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เสนอ

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

ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ นของ บริ ษทั บี -52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิ จกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จเฉพำะกิ จกำร งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเฉพำะ
กิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ้ นสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
รวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ของ
บริ ษทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรดำเนิ นงำนรวมและผลกำรดำเนิ นงำน
เฉพำะกิ จกำร และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพำะกิ จกำรสำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้องตำมที่ ควรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิ บตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคของควำมรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชี ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิ นรวมในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมี ควำมเป็ นอิ สระจำกกลุ่มบริ ษทั ตำมข้อกำหนด
จรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชี พบัญชี ที่กำหนดโดยสภำวิชำชี พบัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิ นรวม และ
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆซึ่ งเป็ นไปตำมข้อกำหนดเหล่ำนี้ ขำ้ พเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่
ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ความไม่ แน่ นอนทีม่ สี าระสาคัญทีเ่ กีย่ วข้ องกับการดาเนินงานต่ อเนื่อง
โดยมิได้เป็ นกำรแสดงควำมเห็ นอย่ำงมี เงื่ อนไข ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นข้อ 2 สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพำะกิ จกำรเป็ นจำนวนเงิน 62.36 ล้ำนบำท
และ 60.62 ล้ำนบำทตำมลำดับ ณ วันเดี ยวกัน บริ ษทั มี ขำดทุ นสะสมในงบกำรเงิ นรวมและขำดทุ นสะสมในงบกำรเงิ นเฉพำะ
กิ จกำรเป็ นจำนวนเงิ น 865.03 ล้ำนบำท และ 863.11 ล้ำนบำทตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั มี แผนรองรับสภำพคล่องในกำร
ดำเนิ นงำน (ตำมหมำยเหตุ 2) ประกอบกับบริ ษทั มีผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ 2 รำย และผูบ้ ริ หำร 2 รำย ได้ให้คำมัน่ เป็ นหนังสื อว่ำจะให้กำร
สนับสนุ นทำงกำรเงิ นอย่ำงต่อเนื่ องแก่บริ ษทั เหตุกำรณ์ หรื อสถำนกำรณ์ ดงั กล่ำวแสดงให้เห็ นว่ำ บริ ษทั มีควำมไม่แน่ นอนที่ มี
สำระสำคัญซึ่ งอำจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่ำงมี นัยสำคัญเกี่ ยวกับควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องของบริ ษทั ทั้งนี้
ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจำกเรื่ องนี้
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-2เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้ มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมโดยรวม
และในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ขำ้ พเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
สินทรัพย์ สิทธิการใช้
ความเสี่ยง
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 16 บริ ษทั มีสินทรัพย์สิทธิ กำรใช้คิดเป็ นร้อยละ 10.97 ต่อสิ นทรัพย์รวมในงบกำรเงิ น
รวม ซึ่งรำยกำรดังกล่ำว เป็ นรำยกำรที่มีนยั สำคัญที่เกิดขึ้นในงวดปั จจุบนั
การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี
วิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำต่อเรื่ องดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำได้ใช้วธิ ีดงั ต่อไปนี้
-

-

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

-

-

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

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



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



ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและกำร
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร



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



ประเมินกำรนำเสนอโครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินรวมโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลว่ำงบกำรเงินรวมแสดง
รำยกำรและเหตุกำรณ์ในรู ปแบบที่ทำให้มีกำรนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่



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

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำงๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่
ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำก
ข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
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-6ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระจากเรื่ องที่ สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆที่ มีนัยสาคัญมากที่ สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวหรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้ คือ นำยจิโรจ ศิริโรโรจน์

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

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

หมำยเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวำคม 2563

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2563

31 ธันวำคม 2562

บำท

บำท

บำท

บำท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

9

87,323,846

42,037,607

83,893,986

41,073,189

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

10

16,847,207

12,070,978

16,727,379

12,069,102

เกี่ยวข้องกัน

28

-

-

4,002,082

-

สิ นค้าคงเหลือ

11

844

419,650

-

419,650

419,884

2,062,743

419,884

2,062,743

เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

12

3,821,250

68,120,177

3,821,250

68,120,177

เงินทดรองจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมด

13

-

30,155,900

-

30,155,900

108,413,031

154,867,055

108,864,581

153,900,761

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

14

-

-

937,500

1,000,000

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ

15

8,732,559

10,423,163

8,688,327

10,423,163

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

16

17,188,734

-

17,188,734

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

17

3,648,779

1,342,979

3,648,779

1,342,979

สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

30.2

14,339,462

28,992,684

14,339,462

28,992,684

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

4,316,728

2,452,480

4,316,728

2,452,480

รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

48,226,262

43,211,306

49,119,530

44,211,306

156,639,293

198,078,361

157,984,111

198,112,067

รวมสิ นทรัพย์

กรรมการ ______________________________________ กรรมการ ______________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1

