE จะถือเป็นบริษทัย่อยของบริษทั (โดย
บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ทั้ งน้ี บริษัทจะช ำระค่ำหุ้นสำมญัของ ONE โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของ
บริษัทในลกัษณะกำรเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจง ให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) ให้แก่ผูข้ำย แทนกำร
ช ำระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) จ ำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท ในรำคำเสนอขำย
หุน้ละ 0.20 บำท คิดเป็นมูลค่ำไม่เกิน 50,000,000 บำท (หรืออีกนัยหน่ึงคือผูข้ำยจะจองซ้ือหุน้สำมญัใหม่ของบริษทั โดย
จะช ำระเงินค่ำหุ้นออกใหม่ดว้ยหุ้น ONE ท่ีตนถืออยู่ (Share Swap) โดยมีอตัรำแลกเปล่ียนหุ้นเท่ำกบั 1 หุน้ของ ONE ต่อ 
2,083 หุ้น ใหม่ของบริษัท (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) และอนุมติักำรมอบอ ำนำจให้ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และ/หรือ
คณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร หรือคณะกรรมกำรบริหำร เป็นผู ้
พิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข และรำยละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัธุรกรรมกำรซ้ือหุ้นสำมญัของ ONE 
ตำมท่ีจ ำเป็นและสมควรภำยใตก้ฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. อนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ  ำนวน 267,883,207.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 1,278,899,861.00 
บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,011,016,653.50 บำท โดยกำรตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยของบริษทัซ่ึง
เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 535,766,415 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท ซ่ึงเป็นหุ้นท่ีเหลือจำกกำรจดัสรรไวเ้พื่อรองรับ
กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัซ่ึงไดห้มดอำยุแลว้ โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนกับกรมพฒันำ
ธุรกิจกำรคำ้เม่ือวนัท่ี 13 มกรำคม 2564 
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3. อนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ ำนวน 251,377,081.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 1,011,016,653.50 
บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,262,393,735 บำท โดยกำรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหม่จ ำนวนไม่เกิน 502,754,163 หุ้น มูล
ค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อ (1) เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ไดแ้ก่ บริษทั ไทยดิจิตอลเวน
เจอร์ จ  ำกัด เป็นค่ำตอบแทนส ำหรับหุ้นสำมญัของ ONE โดยวิธีกำรแลกหุ้น (Share Swap) และ (2) รองรับกำรใชสิ้ทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั รุ่นท่ี 3 (B52-W3) ซ่ึงจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัตำมสัดส่วน โดยบริษทั
ไดจ้ดทะเบียนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้เม่ือวนัท่ี 14  มกรำคม 2564 

4. อนุมติักำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษัทจ ำนวนไม่เกิน 502,754,163 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำหุ้นละ 0.50 บำท ดังน้ี (1) 
จดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ ำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้น
ละ 0.20 บำท คิดเป็นมูลค่ำไม่เกิน 50,000,000 บำท โดยเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจง ให้แก่ บุคคลในวงจ ำกัด (Private 
Placement) ไดแ้ก่ บริษทั ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จ  ำกดั เป็นค่ำตอบแทนส ำหรับหุ้นสำมญัของ ONE  บริษทัไดด้  ำเนินกำร
จดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแล้ว ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ เม่ือวนัท่ี 25 มกรำคม 2564 อนัเกิดจำกกำรออกจ ำหน่ำยหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำวขำ้งตน้ ใหแ้ก่ บริษทั ไทยดิจิตอลเวนเจอร์จ ำกดั เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และ (2) จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิม
ทุนของบริษทัจ ำนวนไม่เกิน 252,754,163 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท คิดเป็นมูลค่ำไม่เกิน 126,377,081.50 บำท 
เพ่ือรองรับกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษัท รุ่นท่ี 3 (B52-W3) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตำม
สัดส่วนจ ำนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรำยถืออยู ่(Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ (ศูนยบ์ำท) ในอตัรำส่วน 8 หุน้สำมญัเดิม 
ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 3 (B52-W3) (กรณีมีเศษหุ้นใหปั้ดทิ้ง) โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมีอำยไุม่เกิน 
1 ปี นบัจำกวนัที่ไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิมี อตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สำมญั 1 หุน้ และ
มีรำคำกำรใชสิ้ทธิเท่ำกบั 0.25 บำทต่อ หุน้ (ยกเวน้กรณีกำรปรับรำคำใชสิ้ทธิ)  

33.2    ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 1/2564  เม่ือวนัที่ 15 กุมภำพนัธ์ 2564 มีวำระส ำคญัท่ีผำ่นกำรอนุมติั ดงัน้ี 

อนุมติัใหป้รับปรุงแกไ้ขรำยละเอียดกำรจดัตั้งบริษทัยอ่ย บริษทั โซลูชัน่ ฟลำย จ ำกดั จำกเดิมโดยเป็นทุนจดทะเบียนและ
ทุนท่ีออกช ำระแล้ว 1,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท ทั้ งน้ี
บริษทัคำดวำ่จะจดทะเบียนภำยใน ไตรมำสท่ี 1 ของปี 2564 

33.3    ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2564 มีวำระส ำคญัท่ีผำ่นกำรอนุมติั ดงัน้ี 

1. อนุมติัให้บริษทัเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหม่ของบริษทั เอ็ม คลอลิต้ี โปรดกัส์ จ  ำกดั  (“MQP”)  จ ำนวนรวม 10,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท  ในรำคำจดัสรรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหม่ หุ้นละ 90 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 900,000 
บำท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ภำยหลงักำรเพ่ิมทุนใหม่แลว้เสร็จ  ดว้ยมูลค่ำกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรรวมเท่ำกบั 900,000 บำท โดยภำยหลงักำรเขำ้ท ำธุรกรรมดงักล่ำว MQP จะถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั (โดยบริษทั
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ในบริษทัดงักล่ำว) วตัถุประสงค์เพ่ือผลิตและหรือจดัจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ ์หรือสินคำ้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำ สุขภำพ ควำมงำม และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ รวมถึงกำรให้บริกำรเก่ียวกบักำรตรวจสอบ
คุณภำพของผลิตภณัฑ ์และบริกำรอ่ืน ๆ   

2. อนุมติัให้บริษทัซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหม่ของบริษทั เอ็ม โนเวชัน่ พลสั จ ำกดั (“MNP”) จ ำนวนรวม 10,000 หุ้น มูลค่ำท่ี
ตรำไว ้ หุ้นละ 10 บำท ในรำคำจดัสรรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหม่ หุ้นละ 90 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน  900,000 บำท 
ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ภำยหลงักำรเพ่ิมทุนใหม่แลว้เสร็จ  ดว้ยมูลค่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำร
รวมเท่ำกบั 900,000 บำท โดยภำยหลงักำรเขำ้ท ำธุรกรรมดงักล่ำว  MNP จะถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั (โดยบริษทัถือหุ้น
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ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ในบริษทัดงักล่ำว) วตัถุประสงคเ์พ่ือด ำเนินธุรกิจนวตักรรม เพ่ือช่วย
ผลกัดนังำนวจิยัและนวตักรรมสู่กำรใชป้ระโยชน์เชิงพำณิชยไ์ดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  

3. อนุมติัให้จัดตั้ งบริษัทย่อยบริษัท ทันใจดีมนัน่ีทรำนส์เฟอร์ จ  ำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ีจัดตั้ งบริษัทจ ำนวน 
1,000,000 บำท ประกอบดว้ยหุ้นสำมญัจ ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท วตัถุประสงค์เพื่อให้บริกำร
ตวัแทนนำยหน้ำในกำรจดัหำลูกคำ้ให้บริษทัหรือนิติบุคคลท่ีท ำธุรกิจโอนเงินระหว่ำงประเทศ โดยบริษทัจะถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 

 

 

 



  

สว่นท่ี 4 หนา้ที ่1 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลแบบ 56-1 One Report 

 

บริษัทไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปีฉบบันีแ้ลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษัทขอ
รบัรองวา่ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้งครบถว้น ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด หรอืไมข่าดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
นอกจากนีบ้รษัิทขอรบัรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มลูอยา่ง
ถกูตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย
แลว้ 

(2)  บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มลูที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลู ในสว่นที่เป็นสาระส าคญัทัง้ของ
บรษัิท และบรษัิทยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3)  บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในที่ดี และควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษัทไดแ้จง้
ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ต่อผูส้อบบญัชี และกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทแลว้ ซึ่งครอบคลมุถึงขอ้บกพรอ่ง และการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัของระบบการควบคมุภายใน  รวมทัง้การ
กระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย 

ในการนีเ้พื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท ไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้ บริษัทได้
มอบหมายให ้นางสาวออ้ยทิพย ์ ชลธิชานนัทน์ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากับเอกสารนีไ้วทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของ นางสาวออ้ยทิพย ์ ชลธิชานนัทน์ ก ากับไว ้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูที่บริษัทไดร้บัรองความถกูต้องของ
ขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 

 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางสาวนราวดี วรวณิชชา ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

