
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ   ผูถื้อหุน้ของบริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

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

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

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคของควำมรับผิดชอบ
ของผูส้อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนด
จรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม และ
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ีขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ี
ขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ความไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 

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

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมส ำหรับงวดปัจจุบนัขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมโดยรวม
และในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

ความเส่ียง 

ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 16 บริษทัมีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชคิ้ดเป็นร้อยละ 10.97 ต่อสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน
รวม ซ่ึงรำยกำรดงักล่ำว เป็นรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัท่ีเกิดข้ึนในงวดปัจจุบนั  

การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบัญชี 

วธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ต่อเร่ืองดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ไดใ้ชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 

- ตรวจสอบสญัญำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำ และแยกส่วนของสญัญำบริกำรออกจำกสญัญำเช่ำ  
- ตรวจสอบระยะเวลำของสญัญำเช่ำ และสอบถำมฝ่ำยบริหำรเพ่ือดูควำมตั้งใจของฝ่ำยบริหำรในกำรต่ออำยขุอง

สญัญำเช่ำในอนำคต 

- ตรวจสอบแผนธุรกิจและควำมเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำ เพ่ือพิจำรณำระยะเวลำท่ีจะใชใ้นกำรบนัทึกสินทรัพย์
สิทธิกำรใช ้และหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำ 

- ตรวจสอบ มูลค่ำของสินทรัพยส่์วนปรับปรุงท่ีอยูภ่ำยใตส้ัญญำเช่ำ เพ่ือพิจำรณำอำยกุำรใชป้ระโยชน์ของฝ่ำย
บริหำรท่ีคำดหวงัไว ้โดยเทียบกบัอำยขุองสัญญำเช่ำ เพ่ือประเมินควำมตั้งใจของฝ่ำยบริหำรท่ีจะต่ออำยุของ
สญัญำเช่ำในอนำคต และ 

- ตรวจสอบสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรค ำนวณอตัรำคิดลดเพ่ือใหมู้ลคำ่สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชบ้นัทึกดว้ยมูลค่ำปัจจุบนั 
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การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

ความเส่ียง 

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

การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบัญชี 

วธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ต่อเร่ืองดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ไดใ้ชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 

- เปรียบเทียบมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตำมวธีิมูลค่ำตำมบญัชีหลงัจำกกำรปรับปรุง 
(Adjusted Net Book Value) หรือวิธีประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตท่ีคิดลดเป็นมูลค่ำ
ปัจจุบนั 

- สอบทำนควำมสมเหตุสมผลของสมมติฐำนท่ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะ
ไดรั้บในอนำคตท่ีคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั 

- อ่ำนรำยงำนกำรประชุมท่ีเก่ียวกบักำรประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บดงักล่ำว เพ่ือน ำไปทบทวน
ควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษทั 

- สอบทำนผลประกอบกำรภำยหลังวนัส้ินงวด และให้ฝ่ำยบริหำรทบทวนประมำณกำรให้ใกล้เคียงกับ
ขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน และ 

- ทดสอบกำรค ำนวณเพ่ือพิจำรณำบนัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนใหเ้หมำะสม 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

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

เร่ืองอ่ืน 

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

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีนั้น ขำ้พเจำ้คำดวำ่ขำ้พเจำ้จะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอ่ืนมีควำมขดัแยง้ท่ีมี
สำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้ง
ส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกับผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลเพ่ือให้ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลด ำเนินกำรแก้ไขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ
ขอ้เท็จจริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินรวมท่ี
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

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

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวม 

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

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

 ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม
บริษทั 

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและกำร
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร 

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

 ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลวำ่งบกำรเงินรวมแสดง
รำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำง
ธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมดูแล
และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

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

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

บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 

วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

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

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

เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 28 - - 4,002,082 -

สินคา้คงเหลือ 11 844 419,650 - 419,650

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

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

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

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

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

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

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

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

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

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

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

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

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 1



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

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

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

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

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

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

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

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

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

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

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

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

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

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

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



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

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

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

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 22

ทุนจดทะเบียน

  หุ้นสามญัจ านวน 2,557,799,722 หุ้น 

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

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

  หุ้นสามญัจ านวน 2,022,033,307 หุ้น 

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

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

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

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้

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

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

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

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (71,126) - - -

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

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

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



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

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

2563 2562 2563 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน :

รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุน ในภำยหลัง :

 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าใหมข่อง

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

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

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

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

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

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (383,626)                        - - -

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

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม:

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

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (383,626) - - -

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

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 

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

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

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรงบกำรเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



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

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

ส่วนเกนิทุน จัดสรรแล้ว รวม รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

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

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้นสำมัญ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จัดสรร ผลประโยชน์พนักงำน ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

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

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

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

งบกำรเงนิรวม

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



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

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

ส่วนเกนิทุน จัดสรรแล้ว รวม

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

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้นสำมัญ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จัดสรร ผลประโยชน์พนักงำน ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

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

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

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

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



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

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

2563 2562 2563 2562

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

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

ปรับรำยกำรที่กระทบก ำไร (ขำดทุน) เป็นเงนิสดรับ (จ่ำย)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 7



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

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

2563 2562 2563 2562
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

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

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

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

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

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

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

กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบักระแสเงนิสดเพิ่มเติม

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

2563 2562 2563 2562

บำท บำท บำท บำท

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

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

งบกำรเงนิรวม

งบกำรเงนิรวม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 8



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

 

    

 9 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

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

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

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2564 

2. กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

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

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

3. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินและกำรน ำเสนองบกำรเงินรวม 

3.1 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด - 19 

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

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

งบกำรเงินไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบำยใน
นโยบำยกำรบญัชีในล ำดบัต่อไป 

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

งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำร
ตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

3.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

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

      อตัรำร้อยละ 
      ของกำรถือหุ้น 

    จัดตั้งขึน้  ณ วันที่ 31  ณ วันที่ 31 
 

ช่ือบริษัท 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
 ใน

ประเทศ 
 ธันวำคม

2563 
 ธันวำคม 

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

ตวัแทนนำยหนำ้ 
  

ไทย 
  

75.00 
  

- 

ข) บริษทัน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอ  ำนำจในกำรควบคุมบริษทั
ยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ค) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 

ง) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

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

บริษทัจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพ่ือประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตำมวธีิรำคำทุน 

รำยกำรบญัชีกบับริษทัยอ่ยท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กหกัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้ 
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งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเช่นเดียวกับท่ีใช้ส ำหรับรำยกำรบญัชีท่ีเหมือนกันหรือเหตุกำรณ์ทำง
บญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนัส ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 

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

 สินทรัพย์รวมของบริษัทย่อย รำยได้รวมของบริษัทย่อยคิดเป็น 
 คิดเป็นอตัรำร้อยละในสินทรัพย์รวม อตัรำร้อยละในรำยได้รวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

 2563 2562 2563 2562 

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

3.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

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

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 
จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

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

มำตรฐำนฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

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

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

ทั้งน้ี ผลกระทบสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิม่เติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

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

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

บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกใชม้ำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีดงัต่อไปน้ี 

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

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

   ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรอยู่ระหว่ำงกำรจดัท ำประมำณกำรจำกกำรเลิกใชม้ำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวท่ีจะส้ินสุด วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2563 
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4. ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนบัญชีใหม่มำใช้เป็นคร้ังแรก 

ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนบญัชีใหม่มำใช้เป็นคร้ังแรกท่ีมีต่องบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นดงัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

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

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

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

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

ผลกระทบต่อก ำไรสะสมตน้งวดปี 2563 จำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนเหล่ำน้ีมำถือปฏิบติั 
แสดงไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2562 
มำตรฐำนกำรำยงำน 
ทำงกำรเงินฉบับที่ 16 

ณ วันที่ 1 
มกรำคม 2563 

 
บำท บำท บำท 

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

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

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

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
บำท 

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

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

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพ่ิมข้ึนจำกกำรน ำมำตรฐำน  
                     กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำปฏิบติัใช ้ 21,368,413 

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

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

 21,368,413 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้บ่งตำมประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ณ วันที่ 31  

ธันวำคม 2563 
ณ วันที่ 1  

มกรำคม 2563 

 บำท บำท 

   

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

สิทธิในกำรใชเ้คร่ืองใชส้ ำนกังำน 166,439 - 

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

5.1   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม  
เงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภำพคล่องสูงซ่ึงมีอำยไุม่เกินสำมเดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ 

5.2   เงินลงทุนระยะส้ัน 

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

เงินลงทุนทั้ง 2 ประเภทรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน ซ่ึงหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีใหไ้ปเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึง
เงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำรำยกำร 

เงินลงทุนเพ่ือคำ้วดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเพื่อคำ้
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  

เงินฝำกประจ ำท่ีมีอำยมุำกกวำ่สำมเดือนวดัมูลค่ำภำยหลงักำรไดม้ำดว้ยวธีิรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