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

หมำยเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวำคม 2563

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2563

31 ธันวำคม 2562

บำท

บำท

บำท

บำท

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น

18

5,113,943

3,162,458

4,607,357

3,012,451

หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

19

4,059,790

-

4,059,790

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

383,419

549,125

383,419

549,125

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

9,557,152

3,711,583

9,050,566

3,561,576

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

19

13,666,201

-

13,666,201

-

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

20

2,296

2,520

2,296

2,520

21

2,348,350

1,181,268

2,199,559

1,181,268

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

684,565

370,068

684,565

370,068

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

16,701,412

1,553,856

16,552,621

1,553,856

รวมหนีส้ ิ น

26,258,564

5,265,439

25,603,187

5,115,432

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2

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

หมำยเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวำคม 2563

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2563

31 ธันวำคม 2562

บำท

บำท

บำท

บำท

1,278,899,861

1,278,899,861

1,278,899,861

1,278,899,861

1,011,016,654

1,011,016,654

1,011,016,654

1,011,016,654

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น

22

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

22

(95,989,992)

(95,989,992)

(95,989,992)

(95,989,992)

ส่ วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

23

72,161,480

72,161,480

72,161,480

72,161,480

8,297,905

8,297,905

8,297,905

8,297,905

(865,034,192)

(802,673,125)

(863,105,123)

(802,489,412)

130,451,855

192,812,922

132,380,924

192,996,635

(71,126)

-

-

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

130,380,729

192,812,922

132,380,924

192,996,635

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

156,639,293

198,078,361

157,984,111

198,112,067

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563

2562

2563

2562

บำท

บำท

บำท

บำท

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนจากการขาย
ต้นทุนจากการให้บริ การ

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

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

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

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

กำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

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

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

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

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

(62,881,462)
224

(77,104,859)
158,436

(60,735,463)
224

(76,921,146)
158,436

(62,881,238)

(76,946,423)

(60,735,239)

(76,762,710)

136,545

672,304

119,528

672,304

136,545

672,304

119,528

672,304

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

(62,744,693)

(76,274,119)

(60,615,711)

(76,090,406)

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

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

(76,946,423)
-

(60,735,239)
-

(76,762,710)
-

(62,881,238)

(76,946,423)

(60,735,239)

(76,762,710)

(62,361,067)

(76,274,119)

(60,615,711)

(76,090,406)

หมำยเหตุ

กำไร (ขำดทุน) ก่ อนภำษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้

20,26

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

21

รวมรำยกำรที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง

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

(383,626)

-

-

-

(62,744,693)

(76,274,119)

(60,615,711)

(76,090,406)

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

27

(0.0309)

(0.0460)

(0.0300)

(0.0459)

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุ ้น (หุ้น)

27

2,022,033,307

1,673,224,835

2,022,033,307

1,673,224,835

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

22
23

14

ส่ วนเกินทุน

จัดสรรแล้ว

ทุนที่ออก

ส่ วนเกิน (ตำ่ กว่ ำ)

จำกกำรจ่ ำยโดย

- ทุนสำรอง

และชำระแล้ว

มูลค่ ำหุ้นสำมัญ

ใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

ตำมกฎหมำย

บำท

บำท

บำท

บำท

790,200,000
220,816,654
-

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

61,161,480
11,000,000
-

1,011,016,654
-

(95,989,992)
-

1,011,016,654

(95,989,992)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวม

รวมส่ วนของ

ส่ วนได้ เสี ย

กำรวัดมูลค่ำใหม่ ของ

องค์ ประกอบอื่นของ

ผู้ถือหุ้น

ที่ไม่ มีอำนำจ

รวมส่ วนของ

ยังไม่ ได้ จัดสรร

ผลประโยชน์ พนักงำน

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ใหญ่

ควบคุม

ผู้ถือหุ้น

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

8,297,905
-

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

672,304
(672,304)

672,304
(672,304)

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

-

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

72,161,480
-

8,297,905
-

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

136,545
(136,545)

136,545
(136,545)

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

312,500
(383,626)
-

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

72,161,480

8,297,905

(865,034,192)

-

-

130,451,855

(71,126)

130,380,729

5

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

หมำยเหตุ

ส่ วนเกินทุน

จัดสรรแล้ ว

ทุนที่ออก

ส่ วนเกิน (ตำ่ กว่ำ)