2. นางสาวฉนัธนา ศรสีวสัดิ ์ กรรมการบรหิาร  

ผู้รับมอบอ านาจ 
  

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางสาวออ้ยทิพย ์ชลธิชานนัทน ์ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน  

 



 
 
 
 

 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษิัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ  
ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี  และเลขานุการบริษัท 

 
รายช่ือคณุวฒุิ และประวตัิของกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน  ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบรษัิท  (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

 

ช่ือ-สกลุ/ต  าแหน่ง/วนัท่ี
ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อายุ (ปี) 
คณุวฒุิทางการศกึษา/ 

ประวตัอิบรม 

สดัส่วน 
การถือหุน้ 
ในบรษิัท 

(%) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 

ระหวา่งกรรมการ 
และผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

1.นายสเุทพ พงษพ์ิทกัษ์ 
 
ประธานกรรมการ 
วนัท่ีรบัต  าแหน่ง  
18 มิถนุายน 2561 
 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีรบัต  าแหน่ง  
26 เมษายน 2559 
 
 

66 
(เกิดปี 
2497) 

ปริญญาโท 
 รฐัศาสตร ์(บรหิารรฐักิจ) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปริญญาตรี 
 บรหิารธุรกิจ (บญัชี) มหาวทิยาลยั

รามค าแหง 

 ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

 นิตศิาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 นิเทศศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ไม่มี ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 

 
 
 

 
2554 – ปัจจบุนั 

 
 

2557 – 2558 
 

ประธานกรรมการบรษิัท 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
อาจารยส์อนพิเศษระดบัปรญิญาตรีและ
ปรญิญาโท หลกัสูตร M.B.A.Mini M.B.A.
วชิาการจดัการภาษีอากร  
 
 
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ
บาล, กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน, 
กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ 
สรรพากรภาค 4 

บรษิัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
บรษิัท โกลเบล็ก โฮลดิง้ แมนเนจเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) 
 
กรมสรรพากร 
 



 
 
 
 

 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษิัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกลุ/ต  าแหน่ง/วนัท่ี
ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อายุ (ปี) 
คณุวฒุิทางการศกึษา/ 

ประวตัอิบรม 

สดัส่วน 
การถือหุน้ 
ในบรษิัท 

(%) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 

ระหวา่งกรรมการ 
และผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

1.นายสเุทพ พงษพ์ิทกัษ์ 
(ตอ่) 

ผ่านการอบรมทีเ่กี่ยวข้องที่จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ DAP 82/2010 
และ DAP 111/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2552 – 2557 
 
 

2550 – 2552 
 
 

2547 – 2550 

ผูอ้  านวยการเฉพาะดา้นตรวจสอบภาษี
ระดบัสงู ส  านกัมาตรฐานการสอบบญัชีภาษี
อากร 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภาษี 9 (ผูอ้  านวยการ
ส านกั) ส านกัมาตรฐานการสอบบญัชีภาษี
อากร 
เจา้หนา้ท่ีบรหิารสรรพากร 9 ส านกังาน
สรรพากรพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 3 

กรมสรรพากร 
 
 
กรมสรรพากร 
 
 
กรมสรรพากร 



 
 
 
 

 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษิัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกลุ/ต  าแหน่ง/วนัท่ี
ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อายุ (ปี) 
คณุวฒุิทางการศกึษา/ 

ประวตัอิบรม 

สดัส่วน 
การถือหุน้ 
ในบรษิัท 

(%) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 

ระหวา่งกรรมการ 
และผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

2.นายจ านรรจ ์กลุนรตัน ์
 
กรรมการ 
วนัท่ีรบัต  าแหน่ง  
15 พฤษภาคม 2562 
 
กรรมการอิสระ และ  
กรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีรบัต  าแหน่ง  
15 พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 

60 
(เกิดปี 
2503) 

ปริญญาโท 
 บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ สาขาการ

บญัชีเพ่ือการวางแผนและควบคมุ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประกาศนียบัตรช้ันสูง 
 การสอบบญัชี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปริญญาตรี 
 บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัรชัน้สงู การสอบบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ผ่านการอบรมทีเ่กี่ยวข้องที่จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุน่ DCP 67/2007 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียนท่ี 
3480 
 

ไม่มี ไม่มี 2562 – ปัจจบุนั 
2561 - 2562 
2549 – 2560 
2549 – 2549 

 
2544 – 2549 
2541 – 2544 

 
2540 – 2541 
2540 – 2540 
2532 – 2540 

 
2528 – 2532 
2525 - 2528 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
Audit Partner  
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีการเงิน และ
งบประมาณ 
ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชีการเงิน 
ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชีการเงิน และ
งบประมาณ 
หวัหนา้ภาควชิาการบญัชี 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
ผูต้รวจสอบ 
หวัหนา้ทีมตรวจสอบ 

บรษิัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัท ส านกังานปิตเิสวี จ ากดั 
บรษิัท จีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
ศนูยส์่งเสรมิศลิปาชีพระหว่างประเทศ 
องคก์รมหาชน 
บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
บรษิัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
ธนาคารเอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัท เงินทนุหลกัทรพัย ์จีเอฟ จ ากดั 
(มหาชน) 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ส านกังานไชยยศสมบตัิ 



 
 
 
 

 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษิัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกลุ/ต  าแหน่ง/วนัท่ี
ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อายุ (ปี) 
คณุวฒุิทางการศกึษา/ 

ประวตัอิบรม 

สดัส่วน 
การถือหุน้ 
ในบรษิัท 

(%) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 

ระหวา่งกรรมการ 
และผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

3.นางอารยา  สลัเลขวทิย ์
 
กรรมการอิสระ และ  
กรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีรบัต  าแหน่ง  
26 เมษายน 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 
(เกิดปี 
2525) 

ปริญญาตรี 
 นิตศิาสตรบ์ณัฑติ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(เกียรติ
นิยมอนัดบัสอง) 

ผ่านการอบรมทีเ่กี่ยวข้องที่จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุน่ 275/2019 

 หลกัสตูร Advanced Audit 
Committee Program (AACP) รุน่  
33/2019 

 หลกัสตูร Financial Statements for 
Directors (FSD) รุน่ 41/2020 

ผ่านการอบรมทีเ่กี่ยวข้องที่จัดโดย
สมาคมบริษัทหลักทรัพยไ์ทย 
 หลกัสตูรท่ีปรกึษาทางการเงิน (IB-

T001) 
ใบอนญุาตใหเ้ป็นทนายความ เลขท่ี 
58/2551 

ไม่มี ไม่มี 2562 - ปัจจุบนั 
2561 - ปัจจุบนั 
2561 - 2562 

 
2548 - 2561 

กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีปรกึษาอาวโุส 
 
ทนายความอาวโุส 

บรษิัท ส านกักฎหมาย เอเอพี จ ากดั 
บรษิัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั บลเูมนทอล รชิเตอร ์แอนด ์สเุมธ 
จ ากดั  
บรษิัท ส านกักฎหมายสากลสยามพรีเมียร ์
จ ากดั  



 
 
 
 

 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษิัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกลุ/ต  าแหน่ง/วนัท่ี
ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อายุ (ปี) 
คณุวฒุิทางการศกึษา/ 

ประวตัอิบรม 

สดัส่วน 
การถือหุน้ 
ในบรษิัท 

(%) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 

ระหวา่งกรรมการ 
และผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

4.นางสาวนราวดี                  
วรวณิชชา  
 
กรรมการ และ  
ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
วนัท่ีรบัต  าแหน่ง  
18 มิถุนายน 2561 

55 
(เกิดปี 
2508) 

ปริญญาโท 
 ดา้นการจดัการธุรกิจ มหาวิทยาลยั

โซเฟีย ประเทศญ่ีปุ่ น 

 บรหิารธุรกิจ (M.B.A.) มหาวิทยาลยั
วอรว์คิ ประเทศองักฤษ 

ปริญญาตรี 
 คณะรฐัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ไม่มี ไม่มี 
 

2561 – ปัจจบุนั 
 

2560 - 2561 
 

2555 – 2560 

กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ท่ี
บรหิาร 
กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ท่ี
บรหิาร  
ผูอ้  านวยการฝ่ายลงทนุ และบรหิารจดัการ
โรงแรม  
รองประธานกรรมการอาวโุส : Investment 
and Hotel Management  
กรรมการผูจ้ดัการ  

บรษิัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิัท ฟู้ด แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิัท ซีพี แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิัท ซีพี แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 
 
Khonkaen International Trade and 
Exhibition Center (KICE)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษิัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกลุ/ต  าแหน่ง/วนัท่ี
ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อายุ (ปี) 
คณุวฒุิทางการศกึษา/ 

ประวตัอิบรม 

สดัส่วน 
การถือหุน้ 
ในบรษิัท 

(%) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 

ระหวา่งกรรมการ 
และผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

5.นายนิมิต วงศจ์รยิกลุ 
 
กรรมการ และ 
ประธานคณะกรรมการ
บรหิาร 
วนัท่ีรบัต  าแหน่ง  
15 พฤษภาคม 2562 
 
 
 

56 
(เกิดปี 
2507) 

