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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ   ผูถื้อหุน้ของบริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

  (เดิมช่ือ “บริษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกดั (มหำชน)”) 

ควำมเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของ บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพำะกิจกำร  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ี แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ของ
บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำร
ด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ี
ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น 

ขำ้พเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี  ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจ้ำได้กล่ำวไวใ้นวรรคของควำม
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัตำม
ขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบ
กำรเงินรวม และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ีขำ้พเจำ้เช่ือว่ำ
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมส ำหรับงวดปัจจุบนัขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมโดยรวมและ
ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
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กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ควำมเส่ียง 

ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 22 ในระหวำ่งปี 2562 บริษทัมีกำรเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั โดยรำคำ
ท่ีเสนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกัดนั้ นต ่ำกว่ำรำคำตลำด กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเขำ้เกณฑ์กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตำม
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 ซ่ึงส่งผลใหต้อ้งพิจำรณำผลต่ำงของมูลค่ำท่ีเสนอขำยท่ีต ่ำกวำ่รำคำตลำด เป็น “ค่ำใชจ่้ำย
ท่ีเกิดจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ”์ จ ำนวน 11 ลำ้นบำท แสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรและรับรู้ “ส่วนเกินทุนจำกกำร
จ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ดว้ยจ ำนวนเดียวกนัในรอบปี 2562 น้ี  

กำรตอบสนองควำมเส่ียงของผู้สอบบญัชี 

วธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ต่อเร่ืองดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ไดใ้ชว้ธีิดงัตอ่ไปน้ี 

- ขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณผลต่ำงระหวำ่งรำคำท่ีเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดักบัรำคำตลำด 
และสอบถำมผูบ้ริหำรเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ จึงรับรู้ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็น
เกณฑ ์โดยแสดงไวใ้นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

เร่ืองอ่ืน 

งบกำรเงินของบริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีท่ำนอ่ืนและแสดงควำมเห็นอยำ่งไม่มีเง่ือนไขตำมรำยงำนลงวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2562 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีนั้น ขำ้พเจำ้คำดวำ่ขำ้พเจำ้จะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอ่ืนมีควำมขดัแยง้ท่ีมี
สำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้ง
ส่ือสำรเร่ืองดังกล่ำวกับผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลเพ่ือให้ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลด ำเนินกำรแก้ไขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ
ขอ้เท็จจริง 
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ควำมรับผดิชอบของผู้บริหำรและผู้มหีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดูแลต่องบกำรเงนิ 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมท่ีปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เวน้แต่
ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 

ควำมรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวม 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค์ เพ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินรวมโดยรวมปรำศจำกกำร
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและเสนอรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ยควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผล คือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำร
รับประกนัว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี จะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือ
คำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

 ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมไม่วำ่จะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้นและได้
หลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้  ควำมเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคัญซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกข้อผิดพลำด 
เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูลกำร
แสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

 ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม
บริษทั 

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและกำร
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร 
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 สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำกหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้
สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำม
ไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี ของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผย
ขอ้มูลในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป
ของขำ้พเจำ้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ 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 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด
ความเป็นอิสระจากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆท่ีมีนัยส าคญัมากท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะ
เกิดข้ึนขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี คือ นำยเจษฎำ หงัสพฤกษ ์
 
 
 
(นำยเจษฎำ หงัสพฤกษ)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3759 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 

วนัท่ี 17 กมุภำพนัธ์ 2563 
 



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

(เดิมช่ือ “บริษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกดั (มหำชน)”)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงนิรวม

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561

(ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หมำยเหตุ บำท บำท บำท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 42,037,607 41,073,189 12,559,224

เงินลงทุนชัว่คราว 10 68,120,177 68,120,177 111,257,506

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 11 12,070,978 12,069,102 15,748,298

สินคา้คงเหลือ 12 419,650 419,650 250,058

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

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,062,743 2,062,743 2,579,491

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 154,867,055 153,900,761 172,550,477

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - 1,000,000 -

ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 15 10,423,163 10,423,163 4,988,719