จำกกำรจ่ ำยโดย

- ทุนสำรอง

และชำระแล้ว

มูลค่ำหุ้นสำมัญ

ใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์

ตำมกฎหมำย

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวม
กำรวัดมูลค่ ำใหม่ ของ

องค์ ประกอบอื่นของ

รวม

ยังไม่ ได้ จัดสรร

ผลประโยชน์ พนักงำน

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

790,200,000
220,816,654
-

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

61,161,480
11,000,000
-

8,297,905
-

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

672,304
(672,304)

672,304
(672,304)

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

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

1,011,016,654
-

(95,989,992)
-

72,161,480
-

8,297,905
-

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

119,528
(119,528)

119,528
(119,528)

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

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

1,011,016,654

(95,989,992)

72,161,480

8,297,905

(863,105,123)

-

-

132,380,924

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

22
23

6

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

2562
บำท

2563
บำท

2562
บำท

(62,881,462)

(77,104,859)

(60,735,463)

(76,921,146)

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

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

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

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

15,16
17
10
17
14

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

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

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

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

21

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

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

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

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

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

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

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

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

(9,246,922)

(93,183,380)

(6,508,814)

(93,147,798)

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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

23
12
12
15

15

13

7

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

14
14
12
15
15
17
28

กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นทุน
เงินสดจ่ำยชำระหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยจ่ำย

14
4,19

กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563
บำท

2562
บำท

2563
บำท

2562
บำท

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

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

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

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

58,986,620

35,094,498

54,095,570

34,094,498

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

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

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

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

(4,453,459)

87,567,265

(4,765,959)

87,567,265

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี

9

45,286,239
42,037,607

29,478,383
12,559,224

42,820,797
41,073,189

28,513,965
12,559,224

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี

9

87,323,846

42,037,607

83,893,986

41,073,189

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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562

2563

2562

บำท

บำท

บำท

บำท

-

11,000,000

-

11,000,000

8

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

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

2.

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

3.

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงินและกำรนำเสนองบกำรเงินรวม
3.1

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

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

3.3

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก)

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

2562
1.74
0.01

รำยได้รวมของบริษัทย่ อยคิดเป็ น
อัตรำร้ อยละในรำยได้รวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563

0.49
-

2562
4.64
-

-

3.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
3.4.1

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

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

มำตรฐำนกำรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับที่ 16
บำท

ณ วันที่ 1
มกรำคม 2563
บำท

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สิ นทรัพย์
สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้

-

21,368,413

21,368,413

หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

-

3,810,236

3,810,236

หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

-

17,558,177

17,558,177
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ในกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำใช้เป็ นครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำสำหรับสัญญำเช่ำที่
เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ำ หนี้สินตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำววัดมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่ยงั ไม่ได้จ่ำยชำระ คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของ
กลุ่มบริ ษทั อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่ วนเพิ่มดังกล่ำวของกลุ่มบริ ษทั ที่นำมำคำนวณหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เท่ำกับร้อยละ 4.7625
สำหรั บสัญญำเช่ ำที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ ำกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 กลุ่มบริ ษทั รั บ รู ้มูลค่ำตำมบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำวก่อนวันนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิเป็ นมูลค่ำตำมบัญชี
ของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่นำมำปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บำท
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หัก สัญญำเช่ำระยะสั้นที่รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรง
บวก สิ ทธิที่จะซื้อหรื อขยำยระยะเวลำที่ค่อนข้ำงแน่ ที่จะมีกำรใช้สิทธิ
หัก สัญญำเช่ำซึ่งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำที่รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรง
หัก สัญญำพิจำรณำเป็ นสัญญำบริ กำร

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

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

21,368,413
21,368,413

ประกอบด้วย
หนี้สินสัญญำเช่ำหมุนเวียน
หนี้สินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน

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

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

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

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

นโยบำยกำรบัญชี
5.1

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภำพคล่องสู งซึ่งมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวันที่ได้มำ

5.2

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

5.3

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

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

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

5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี

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

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






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

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

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

5.8

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

3 ปี

เครื่ องใช้สำนักงำน

3 ปี

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

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

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

5.12

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

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

5.14

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

5.15

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

5.16

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

6.

กำรประมำณมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินเปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่เกี่ยวข้อง
(ก)

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

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

(ค)

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

7.

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

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

7.2

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

7.3

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

ประมำณกำรกำรด้อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ผูบ้ ริ หำรทดสอบกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์เมื่อมีเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์บ่งชี้ ตำมที่ได้กล่ำวในหมำยเหตุ 5.7

7.5

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

7.6

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

7.7

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

7.8

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

8.

กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในกำรบริ หำรทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของบริ ษทั เพื่อ
สร้ำงผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดำรงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ำงของทุนที่เหมำะสมเพื่อลด
ต้นทุนของเงินทุนในกำรดำรงไว้หรื อปรับโครงสร้ำงของทุน บริ ษทั อำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น กำรคืนทุน
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กำรออกหุน้ ใหม่ หรื อกำรขำยทรัพย์สินเพื่อลดภำระหนี้สิน
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
9.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝำกธนำคำรประเภทเมื่อทวงถำม
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

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

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

ลูกหนี้กำรค้ ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ
ลูกหนี้ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
ต้นทุนบริ กำรจ่ำยล่วงหน้ำ
อื่นๆ
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
บำท
บำท
บำท
บำท
2,355,810
34,398
2,323,055
34,398
10,384,585
9,876,633
10,384,585
9,876,633
42,500
19,269
42,500
19,269
2,028,696
1,821,062
2,002,117
1,821,062
1,843,461
1,843,461
192,155
319,616
131,661
317,740
16,847,207
12,070,978
16,727,379
12,069,102
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้

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

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

22,796
5,596
6,006
-

459

22,796
5,596
6,006
-

2,355,810

34,398

2,323,055

34,398

2,355,810

34,398

2,323,055

34,398

ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้กำรค้ำที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ยอดยกมำ
ลดลง
ยอดคงเหลือ

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

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

สิ นค้ ำคงเหลือ

สิ นค้ำพำณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
สิ นค้ำอุปโภคและบริ โภค
รวมสิ นค้ำคงเหลือ

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
บำท
บำท
บำท
บำท
14,600
14,600
844
405,050
405,050
844
419,650
419,650
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
12.

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

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

รวม
บำท

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

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

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

134,188
134,188

รวม
บำท
4,714,565
(893,315)
3,821,250

เงินลงทุนเพื่อค้ ำ
ในระหว่ำงปี 2563 บริ ษทั มีกำรจำหน่ ำยเงินลงทุนในกองทุนรวมในประเทศหลำยแห่ งจำนวนเงินรวม 106.30 ล้ำนบำท และเกิดผล
ขำดทุ นจำกกำรขำยกองทุ นดังกล่ำว โดยรับ รู ้ เข้ำสู่ งบกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบกำไรขำดทุน เบ็ดเสร็ จเฉพำะกิ จกำรเป็ น
จำนวนเงิน 0.96 ล้ำนบำท
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้ำอ้ำงอิงจำกมูลค่ำทรั พย์สินสุ ทธิ ( Net Asset Value ) ต่อหนึ่ งหน่ วยลงทุน ณ วันทำกำร
สุ ดท้ำยของวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำยุติธรรมนี้ถูกจัดอยูใ่ นระดับที่ 1 ของลำดับขั้นของมูลค่ำยุติธรรม
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เงินฝำกประจำทีค่ รบกำหนดภำยใน 1 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีเงินฝำกประจำกับสถำบันกำรเงินส่ วนที่ไม่ติดภำระค้ ำประกันที่มีอำยุต้ งั แต่วนั ฝำก จนถึง
วันครบกำหนดอยูร่ ะหว่ำง 3 ถึง 12 เดือนและมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 0.2 – 0.37 และ 0.7 - 1.5 ต่อปี ตำมลำดับ
13.