บริษทัจะทดสอบค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่เงินลงทุนนั้นอำจมีค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน หำกรำคำตำม
บญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำรวมไวใ้นก ำไร
หรือขำดทุน 

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

5.3  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

นโยบำยกำรบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรเฉพำะ

ในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ี

กำรคำ้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของ

รำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได ้

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงั

ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำร

ในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
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สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นเพ่ือรับ

กระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียง

เงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ ทั้งน้ี ผล

ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของ

ก ำไรหรือขำดทุน    

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำ

ยติุธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยติุธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว หมำยรวมถึง ตรำสำรอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือคำ้    เงินลงทุนในตรำ

สำรทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพย์

ทำงกำรเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรำยไดอ่ื้นในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุน

กำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดย

ใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธี

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือ

ตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วน

หน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

กลุ่มบริษทัอำจเลือกวดัมูลค่ำหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน เพ่ือเป็นกำรขจดัหรือลดควำมไม่

สอดคลอ้งของกำรรับรู้รำยกำรอยำ่งมีนยัส ำคญั (บำงคร้ังเรียกวำ่กำรไม่จบัคู่ทำงบญัชี) 

5.4  สินค้ำคงเหลือ 

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

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

บริษทับนัทึกบญัชีค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำของสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรือเส่ือมคุณภำพเท่ำท่ีจ  ำเป็น 

5.5  ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 

ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทำงตรง
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินทรัพยน์ั้น 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตำมควำมเหมำะสม 
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่บริษทั และตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำได้
อยำ่งน่ำเช่ือถือ มูลค่ำตำมบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรำยกำรออก ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอ่ืน ๆ 
บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยค์  ำนวณโดยใชว้ธีิเส้นตรง เพ่ือลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ท่ีประมำณกำร
ไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 5 ปี 
 อุปกรณ์ส ำนกังำน 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5 ปี 

 ยำนพำหนะ 5 ปี 

ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยใ์หเ้หมำะสม 

ในกรณีท่ีมูลค่ำตำมบญัชีสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน มูลค่ำตำมบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ
คืนทนัที (หมำยเหตุ 5.7) 

ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกส่ิงตอบแทนสุทธิ
ท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้ในบญัชีก ำไรหรือขำดทุน 

5.6  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ตน้ทุนท่ีใช้ในกำรบ ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดข้ึน ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำรพฒันำท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพำะเจำะจงซ่ึงบริษทัเป็นผูดู้แลจะรับรู้
เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทุกขอ้ดงัน้ี 

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

กำรพฒันำเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มำใชป้ระโยชน์หรือน ำมำขำยได ้
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 กิจกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะวดัมูลค่ำของรำยจ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงกำรพฒันำ 
ไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนักงำนท่ีท ำงำนในทีมพฒันำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งในจ ำนวนเงินท่ีเหมำะสม 

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

5.7  กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

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

5.8  สัญญำเช่ำ 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ บริษทัจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำจะเป็น
สัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำ
หน่ึงเพ่ือกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

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

 บริษทัในฐำนะผูเ้ช่ำ 

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

ก) สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้

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

รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชร้วมถึงประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนส ำหรับผูเ้ช่ำในกำรร้ือและ ขนยำ้ย
สินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้อยู่ในสภำพ
ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญำเช่ำ 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุของสัญญำ
เช่ำหรืออำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ต่ละประเภทแลว้แต่ระยะเวลำใดจะส้ัน
กวำ่ ดงัน้ี 

พ้ืนท่ีส ำนกังำนเช่ำ 3 ปี 

เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 3 ปี 

ข) หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 

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

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

ค) สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 

สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้ งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสัุญญำเช่ำ 

5.9   เงินกู้ยืม 

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

เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือบริษทัไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขใหเ้ล่ือนช ำระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลำไม่
นอ้ยกวำ่ 12 เดือน นบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

5.10  ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

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

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

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ตำมวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรำคำ
ตำมบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน  

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

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่บริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำจ ำนวน
ผลต่ำงชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์  

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิตำม
กฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมำหกักลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์ำษีเงิน
ได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเก่ียวข้องกับภำษีเงินได้ท่ีประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษี
หน่วยงำนเดียวกนัโดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ำยหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษี
เงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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5.11   ผลประโยชน์พนักงำน 

บริษัทได้จัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนในหลำยรูปแบบ บริษัทมีทั้ งโครงกำรสมทบเงินและโครงกำร
ผลประโยชน์ 

บริษทัรับรู้หน้ีสิน ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโบนัส และรับรู้ประมำณกำรผลประโยชน์ เม่ือมีภำระผูกพนัตำมกฎหมำย หรือตำม
ประเพณีปฏิบติัในอดีต ซ่ึงก่อใหเ้กิดภำระผกูพนัจำกกำรอนุมำน 

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

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

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

ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์หรือกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐำน
จะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจำ้ของผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน และไดร้วมอยูใ่นก ำไรสะสมในงบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของ 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

5.12   ประมำณกำรหนี้สิน 

ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษทัมีภำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือตำมขอ้ตกลงท่ีจดัท ำไว ้อนัเป็นผลสืบ
เน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซ่ึงกำรช ำระภำระผูกพนันั้นมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้บริษทัตอ้งสูญเสีย
ทรัพยำกรออกไป และประมำณกำรจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

บริษทัจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสิน โดยใช้มูลค่ำปัจจุบันของรำยจ่ำยท่ีคำดว่ำจะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระภำระผูกพนั 
โดยใชอ้ตัรำก่อนภำษีซ่ึงสะทอ้นถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปัจจุบนัของมูลค่ำของเงินตำมเวลำและควำมเส่ียงเฉพำะของ
หน้ีสินท่ีก ำลงัพิจำรณำอยู ่กำรเพ่ิมข้ึนของประมำณกำรหน้ีสินเน่ืองจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำจะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่ำย 
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5.13   กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

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

5.14   ทุนเรือนหุ้น 

หุน้สำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ ตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนเก่ียวกบักำรออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในกำรซ้ือขำยหุ้นท่ีจ่ำย
ออกไปโดยแสดงรำยกำรดงักล่ำวดว้ยจ ำนวนเงินสุทธิจำกภำษีไวเ้ป็นรำยกำรหักในส่วนของเจำ้ของ โดยน ำไปหักจำกส่ิง
ตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรออกตรำสำรทุนดงักล่ำว 

5.15   กำรรับรู้รำยได้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัและบริษทัย่อยไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำย
แสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

ในกรณีท่ีมีกำรขำยสินคำ้พร้อมกำรให้บริกำร (Multiple element arrangements) องค์ประกอบของรำยไดจ้ะปันส่วนตำม
สัดส่วนใหก้บัสินคำ้ท่ีส่งมอบและภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในกำรให้บริกำรท่ีรวมอยูใ่นสัญญำโดยใหมี้ควำมสัมพนัธ์กบัรำคำขำย
แบบเอกเทศของสินคำ้หรือบริกำรท่ีแตกต่ำงกนัตำมขอ้ผกูพนัตำมสัญญำ 

รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ” ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีอ่ืนเม่ือกิจกำรมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช ำระโดยปรำศจำกเง่ือนไข 

จ ำนวนเงินท่ีกิจกำรไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งปฏิบติัให้กบัลูกคำ้แสดงไวเ้ป็น “หน้ีสินท่ีเกิดจำก
สัญญำ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตำมภำระท่ีระบุไวใ้นสัญญำเสร็จส้ิน 

5.16   ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

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

6. กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดบัท่ี 1 

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

มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่ไดมี้กำรซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมิน 
มูลค่ำซ่ึงใชป้ระโยชน์สูงสุดจำกขอ้มูลในตลำดท่ีสังเกตไดท่ี้มีอยู่และอำ้งอิงจำกประมำณกำรของกิจกำรเองมำใชน้อ้ยท่ีสุด
เท่ำท่ีเป็นไปได ้ถำ้ขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัทั้งหมดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสังเกตได ้เคร่ืองมือนั้นจะ
รวมอยู่ในระดบัท่ี 2 โดยเทคนิคเฉพำะในกำรประเมินมูลค่ำท่ีใช้ในกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินใชมู้ลค่ำสินทรัพย์
สุทธิต่อหน่วยจำกบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน 

(ค) เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดบัท่ี 3 

ถำ้ขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมำกกว่ำไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลำด เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยู่ใน
ระดบัท่ี 3  

ไม่มีรำยกำรโอนระหวำ่งระดบัท่ี 1 และระดบัท่ี 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรมในระหวำ่งปี 

7. ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ 

กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำนและกำรใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้กำรประเมินทบทวนอยำ่งต่อเน่ือง และอยูบ่นพ้ืนฐำนของประสบกำรณ์ใน
อดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือวำ่มีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น 