ปริญญาโท 
 M.Sc. in Petroleum Eng. The 

Pennsylvania State University 
ปริญญาตรี 
 B.Sc. in Chemical Eng. The 

Pennsylvania State University  
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2562 – ปัจจบุนั 
 

2550 – 2562 
 

2541 – 2550 
 

2539 – 2541 
 

2537 - 2539 
 
 

2535 - 2537 
2534 - 2535 
2532 - 2533 

กรรมการ และประธานคณะกรรมการ
บรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
 
หวัหนา้ฝ่ายวาณิชธนกิจ 
 
รองประธานกรรมการอาวโุส 
 
รองประธานกรรมการ Corporate Finance 
 
 
นกัวเิคราะหก์ารเงิน 
วศิวกรโรงงาน และก่อสรา้ง 
วศิวกรโรงงาน 

บรษิัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั 
(มหาชน) 
บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั 
(มหาชน) 
บรษิัทเงินทนุหลกัทรพัย ์ไทยเม็กซ ์จ ากดั 
(มหาชน) 
Nomura International (HK) และบรษิัท
หลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั 
(มหาชน) 
Nomura International (HK) 
ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
บรษิัท ยโูนแคล ประเทศไทย จ ากดั 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษิัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกลุ/ต  าแหน่ง/วนัท่ี
ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อายุ (ปี) 
คณุวฒุิทางการศกึษา/ 

ประวตัอิบรม 

สดัส่วน 
การถือหุน้ 
ในบรษิัท 

(%) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 

ระหวา่งกรรมการ 
และผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

6.นายชวภาส                  
องคม์หทัมงคล 

 
กรรมการ / 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร
การลงทนุ 
วนัท่ีรบัต  าแหน่ง  
27 มิถนุายน 2562 
 
 
 
 

43 
(เกิดปี 
2520) 

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) 
ผ่านการอบรมทีเ่กี่ยวข้องที่จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุน่ 88 และรุน่ 272 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2562 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 

 
2557 – ปัจจบุนั 
2559 – 2562 
2552 - 2559 

กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีการลงทนุ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการความเส่ียง 
ผูร้ว่มก่อตัง้ 
ผูร้ว่มก่อตัง้ หุน้ส่วน และกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูร้ว่มก่อตัง้ หุน้ส่วน และกรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัท จกัรไพศาล เอสเตท จ ากดั 
(มหาชน) 
บรษิัท บางกอก เวนเจอร ์คลบั จ ากดั 
บรษิัท ไพรม์สตรีท คอนซลัติง้ จ  ากดั 
บรษิัท ไพรม์สตรีท แอดไวเซอรี่ จ  ากดั 
 
 



 
 
 
 

 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษิัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกลุ/ต  าแหน่ง/วนัท่ี
ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อายุ (ปี) 
คณุวฒุิทางการศกึษา/ 

ประวตัอิบรม 

สดัส่วน 
การถือหุน้ 
ในบรษิัท 

(%) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 

ระหวา่งกรรมการ 
และผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

7.นางสาวฉันธนา ศรีสวสัดิ์ 
 
กรรมการ 
วนัท่ีรบัต  าแหน่ง  
26 เมษายน 2561 
 
*นางสาวฉันธนา ศรสีวสัดิ ์
เป็นกรรมการที่เป็นตวัแทน
ของผูถื้อหุน้นายจิรวฒิุ  
ควุานนัท ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 
(เกิดปี 
2508) 

ปริญญาตรี 
 คณะบรหิารธุรกิจ สาขาการเงินการ

ธนาคาร มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
   
 

ไม่มี ไม่มี 2561 – ปัจจบุนั
2546 – ปัจจบุนั 

 
2533 – 2541 
2530 – 2533 

กรรมการ 
หวัหนา้แผนกการเงิน และเลขานกุาร
ประธานบรษิัท 
แผนกท่ีดินและทรพัยส์ิน 
เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

บรษิัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัท โคว้ยู่ฮะอีซูซุเซลส ์จ ากดั 
 
บรษิัท โคว้ยู่ฮะอีซูซุเซลส ์จ ากดั 
บรษิัท กิจกมลสโุกศล จ ากดั 
 
 



 
 
 
 

 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษิัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกลุ/ต  าแหน่ง/วนัท่ี
ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อายุ (ปี) 
คณุวฒุิทางการศกึษา/ 

ประวตัอิบรม 

สดัส่วน 
การถือหุน้ 
ในบรษิัท 

(%) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 

ระหวา่งกรรมการ 
และผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

8.นางสาวออ้ยทิพย ์ 
ชลธิชานนัทน ์

 
เลขานกุารบรษิัท  
วนัท่ีรบัต  าแหน่ง  
15 กรกฎาคม 2563  
ถงึ 15 กมุภาพนัธ ์2564  
 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
การเงิน  
วนัท่ีรบัต  าแหน่ง  
15 กรกฎาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 
(เกิดปี 
2508) 

ปริญญาโท 
 บรหิารธุรกิจมหาบณัฑืต 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี 
 บญัชีบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

ไม่มี ไม่มี 2563 – ปัจจบุนั 
2563 – ก.พ.

2564 
2562 - 2563  

 
2562 - 2563 

 
2561 – 2562 
2559 – 2562 
2559 – 2562 
2559 – 2562 
2553 - 2562 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ฝ่ายการเงิน  
 
เลขานกุารบรษิัท 
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ 
 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและ
การเงิน 
กรรมการบรษิัท 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชี
และการเงิน 
 

บรษิทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน)  
บรษิัท แฮปป้ี โปรดกัส ์แอนด ์เซอรว์สิ 
จ ากดั 
บรษิัท สปรงินิวส ์เทเลวชิั่น จ ากดั 
บรษิัท สปรงินิวส ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
บรษิัท ฐานเศรษฐกิจ มลัตมีิเดีย จ ากดั 
บรษิัท นิวสเ์น็ตเวริค์ มลัตมีิเดีย จ  ากดั 
บรษิัท สปรงินิวส ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษิัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกลุ/ต  าแหน่ง/วนัท่ี
ไดร้บัแตง่ตัง้ 

อายุ (ปี) 
คณุวฒุิทางการศกึษา/ 

ประวตัอิบรม 

สดัส่วน 
การถือหุน้ 
ในบรษิัท 

(%) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 

ระหวา่งกรรมการ 
และผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

9.นางสาวปวราย ์ 
 ตนับญุจิตต ์ 

 
ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 
วนัท่ีรบัต  าแหน่ง  
1 มิถนุายน 2562  

37 
(เกิดปี 
2526) 

ปริญญาโท 
 บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
ปริญญาตรี 
 บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ไม่มี ไม่มี 2562 – ปัจจบุนั 
2558 – 2562 

 
2555 – 2558 

 
2552 – 2555 

 
2547 – 2552 

รองประธานฝ่ายการตลาด 
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 

บรษิทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ไวท ์สเปซ จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชั่น 
จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั โทเทิ่ล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชั่น 
จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ยงัก ์แอนด ์รูบแิคม (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 
รายช่ือบรษิัท  บรษิัท บรษิัทย่อย        บรษิัทย่อย 

รายช่ือกรรมการและผูบ้รหิาร ต าแหน่ง B52 ทนัใจ ดสิทรบิวิชั่น ทนัใจดี มนัน่ี เซอรว์สิ 

1.  นายสเุทพ   พงษพ์ิทกัษ์ ประธานคณะกรรมการบรษิัท / 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

X และ I   

2.  นายนิมิต วงศจ์รยิกลุ กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร /  
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

I และ II   

3.  นางสาวนราวดี  วรวณิชชา กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร / 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

I และ II I  I 

4.  นายชวภาส   องคม์หทัมงคล กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร / 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายลงทนุ 

I และ II   

5.  นางสาวฉนัธนา ศรีสวสัดิ์ กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร I และ II I  I 
6.  นายจ านรรจ ์  กลุนรตัน ์ กรรมการบรษิัท(กรรมการอิสระ) / 

กรรมการตรวจสอบ 
I   

7.  นางอารยา   สลัเลขวทิย ์ กรรมการบรษิัท(กรรมการอิสระ) / 
กรรมการตรวจสอบ 

I   

8. นายปิยะพงษ ์ เวชชเศรษฐนนท ์    I 
 
 
X = ประธานคณะกรรมการบรษิัท 
I = กรรมการบรษิัท 
II = กรรมการบรหิาร  
 



 
 
 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษิัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง ชื่อของบุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายจากนิตบุิคคลในสังกัดให้ปฏิบัติงาน / คุณวุฒทิางการศกึษา / ประสบการณก์ารท างาน / การฝึกอบรม 

บริษัท แอสเซนท ์แอดไวเซอร่ี จ ากัด * 
 
ไดร้บัการแตง่โดยท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
ครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2563  
 
หมายเหตุ  * การแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าว 
เป็นกรณีใช้บริการจากนิติบุคคลหน่วยงานภายนอก 
(Outsource) โดยบริษัทดงักล่าวจดทะเบียนจัดตัง้ต่อ
นายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ เ ม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2561 ด  าเนินธุรกิจ
ใหบ้ริการวางระบบควบคุมภายใน บริการตรวจสอบ
ภายในและใหค้  าปรกึษาทางธุรกิจ  โดยมีนางสาวภค
อร อศัวะทชัชภร เป็นกรรมการผูจ้ดัการ  
 