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

14.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
สั ดส่ วน
ทุนเรียก
ค่ ำเผื่อกำรด้อย
รวมเงินลงทุนใน
เงินลงทุน
ชำระแล้ว
รำคำทุน
ค่ ำเงินลงทุน
บริษัทย่ อย - สุ ทธิ
บริษัท
(ร้ อยละ)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
(บำท)
บริ ษทั ทันใจ ดิสทริ บิวชัน่ จำกัด
99.97
1,000,000
1,000,000
(1,000,000)
บริ ษทั ทันใจดี มันนี่ เซอร์วสิ จำกัด 75.00
1,250,000
937,500
937,500
937,500
รวม
ในระหว่ำงปี 2563 บริ ษ ัท ได้มี กำรพิ จำรณำเรื่ อ งกำรด้อ ยค่ ำเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ย (บริ ษ ัท ทัน ใจ ดิ ส ทริ บิ วชั่น จ ำกัด ) ตำม
มำตรฐำนกำรบัญชี อย่ำงเคร่ งครั ด เหตุเนื่ องจำก บริ ษทั อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำแพลตฟอร์ มเพื่อที่จะรองรับกำรใช้งำนของลูกค้ำใน
ธุ รกิจ ทันใจ ดิสทริ บิวชั่น จึงทำให้ผลกำรดำเนิ นงำนในบริ ษทั ย่อยยังไม่มีกำไร และมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นติดลบ ประกอบกับ มีกำร
ปรับแผนงำนจำกเดิมให้เกิดประสิ ทธิภำพและมีควำมรัดกุมมำกขึ้น จึงทำให้เกิดกำรชะลอตัวของรำยได้ ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั จึงบันทึก
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เป็ นจำนวนเงิน 1,000,000 บำท โดยบริ ษทั รับรู ้เข้ำสู่ งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพำะกิจกำร
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั เชื่อว่ำหำกกำรพัฒนำแพลตฟอร์ มแล้วเสร็ จ และเมื่อบริ ษทั ได้เริ่ มโปรโมชัน่ เพื่อขยำยฐำนลูกค้ำในระหว่ำงปี
2564 ประกอบกับบริ ษทั จะกระตุน้ ยอดขำย โดยกำรจัดโปรโมชัน่ ตลอดทั้งปี ตลอดจนรวมถึงกำรที่บริ ษทั ได้มีกำรวำงแผนที่จะขำย
ไลน์สินค้ำเพิ่มเติม ซึ่ งอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำกับคู่คำ้ หลำยรำย คำดว่ำจะมีกำรลงนำมเกิดขึ้นในระหว่ำงปี 2564 ก็จะส่ งผลให้บริ ษทั
ย่อยมีผลกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ้นได้
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้ งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2562 มีมติอนุ มตั ิให้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยชื่ อ บริ ษทั ทันใจ ดิสทริ บิวชัน่
จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ จดั ตั้งบริ ษทั จำนวน 1,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ ้นสำมัญจำนวน 10,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ
100 บำท เพื่อดำเนิ นธุ รกิจจำหน่ ำยสิ นค้ำอุปโภค-บริ โภค บริ ษทั ทันใจ ดิสทริ บิวชัน่ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม
2562 บริ ษทั ลงทุนในหุน้ สำมัญซึ่งคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2563 มีมติอนุมตั ิให้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยบริ ษทั ทันใจดี มันนี่ เซอร์วสิ
จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่จดั ตั้งบริ ษทั จำนวน 5,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ ้นสำมัญจำนวน 50,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุน้ ละ 100 บำท และทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ณ วันที่จดั ตั้งบริ ษทั จำนวน 1,250,000 บำท ประกอบด้วยหุ ้นสำมัญจำนวน 50,000
หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 25 บำท เพื่อดำเนิ นให้บริ กำรทำงกำรเงิน โดยกำรเป็ นตัวแทนหรื อนำยหน้ำให้กับธนำคำรหรื อสถำบัน
กำรเงินต่ำงๆ ตัวแทนรับโอนเงิน ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ และกำรเป็ นตัวแทนรับชำระ ค่ำบริ กำร ค่ำสิ นค้ำและรับเติม
เงิน บริ ษทั ทันใจดี มันนี่ เซอร์ วิส จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2563 บริ ษทั ลงทุนในหุ ้นสำมัญซึ่ งคิดเป็ น
อัตรำร้อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีมติอนุ มตั ิให้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โซลูชนั่ ฟลำย จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่จดั ตั้งบริ ษทั จำนวน 5,000,000 บำท ประกอบด้วยหุน้ สำมัญจำนวน 50,000
หุ ้น มูล ค่ ำที่ ตรำไว้หุ้ น ละ 100 บำท และทุ น จดทะเบี ยนที่ ช ำระแล้ว ณ วัน ที่ จัดตั้งบริ ษ ัท จำนวน 1,250,000 บำท ประกอบด้วย
หุ ้นสำมัญจำนวน 50,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 25 บำท วัตถุประสงค์เพื่อให้บริ กำรทำงสื่ อโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ โดยอำศัย
ช่องทำงกำรติดต่อเครื อข่ำยร้ำนค้ำ ปลีก-ร้ำนค้ำส่ งที่มีอยู่ของบริ ษทั โดยกำรลงทุนในหุ ้นสำมัญดังกล่ำวคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 75.00
ของทุน จดทะเบียนที่ช ำระแล้วในบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ได้มีมติที่ ประชุ มคณะกรรมกำร ครั้ งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15
กุมภำพันธ์ 2564 (ตำมหมำยเหตุ 33.2 ข้อย่อย 2) บริ ษทั ได้มีกำรปรับปรุ งแก้ไขรำยละเอียดกำรจัดตั้งบริ ษทั ย่อย ดังกล่ำว อนุ มตั ิให้
ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขรำยละเอี ย ดกำรจัด ตั้ง บริ ษ ัท ย่อ ย จำกเดิ ม แก้ไ ขเป็ นทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ที่ อ อกช ำระแล้ว 1,000,000 บำท
ประกอบด้วยหุน้ สำมัญจำนวน 10,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท ทั้งนี้ บริ ษทั คำดว่ำจะจดทะเบียนภำยใน ไตรมำสที่ 1 ของ
ปี 2564
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วันที่ 31 ธันวำคม 2563
15.