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ

สิทธิการเช่าจ่ายล่วงหนา้ 17 - - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - อ่ืน 16 1,342,979 1,342,979 1,953,644

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 28.3 28,992,684 28,992,684 31,002,684

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน - อ่ืน 2,452,480 2,452,480 2,502,511

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 43,211,306 44,211,306 40,447,558

รวมสินทรัพย์ 198,078,361 198,112,067 212,998,035

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 1



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

(เดมิช่ือ “บริษทั ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกัด (มหำชน)”)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงนิรวม

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561

(ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หมำยเหตุ บำท บำท บำท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 18 3,162,458 3,012,451 20,069,991

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 732,252

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 12,913,363

ประมาณการหน้ีสินจากสญัญาท่ีสร้างภาระ 17 - - 1,738,995

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 549,125 549,125 899,719

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,711,583 3,561,576 36,354,320

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 19 2,520 2,520 160,956

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 1,181,268 1,181,268 1,858,395

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 370,068 370,068 4,863,985

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,553,856 1,553,856 6,883,336

รวมหนีสิ้น 5,265,439 5,115,432 43,237,656

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



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

(เดมิช่ือ “บริษทั ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกัด (มหำชน)”)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงนิรวม

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561

(ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หมำยเหตุ บำท บำท บำท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 21

ทุนจดทะเบียน

  หุ้นสามญัจ านวน 2,557,799,722 หุ้น 

      มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท

  (พ.ศ. 2561 : หุ้นสามญัจ านวน 2,363,575,675 หุ้น 

      มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) 1,278,899,861 1,278,899,861 1,181,787,838

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

  หุ้นสามญัจ านวน 2,022,033,307 หุ้น 

      มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท

  (พ.ศ. 2561 : หุ้นสามญัจ านวน 1,580,400,000 หุ้น 

      มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) 1,011,016,654 1,011,016,654 790,200,000

ส่วนเกิน (ส่วนต ่า) มูลคา่หุ้นสามญั 21 (95,989,992) (95,989,992) 36,500,000

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 22 72,161,480 72,161,480 61,161,480

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (802,673,125) (802,489,412) (726,399,006)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 192,812,922 192,996,635 169,760,379

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 198,078,361 198,112,067 212,998,035

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



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

(เดมิช่ือ “บริษทั ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกัด (มหำชน)”)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงนิรวม

2562 2562 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 31,214,825 31,214,825 833,094,213

ตน้ทุนจากการขายและให้บริการ (30,764,382) (30,764,382) (888,623,916)

ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น 450,443 450,443 (55,529,703)

รายไดอ่ื้น 4,034,617 4,033,448 11,752,554

คา่ใชจ่้ายในการขาย (3,120,550) (3,120,550) (83,042,340)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (78,442,224) (78,257,342) (127,853,273)

ตน้ทุนทางการเงิน (27,145) (27,145) (42,797,686)

ขำดทุนก่อนภำษเีงนิได้ (77,104,859) (76,921,146) (297,470,448)

(คา่ใชจ่้าย) รายได ้ภาษีเงินได้ 19,25 158,436 158,436 (21,890,849)

ขำดทุนสุทธิส ำหรับปี (76,946,423) (76,762,710) (319,361,297)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน :

รำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุน ในภำยหลัง :

การวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน 20 672,304 672,304 2,076,598

รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 672,304 672,304 2,076,598

ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (76,274,119) (76,090,406) (317,284,699)

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 26 (0.0460) (0.0459) (0.2021)

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น (หุ้น) 1,673,224,835 1,673,224,835 1,580,400,000

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



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

(เดิมช่ือ “บริษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกดั (มหำชน)”)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

ส่วนเกนิทุน จัดสรรแล้ว รวม

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ (ส่วนต ำ่) จำกกำรจ่ำยโดย - ทุนส ำรอง กำรวดัมูลค่ำใหม่ของ องค์ประกอบอ่ืนของ รวม

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้นสำมัญ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตำมกฎหมำย ยังไม่ได้จัดสรร 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

การเพ่ิมหุ้นสามญั 21 220,816,654 (132,489,992) - - - - - 88,326,662

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 22 - - 11,000,000 - - - - 11,000,000