                        

Partner in charge 
นางสาวภคอร  อัศวะทัชชภร                  อาย ุ49 ปี 
วุฒกิารศกึษา   :  บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ประสบการณ ์  :  มากกวา่ 20 ปี  ดา้นระบบควบคมุภายใน โรงงานอุตสาหกรรม และสถาบนัการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
การอบรม       :  หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
                            หลกัสตูรท่ีปรกึษาทางการเงิน สมาคมบรษิัทหลกัทรพัยไ์ทย 
                            หลกัสตูร 7 ความเส่ียงดา้นการด าเนินงานและแนวทางปฏิบตัิในการรบัมือตอ่สภาวะวิกฤติ 
  
Manager in charge 
นางสาวชลธิชา โกมารทัต                    อาย ุ 30 ปี 
วุฒกิารศกึษา   :  ปรญิญาตรี สาขาบญัชี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
ประสบการณ ์  :  6 ปี  ดา้นระบบควบคมุภายใน ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ก่อสรา้ง โรงงานอตุสาหกรรม และบรกิารของบรษิัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่      
                             ประเทศไทย 
การอบรม       :  หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
                            หลกัสตูร “ยกระดบักระดาษท าการ เช่ียวชาญสอบทาน ตา้นคอรร์ปัชั่น”  สภาวชิาชีพบญัชีฯ และ CAC 

 
 



 
 
 
 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4 ทรัพยส์ินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์ิน 

 

ทรัพยสิ์นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

1  ทรัพยส์ินถาวรหลัก 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีทรพัยส์ินถาวรท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ไดแ้ก่ สว่นปรบัปรุงอาคารและอปุกรณซ์ึ่งเป็นท่ีตัง้
ส  านกังานใหญ่ของบรษัิท ตัง้อยูท่ี่ ชัน้ 7 อาคารเพรสเิดน้ท ์ทาวเวอร ์ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ ซึง่มี
มลูคา่ตามบญัชีรวมทัง้สิน้ 8.7 ลา้นบาท  

ในระหวา่งปี 2563  บรษัิทจ าหนา่ยรถยนต ์ใหแ้ก่บคุคลที่ไมเ่ก่ียวขอ้งกบับรษัิท โดยมีมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัย์
ที่จ าหนา่ยเทา่กบั 1 บาท และมีก าไรจากการจ าหนา่ยเทา่กบั 1.03 ลา้นบาท 

สรุปรายการทรพัยส์นิถาวรท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดด้งันี ้ 

         (หนว่ย: ลา้นบาท) 

รายการ ผูค้รอบครอง
กรรมสทิธ์ิ 

ราคาทนุ ณ           
31 ธ.ค. 63 

ราคาตามบญัชี 
ณ 31 ธ.ค. 63 

ราคาทนุ ณ           
31 ธ.ค. 62 

ราคาตามบญัชี 
ณ 31 ธ.ค. 62 

สว่นปรบัปรุงอาคารเช่า บรษัิทฯ 6.8 4.3 6.5 5.3 

เครือ่งติดตัง้และเครือ่งใช ้ บรษัิทฯ 8.9 4.4 8.2 5.1 

รถยนตผ์ูบ้รหิาร บรษัิทฯ - - 2.6 - 

รวม  15.7 8.7 17.3 10.4 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่  - - - - 

มลูคา่ทางบญัชี สทุธิ  15.7 8.7 17.3 10.4 

 

2   สินทรัพยท์ี่มีไว้เพื่อจ าหน่าย 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทไมม่ีรายการสนิทรพัยท์ี่มีไวเ้พื่อจ าหนา่ยที่มีนยัส  าคญั  

การเงิน และการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยอยา่งใกลชิ้ด การลงทนุในบรษัิทย่อยและบริษัทรว่มในอนาคตบริษัท มี
นโยบายในการรกัษาสดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทยอ่ยดงักลา่ว โดยบริษัทจะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปของสว่น
แบง่รายได ้และเงินปันผลจากการลงทนุในบรษัิทยอ่ย 

 

3  รายการประเมินราคาทรัพยส์นิ 

ไมม่ีรายการประเมินราคาทรพัยส์นิท่ีมีนยัส  าคญั ณ สิน้ปี 2563 



 
 
 
 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัตกิารก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ 

 
นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดแูลกิจการทีด่ ี 
(Good Corporate Governance Guideline) 

 
 
 
 

บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

อนุมัตโิดยมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที ่12/2562 
เมื่อวันที ่2 ธันวาคม 2562 
 
 



 
 
 
 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

 
นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Guideline) 

 

วัตถุประสงค ์

บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื่อเป็นหลกัใหค้ณะกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทยดึถือและปฏิบตัิ เพื่อการสรา้งคณุคา่ใหกิ้จการอยา่งยั่งยืน และสง่เสรมิการเป็นองคก์รที่
มีประสทิธิภาพในการด าเนินธุรกิจ มีความโปรง่ใส และตรวจสอบได ้นอกเหนือจากการสรา้งความเช่ือมั่นใหแ้กผู่ถื้อหุน้ นกั
ลงทุน และผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อใหกิ้จการสามารถแข่งขันไดแ้ละมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยา ว 
สามารถประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย ตลอดจนการ
ประกอบธุรกิจอย่างเป็นประโยชนต์่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อสิ่งแวดลอ้ม และสามารถปรบัตวัได้
ภายใตปั้จจยัการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยสาระส าคญัของนโยบายก ากบัดแูลกิจการสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 8 หลกัปฏิบตัิ
ดงันี ้

หลักปฏิบัติที่ 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้น าองคก์รที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอยา่งยั่งยนื 

บริษัทไดก้ าหนดบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 
โดยมีหนา้ที่ส  าคญัในการก าหนดนโยบายและกลยทุธท์ี่ส  าคญัในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรต่าง ๆ 
ซึ่งคณะกรรมการมีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที่ ประโยชน ์และหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่
กิจการอย่างยั่งยืน และจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย  

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
(Accountability and Responsibility) ระมัดระวงั (Duty of Care) ซื่อสตัยส์ุจริต (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชนส์งูสดุ
ของบรษัิทเป็นส าคญั รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุคณะกรรมการ และมติ
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงนโยบายของบริษัท โดยตอ้งจดัใหม้ีกลไกอยา่งเพียงพอที่จะมั่นใจไดว้า่การด าเนินงานของบรษัิท
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุคณะกรรมการ มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และนโยบายตา่ง ๆ 
ของบรษัิท เช่น นโยบายรายการท่ีเก่ียวโยงกนั นโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น ระเบียบอ านาจอนมุตัิ เป็นตน้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการจะก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท โดยค านึงถึงความสามารถในการแข่งขันและการ
ปรบัตวัเพื่อรองรบัความเปลี่ยนแปลงจากปัจจยัต่าง ๆ เพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาว ดว้ยการประกอบธุรกิจที่เป็น
ประโยชนต์่อสงัคมและค านึงถึงสิ่งแวดลอ้มอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียของ
บริษัทอย่างตอ่เนื่อง โดยมีการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียม การค านึงถึงบทบาทของผูม้ีสว่นไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มลู
และความโปร่งใส เนน้การสรา้งคุณค่าใหกิ้จการอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมนวตักรรมเพื่อพฒันาสินคา้ของบริษัทให้
สามารถแขง่ขนัในธุรกิจได ้เป็นตน้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการไดม้ีการก าหนดหนา้ที่และขอบเขตความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ  และ
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารไวอ้ยา่งชดัเจน และจะท าการก ากบัดแูลใหก้รรมการและผูบ้รหิารปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ก าหนดดว้ย



 
 
 
 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 ประจ าปี 2563 
บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุริต พรอ้มดูแลการด าเนินงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุคณะกรรมการ มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และนโยบายตา่ง ๆ ของบรษัิท 

หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื 

คณะกรรมการใหค้วามส าคัญอย่างยิ่งต่อการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัในการด าเนินธุรกิจของ
องคก์รใหส้ามารถเตบิโตคูก่บัสงัคมดว้ยความยั่งยืน สรา้งคณุคา่และเป็นประโยชนต์อ่องคก์ร ลกูคา้ คูค่า้ พนกังาน ผูถื้อหุน้ 
ผูม้ีสว่นไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม และจะสง่เสริมการสื่อสาร และเสริมสรา้งใหว้ตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัขององคก์ร
สะทอ้นอยูใ่นการตดัสนิใจและการด าเนินงานของบคุลากรในทกุระดบัจนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์รที่อยู่ภายใตห้ลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ในการนี ้คณะกรรมการมีการก าหนดกลยทุธ์ แผนงานต่าง ๆ พรอ้ม ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการ โดยมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยี
มาใชอ้ย่างเหมาะสมและปลอดภยั ตลอดจนก ากับดูแลใหม้ีการถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และ
แผนงานใหท้ั่วทัง้องคก์ร โดยไดพ้ิจารณาแผนธุรกิจและกลยทุธอ์งคก์รต่าง ๆ โดยค านึงถึงการสรา้งคณุคา่ที่ยั่งยืน แก่ผูถื้อ
หุน้ ผูม้ีสว่นไดเ้สยี สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ การคดัเลอืกบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ และตระหนกัถึงความส าคญั
ในการพฒันาบคุลากรจึงไดจ้ดัใหม้ีการอบรมอยูเ่สมอ และการก าหนดกิจกรรมเพื่อสงัคม เป็นตน้ 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยบุคคลผูม้ีความรูค้วามสามารถ มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อประโยชนแ์ก่บริษัท ทัง้นี ้กรรมการบริษัทจะตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่
กฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ยหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของกรรมการทัง้หมด และไม่นอ้ย
กวา่สาม (3) คน กรรมการอิสระของบรษัิทจะตอ้งมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่คณะกรรมการบรษัิทก าหนด 
ซึ่งมีความเขม้งวดไม่นอ้ยกว่าคณุสมบตัิที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ก าหนด ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทประกอบไปดว้ยกรรมการที่ไม่ เป็นผูบ้ริหารซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 คน เพื่อ
ถ่วงดลุอ านาจอย่างเหมาะสม ตลอดจนแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการจดัการตามขอบเขตที่ระบใุน
กฎบตัรของแตล่ะคณะ เพื่อสง่เสรมิประสทิธิภาพ และประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้บุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูด้  ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการไมใ่ช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายใหก้รรมการอิสระหนึง่  (1) ท่านรว่มพิจารณาการก าหนด
วาระการประชมุคณะกรรมการบรษัิท เพื่อสง่เสรมิให ้เกิดการถ่วงดลุอ านาจระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ และให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส  าหรบับรษัิทจดทะเบียน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เพื่อท าหนา้ที่สนบัสนนุคณะกรรมการ
ในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดว้ยกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน พรอ้มพิจารณาค่าตอบแทนที่
เหมาะสมก่อนเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัิ โดยในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการตอ่ที่ประชุมผูถื้อหุน้นัน้ คณะกรรมการบรษัิท
จะพิจารณาใหโ้ครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบ จูงใจใหค้ณะกรรมการบริษัทน าพา
องคก์รใหด้  าเนินงานตามเปา้หมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
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คณะกรรมการบรษัิทจะก ากบัดแูลใหก้รรมการทกุทา่นมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่และจดัสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ และดแูลใหม้ีการเปิดเผยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการ และคณะอนกุรรมการชดุยอ่ย จ านวนครัง้ของการ
ประชุม ตลอดจนจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ  

คณะกรรมการบริษัทตอ้งท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างนอ้ยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ และตอ้งประเมินทัง้แบบ
คณะและรายบคุคล โดยอย่างนอ้ยตอ้งประเมินโดยใชว้ิธีการประเมินตนเอง อีกทัง้ตอ้งน าผลการประเมินไปประกอบการ
พิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการตอ้งดแูลใหก้รรมการตอ้งไดร้บัการพฒันา
ความรูท้ี่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งอยา่งตอ่เนื่อง 

นอกจากนี ้บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีเลขานกุารบรษัิทเพื่อสนบัสนนุการด าเนินการของคณะกรรมการรวมทัง้ประสานงานให้
มีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนจดัการเก่ียวกบัการประชมุคณะกรรมการและการประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย   

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

บริษัทไดก้ าหนดคณุสมบตัิกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู เพื่อที่สามารถมั่นใจไดว้่าบริษัทมีการสรรหากรรมการ
และผูบ้รหิารระดบัสงูที่เหมาะสมและเพียงพอตอ่การด าเนินงาน และปฏิบตัิตามแผนธุรกิจและแนวทางการเตรยีมพฒันาผู้
สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ตามที่ระบุในนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี (code of conduct) ของ
บรษัิทใหเ้ป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนด นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิทยงัใหค้วามส าคญักบัการท าความเขา้ใจโครงสรา้ง
และความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ใหญ่ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอ านาจในการควบคมุการบริหาร
จดัการบรษัิทเพื่อมิใหเ้ป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิท และจะดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูที่อาจมี
ผลกระทบตอ่การควบคมุกิจการอยา่งเหมาะสม 

ในการด าเนินการดังกล่าว คณะกรรมการไดม้ีการก าหนดโครงสรา้งการตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 
ตลอดจนการประเมินผลที่เหมาะสมกบัขอบเขตความรบัผิดชอบของหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทนช่วยก ากบัดแูลใหเ้ป็นไปตามนโยบายดา้นการบรหิารบคุคลและพฒันาองคก์ร  

คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลใหก้ารสรรหาและคดัเลือกกรรมการแต่ละคณะมีกระบวนการที่โปร่งใสและ
ชดัเจน เพื่อใหไ้ดค้ณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ยที่มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่ก าหนดไว ้

ดา้นการพฒันาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรใหม้ีความรู ้ทกัษะ 
ประสบการณ ์และแรงจงูใจที่เหมาะสม เพื่อใหส้ามารถจดัการบรหิารกิจการใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่
ดีไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพตลอดจนสามารถปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ  

คณะกรรมการใหค้วามส าคญัและสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมที่ก่อใหเ้กิดมลูคา่แก่ธุรกิจ โดยมุ่งเนน้การวิจยัและ
พฒันาผลิตภณัฑ ์เพื่อสรา้งนวตักรรมเขา้ไปในสินคา้ที่บริษัทพฒันา ควบคู่ไปกบัการสรา้งคณุประโยชนต์่อผูม้ีสว่นไดเ้สยี
ทกุฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

คณะกรรมการก าหนดใหม้ีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหม้ีการจดัสรร
และการบริหารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงก าหนดใหม้ีมาตรการ
รกัษาความปลอดภยัสารสนเทศอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยค านึงถึงการรกัษาความลบั การรกัษาความน่าเช่ือถือ 
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และความพรอ้มใชข้องขอ้มูล พรอ้มทัง้ป้องกนัการน าขอ้มลูไปใชโ้ดยมิชอบ อีกทัง้ตอ้งควบคุมดูแลใหบ้ริษัทปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดแูลแผนรองรบัท่ีจะท า
ใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในยามที่เกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: 
BCP) 

นอกจากนี ้คณะกรรมการจะติดตามดแูลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกบัการสรา้งคณุประโยชนต์่อผูม้ี
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยจะส่งเสริมการด าเนินการเพื่อเพิ่ม
คณุค่าใหบ้ริษัทตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลมุการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business 
Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและ
กระบวนการท างาน รวมทัง้การรว่มมือกบัคูค่า้ โดยบรษัิทมุง่มั่นท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ โปรง่ใส ยดึถือ
ความเป็นธรรมเป็นหวัใจส าคญั พรอ้มใหบ้ริการที่ดีเลิศแก่ลกูคา้และผูม้าติดต่อ ยินดีแข่งขนัในธุรกิจอยา่งยตุิธรรม ไม่เอา
เปรียบหรือแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ ปฏิบตัิอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครดั ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท
ตระหนกัถึงความส าคญัของบทบาทของผูม้ีสว่นไดเ้สียและปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่อยา่งโปรง่ใส เหมาะสม เสมอ
ภาคและเป็นธรรม ซึง่รวมถึง 

 พนกังาน  ใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังานโดยยึดหลกัพิจารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลได้
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดและมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้วามสามารถอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี ้บริษัทยงัค านึงถึงสิทธิของพนกังานเป็นส าคญัและเปิดโอกาสใหพ้นกังานรอ้งเรียนกรณีที่ ไม่ไดร้บั
ความเป็นธรรมผา่นช่องทางตา่ง ๆ 

 ลกูคา้ สรา้งความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือในระยะยาวกบัลกูคา้ โดยยึดหลกัความซื่อสตัยส์จุริตความเช่ือถือ
และไว้วางใจ โดยบริษัทมีหน้าที่ในการสรา้งความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยการรับผิดชอบ และให้
ความส าคญัต่อปัญหาและความต้องการของลกูคา้เป็นอนัดบัแรก โดยยึดหลกัจริยธรรมและการใหบ้ริการที่ดีมี
ประสทิธิภาพ 

 เจา้หนี ้สรา้งความสมัพนัธแ์ละปฏิบตัิต่อเจา้หนี ้โดยยดึหลกัความซื่อสตัยส์จุรติ ความเช่ือถือและไวว้างใจ และมี
หนา้ที่รบัผิดชอบและใหค้วามส าคญัตอ่เง่ือนไขตา่ง ๆ ที่ไดท้  าขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หนีอ้ยา่งดีที่สดุ 

 คู่คา้ ปฏิบตัิต่อคู่คา้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และมีความเท่าเทียมกนั เพื่อใหก้ารประกอบธุรกิจเป็นธรรม ไดร้บั
ประโยชนร์่วมกัน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่คา้ในระยะยาวกับบริษัทโดยเลือกท าธุรกิจกับคู่คา้จาก
เง่ือนไขต่าง ๆ เช่น ราคา คณุภาพ ความน่าไวว้างใจยึดมั่นในสิ่งที่ถกูตอ้ง ตลอดจนความเช่ียวชาญดา้นเทคนิค 
กฎหมาย และการปอ้งกนัสิง่แวดลอ้ม 

 ชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม ดแูลใหบ้ริษัทและพนกังานด าเนินธุรกิจอย่างรบัผิดชอบและเป็นประโยชนแ์ก่สงัคมและ
ชุมชน และมีหนา้ที่ประพฤติต่อชุมชนที่อาศยัอยู่ใกลเ้คียงด้วยความเป็นมิตร ใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนนุ
พฒันาชมุชนใหม้ีความเป็นอยูท่ี่ดี  

 การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม ดแูลใหบ้ริษัทประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปรง่ใสและไม่สรา้งความไดเ้ปรียบทางการ
แขง่ขนัอยา่งไมเ่ป็นธรรม 
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 หน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง ดูแลใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งและปฏิบตัิต่อ
ภาครฐัและหน่วยงานราชการต่าง  ๆ  อย่างมีความเป็นกลางตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรและจรรยาบรรณ และ
นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น  

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหม้ั่นใจวา่บรษัิทมีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีจะท าใหบ้รรลุ
วตัถปุระสงคอ์ยา่งมีประสทิธิผล และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  

คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายที่ เก่ียวขอ้ง รวมถึงตอ้งมี
คุณสมบัติและหน้าที่ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและอิสระ เพื่อท าหนา้ที่ตา่ง ๆ ตามที่ไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหนา้ที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคมุภายใน การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและการจัดท ารายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ นอกจากนีค้ณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดแูลสนบัสนุน
คณะกรรมการในการดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยง ( Risk 
Management)  

ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถก ากบัดแูลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อช่วยจดัการการก ากบัดแูล ดงันี ้

1. จรยิธรรมธุรกิจและขอ้พงึปฏิบตัิในการท างาน  

2. นโยบายการบรหิารความเสีย่ง  

3. นโยบายการท ารายการระหวา่งกนั 

4. นโยบายก ากบัดแูลปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษัิท 

5. นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น  

6. นโยบายการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนการกระท าผิดหรอืการทจุรติ 

7. นโยบายการใหห้รอืรบัรองของขวญัและการเลีย้งรบัรอง 

8. นโยบายการรกัษาและการใชท้รพัยส์นิของบรษัิท 

9. นโยบายการลงทนุและแนวทางการก ากบัดแูล บรษัิทยอ่ย /บรษัิทรว่ม  

10. อ านาจอนมุตัิด  าเนินการระดบับรหิาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่นที่ชดัเจนก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
ของบรษัิท โดยไดส้ือ่สารในทกุระดบัขององคก์รและบคุคลภายนอกเพื่อใหเ้กิดการน าไปปฏิบตัิ  

คณะกรรมการบริษัทไดก้ ากับดูแลใหม้ีกลไกการรบัเรื่องรอ้งเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแสและ
ก าหนดแนวทางปฏิบตัิที่ชดัเจนในนโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนการกระท าผิดหรือการทจุริต โดยมีขอ้ก าหนด
เก่ียวกับการรายงาน การรบัเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและการกระท าผิดในกรณีที่ผูม้ีส่วนไดเ้สียมีขอ้สงัเกตเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของบริษัท สามารถสอบถามรายละเอียด แจง้ขอ้รอ้งเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิดทางกฎหมาย ความไม่
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ถกูตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคมุภายในท่ีบกพรอ่ง หรอืการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผา่นกรรมการตรวจสอบ
ของบรษัิทได ้โดยขอ้มลูการรอ้งเรยีนและเบาะแสท่ีแจง้มายงับรษัิทจะถกูเก็บไวเ้ป็นความลบั  

ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจะรวบรวมขอ้เท็จจริงที่เก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามขอ้ก าหนด รายงานขอ้เท็จจรงิตอ่ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ ตามความเหมาะสม เพื่อด าเนินการสอบสวนขอ้เท็จจริง และก าหนดมาตรการ
ด าเนินการตามความเหมาะสม และแจง้ผลของการตรวจสอบใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ หากผูร้อ้งเรยีน เปิดเผยตนเอง ในกรณีที่
เป็นเรื่องส าคญั ใหร้ายงานผลตอ่ประธานกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป โดยบริษัทจดัใหม้ีช่องทาง
รบัขอ้รอ้งเรยีน และ/หรอืแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมลถ์ึงผูบ้รหิารระดบัสงูโดยตรง โดยที่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย
สามารถแสดงความเห็นผา่นช่องทางการสือ่สารกบับรษัิทไดด้งันี ้

 สง่เรื่องทางไปรษณีย ์ที่อยู่ 973 อาคารเพรสิเดน้ทาวเวอร ์หอ้ง 7B, 7C, 7D, 7I ชัน้ 7 ถนนเพลินจิต แขวง

ลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 ติดตอ่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

E-mail: naravadee.w@b52.co.th 

Tel: 02 656 0189 ตอ่ 101 

 ติดตอ่ประธานกรรมการตรวจสอบ 

E-mail: suthep.p2015@gmail.com  

 ติดตอ่เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

E-mail: somchai.w@b52.co.th 

Tel: 02 656 0189 ตอ่ 111 

 ติดตอ่นกัลงทนุสมัพนัธ ์

E-mail: ir@b52.co.th 

Tel: 02 656 0189 ตอ่ 111 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการบริษัทรบัผิดชอบดแูลใหร้ะบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัถกูตอ้ง 
เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง โดยดแูลใหม้ีบคุลากรที่มีคณุภาพเหมาะสม
กับงานจัดท ารายงานทางเงินและการเป็นเผยขอ้มูลของบริษัท รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทาง
การเงินและความสามารถในการช าระหนี ้รวมถึงแผนการแกไ้ขในกรณีหากประสบปัญหาทางการเงินโดยค านงึถงึสทิธิของ
ผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดแูลเพื่อใหบ้ริษัทมีความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงิน และความสามารถ
ในการช าระหนี ้และในกรณีที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรอืมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการบรษัิทจะท า
ใหม้ั่นใจไดว้่ากิจการมีแผนในการแกไ้ขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกไ้ขปัญหา  ทางการเงินได ้ทัง้นี ้ภายใตก้าร
ค านงึถึงสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยี 
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ในการนี ้บรษัิทไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารบรษัิทเป็นผูท้  าหนา้ที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื่อท า
หนา้ที่สื่อสารและประชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์และผูท้ี่เก่ียวขอ้งอย่าง
เหมาะสม เทา่เทียมกนั และทนัเวลา พรอ้มทัง้ช่วยดแูลการเผยแพรข่อ้มลูของบรษัิทตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ในแบบแสดงรายการขอ้มูลรายการ
ประจ าปี และรายงานประจ าปี และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทเป็นตน้ ตลอดจนข้อมูลที่ส  าคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรพัยข์องบริษัทซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทนุและผูม้ีสว่นไดเ้สียของบริษัทอยา่งถกูตอ้ง ไมท่ า
ใหส้  าคญัผิด และเพียงพอตอ่การตดัสนิใจของนกัลงทนุ  

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการใหค้วามส าคญักบัผูถื้อหุน้ของบริษัทโดยบริษัทด าเนินการใหม้ั่นใจไดว้่าผูถื้อหุน้ไดร้บัการปฏิบตัิที่
เท่าเทียมกนัและผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิพืน้ฐานในฐานะผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งครบถว้น เช่น (1) สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุน้ 
(2) สทิธิในการมีสว่นแบง่ก าไรของบรษัิท (3) สทิธิในการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอผา่นทางเว็บไซตข์อง
บริษัทหรือเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือโดยวิธีการอื่นใด (4) สิทธิในการเขา้รว่มประชุมเพื่อใชส้ิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหุน้อย่างเป็นอิสระ เพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุน้ใหม่ รวมทัง้ สิทธิในการตัง้ค าถามต่อคณะกรรมการ
บริษัทเก่ียวกบัรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเรือ่งอื่นใดที่น าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ สิทธิในการ
เสนอวาระการประชมุลว่งหนา้และการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท และการมีสว่นรว่มในการ
ตดัสนิใจในเรือ่งส  าคญัของบรษัิท โดยก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายมีสิทธิออกเสยีงตามจ านวนหุน้ท่ีถืออยูแ่ละแต่ละหุน้มีสิทธิ
ออกเสยีงหนึง่เสยีง  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัตอ้งตระหนกัและใหค้วามส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ ไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็น
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยจะใหม้ั่นใจว่าผูถื้อหุน้มีส่วนรว่มในการตดัสินใจในเรื่องส าคญัของบริษัทจะ
ดแูลใหก้ารด าเนินการในวนัประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปรง่ใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถ
ใชส้ทิธิของตน จะดแูลใหก้ารเปิดเผยมตทิี่ประชมุผูถื้อหุน้และการจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างถกูตอ้งและ
ครบถว้น  

 
อนมุตัิโดยมติประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 12/2562 เมื่อวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 