บริษทัมีกำรประมำณกำรทำงบญัชี และใชข้อ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชีอำจไม่
ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมำณทำงกำรบญัชีท่ีส ำคญัและขอ้สมมติฐำนท่ีมีควำมเส่ียงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิด
กำรปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลำบญัชีหนำ้ มีดงัน้ี 

7.1   สัญญำเช่ำ 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
กำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพ่ือพิจำรณำว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

7.2   ส่วนปรับปรุงอำคำร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

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

7.3  ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดติท่ีคำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรค้ำและสินทรัพย์ท่ีเกดิจำกสัญญำ 

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

ผูบ้ริหำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยเ์ม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ี ตำมท่ีไดก้ล่ำวในหมำยเหตุ 5.7 

7.5  ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวบำงรำยกำรซ่ึงมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีจะใช้สิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษี โดยกำรประมำณกำรของผูบ้ริหำร ซ่ึงมีขอ้สมมติฐำนจำกกำรคำดกำรณ์ผลก ำไรท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนใน
อนำคต และปรับปรุงดว้ยปัจจยัควำมผนัผวนภำยนอกอย่ำงอ่ืนท่ีคำดว่ำจะกระทบต่อประมำณผลก ำไรท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 
รวมทั้งกำรพิจำรณำกำรใชผ้ลขำดทุนทำงภำษีในอดีต ซ่ึงผูบ้ริหำรไดพิ้จำรณำดว้ยหลกัควำมระมดัระวงัรอบคอบ 

7.6  กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

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

7.7   ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำจำกข้อมูลผลขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนท่ีผำ่นและปัจจยัอ่ืน โดยใชห้ลกัควำมระมดัระวงัในกำรพิจำรณำดอ้ยค่ำดงักล่ำว 

7.8   ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนข้ึนอยู่กับหลำยปัจจัยท่ีใช้ในกำรค ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบัอตัรำคิดลด กำรเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐำนเหล่ำน้ี
จะส่งผลกระทบต่อมูลค่ำของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 

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

ขอ้สมมติฐำนหลกัอ่ืนๆส ำหรับภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนอำ้งอิงกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัในตลำด ขอ้มูลเพ่ิมเติม
เปิดเผยในหมำยเหตุ 21 

8. กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 

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

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

10. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

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

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

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

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

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

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

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 

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

   ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

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

ยอดคงเหลือ - - - - 

ในระหวำ่งปี 2562 บริษทัไดโ้อนกลบัค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญทั้งจ  ำนวน 0.27 ลำ้นบำท เน่ืองจำกไดรั้บช ำระเงินจำกลูกหน้ี  

11. สินค้ำคงเหลือ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

 สินคำ้พำณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ - 14,600 - 14,600 

 สินคำ้อุปโภคและบริโภค 844 405,050 - 405,050 

 รวมสินคำ้คงเหลือ 844 419,650 - 419,650 
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12. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอื่นระหวำ่งปีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

 
 

เงินลงทุนเพ่ือค้ำ 

เงินฝำกประจ ำ 
ทีค่รบก ำหนด

ภำยใน 1 ปี 

 
 

รวม 

 
บำท บำท บำท 

    

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

ซ้ือ 106,000,000 248,813 106,248,813 

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

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

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

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

  มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอื่นมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

 
 

เงินลงทุนเพ่ือค้ำ 

เงินฝำกประจ ำ 
ทีค่รบก ำหนด

ภำยใน 1 ปี 

 
 

รวม 

 
บำท บำท บำท 

    

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

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

เงินลงทุนเพ่ือค้ำ 

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

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

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

13. เงินทดรองจ่ำยที่เกีย่วข้องกบักำรโอนกจิกำรทั้งหมด 

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

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
สัดส่วน
เงินลงทุน 

ทุนเรียก
ช ำระแล้ว รำคำทุน 

ค่ำเผ่ือกำรด้อย
ค่ำเงินลงทุน 

รวมเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย - สุทธิ 

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

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

    รวม     937,500 

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

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

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

 งบกำรเงนิรวม 

 
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 

อุปกรณ์ส ำหรับ
ธุรกจิให้เช่ำ

อำคำร 

เคร่ืองตดิตั้ง 
และเคร่ืองใช้
ส ำนักงำน 

 
ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์ 
ระหว่ำง 
ก่อสร้ำง 

 
รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

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

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

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

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 
   31 ธันวำคม 2562 

 
     

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

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

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

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

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

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 
   31 ธันวำคม 2563 

 

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

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

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

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

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

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

 
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 

อุปกรณ์ส ำหรับ
ธุรกจิให้เช่ำ

อำคำร 

เคร่ืองตดิตั้ง 
และเคร่ืองใช้
ส ำนักงำน 

 
ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์ 
ระหว่ำง 
ก่อสร้ำง 

 
รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

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

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

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

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 
   31 ธันวำคม 2562 

 
     

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

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

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

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

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

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 
   31 ธันวำคม 2563 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รำยกำรเคล่ือนไหว ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ้ืนที่ส ำนักงำนเช่ำ เคร่ืองใช้ส ำนักงำน รวม 

 บำท บำท บำท 

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

บวก  สัญญำเช่ำท่ีเพ่ิมข้ึน - 185,792 185,792 

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

    
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม    
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - - - 

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

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

    
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    

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

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 บริษทัมีสัญญำท่ีมีผลต่อกำรบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชด้งัน้ี 

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

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 
โปรแกรม 

ระหว่ำงกำรติดต้ัง 
 

รวม 

 บำท บำท บำท 
    

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

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

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

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

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

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

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

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

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 830,435 512,544 1,342,979 
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 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 
โปรแกรม 

ระหว่ำงกำรติดต้ัง 
 

รวม 

 บำท บำท บำท 
    

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

กำรดอ้ยค่ำ - (512,544) (512,544) 

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

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

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

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

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

ในระหวำ่งปี 2563 บริษทับนัทึกค่ำเผือ่จำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จ ำนวนเงิน 0.51 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นโปรแกรมระหวำ่งกำร
ติดตั้งท่ีบริษทัไม่ไดพ้ฒันำต่อแลว้ 

18. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

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

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

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

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

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่  
 31 ธันวำคม 2563 
 บำท 

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

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

  มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่  
 31 ธันวำคม 2563 
 บำท 

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

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
   ท่ีจะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดือน - - - - 

 - - - - 

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

   ท่ีจะจ่ำยช ำระเกินกวำ่ 12 เดือน - - - - 

 (2,296) (2,520) (2,296) (2,520) 
     

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ (2,296) (2,520) (2,296) (2,520) 

  ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 200,000 - 
  ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 462,231 236,253 439,912 236,253 
  ประมำณกำรร้ือถอนทรัพยสิ์น 136,913 74,014 136,913 74,014 
ขำดทุนสะสมยกมำไม่เกิน 5 ปี 29,619,200 17,775,090 29,361,519 17,747,533 

 30,218,344 18,085,357 30,138,344 18,057,800 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้
ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลำกำรให้ประโยชน์ภำยใน 5 ปี ท่ีบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเน่ืองจำกบริษทั
และบริษทัย่อยพิจำรณำแลว้เห็นวำ่อำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้
ใชข้ำ้งตน้มำใชป้ระโยชน์ได ้
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รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อตดับญัชี มีดงัน้ี 

 รำยกำรเคล่ือนไหวของหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีในระหวำ่งปี มีดงัน้ี 

 
กลบัรำยกำร 

หนี้สิน 
สัญญำเช่ำ
กำรเงิน ค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 
รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 (10,818,455) (106,172) (54,784) (10,979,411) 

รำยกำรที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 10,818,455 106,172 52,264 10,976,891 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 - - (2,520) (2,520) 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - - (2,520) (2,520) 

รำยกำรที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน - - 224 224 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 - - (2,296) (2,296) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี  ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี  ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 
 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม (2,520) (160,956) (2,520) (160,956) 
รำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
(หมำยเหตุ 26) 224 158,436 224 158,436 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม (2,296) (2,520) (2,296) (2,520) 
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21. ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

รำยกำรเคล่ือนไหวของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน ท่ีก ำหนดไวร้ะหวำ่งปีมีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 1,181,268 1,858,395 1,181,268 1,858,395 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 1,293,960 813,816 1,128,443 813,816 
กลบัรำยกำรผลประโยชน์พนกังำน - 573,452 - 573,452 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 9,667 5,680 9,376 5,680 

 2,484,895 3,251,343 2,319,087 3,251,343 

กำรวดัมูลค่ำใหม่     
(ก ำไร)ขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลง     
ขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ (104,329) (128,654) (91,327) (128,654) 

(ก ำไร)ขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลง     
ขอ้สมมติทำงกำรเงิน 49,172 35,888 43,044 35,888 

(ก ำไร)ขำดทุนท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์ (81,388) (579,538) (71,245) (579,538) 

 (136,545) (672,304) (119,528) (672,304) 

กำรคำ้งจ่ำยช ำระเงิน     

จ่ำยช ำระผลประโยชน์ - (1,397,771) - (1,397,771) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2,348,350 1,181,268 2,199,559 1,181,268 

ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

อตัรำคิดลด 0.94 1.57 0.94 1.57 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคำดไว ้ 5.00 5.00 5.00 5.00 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน 0.00 - 22.00 0.00 - 23.00 0.00 - 22.00 0.00 - 23.00 
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กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรค ำนวณ 

  ผลกระทบต่อภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

  ข้อสมมติเพิม่ขึน้ ข้อสมมติลดลง 

 กำรเปลีย่นแปลง 2563 2562 2563 2562 

 ในข้อสมมติ บำท บำท บำท บำท 
      

อตัรำคิดลด ร้อยละ 1 ลดลง   ลดลง  เพ่ิมข้ึน  เพ่ิมข้ึน  
  177,437 76,153 191,099 81,923 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต ร้อยละ 1 เพ่ิมข้ึน  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ลดลง  
  192,244 71,862 171,284 64,267 
อตัรำกำรลำออก ร้อยละ 1 ลดลง  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  เพ่ิมข้ึน  
  189,457 81,116 67,844 27,602 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้น้ีอำ้งอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทำงปฏิบติัสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกท่ีจะเกิดข้ึน และกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของ
ภำระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ธีิเดียวกนักบั (มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั
โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวค้  ำนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำน)ในกำรค ำนวณผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยท่ีุรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

วธีิกำรและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจำกปีก่อน 

กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยท่ีุไม่มีกำรคิดลด : 

 ภำยใน 1 ปี ระหว่ำง 1 - 3 ปี ระหว่ำง 3 - 5 ปี เกนิกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ - - 2,098,641 49,674,920 51,773,561 

รวม - - 2,098,641 49,674,920 51,773,561 
      

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ - - 6,474,463 73,624,400 80,098,863 

รวม - - 6,474,463 73,624,400 80,098,863 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัท่ี 7) 2562 ซ่ึงไดก้ ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนำยจำ้งเลิก
จำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดทำ้ย 400 วนั นั้นได้
ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป ซ่ึง
กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน บริษทัจะบนัทึกผลกระทบจำก
กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุนในปีท่ีกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช้
เป็นจ ำนวน 0.09 ลำ้นบำท 
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22. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิ (ต ่ำกว่ำ) มูลค่ำหุ้นสำมัญ 

ส ำหรับปี 2563 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 8/2563 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2563 มีวำระท่ีจะแจง้ให้ทรำบและพิจำรณำอนุมติัดงัน้ี 
ให้เงินกูแ้ก่บริษทั ทนัใจ ดิสทริบิวชั่น จ  ำกัด และ บริษทั ทนัใจดี มนัน่ี เซอร์วิส จ ำกัด    

คณะกรรมกำรบริษทั มีมติอนุมติัวงเงินกู ้5 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ีย 0.5% ใหแ้ก่บริษทั ทนัใจ ดิสทริบิวชัน่ จ  ำกดั  และอนุมติัวงเงินกู ้
3 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ีย 0.5% ให้แก่บริษทั ทนัใจดี มนัน่ี เซอร์วิส จ ำกดั โดยมอบอ ำนำจให้ประธำนกรรมกำรบริหำรอนุมติัเป็น
ครำวๆ ไป 

ส ำหรับปี 2562 

กำรเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษทัในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 

 ทุนจดทะเบียน 

 หุ้น บำท 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 2,363,575,675 1,181,787,838 
กำรลดทุนโดยกำรตดัหุน้สำมญัท่ียงัมิไดอ้อกจ ำหน่ำยซ่ึงเป็นหุน้ท่ีจดัสรร 
ไวเ้พื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั 
รุ่นท่ี 1 (B52-W1) (431,975,953) (215,987,977) 

 1,931,599,722 965,799,861 

กำรเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุน 626,200,000 313,100,000 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 2,557,799,722 1,278,899,861 

ในท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัที่ 23 กนัยำยน 2562 มีมติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ ำนวน 215,987,976.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 1,181,787,837.50 บำท เป็นทุน
จดทะเบียนจ ำนวน 965,799,861.00 บำท โดยกำรตดัหุ้นสำมญัท่ียงัมิไดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 431,975,953 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 
0.50 บำท ซ่ึงเป็นหุ้นท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั รุ่นท่ี 1 (B52-W1) 
เน่ืองจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั รุ่นท่ี 1 (B52-W1)  ไดห้มดอำยไุปเม่ือวนัท่ี 10 กนัยำยน 2562 และอนุมติั
กำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

บริษทัไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษทัและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพำณิชยเ์มื่อ 
วนัท่ี 25 กันยำยน 2562 

ข) อนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ ำนวน 313,100,000.00 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 965,799,861.00 บำท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,278,899,861.00 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 626,200,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้น
ละ 0.50 บำท เพ่ือรองรับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) 
ไดแ้ก่ บริษทั ทีเจดี จ  ำกัด จ ำนวน 275,000,000 หุ้น และเพ่ือจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) จ  ำนวน 351,200,000 หุ้น และอนุมติักำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
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บริษทัไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อ    
วนัท่ี 26 กนัยำยน 2562 

กำรเปล่ียนแปลงของทุนท่ีออกช ำระแลว้ 

 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว 

ส่วนเกนิ 

มูลค่ำหุ้น 

ส่วนต ่ำกว่ำ

มูลค่ำหุ้น 

 หุ้น บำท หุ้น บำท บำท บำท 
       

ก่อนกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ 2,557,799,722 1,278,899,861 1,580,400,000 790,200,000 36,500,000 - 
กำรเพ่ิมทุนช ำระแลว้จำกกำรออกหุน้
สำมญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขำยใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) - - 275,000,000 137,500,000 - (82,500,000) 

 2,557,799,722 1,278,899,861 1,855,400,000 927,700,000 36,500,000 (82,500,000) 
กำรเพ่ิมทุนช ำระแลว้จำกกำรออกหุน้
สำมญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมตำมสัดส่วน (Right Offering) - - 166,633,307 83,316,654 - (49,989,992) 

หลงักำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ 2,557,799,722 1,278,899,861 2,022,033,307 1,011,016,654 36,500,000 (132,489,992) 

ตำมมติท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัที่ 23 กนัยำยน 2562 บริษทัไดด้  ำเนินกำรต่อไปน้ี ในระหวำ่ง  
ไตรมำสสุดทำ้ยของปี 2562  

- ออกจ ำหน่ำยและจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ ำนวน 275,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท โดยออกและ
เสนอขำยในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 0.20 บำท คิดเป็นมูลค่ำเสนอขำย 55,000,000 บำท โดยเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ไดแ้ก่ บริษทั ทีเจดี จ  ำกดั (“ผูล้งทุน”) บริษทัไดรั้บช ำระค่ำหุน้จ ำนวน 55,000,000 บำท 
เม่ือวนัที่ 9 ตุลำคม 2562 โดยมีส่วนต ่ำกวำ่มูลค่ำหุน้สำมญัจำกกำรออกจ ำหน่ำยหุน้เพ่ิมทุนดงักล่ำวคิดเป็นจ ำนวน 82,500,000 
บำท (หุน้สำมญัเพ่ิมทุน 275,000,000 หุน้ ซ่ึงออกในรำคำต ่ำกวำ่มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.30 บำท) บริษทัไดด้  ำเนินกำรจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีช ำระแลว้ของบริษทักบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัที่ 11 ตุลำคม 2562 

- ออกจ ำหน่ำยและจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ ำนวน 166,633,307 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท โดยออกและ
เสนอขำยในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 0.20 บำท คิดเป็นมูลค่ำเสนอขำยรวม 33,326,661.40 บำท โดยเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ในอตัรำจดัสรร 9 หุน้สำมญัเดิมต่อ 2 หุน้สำมญัท่ีออกใหม่ โดยไดมี้ผูจ้องซ้ือหุน้เพ่ิม
ทุนตำมสัดส่วนตำมก ำหนดกำรจองซ้ือในระหวำ่งวนัท่ี 15 ตุลำคม 2562 ถึงวนัที่ 21 ตุลำคม 2562 บริษทัไดรั้บช ำระค่ำหุน้
จ ำนวน 33,326,661.40 บำท (หุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 166,633,307 หุน้ รำคำเสนอขำย 0.20 บำทต่อหุน้) เม่ือวนัท่ี 22 ตุลำคม 
2562 โดยมีส่วนต ่ำกวำ่มูลค่ำหุน้สำมญัจำกกำรออกจ ำหน่ำยหุน้เพ่ิมทุนดงักล่ำวคิดเป็นจ ำนวน 49,989,992 บำท (หุน้สำมญัเพ่ิม
ทุน 166,633,307 หุน้ ซ่ึงออกในรำคำต ่ำกวำ่มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.30 บำท) บริษทัไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีช ำระแลว้
ของบริษทักบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 25 ตุลำคม 2562  
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23. กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ส ำหรับปี 2562 

ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัที่ 23 กนัยำยน 2562 ไดอ้นุมติักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือ
เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ไดแ้ก่ บริษทั ทีเจดี จ  ำกดั (“ผูล้งทุน”) จ  ำนวนไม่เกิน 275,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.20 บำท คิดเป็นมูลค่ำไม่เกิน 55,000,000 บำท ทั้งน้ี บริษทัไดป้ฎิบติัตำมมำตรฐำน
รำยงำนกำรเงินฉบบัท่ี 2 ว่ำดว้ยกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based payment) โดยบนัทึก “ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำรจ่ำยโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์”จ ำนวน 11 ลำ้นบำท ซ่ึงแสดงภำยใตค่้ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะของ
บริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และบนัทึกส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑใ์นงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ
งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะของบริษทัซ่ึงแสดงในส่วนของผูถื้อหุ้นดว้ยจ ำนวนเดียวกัน ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็น
เกณฑ์ดงักล่ำวค ำนวณโดยใช้มูลค่ำหุ้นท่ีจ ำหน่ำยให้แก่ผูล้งทุน เปรียบเทียบกับ มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 ทั้งน้ีมูลค่ำยติุธรรมของหุน้ค ำนวณตำมวิธีอำ้งอิงตลำด (Market approach) โดยใชร้ำคำปิดในวนัท่ีผูล้งทุน
ไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน โดยพิจำรณำว่ำวนัท่ีไดรั้บสิทธิ คือวนัท่ีท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นอนุมติัให้มีกำรเพ่ิมทุน
และจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดัดงักล่ำว 

   รำคำหุ้นท่ีผู้ลงทุน 

 
จ ำนวนหุ้น มูลค่ำยุติธรรม ได้รับสิทธิจองซ้ือ 

วันท่ีผู้ลงทุนได้รับสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นเพิม่ทุน หุ้น บำทต่อหุ้น บำทต่อหุ้น 

    
วนัที่ 23 กนัยำยน พ.ศ. 2562 275,000,000 0.24 0.20 

24. ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

     ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

รำคำกำรใช้

สิทธิต่อ 

หุ้นสำมัญ 

อตัรำส่วน

กำรแปลง

สภำพ 

จ ำนวนใบส ำคัญ

แสดงสิทธิ ณ 

วันที่ 1 มกรำคม 

2563 

จ ำนวนใบส ำคัญ

แสดงสิทธิที่

แปลงสภำพใน

ระหว่ำงปี 

จ ำนวนใบส ำคัญ

แสดงสิทธิ ณ 

วันที่ 31 ธันวำคม 

2563 ระเวลำกำรใช้สิทธิ 
       

B52-W2 

 

7.355 

 

1 : 0.204 

 

1,755,998,608 

 

- 

 

1,755,998,608 

 

8 มิถุนำยน 2558 -          

5 มิถุนำยน 2563 

ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้มีกำรเปล่ียนแปลงช่ือย่อของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษัทใหม่เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบักำรก ำหนดช่ือยอ่หลกัทรัพยข์องบริษทั กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวมีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั B52-W2 ไดห้มดระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิแลว้ เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนำยน 2563 
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25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563 2562 2563 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป -           169,592  -           169,592  
ค่ำเช่ำ -         7,349,545  -         7,349,545  
ค่ำนำยหนำ้ 327,865           521,373  326,173           521,373  
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 28,601,946       25,048,650  26,568,394       25,048,650  
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 15, 16) 7,066,516 3,215,807 7,064,298 3,215,807 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 17) 662,174 934,165 662,174 934,165 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ -       22,823,599  -       22,823,599 
ขำดทุน (โอนกลบั) จำกกำรดอ้ยค่ำ (หมำยเหตุ 17) 512,544    (23,810,573) 512,544    (23,810,573) 
ค่ำบริกำรวชิำชีพ 881,485       18,115,484  260,884       18,090,484  
ค่ำสำธำรณูปโภค 16,484,837         6,066,962  16,382,516         6,066,962  
ค่ำภำษีโรงเรือน 5,538,606         1,262,393  5,509,629         1,262,393  
ค่ำใชจ่้ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมำยเหตุ 23) -       11,000,000  -       11,000,000  

26. ภำษีเงินได้ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563 2562 2563 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีเงินไดปี้ปัจจุบนั - - - - 

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (หมำยเหตุ 20) (224) (158,436) (224) (158,436) 
     

รวม ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ (224) (158,436) (224) (158,436) 
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ภำษีเงินไดส้ ำหรับขำดทุนก่อนหกัภำษีของบริษทัมียอดจ ำนวนเงินท่ีแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชี โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี : 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563 2562 2563 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

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

ภำษีค ำนวณจำกอตัรำภำษีร้อยละ 20 (12,618,992) (15,420,972) (12,147,093) (15,404,229) 
ผลกระทบ     
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถหกัภำษี 558,196 2,554,202 533,061 2,554,202 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีหกัภำษีเงินไดเ้พ่ิม - (5,109,914) - (5,109,914) 
   ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์ำษี     

เงินไดร้อตดับญัชี 12,060,572 17,818,248 11,613,808 17,801,505 

ภำษีเงินได ้ (224) (158,436) (224) (158,436) 

27. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรขำดทุนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ำหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 

 งบกำรเงินรวม 

  2563  2562 
   

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บำท) (62,497,612) (76,946,423) 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ (หุน้) 2,022,033,307 1,673,224,835 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (0.0309) (0.0460) 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2563  2562 
   

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บำท) (60,735,239) (76,762,710) 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ (หุน้) 2,022,033,307 1,673,224,835 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน  (0.0300) (0.0459) 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีออกจ ำหน่ำยในระหวำ่งปีปรับปรุงดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดโดยสมมติว่ำหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลด
ไดแ้ปลงเป็นหุน้สำมญัทั้งหมด บริษทัมีหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลด คือ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั ซ่ึงบริษทัค ำนวณจ ำนวน
หุ้นเทียบเท่ำปรับลดโดยพิจำรณำจำกมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงข้ึนอยู่กบัมูลค่ำท่ีเป็นตวัเงินของรำคำตำมสิทธิซ้ือหุ้นท่ีมำพร้อมกบัใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั (ก ำหนดจำกรำคำถวัเฉล่ียของหุ้นสำมญัของบริษทัในระหว่ำงปี) กำรค ำนวนน้ีท ำข้ึนเพ่ือก ำหนดจ ำนวน
หุ้นสำมญัท่ีตอ้งบวกเพ่ิมกับหุ้นสำมญัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในกำรค ำนวณก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด โดยไม่มีกำรปรับปรุง
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ก ำไรสุทธิแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำม บริษทัไม่ไดค้  ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลดส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เน่ืองจำก
มูลค่ำยติุธรรมของหุน้สำมญัมีรำคำต ่ำกวำ่รำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั     

28. รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

กิจกำรและบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์กับบริษัทไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยผ่ำนกิจกำรอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมำกกว่ำหน่ึงแห่ง  
โดยท่ีบุคคลหรือกิจกำรนั้นมีอ  ำนำจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึง
บริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจกำรลงทุน บริษทัย่อย และบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัร่วมและบุคคลท่ี
เป็นเจำ้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือกิจกำร ผูบ้ริหำรส ำคญัรวมทั้งกรรมกำร
และพนกังำนของบริษทัตลอดจนสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  

ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันซ่ึงอำจมีข้ึนไดต้้องค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพนัธ์
มำกกวำ่รูปแบบควำมสัมพนัธ์ตำมกฎหมำย 

กลุ่มบริษทัมีรำยกำรทำงบญัชีจ ำนวนหน่ึงซ่ึงเกิดกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำยส่วนหน่ึงเกิดจำก
รำยกำรท่ีมีกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว กิจกำรเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมกำรกลุ่มเดียวกนั งบกำรเงินน้ี
จึงรวมผลของรำยกำรดงักล่ำวตำมเกณฑด์งัน้ี 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ช่ือบริษัท / บุคคลท่ีเกีย่วข้อง  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั ทนัใจ ดิสทริบิวชัน่ จ  ำกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทนัใจดี  มนัน่ี เซอร์วสิ จ  ำกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ส ำนกังำนกฎหมำย เอเอพี จ  ำกดั  กรรมกำรร่วมกนั 
นำยปิยะพงษ ์เวชชเศรษฐนนท ์  กรรมกำรบริษทัยอ่ย 

 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยกำรระหว่ำงกนั  เกณฑ์กำรก ำหนดรำคำ 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.50 ต่อปี 
ค่ำท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย   
บริษทั ส ำนกังำนกฎหมำย เอเอพี จ  ำกดั  ตำมท่ีตกลงในสัญญำ ( 450,000 บำท และ 700,000 บำท)  
ค่ำท่ีปรึกษำ   
นำยปิยะพงษ ์เวชชเศรษฐนนท ์ 

(กรรมกำรบริษทัยอ่ย)  

ตำมท่ีตกลงในสัญญำ (เดือนละ 125,000 บำท) 
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รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั  