ส่ วนปรับปรุ งอำคำร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
งบกำรเงินรวม

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

ส่ วนปรับปรุง
อำคำร
บำท

อุปกรณ์ สำหรับ
ธุรกิจให้ เช่ ำ
อำคำร
บำท

เครื่ องติดตั้ง
และเครื่ องใช้
สำนักงำน
บำท

ยำนพำหนะ
บำท

สิ นทรัพย์
ระหว่ ำง
ก่ อสร้ ำง
บำท

รวม
บำท

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

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

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

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

3,078,660
3,078,660

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

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

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

577,571
4,941,804
(338,272)
1,002,560
(857,983)
(1,219,831)
991,578
5,097,427

724,759
(724,758)
1

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

4,988,719
8,922,270
(1,258,994)
(22,823,599)
(3,215,807)
23,810,574
10,423,163

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

-

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

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

-

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

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

-

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

1
(1)
-

-

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

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

-

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

-

-

15,740,068
(7,007,509)
8,732,559
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วันที่ 31 ธันวำคม 2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

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

ส่ วนปรับปรุง
อำคำร
บำท

อุปกรณ์ สำหรับ
ธุรกิจให้ เช่ ำ
อำคำร
บำท

เครื่ องติดตั้ง
และเครื่ องใช้
สำนักงำน
บำท

ยำนพำหนะ
บำท

สิ นทรัพย์
ระหว่ ำง
ก่ อสร้ ำง
บำท

รวม
บำท

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

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

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

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

3,078,660
3,078,660

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

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

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

577,571
4,941,804
(338,272)
1,002,560
(857,983)
(1,219,831)
991,578
5,097,427

724,759
(724,758)
1

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

4,988,719
8,922,270
(1,258,994)
(22,823,599)
(3,215,807)
23,810,574
10,423,163

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

-

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

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

-

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

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ

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

-

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

1
(1)
-

-

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม

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

-

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

-

-

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

รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

4,309,928

-

4,378,399

-

-

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

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

รวม
บำท

21,368,413
21,368,413

185,792
185,792

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

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

(19,353)
(19,353)

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

17,022,295

166,439

17,188,734

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

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

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

รวม
บำท

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

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

31,854,680
(20,175,080)
(9,725,956)
1,953,644

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

332,544
180,000
512,544

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

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

512,544
512,544

5,289,179
(3,946,200)
1,342,979
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระหว่ ำงกำรติดตั้ง
บำท
บำท
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ
กำรซื้อเพิ่มขึ้น
กำรโอนเข้ำ (ออก)
ค่ำตัดจำหน่ำย (หมำยเหตุ 25)
กำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

รวม
บำท

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

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

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

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

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

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

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

เจ้ ำหนี้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี้หมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
รำยได้รอกำรรับรู ้
รำยได้รับล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้อื่น
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

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

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

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

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

มูลค่ำปัจจุบนั ของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำมีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ครบกำหนดภำยใน 1 ปี
ครบกำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

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

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

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุ ทธิ

-

-

-

-

-

-

(2,296)
(2,296)

(2,520)
(2,520)

(2,296)
(2,296)

(2,520)
(2,520)

(2,296)

(2,520)

(2,296)

(2,520)

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

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

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

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

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

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

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

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

(2,520)

(160,956)

(2,520)

(160,956)

224
(2,296)

158,436
(2,520)

224
(2,296)

158,436
(2,520)

รำยกำรเคลื่อนไหวของหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีในระหว่ำงปี มีดงั นี้

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

กลับรำยกำร
หนี้สิน
บำท

สั ญญำเช่ ำ
กำรเงิน
บำท

ค่ ำตัดจำหน่ ำย
บำท

รวม
บำท

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

(106,172)
106,172
-

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

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

-

-

(2,520)
224
(2,296)

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

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

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

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

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

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

(104,329)

(128,654)

(91,327)

(128,654)

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

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

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

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

2,348,350

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

2,199,559

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

ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็ นดังนี้
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

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

0.94
5.00
0.00 - 22.00

1.57
5.00
0.00 - 23.00

0.94
5.00
0.00 - 22.00

1.57
5.00
0.00 - 23.00
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติฐำนหลักในกำรคำนวณ
ผลกระทบต่ อภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
ข้ อสมมติเพิม่ ขึน้

ข้ อสมมติลดลง

กำรเปลีย่ นแปลง
ในข้ อสมมติ

2563
บำท

2562
บำท

2563
บำท

2562
บำท

อัตรำคิดลด

ร้อยละ 1

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต

ร้อยละ 1

อัตรำกำรลำออก

ร้อยละ 1

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

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

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

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

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

เกินกว่ ำ 5 ปี
บำท

รวม
บำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
รวม

-

-

2,098,641
2,098,641

49,674,920
49,674,920

51,773,561
51,773,561

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
รวม

-

-

6,474,463
6,474,463

73,624,400
73,624,400

80,098,863
80,098,863

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

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

บำท

2,363,575,675

1,181,787,838

(431,975,953)