 
 
 
        (นางสาวนราวดี วรวณิชชา) 

                                                                     ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
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ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ 

 

จริยธรรมธุรกิจ 

บรษัิทไดก้ าหนดหลกัปฏิบตัิเก่ียวกบัจรยิธรรมธุรกิจของคณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนกังาน เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามภารกิจของบริษัทดว้ยความซื่อสตัย ์สจุริต และเที่ยงธรรมทัง้การปฏิบตัิต่อ
บริษัท ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ สาธารณชนและสงัคม รวมทัง้การก าหนดระบบติดตามการปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่วเป็น
ประจ า 

คณะกรรมการบรษัิท ยดึมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจรยิธรรมและยดึถือปฏิบตัิตามกฎหมาย มาตรฐานและ
ขอ้ปฏิบตัิที่ดี โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตัิที่ส  าคญัดงันี ้

1. ด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกัความซือ่สตัยส์จุรติ โปรง่ใสและเป็นธรรม ภายใตก้ฎหมาย กฎเกณฑ ์และ ขอ้ก าหนดที่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ เพื่อท าใหม้ั่นใจไดว้า่ในการตดัสนิใจและกระท าใด ๆ มีการค านึงถึงผลประโยชน์
สงูสดุของผูม้ีส่วนไดเ้สียต่าง ๆ โดยรวม อาทิ ผูถื้อหุน้ ลกูค้า คู่แข่งทางการคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้พนกังาน ชุมชน 
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

2. ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรู ้ความสามารถ ความช านาญ ความมุ่งมั่น และความระมดัระวงั รวมถึงมีการพฒันา  
ความรูแ้ละประยุกตใ์ช้ความรูแ้ละทักษะในการจัดการบริษัท อย่างเต็มความรู ้ความสามารถ เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผูล้งทนุ รวมทัง้พฒันาบรษัิทใหม้ีความกาวหนา้และเติบโตที่มั่นคง 

3. มีการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ  
ขอ้ก าหนดของหนว่ยงานก ากบัดแูล 

4. ปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียต่าง ๆ อาทิ ผูถื้อหุน้ ลกูค้า คู่แข่งทางการคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้พนกังาน และสงัคม อย่าง
เป็นธรรมและเทา่เทียมกนั ตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มลูตา่ง ๆ ใหก้บัผูท้ี่เก่ียวขอ้งอยางครบถว้น ถกูตอ้ง 

5. สง่เสรมิการเคารพและยดึมั่นในการปฏิบตัิตามหลกัสทิธิมนษุยชนบนพืน้ฐานของศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย ์โดย
ไม่กีดกนัหรือไม่ใหส้ิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบตัิต่อผูห้นึ่งผูใ้ด เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชือ้ชาติ สญัชาติ 
ศาสนา เพศ ผิว ฐานะทางเศรษฐกิจ 

6. ไมแ่สวงหาผลประโยชนใ์สต่นและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยน าสารสนเทศภายในท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยหรือที่เป็นความลบัไป
ใชห้รอืน าไปเปิดเผยกบับคุคลภายนอก หรอืกระท าการอนัก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

7. จัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  
ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจใหเ้หมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทัง้นีเ้พื่อป้องกันการทุจริตและ
คอรร์ปัชั่น 

8. ยดึมั่นในการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานท่ีท างาน เพื่อดแูลรกัษา
สภาพแวดลอ้มที่ดีในการท างานของพนกังานใหม้ีสขุอนามยัและมีความปลอดภยัทัง้ชีวิตและทรพัยส์นิ 

9. สนบัสนนุและสง่เสรมิกิจกรรมที่เป็นประโยชนต์อ่สงัคม วฒันธรรมและประเพณีอนัดีงาม 
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10. ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ความรบัผิดชอบของพนกังานทกุคนที่จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั เก่ียวกบั
การท างานและคู่มือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทัง้กฎหมายตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
เพื่อป้องกันมิใหพ้นกังานท าผิด หรือท าความเสียหายรา้ยแรงมาสู่ตนเอง เพื่อนร่วมงาน บุคคลภายนอกหรือ
บรษัิท 

จรรยาบรรณ 

1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรบัผิดชอบและสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทอยา่ง
ยั่งยืนและใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสมอยา่งตอ่เนื่อง รวมทัง้จะด าเนินการอยา่งโปรง่ใส มีระบบบญัชีที่เช่ือถือได ้และเพื่อให้
เป็นไปตามหลกัการดงักลา่ว บรษัิทจึงยดึถือแนวทางปฏิบตัิอยา่งเครง่ครดั ดงันี  ้

(1) การเจรญิเติบโตของบรษัิทอยา่งยั่งยืน 

- ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายเพื่อประโยชนส์งูสดุโดยรวม 

- บริหารจดัการบริษัทโดยน าความรู ้และทกัษะการบริหารมาประยกุตใ์ชอ้ย่างเต็มความสามารถทกุกรณี 
รวมทัง้การตดัสนิใจด าเนินการใด ๆ จะกระท าดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ 

- ไมด่  าเนินการใด ๆ ในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 

(2) การเปิดเผยขอ้มลู 

- รายงานสถานภาพและแนวโนม้ในอนาคตของบรษัิทตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนัสม ่าเสมอและครบถว้น
ตามความเป็นจรงิ 

- ไม่แสวงหาประโยชนใ์หก้ับตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มูลใด  ๆ  ของบริษัทซึ่งยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณะ 

- ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูลบัอนัจะน ามาซึง่ผลเสยีของบรษัิทตอ่บคุคลภายนอก  

2. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธก์ับลูกค้าและประชาชน 

บริษัทมีความมุง่มั่นในการสรา้งความพึงพอใจและความมั่นใจใหก้บัลกูคา้และประชาชนที่จะไดร้บัผลติภณัฑแ์ละ
บริการที่ดี มีคุณภาพในระดบัราคาที่เหมาะสม รวมทัง้รักษาสมัพนัธภาพที่ดีและยั่งยืน จึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิไว้
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) มุ่งมั่นในการสรา้งความพงึพอใจและความมั่นใจใหก้บัลกูคา้ ใหไ้ดร้บัผลติภณัฑแ์ละบริการที่ดี มีคณุภาพใน
ระดบัราคาที่เหมาะสม โดยยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้อยา่งตอ่เนื่องและจรงิจงั 

(2) เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกับสินคา้และบริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัต่อเหตุการณ ์และไม่บิดเบือน
ขอ้เท็จจรงิ รวมทัง้รกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยั่งยืน 

(3) จดัระบบเพื่อใหล้กูคา้และประชาชนสามารถรอ้งเรียนเก่ียวกบัสินคา้และบริการ และด าเนินการอย่างดีที่สดุ
เพื่อใหล้กูคา้และประชาชนไดร้บัการตอบสนองอยา่งรวดเรว็ 

(4) ไม่คา้ก าไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคา้หรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกันและไม่
ก าหนดเง่ือนไขการคา้ที่ไมเ่ป็นธรรมตอ่ลกูคา้ 
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(5) ปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่าง  ๆ  ที่มีต่อลกูคา้และประชาชนอย่างเครง่ครดั หากไม่สามารถปฏิบตัิได ้ตอ้งรีบแจง้ให้
ลกูคา้และประชาชนทราบลว่งหนา้ เพื่อรว่มกนัพิจารณาและหาแนวทางแกไ้ข 

(6) รกัษาความลบัของลกูคา้อยา่งจรงิจงัและสม ่าเสมอ รวมถึงไมน่ าขอ้มลูมาใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองและผูท้ี่
เก่ียวขอ้ง 

3. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธก์ับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้การค้า 

บรษัิทค านงึถึงความเสมอภาคและความซื่อสตัยใ์นการด าเนินธุรกิจ และผลประโยชนร์ว่มกนักบัคูค่า้ โดยคูค่า้ของ
บรษัิทพงึปฏิบตัิตามกฎหมายและกติกาตา่ง ๆ อยา่งเครง่ครดั และมีจรรยาบรรณที่ดีในการด าเนินธุรกิจ ในสว่นของธุรกิจที่
เป็นการแขง่ขนั บรษัิทจะยดึถือกติกาของการแขง่ขนัที่ดี และบรษัิทจะยดึถือแนวทางการปฏิบตัิที่ดี และเป็นธรรมในการกูย้ืม
เงินจากเจา้หนีแ้ละการช าระคืน ดงันัน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงักลา่ว บรษัิทจึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิไวด้งัตอ่ไปนี  ้

(1) ความสมัพนัธก์บัคูค่า้ 

- ไมเ่รยีก ไมร่บั หรอืจ่ายผลประโยชนใ์ด ๆ ที่ไมส่จุรติในการคา้กบัคูค่า้ 

- ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ที่มีตอ่คูค่า้อยา่งเครง่ครดั 

- กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขได ้จะรีบแจ้งใหคู้่คา้ทราบล่วงหนา้เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหา โดยใชห้ลกัของความสมเหตสุมผล 

(2) ความสมัพนัธก์บัคูแ่ขง่ทางการคา้ 

- ประพฤติปฏิบตัิตามกรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี 

- ไมพ่ยายามท าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาใหร้า้ยโดยปราศจากความจรงิ 