   ยอดคงคำ้งของเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับระหว่ำงกลุ่มบริษทั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกรรมกำร ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  ยอดคงเหลือ 
ณ วันที ่

31 ธันวำคม 2562  เพิม่ขึน้  (ลดลง)  

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที ่

31 ธันวำคม 2563 
  

เงินให้กู้ยืม  
บริษทัยอ่ย  -  4,000,000  -  4,000,000 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ  -  2,082  -  2,082 
รวม  -  4,002,082  -  4,002,082 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีสัญญำเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย (บริษทั ทนัใจ ดิสทริบิวชัน่ จ  ำกดั และ บริษทั ทนัใจดี มนัน่ี เซอร์วิส 
จ ำกดั) จ  ำนวนเงิน 3 ลำ้นบำท และ 1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยคิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.50 ต่อปี และ 0.50 ต่อปี ตำมล ำดบั  

บริษทัไดต้กลงท ำสัญญำค่ำท่ีปรึกษำกบันำยปิยะพงษ ์เวชชเศรษฐนนท ์ซ่ึงเป็นกรรมกำรของบริษทัย่อย โดยก ำหนดอตัรำเดือนละ 
125,000 บำท โดยระยะเวลำของสัญญำ 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2563  ถึง วนัที่ 31 พฤษภำคม 2566 

บริษทัไดต้กลงท ำสัญญำค่ำท่ีปรึกษำทำงกฎหมำยกบับริษทั ส ำนักงำนกฎหมำย เอเอพี จ  ำกัด ซ่ึงมีกรรมกำรร่วมกัน โดยก ำหนด
ค่ำบริกำรทำงกฎหมำยจ ำนวนรวม 1,150,000 บำท  

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร 
ดงัต่อไปน้ี 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2563  2562  2563  2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 19,812,800 15,498,917 18,657,800 15,498,917 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,151,981 685,729 1,032,239 685,729 

รวม 20,964,781 16,184,646 19,690,039 16,184,646 

 

 

 

 



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

 

    

 47 

29. ข้อมูลตำมส่วนงำน 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2562 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้เร่ิมด ำเนินธุรกิจในส่วนงำน
ธุรกิจใหม่ไดแ้ก่ ส่วนงำนธุรกิจจ ำหน่ำยสินคำ้อุปโภค-บริโภค นอกจำกน้ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรยงัมีมติอนุมติัใหจ้ดทะเบียนจดัตั้ง
บริษทัย่อย ไดแ้ก่ บริษทั ทนัใจ ดิสทริบิวชัน่ จ  ำกดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนธุรกิจดงักล่ำว (ดูหมำยเหตุ 14) 
ส่วนงำนธุรกิจดงักล่ำวเร่ิมด ำเนินกำรในระหวำ่งไตรมำสท่ี 2 ของปี 2562  

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทคร้ังท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2563 มีมติอนุมติัให้จดทะเบียนจดัตั้ งบริษัทย่อย ได้แก่ 
บริษทั ทนัใจดี มนัน่ี เซอร์วิส จ ำกดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้บริกำรทำงกำรเงิน โดยกำรเป็นตวัแทนหรือนำยหน้ำให้กบัธนำคำร
หรือสถำบนักำรเงินต่ำงๆ ตวัแทนรับโอนเงิน ภำยในประเทศและระหวำ่งประเทศ และกำรเป็นตวัแทนรับช ำระ ค่ำบริกำร ค่ำสินคำ้ 
และรับเติมเงิน 

ณ ส้ินปี 2563 บริษทัมีกำรด ำเนินธุรกิจใน 4 ส่วนงำนหลกั ประกอบดว้ย 1) ส่วนงำนธุรกิจจ ำหน่ำยสินคำ้อุปโภค-บริโภค 2) ส่วนงำน
ธุรกิจพำณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซ่ึงรวมถึง กำรซ้ือขำยสินคำ้และบริกำรออนไลน์ภำยใตช่ื้อ เอบีซีพอ้ยท์ กำรให้บริกำร
เป็นตวัแทนช ำระเงิน (e-Payment) ผ่ำน WeChat และ Alipay 3) ส่วนงำนบริกำรส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ และ 4) ส่วนงำนบริกำร
ทำงกำรเงินโดยกำรเป็นตวัแทนนำยหนำ้ 

ขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินงำน จ ำแนกตำมส่วนงำนทำงธุรกิจของบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ตำมล ำดบั 
แสดงดงัตำรำงต่อไปน้ี 
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 งบกำรเงนิรวม 

  
 
 

ส่วนงำนธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ 

 
 

ส่วนงำนธุรกจิพำณชิย์
อเิลก็ทรอนิกส์ 

ส่วนงำนธุรกจิให้เช่ำพืน้ที่
อำคำรและให้บริกำร
สำธำรณูปโภค 

(ส่วนงำนทีย่กเลกิ ในปี 2562) 

 
 

ส่วนงำนธุรกจิจ ำหน่ำยสินค้ำ
อุปโภค-บริโภค 

 
 

ส่วนงำนบริกำรส่ือโฆษณำ
ประชำสัมพนัธ์ 

 
 

ส่วนงำนบริกำรทำงกำรเงนิ 
โดยกำรเป็นตวัแทนนำยหน้ำ 

 
 
 

รวม 

 2563 
บำท 

2562 
บำท 

2563 
บำท 

2562 
บำท 

2563 
บำท 

2562 
บำท 

2563 
บำท 

2562 
บำท 

2563 
บำท 

2562 
บำท 

2563 
บำท 

2562 
บำท 

2563 
บำท 

2562 
บำท 

รำยได ้ - - 241,428 3,173,701 - 2,695,885 18,527,301 25,345,239 12,008,796 - - - 30,777,525 31,214,825 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน - (75,787) (4,128,383) 597,495 - (470,545) (1,514,678) (1,355,764) 6,333,699 - (1,534,078) - (843,440) (1,304,601) 
ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้             (62,723,372) (79,807,730) 
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน              (63,566,812) (81,112,331) 
รำยไดอ่ื้น             1,623,095 4,034,617 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน             (937,745) (27,145) 
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได ้             (62,881,462) (77,104,859) 
(ค่ำใชจ่้ำย) รำยไดภ้ำษีเงินได ้             224 158,436 
ขำดทุนสุทธิส ำหรับปี             (62,881,238)  (76,946,423) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  
 

ส่วนงำนธุรกจิ
อสังหำริมทรัพย์ 

 
 

ส่วนงำนธุรกจิพำณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส์ 

ส่วนงำนธุรกจิให้เช่ำพ้ืนท่ี
อำคำรและให้บริกำร

สำธำรณูปโภค 
(ส่วนงำนที่ยกเลิก ในปี 2562) 

 
 

ส่วนงำนธุรกจิจ ำหน่ำยสินค้ำ
อุปโภค-บริโภค 

 
 

ส่วนงำนบริกำรส่ือโฆษณำ
ประชำสัมพนัธ์ 

 
 
 

รวม 

 2563 
บำท 

2562 
บำท 

2563 
บำท 

2562 
บำท 

2563 
บำท 

2562 
บำท 

2563 
บำท 

2562 
บำท 

2563 
บำท 

2562 
บำท 

2563 
บำท 

2562 
บำท 

รำยได ้ - - 241,428 3,173,701 - 2,695,885 17,025,788 25,345,239 12,008,796 - 29,276,012 31,214,825 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน - (75,787) (4,128,383) 597,495 - (470,545) 96,805 (1,270,882) 6,333,699 - 2,302,121 (1,219,719) 
ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้           (63,723,372) (79,707,730) 

ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน            (61,421,251) (80,927,449) 
รำยไดอ่ื้น           1,623,533 4,033,448 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน           (937,745) (27,145) 

ขำดทุนก่อนภำษีเงินได ้           (60,735,463) (76,921,146) 
(ค่ำใชจ่้ำย) รำยไดภ้ำษีเงินได ้           224 158,436 

ขำดทุนสุทธิส ำหรับปี           (60,735,239) (76,762,710) 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยจ์  ำแนกตำมส่วนงำนมีดงัต่อไปน้ี 
 งบกำรเงินรวม 

 

ส่วนงำนธุรกจิ
พำณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส์ 

ส่วนงำนธุรกจิ
จ ำหน่ำยสินค้ำ
อุปโภค-บริโภค 

ส่วนงำนบริกำรส่ือ
โฆษณำ

ประชำสัมพนัธ์ 

ส่วนงำนบริกำร
ทำงกำรเงิน  
โดยกำรเป็น

ตัวแทนนำยหน้ำ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563      
สินคำ้คงเหลือ  - 844 - - 844 
ส่วนปรับปรุงอำคำร และ
อุปกรณ์ - สุทธิ    

 
8,732,559 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้     17,188,734 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ      3,648,779 

สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน     127,068,377 

สินทรัพยร์วม     156,639,293 

      