(215,987,977)

กำรเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุน

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

965,799,861
313,100,000

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

2,557,799,722

1,278,899,861

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

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

ทุนที่ออกและชำระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ ำหุ้น

ส่ วนต่ำกว่ ำ
มูลค่ ำหุ้น

บำท

หุ้น

บำท

บำท

บำท

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

1,580,400,000

790,200,000

36,500,000

-

-

275,000,000

137,500,000

- (82,500,000)

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

1,855,400,000

927,700,000

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

166,633,307

83,316,654

- (49,989,992)

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

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

-

-

-

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

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

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

-

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

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

มูลค่ ำยุติธรรม
บำทต่ อหุ้น

รำคำหุ้นที่ผู้ลงทุน
ได้รับสิ ทธิจองซื้ อ
บำทต่ อหุ้น

275,000,000

0.24

0.20

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

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
B52-W2

รำคำกำรใช้
สิ ทธิต่อ
หุ้นสำมัญ
7.355

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

1,755,998,608

-

1,755,998,608

ระเวลำกำรใช้
ใบสำคัญสแสดงสิ
ิ ทธิ ทธิ
8 มิถุนำยน 2558 5 มิถุนำยน 2563

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

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

26.

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

2562
บำท

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

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

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

ภำษีเงินได้
งบกำรเงินรวม
2563
บำท

2562
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
บำท
บำท

ภำษีเงินได้ปีปัจจุบนั
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (หมำยเหตุ 20)

(224)

(158,436)

(224)

(158,436)

รวม ค่ ำใช้ จ่ำย (รำยได้ ) ภำษีเงินได้

(224)

(158,436)

(224)

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

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

ภำษีคำนวณจำกอัตรำภำษีร้อยละ 20
ผลกระทบ
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถหักภำษี
ค่ำใช้จ่ำยที่หกั ภำษีเงินได้เพิ่ม
ขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภำษี
เงินได้รอตัดบัญชี

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

ภำษีเงินได้
27.

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
บำท
บำท

558,196
-

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

533,061
-

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

12,060,572
(224)

17,818,248
(158,436)

11,613,808
(224)

17,801,505
(158,436)

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

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

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

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

2563

2562

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้ อมูลตำมส่ วนงำน
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2562 ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิให้เริ่ มดำเนิ นธุ รกิจในส่ วนงำน
ธุรกิจใหม่ได้แก่ ส่ วนงำนธุรกิจจำหน่ำยสิ นค้ำอุปโภค-บริ โภค นอกจำกนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรยังมีมติอนุมตั ิให้จดทะเบียนจัดตั้ง
บริ ษทั ย่อย ได้แก่ บริ ษทั ทันใจ ดิสทริ บิวชัน่ จำกัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดำเนิ นธุ รกิจในส่ วนงำนธุ รกิจดังกล่ำว (ดูหมำยเหตุ 14)
ส่ วนงำนธุรกิจดังกล่ำวเริ่ มดำเนินกำรในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี 2562
ในกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษ ัท ครั้ งที่ 5/2563 เมื่อ วัน ที่ 4 มิถุ น ำยน 2563 มีมติ อ นุ มตั ิ ให้จดทะเบี ยนจัดตั้งบริ ษ ัท ย่อย ได้แ ก่
บริ ษทั ทันใจดี มันนี่ เซอร์ วิส จำกัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ กำรทำงกำรเงิน โดยกำรเป็ นตัวแทนหรื อนำยหน้ำให้กบั ธนำคำร
หรื อสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ตัวแทนรับโอนเงิน ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ และกำรเป็ นตัวแทนรับชำระ ค่ำบริ กำร ค่ำสิ นค้ำ
และรับเติมเงิน
ณ สิ้ นปี 2563 บริ ษทั มีกำรดำเนิ นธุ รกิจใน 4 ส่ วนงำนหลัก ประกอบด้วย 1) ส่ วนงำนธุรกิจจำหน่ำยสิ นค้ำอุปโภค-บริ โภค 2) ส่ วนงำน
ธุ รกิ จพำณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Commerce) ซึ่ งรวมถึง กำรซื้ อขำยสิ นค้ำและบริ กำรออนไลน์ภำยใต้ชื่อ เอบีซีพอ้ ยท์ กำรให้บริ กำร
เป็ นตัวแทนชำระเงิน (e-Payment) ผ่ำน WeChat และ Alipay 3) ส่ วนงำนบริ กำรสื่ อโฆษณำประชำสัมพันธ์ และ 4) ส่ วนงำนบริ กำร
ทำงกำรเงินโดยกำรเป็ นตัวแทนนำยหน้ำ
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน จำแนกตำมส่ วนงำนทำงธุรกิจของบริ ษทั สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ตำมลำดับ
แสดงดังตำรำงต่อไปนี้
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บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม

ส่ วนงำนธุรกิจอสั งหำริมทรัพย์

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

2563
บำท

2562
บำท

-

(75,787)

ส่ วนงำนธุรกิจพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
2563
บำท

2562
บำท

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

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

ส่ วนงำนธุรกิจจำหน่ ำยสิ นค้ ำ
อุปโภค-บริโภค

ส่ วนงำนบริกำรสื่ อโฆษณำ
ประชำสั มพันธ์

ส่ วนงำนบริกำรทำงกำรเงิน
โดยกำรเป็ นตัวแทนนำยหน้ ำ

รวม

2562
บำท

2563
บำท

2562
บำท

2563
บำท

2562
บำท

2563
บำท

2562
บำท

2563
บำท

2562
บำท

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

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

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

12,008,796
6,333,699

-

(1,534,078)

-

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

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

ส่ วนงำนธุรกิจ
อสั งหำริมทรั พย์

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

ส่ วนงำนธุรกิจพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

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

ส่ วนงำนบริกำรสื่ อโฆษณำ
ประชำสั มพันธ์

รวม

2563
บำท

2562
บำท

2563
บำท

2562
บำท

2563
บำท

2562
บำท

2563
บำท

2562
บำท

2563
บำท

2562
บำท

2563
บำท

2562
บำท

-

-

241,428

3,173,701

-

2,695,885

17,025,788

25,345,239

12,008,796

-

29,276,012

31,214,825

-

(75,787)

(4,128,383)

597,495

-

(470,545)

96,805

(1,270,882)

6,333,699

-

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

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

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

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

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

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

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

ส่ วนงำนธุรกิจ
พำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
บำท

ส่ วนงำนธุรกิจ
จำหน่ ำยสิ นค้ ำ
อุปโภค-บริโภค
บำท

ส่ วนงำนบริกำรสื่ อ
โฆษณำ
ประชำสั มพันธ์
บำท

ส่ วนงำนบริกำร
ทำงกำรเงิน
โดยกำรเป็ น
ตัวแทนนำยหน้ ำ
บำท

-

844

-

-

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

สิ นทรัพย์รวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

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

ส่ วนงำนธุรกิจ
พำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
บำท

ส่ วนงำนธุรกิจ
จำหน่ ำยสิ นค้ ำ
อุปโภค-บริโภค
บำท

ส่ วนงำนบริกำรสื่ อ
โฆษณำ
ประชำสั มพันธ์
บำท

ส่ วนงำนบริกำร
ทำงกำรเงิน
โดยกำรเป็ น
ตัวแทนนำยหน้ ำ
บำท

-

-

-

-

รวม
บำท
8,688,327
17,188,734
3,648,779
128,458,271
157,984,111

50

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

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

ส่ วนงำนธุรกิจ
อสั งหำริมทรั พย์
บำท

ส่ วนงำนธุรกิจ
พำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
บำท

-

14,600

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

405,050

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

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

-

ส่ วนงำนธุรกิจ ส่ วนงำนธุรกิจให้ เช่ ำ ส่ วนงำนธุรกิจ
พำณิชย์
และบริกำร จำหน่ ำยสิ นค้ ำ
อิเล็กทรอนิกส์
สำธำรณูปโภค อุปโภค-บริโภค
บำท
บำท
บำท
14,600

-

405,050

รวม
บำท
419,650
10,423,163
1,342,979
185,926,275
198,112,067
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30.

ภำระผูกพัน
30.1

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

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

265,300
31,000
296,300

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

265,300
31,000
296,300

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

คดีควำมฟ้องร้ อง
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ไม่มีคดีควำมฟ้องร้องใดๆ
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วันที่ 31 ธันวำคม 2563
31.

กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
31.1

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

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น

-

-

87.32
3.82
14.34

16.85
-

87.32
16.85
3.82
14.34

0.05 - 0.40
0.20 - 0.37
0.12 - 0.20

หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

4.06

13.67

-

5.11
-

5.11
17.73

4.76

53

บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
อัตรำ
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตำมรำคำ
อัตรำ
ตลำด
ดอกเบี้ย

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
1 ปี

มำกกว่ำ
1 ถึง 5 ปี

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น

-

-

42.04
68.12
28.99

12.07
-

42.04
12.07
68.12
28.99

0.20 - 1.30
0.70 - 1.50
0.70 - 1.25

หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น

-

-

-

3.16

3.16

-

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

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

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

33.

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

57