(3) ความสมัพนัธก์บัเจา้หนีท้างการคา้ 

- รกัษาและปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีต่อเจา้หนีโ้ดยเคร่งครดั ทัง้ในแง่การช าระคืน การดูแลหลกัทรพัยค์  า้
ประกันและเง่ือนไขอื่น ๆ รวมทัง้ไม่ใช้เงินทุนที่ไดจ้ากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงคใ์น
ขอ้ตกลงที่ท  ากบัผูใ้หกู้ย้ืมเงิน 

- รายงานฐานะทางการเงินของบรษัิทแก่เจา้หนีด้ว้ยความซื่อสตัย  ์

- รายงานเจ้าหนีล้่วงหนา้หากไม่สามารถปฏิบัติตามขอ้ผูกพันในสญัญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาดงักลา่ว 

4. จรรยาบรรณว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท างานที่ดี 

บริษัทถือว่าพนกังานเป็นปัจจยัหนึ่งสูค่วามส าเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพฒันาเสริมสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศการ
ท างานท่ีดี สง่เสรมิการท างานเป็นทีม เพื่อสรา้งความมั่นใจใหพ้นกังาน จึงก าหนดแนวทางปฏิบตัิไวด้งันี  ้

(1) ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนกังาน ในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรอืเงินโบนสั 

(2) ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้ีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรพัยส์นิของพนกังานอยูเ่สมอ 

(3) การแต่งตัง้และโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังาน ตอ้งกระท าดว้ยความเสมอภาค สจุรติ
ใจ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้การกระท า หรือการปฏิบตัิ
ของพนกังานนัน้ ๆ 
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(4) ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู ้และความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาสพนกังาน
อยา่งทั่วถึงและสม ่าเสมอ 

(5) รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอยา่งเทา่เทียมและเสมอภาค 

(6) ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั 

(7) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท าใด  ๆ  ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหนา้ที่การงาน
ของพนกังาน 

5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทตระหนกัและห่วงใยถึงความปลอดภยัของสงัคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงใหค้วามส าคญัใน
เรือ่งการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และสง่เสรมิการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ จึงก าหนดแนวทางปฏิบตัิไวด้งันี ้

(1) บริษัทจะค านึงถึงทางเลือกในการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ โดยใหม้ีผลกระทบต่อความเสียหาย
ของสงัคม สิง่แวดลอ้ม และคณุภาพชีวิตของประชาชนนอ้ยที่สดุ 

(2) คืนก าไรสว่นหนึง่เพื่อกิจกรรมที่จะมีสว่นสรา้งสรรคส์งัคมและสิง่แวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ 

(3) ปลกูฝังจิตส านึกในเรื่องความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มใหเ้กิดขึน้ในหมู่พนกังานทุกระดบัอย่าง
ตอ่เนื่อง 

(4) ใหค้วามส าคญัในการท าธุรกรรมกบัคูค่า้ที่มีเจตจ านงเดียวกนักบับรษัิทในเรื่องความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 

(5) บรษัิทถือเป็นนโยบายหลกัในการอนรุกัษ์พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อประโยชนต์อ่ชนรุน่หลงั 

(6) ปฏิบัติและใหค้วามร่วมมือ หรือควบคุมใหม้ีการปฏิบตัิอย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณข์องกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีออกโดยหนว่ยงานก ากบัดแูล 

(7) บริษัทถือเป็นหนา้ที่และเป็นนโยบายหลกัในการใหค้วามส าคญักบักิจกรรมของชมุชนและสงัคมโดยมุ่งเนน้
ใหเ้กิดการพฒันาสงัคมชุมชนสิ่งแวดลอ้มมุ่งสรา้งสรรค ์และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ รวมทัง้สนบัสนุน
การศึกษาแก่เยาวชน และสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชนแ์ก่ชมุชนที่ดอ้ยโอกาสใหเ้ป็นชมุชนที่เขม้แข็ง
พึง่พาตนเองได ้

(8) บริษัทยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และสง่เสริมใหบ้คุลากรไปใชส้ิทธิเลือกตัง้ตามรฐัธรรมนญูทัง้นี ้บริษัท
ไม่มีนโยบายที่จะใหก้ารสนับสนุนทางการเงิน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มแก่นักการเมืองใด ๆ เพื่อ
ผลประโยชนข์องนกัการเมืองหรอืพรรคการเมืองนัน้ ๆ 

 
อนมุตัิโดยมติประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 12/2562 เมื่อวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 

 
 
        (นางสาวนราวดี วรวณิชชา) 
                                                                              ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อดแูล
ใหบ้ริษัทปฎิบตัิตามหนา้ที่ที่ก  าหนดขึน้ตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายสเุทพ 
พงษ์พิทกัษ์ นายจ านรรจ ์กุลนรตัน ์และนางอารยา สลัเลขวิทย ์ซึ่งเป็นผูท้รงคณุวฒุิ และมีประสบการณด์า้นการบริหาร
องคก์ร ภาษีอากร การบญัชี และกฎหมาย  ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบทกุทา่นมีความเป็นอิสระ และมีคณุสมบตัิที่เหมาะสม  
ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครัง้ และกรรมการทกุท่านไดเ้ขา้รว่มประชุมครบทกุครัง้ 
โดยสรุปผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได ้ดงันี ้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายงานทางการเงินประจ าไตรมาสและประจ าปีของ บี-52 และรายงาน
ทางการเงินรวม  ร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้บริหารของสายงานบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชี  โดย
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบถามผูส้อบบญัชีและพิจารณารายงานการเงินในเรื่องความถกูตอ้งครบถว้น
ของงบการเงิน รายการระหว่างกันและการปรับปรุงบัญชีที่ส  าคัญ รวมถึงประมาณการทางบัญชี ซึ่งมี
ผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอและเหมาะสมของวิธีการบนัทึกบญัชีและขอบเขตการตรวจสอบ การ
เปิดเผยขอ้มลูถกูตอ้งครบถว้น เพียงพอ และความมีอิสระของผูส้อบบญัชี 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของ บี-52 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563  มี
ความถกูตอ้ง เช่ือถือได ้สอดคลอ้งตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ
เหมาะสม 
 

2. ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในร่วมกบับริษัทตรวจสอบ
ภายใน และมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ ยงที่เพียงพอและ
เหมาะสม และมีประสิทธิผล ตามที่ปรากฏในรายงานผลประเมินความเพียงพอส าหรบัการควบคมุภายใน 
ของบรษัิท ตรวจสอบภายใน รวมทัง้ใหค้วามเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ าปีของบรษัิท ผลการตรวจสอบ 
และติดตามการปฏิบตัิงานตามแผน โดยใหข้อ้แนะน าและติดตามการด าเนินการแกไ้ข 
 

3. การพิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการคัดสรรผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ ์ความน่าเช่ือถือ รวมถึงไดพ้ิจารณาสอบทานค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษัท ในการ
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2564 ที่ประชมุฯไดพ้ิจารณาเห็นชอบ
ให้เสนอรายช่ือผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
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ประจ าปี 2564  ซึ่งผูส้อบบญัชีดงักลา่วมีคณุสมบตัิเหมาะสมต่อการเสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้เป็น
ผูส้อบบญัชีของ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยประจ าปี 2564 เนื่องจากมีความ
ช านาญ และประสบการณ์ที่ดี  เพื่อช่วยตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัทโดยให้น าเสนอ
คณะกรรมการบรษัิท ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 
4. การสอบทานกระบวนการก ากบัดแูล 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการด าเนินตามกฎเกณฑ์และกฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้อง รวมถึง
กฎเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และยงัครอบคลมุถึง การสอบทานการ
ก ากบักิจการท่ีดี โดยทบทวนการด าเนินธุรกิจของบรษัิท และสอบทานการปฎิบตัิงานตามระบบงานท่ีก าหนด
ไว ้ใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทมีคณุธรรม นอกจากนัน้แลว้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา และให้
ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั รายการเก่ียวโยงกนั หรอื รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ของบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อใหม้ั่นใจว่า บริษัทไดท้ ารายการต่างๆ เหล่านี ้ ตามเง่ือนไขปกติทาง
ธุรกิจ และมีการท ารายการเก่ียวโยง หรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์พียงเทา่ที่จ าเป็น และ
สมเหตสุมผลตามเง่ือนไขที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนดไวโ้ดยค านงึถึงประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฎิบตัิตามหนา้ที่ และความรบัผิดชอบท่ีไดร้ะบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบที่
ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท โดยใชค้วามรูค้วามสามารถ และความระมดัระวงั รอบคอบ มีความเป็นอิสระอยา่ง
เพียงพอ โดยไมม่ีขอ้จ ากดัในการไดร้บัขอ้มลู ทรพัยากร และความรว่มมือจากบรษัิท ทัง้นี ้เพื่อประโยชนต์อ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่น
เสยีอยา่งเทา่เทียมกนั  
 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  
 

 
 
 
 

                                                                    (นายสเุทพ  พงษ์พทิกัษ์) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 

 