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

ส่วนงำนธุรกจิ
พำณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส์ 

ส่วนงำนธุรกจิ
จ ำหน่ำยสินค้ำ
อุปโภค-บริโภค 

ส่วนงำนบริกำรส่ือ
โฆษณำ

ประชำสัมพนัธ์ 

ส่วนงำนบริกำร
ทำงกำรเงิน  
โดยกำรเป็น

ตัวแทนนำยหน้ำ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563      

สินคำ้คงเหลือ  - - - - - 
ส่วนปรับปรุงอำคำร และ
อุปกรณ์ - สุทธิ    

 
8,688,327 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้     17,188,734 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ      3,648,779 

สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน     128,458,271 

สินทรัพยร์วม     157,984,111 
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 งบกำรเงินรวม 

 
ส่วนงำนธุรกจิ

อสังหำริมทรัพย์ 

ส่วนงำนธุรกจิ
พำณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส์ 

ส่วนงำนธุรกจิให้เช่ำ
และบริกำร

สำธำรณูปโภค 

ส่วนงำนธุรกจิ
จ ำหน่ำยสินค้ำ
อุปโภค-บริโภค รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562      
สินคำ้คงเหลือ  - 14,600 - 405,050 419,650 
ส่วนปรับปรุงอำคำร และ
อุปกรณ์ - สุทธิ    

 
10,423,163 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ      1,342,979 

สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน     185,892,569 

สินทรัพยร์วม     198,078,361 

      

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ส่วนงำนธุรกจิ

อสังหำริมทรัพย์ 

ส่วนงำนธุรกจิ
พำณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส์ 

ส่วนงำนธุรกจิให้เช่ำ
และบริกำร

สำธำรณูปโภค 

ส่วนงำนธุรกจิ
จ ำหน่ำยสินค้ำ
อุปโภค-บริโภค รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562      

สินคำ้คงเหลือ  - 14,600 - 405,050 419,650 
ส่วนปรับปรุงอำคำร และ
อุปกรณ์ - สุทธิ    

 
10,423,163 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ      1,342,979 

สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน     185,926,275 

สินทรัพยร์วม     198,112,067 
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30. ภำระผูกพนั 

30.1   ภำระผูกพนัท่ีเป็นข้อผูกมัดตำมสัญญำ 

ภำระผูกพนัท่ีเป็นข้อผูกมดั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรท่ี 
ไม่สำมำรถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 

2563 

 ณ วันที ่
31 ธันวำคม

2562 

 ณ วันที ่
31 ธันวำคม 

2563 

 ณ วันที ่
31 ธันวำคม

2562 

ตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน       
ภำยใน 1 ปี -  9,514,190  -  9,514,190 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี -  8,303,677  -  8,303,677 

รวม -  17,817,867  -  17,817,867 

        
ตำมสัญญำบริกำร       
ภำยใน 1 ปี 5,489,049  265,300  5,487,349  265,300 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 259,800  31,000  259,800  31,000 

รวม 5,748,849  296,300  5,747,149  296,300 

ภำระผูกพนัท่ีลดจำกงวดส้ินปี เกิดจำกกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มำใช ้ท ำให้ตอ้งจดั
ประเภทสัญญำเช่ำท่ีเขำ้เง่ือนไขเป็นสัญญำเช่ำทำงกำรเงินออกจำกภำระผูกพนั ส่วนภำระผูกพนัท่ีเหลือจะเป็นสัญญำ
บริกำรและสัญญำเช่ำท่ีเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

30.2  หนังสือค ำ้ประกนัของธนำคำร 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร เพ่ือค ้ำประกนักำรปฏิบติั
ตำมสัญญำเช่ำและบริกำรจ ำนวน 13.84 ลำ้นบำท (วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 : 26.49 ลำ้นบำท) และหนงัสือค ้ำประกนัเพื่อกำร
ด ำเนินธุรกิจตำมปกติจ ำนวน 0.50 ลำ้นบำท (วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 : 2.50 ลำ้นบำท) รวมเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 14.34 ลำ้น
บำท (วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 : 28.99 ลำ้นบำท) ทั้งน้ี บริษทัตอ้งน ำเงินฝำกธนำคำรมำใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 

30.3   คดคีวำมฟ้องร้อง 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ไม่มีคดีควำมฟ้องร้องใดๆ 
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31. กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

31.1   ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

กิจกรรมของบริษทัย่อมมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยซ่ึงไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกตลำด (รวมถึงควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียน ควำมเส่ียงดำ้นมูลค่ำยติุธรรมอนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงดำ้นกระแสเงินสดอนัเกิด
จำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย และควำมเส่ียงดำ้นรำคำ) ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ และควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
แผนกำรจดักำรควำมเส่ียงโดยรวมของบริษทัจึงมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลดผลกระทบท่ี
ท ำใหเ้สียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของบริษทัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้

31.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ีย
คำ้งรับแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินและเงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยจำก
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมี
อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกับอตัรำตลำดในปัจจุบนั สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำม
ประเภทอัตรำดอกเบ้ีย ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบ
ก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี    

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 
งบกำรเงินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  
อตัรำ
ดอกเบ้ีย       

     ปรับข้ึนลง  ไม่มี    อตัรำ 

 
ภำยใน 

1 ปี  
มำกกวำ่  
1 ถึง 5 ปี  

ตำมรำคำ
ตลำด  

อตัรำ
ดอกเบ้ีย  รวม  

ดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

           (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน            
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  87.32  -  87.32  0.05 - 0.40 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  16.85  16.85  - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอื่น -  -  3.82  -  3.82  0.20 - 0.37 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอื่น -  -  14.34  -  14.34  0.12 - 0.20 
            
หนี้สินทำงกำรเงิน            
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  5.11  5.11  - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 4.06  13.67  -  -  17.73  4.76 
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 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 
งบกำรเงินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  
อตัรำ
ดอกเบ้ีย       

     ปรับข้ึนลง  ไม่มี    อตัรำ 

 
ภำยใน 

1 ปี  
มำกกวำ่  
1 ถึง 5 ปี  

ตำมรำคำ
ตลำด  

อตัรำ
ดอกเบ้ีย  รวม  

ดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

           (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน            
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  42.04  -  42.04  0.20 - 1.30 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  12.07  12.07  - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอื่น -  -  68.12  -  68.12  0.70 - 1.50 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอื่น -  -  28.99  -  28.99  0.70 - 1.25 
            
หนี้สินทำงกำรเงิน            
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  3.16  3.16  - 

31.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

บริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัอย่ำงมีนัยส ำคญัของควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ บริษทัมีนโยบำยท่ีเหมำะสมเพ่ือท ำให้
เช่ือมัน่ไดว้่ำไดข้ำยสินคำ้และให้บริกำรแก่ลูกคำ้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม บริษทัมีนโยบำยจ ำกัด
วงเงินธุรกรรมกำรใหสิ้นเช่ือกบัสถำบนักำรเงินแต่ละแห่งอยำ่งเหมำะสม 

31.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

จ ำนวนเงินสดท่ีมีอยำ่งเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีตลำดรองรับยอ่มแสดงถึงกำรจดักำรควำมเส่ียงของ
สภำพคล่องอย่ำงรอบคอบ ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นไดจ้ำกกำรท่ีมีวงเงินอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรกู้ยืมท่ีได้มีกำรตกลงไวแ้ลว้อย่ำงเพียงพอ ส่วนงำนบริหำรเงินของบริษัทไดต้ั้งเป้ำหมำยว่ำจะใช้
ควำมยืดหยุ่นในกำรระดมเงินทุนโดยกำรรักษำวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอท่ีจะหำมำไดเ้น่ืองจำกลกัษณะ
ธรรมชำติของธุรกิจท่ีเป็นฐำนของบริษทัมีพลวตัเปล่ียนแปลงได ้

31.2   เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินของกิจกำรท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินประกอบดว้ยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินให้
กูย้มืระยะส้ัน ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินลงทุนเพื่อคำ้ หน้ีสินทำงกำรเงินของบริษทัท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะทำง
กำรเงินประกอบดว้ย เงินกู้ยืมระยะส้ัน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และเงินกู้ยืมระยะยำว นโยบำยกำรบญัชีเฉพำะส ำหรับ
รำยกำรแต่ละรำยกำรไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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รำคำตำมบัญชีของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะส้ัน เจำ้หน้ีกำรคำ้และ
เจำ้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้มืระยะยำว มีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรม  

กำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนระยะส้ัน ถูกเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมในหมำยเหตุ 12 

32. อตัรำส่วนของส่วนของเจ้ำของต่อทุนช ำระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีส่วนของเจำ้ของในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเท่ำกบัร้อยละ 14.85  และ ร้อยละ 
15.07  ตำมล ำดบั ของทุนช ำระแลว้ตำมงบกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ซ่ึงอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส่วนของเจำ้ของมีค่ำน้อยกว่ำ
ร้อยละ 50 ของทุนช ำระแลว้ และจะเป็นเหตุให้ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีมำตรกำรด ำเนินกำรเพ่ือเตือนผูล้งทุนโดยกำรข้ึน
เคร่ืองหมำย C (Caution) ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั ทั้งน้ีเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เร่ือง มำตรกำรด ำเนินกำรกรณีบริษทัจดทะเบียน มีเหตุกำรณ์ท่ีอำจมีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินธุรกิจ อน่ึง บริษทั
จะด ำเนินกำรจดัประชุมเพ่ือให้ขอ้มูลและช้ีแจงแนวทำงแกไ้ขเหตุกำรณ์ดงักล่ำวต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งภำยใน 15 วนั
นบัแต่วนัท่ีตลำดหลกัทรัพยไ์ดด้  ำเนินมำตรกำรกบับริษทั 

33. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

33.1   ตำมมติท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 มีมติอนุมติัในเร่ืองท่ีส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 

1. อนุมติักำรเขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยโ์ดยกำรซ้ือหุ้นสำมญัทั้งหมดในบริษทั วนัดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จ ำกัด (“ONE”) 
จ ำนวนรวม 119,998 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท ในรำคำซ้ือขำยหุน้ละ 416.67 บำท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียนของ ONE จำกบริษทั ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จ  ำกัด (“ผูข้ำย”) ดว้ยมูลค่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรรวมเท่ำกับ 
50,000,000 บำท (“หุ้นสำมญัของ ONE”) ภำยหลงักำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว ONE จะถือเป็นบริษทัย่อยของบริษทั (โดย
บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ทั้ งน้ี บริษัทจะช ำระค่ำหุ้นสำมญัของ ONE โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของ
บริษัทในลกัษณะกำรเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจง ให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) ให้แก่ผูข้ำย แทนกำร
ช ำระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) จ ำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท ในรำคำเสนอขำย
หุน้ละ 0.20 บำท คิดเป็นมูลค่ำไม่เกิน 50,000,000 บำท (หรืออีกนัยหน่ึงคือผูข้ำยจะจองซ้ือหุน้สำมญัใหม่ของบริษทั โดย
จะช ำระเงินค่ำหุ้นออกใหม่ดว้ยหุ้น ONE ท่ีตนถืออยู่ (Share Swap) โดยมีอตัรำแลกเปล่ียนหุ้นเท่ำกบั 1 หุน้ของ ONE ต่อ 
2,083 หุ้น ใหม่ของบริษัท (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) และอนุมติักำรมอบอ ำนำจให้ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และ/หรือ
คณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร หรือคณะกรรมกำรบริหำร เป็นผู ้
พิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข และรำยละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัธุรกรรมกำรซ้ือหุ้นสำมญัของ ONE 
ตำมท่ีจ ำเป็นและสมควรภำยใตก้ฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. อนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ  ำนวน 267,883,207.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 1,278,899,861.00 
บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,011,016,653.50 บำท โดยกำรตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยของบริษทัซ่ึง
เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 535,766,415 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท ซ่ึงเป็นหุ้นท่ีเหลือจำกกำรจดัสรรไวเ้พื่อรองรับ
กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัซ่ึงไดห้มดอำยุแลว้ โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนกับกรมพฒันำ
ธุรกิจกำรคำ้เม่ือวนัท่ี 13 มกรำคม 2564 
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3. อนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ ำนวน 251,377,081.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 1,011,016,653.50 
บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,262,393,735 บำท โดยกำรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหม่จ ำนวนไม่เกิน 502,754,163 หุ้น มูล
ค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อ (1) เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ไดแ้ก่ บริษทั ไทยดิจิตอลเวน
เจอร์ จ  ำกัด เป็นค่ำตอบแทนส ำหรับหุ้นสำมญัของ ONE โดยวิธีกำรแลกหุ้น (Share Swap) และ (2) รองรับกำรใชสิ้ทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั รุ่นท่ี 3 (B52-W3) ซ่ึงจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัตำมสัดส่วน โดยบริษทั
ไดจ้ดทะเบียนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้เม่ือวนัท่ี 14  มกรำคม 2564 

4. อนุมติักำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษัทจ ำนวนไม่เกิน 502,754,163 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำหุ้นละ 0.50 บำท ดังน้ี (1) 
จดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ ำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้น
ละ 0.20 บำท คิดเป็นมูลค่ำไม่เกิน 50,000,000 บำท โดยเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจง ให้แก่ บุคคลในวงจ ำกัด (Private 
Placement) ไดแ้ก่ บริษทั ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จ  ำกดั เป็นค่ำตอบแทนส ำหรับหุ้นสำมญัของ ONE  บริษทัไดด้  ำเนินกำร
จดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแล้ว ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ เม่ือวนัท่ี 25 มกรำคม 2564 อนัเกิดจำกกำรออกจ ำหน่ำยหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำวขำ้งตน้ ใหแ้ก่ บริษทั ไทยดิจิตอลเวนเจอร์จ ำกดั เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และ (2) จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิม
ทุนของบริษทัจ ำนวนไม่เกิน 252,754,163 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท คิดเป็นมูลค่ำไม่เกิน 126,377,081.50 บำท 
เพ่ือรองรับกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษัท รุ่นท่ี 3 (B52-W3) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตำม
สัดส่วนจ ำนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรำยถืออยู ่(Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ (ศูนยบ์ำท) ในอตัรำส่วน 8 หุน้สำมญัเดิม 
ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 3 (B52-W3) (กรณีมีเศษหุ้นใหปั้ดทิ้ง) โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมีอำยไุม่เกิน 
1 ปี นบัจำกวนัที่ไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิมี อตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สำมญั 1 หุน้ และ
มีรำคำกำรใชสิ้ทธิเท่ำกบั 0.25 บำทต่อ หุน้ (ยกเวน้กรณีกำรปรับรำคำใชสิ้ทธิ)  

33.2    ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 1/2564  เม่ือวนัที่ 15 กุมภำพนัธ์ 2564 มีวำระส ำคญัท่ีผำ่นกำรอนุมติั ดงัน้ี 

อนุมติัใหป้รับปรุงแกไ้ขรำยละเอียดกำรจดัตั้งบริษทัยอ่ย บริษทั โซลูชัน่ ฟลำย จ ำกดั จำกเดิมโดยเป็นทุนจดทะเบียนและ
ทุนท่ีออกช ำระแล้ว 1,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท ทั้ งน้ี
บริษทัคำดวำ่จะจดทะเบียนภำยใน ไตรมำสท่ี 1 ของปี 2564 

33.3    ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2564 มีวำระส ำคญัท่ีผำ่นกำรอนุมติั ดงัน้ี 

1. อนุมติัให้บริษทัเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหม่ของบริษทั เอ็ม คลอลิต้ี โปรดกัส์ จ  ำกดั  (“MQP”)  จ ำนวนรวม 10,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท  ในรำคำจดัสรรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหม่ หุ้นละ 90 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 900,000 
บำท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ภำยหลงักำรเพ่ิมทุนใหม่แลว้เสร็จ  ดว้ยมูลค่ำกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรรวมเท่ำกบั 900,000 บำท โดยภำยหลงักำรเขำ้ท ำธุรกรรมดงักล่ำว MQP จะถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั (โดยบริษทั
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ในบริษทัดงักล่ำว) วตัถุประสงค์เพ่ือผลิตและหรือจดัจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ ์หรือสินคำ้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำ สุขภำพ ควำมงำม และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ รวมถึงกำรให้บริกำรเก่ียวกบักำรตรวจสอบ
คุณภำพของผลิตภณัฑ ์และบริกำรอ่ืน ๆ   

2. อนุมติัให้บริษทัซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหม่ของบริษทั เอ็ม โนเวชัน่ พลสั จ ำกดั (“MNP”) จ ำนวนรวม 10,000 หุ้น มูลค่ำท่ี
ตรำไว ้ หุ้นละ 10 บำท ในรำคำจดัสรรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหม่ หุ้นละ 90 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน  900,000 บำท 
ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ภำยหลงักำรเพ่ิมทุนใหม่แลว้เสร็จ  ดว้ยมูลค่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำร
รวมเท่ำกบั 900,000 บำท โดยภำยหลงักำรเขำ้ท ำธุรกรรมดงักล่ำว  MNP จะถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั (โดยบริษทัถือหุ้น
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ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ในบริษทัดงักล่ำว) วตัถุประสงคเ์พ่ือด ำเนินธุรกิจนวตักรรม เพ่ือช่วย
ผลกัดนังำนวจิยัและนวตักรรมสู่กำรใชป้ระโยชน์เชิงพำณิชยไ์ดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  

3. อนุมติัให้จัดตั้ งบริษัทย่อยบริษัท ทันใจดีมนัน่ีทรำนส์เฟอร์ จ  ำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ีจัดตั้ งบริษัทจ ำนวน 
1,000,000 บำท ประกอบดว้ยหุ้นสำมญัจ ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท วตัถุประสงค์เพื่อให้บริกำร
ตวัแทนนำยหน้ำในกำรจดัหำลูกคำ้ให้บริษทัหรือนิติบุคคลท่ีท ำธุรกิจโอนเงินระหว่ำงประเทศ โดยบริษทัจะถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 

 

 

 