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - - (76,946,423) 672,304 672,304 (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

งบกำรเงินรวม

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



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

(เดิมช่ือ “บริษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกดั (มหำชน)”)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

ส่วนเกนิทุน จัดสรรแล้ว รวม

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ (ส่วนต ำ่) จำกกำรจ่ำยโดย - ทุนส ำรอง กำรวดัมูลค่ำใหม่ของ องค์ประกอบอ่ืนของ รวม

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้นสำมัญ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตำมกฎหมำย ยังไม่ได้จัดสรร ผลประโยชน์พนักงำน ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 790,200,000 36,500,000 - 8,297,905 (409,114,307) - - 425,883,598

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 22 - - 61,161,480 - - - - 61,161,480

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - - (319,361,297) 2,076,598 2,076,598 (317,284,699)

โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม - - - - 2,076,598 (2,076,598) (2,076,598) -

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 790,200,000 36,500,000 61,161,480 8,297,905 (726,399,006) - - 169,760,379

การเพ่ิมหุ้นสามญั 21 220,816,654 (132,489,992) - - - - - 88,326,662

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 22 - - 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 ำไร (ขำดทุน) สะสม

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



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

(เดมิช่ือ “บริษทั ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกัด (มหำชน)”)

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงนิรวม

2562 2562 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (77,104,859) (76,921,146) (297,470,448)

ปรับรำยกำรทีก่ระทบก ำไร (ขำดทุน) เป็นเงนิสดรับ (จ่ำย)

   การปรับปรุงตน้ทุนทางการเงิน 27,145 27,145 42,797,686
   การปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 3,946,150 3,948,026 61,647,407
   การปรับปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (169,592) (169,592) 776,753,445
   การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง - - 422,063
การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 2,060,031 2,060,031 (26,159,710)

   การปรับปรุงดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (16,907,533) (17,057,540) (102,179,150)
   การปรับปรุงดว้ยหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - - (820,359)
การปรับปรุงดว้ยหน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (4,844,511) (4,844,511) 165,861

   คา่เส่ือมราคา คา่สูญส้ินและคา่ตดัจ าหน่าย
 - คา่เส่ือมราคา 15 3,215,807 3,215,807 3,235,854
 - คา่ตดัจ าหน่าย 16 934,165 934,165 5,783,364
คา่ตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า - - 1,936,067

   การปรับปรุงผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย ์(กลบัรายการ) 15,16,17 (96,520,664) (96,520,664) 96,361,978
การปรับปรุงผลขาดทุนจากสญัญาท่ีสร้างภาระ (กลบัรายการ) (1,738,995) (1,738,995) 1,738,995
การปรับปรุงอ่ืน - การตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่าจ่ายล่วงหนา้ 17 72,710,090 72,710,090 -
การปรับปรุงอ่ืน - การตดัจ าหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ 15 22,823,599 22,823,599 -

   การปรับปรุงดว้ยประมาณการหน้ีสิน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
 - ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 1,392,948 1,392,948 342,630

   การปรับปรุงดว้ยหน้ีสูญ และหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 11 (268,830) (268,830) 268,830
   การปรับปรุงดว้ยการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 22 11,000,000 11,000,000 61,161,480
   การปรับปรุงดว้ยก าไรจากการปรับมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนชัว่คราว 10 (683,085) (683,085) (143,452)
   การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้ (กลบัรายการ) - - (722,471)
การปรับปรุงดว้ย (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 15 739,140 739,140 (3,270)
การปรับปรุงอ่ืนดว้ยเงินสดท่ีเกิดจากการลงทุน (700,806) (700,806) (414,257)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน (80,089,800) (80,054,218) 624,702,543
เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,397,771) (1,397,771) -
เงินสดรับดอกเบ้ีย 700,806 700,806 136,645
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (12,396,615) (12,396,615) (10,683,286)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (93,183,380) (93,147,798) 614,155,902

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7



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

(เดมิช่ือ “บริษทั ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกัด (มหำชน)”)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงนิรวม

2562 2562 2561
หมำยเหตุ บำท บำท บำท

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - (1,000,000) -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 10 150,069,227 150,069,227 45,000,000
เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว 10 (106,248,813) (106,248,813) (181,086,156)
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 15 519,854 519,854 3,271
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 15 (8,922,270) (8,922,270) (3,148,383)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 (323,500) (323,500) (851,544)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 35,094,498 34,094,498 (140,082,812)

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน 21 88,326,662 88,326,662 -
จ่ายตน้ทุนในการจดัท ารายการเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - (4,156,800)
เงินสดจ่ายจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - (440,000,000)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 22,000,000
เงินสดจ่ายจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (22,000,000)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลภายนอก - - 38,000,000
เงินสดจ่ายจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลภายนอก - - (38,000,000)
เงินสดจ่ายภายใตห้น้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (732,252) (732,252) (399,252)
จ่ายดอกเบ้ีย (27,145) (27,145) (30,124,933)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 87,567,265 87,567,265 (474,680,985)

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 29,478,383 28,513,965 (607,895)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 12,559,224 12,559,224 13,167,119

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี 42,037,607 41,073,189 12,559,224

กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงนิสดเพิม่เติม

1. เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้น
    ในตัว๋สญัญาใชเ้งินซ่ึงก าหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
2. รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี

งบกำรเงนิรวม
2562 2562 2561
บำท บำท บำท

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 22 11,000,000 11,000,000 61,161,480

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8



บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
วนัที ่31 ธันวำคม 2562 
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1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทัฯไดเ้ปล่ียนช่ือจาก “บริษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ากดั (มหาชน)” เป็น “บริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)” โดยได้
จดทะเบียนเปล่ียนช่ือกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 และไดเ้ปล่ียนช่ือยอ่หลกัทรัพยข์องบริษทัฯจากเดิม “DIGI” 
เป็น “B52” มีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 โดยเม่ือวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของ
บริษทัฯจากเดิมอยูท่ี่เลขที่ 390 อาคาร ABC World ชั้น 2 ซอยรามค าแหง 30 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
10240 เป็นเลขที่ 973 อาคารเพรสิเดน้ทาวเวอร์ หอ้ง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

การประกอบการธุรกิจหลกัของบริษทั คือ การจดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค การซ้ือขายสินคา้และบริการออนไลน์ภายใตช่ื้อ    
เอบีซีพ้อยท์ การให้บริการทางการช าระเงินผ่านอิเลคทรอนิกส์ (e-Payment) ภายใต้ช่ือ Wechat และ Alipay และลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีผูถื้อหุ้นใหญ่คือนายจิรวุฒิ คุวานันท ์และบริษัท ทีเจดี จ ากดั ซ่ึงถือหุ้นสามญัของบริษทัฯใน
สัดส่วนร้อยละ 41.10 และร้อยละ 13.60 ตามล าดับ (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 : นายจิรวุฒิ คุวานันท์และนายปรเมษฐ์ รังรอง
ธานินทร์ ในสัดส่วนร้อยละ 20 และร้อยละ 21.42 ตามล าดบั) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บอนุมตัิจากคณะกรรมการเม่ือวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2563 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1. เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ 

งบการเงินไดจ้ัดท าขึ้นตามหลักการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายในนโยบาย
การบญัชีในล าดบัต่อไป 

การจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี 
ท่ีส าคญัและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าขึ้นตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของบริษัทไปถือปฏิบัติ 
กิจการเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัส าคัญต่อ
งบการเงินในหมายเหตุ 6 

งบการเงินฉบบัภาษาอังกฤษจดัท าขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กันหรือมีการ
ตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

 

 

 

 



บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
วนัที ่31 ธันวำคม 2562 
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2.2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย มีอ านาจ
ควบคุมหรือถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุน้ท่ีบริษทัมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

      อตัราร้อยละ 
      ของการถือหุน้ 

    จดัตั้งขึ้น  ณ วนัที่ 31  ณ วนัที่ 31 
ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ในประเทศ  ธนัวาคม 2562  ธนัวาคม 2561 

บริษทั ทนัใจ  
ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 

  จ าหน่ายสินคา้ 
      อุปโภค - บริโภค 

  
ไทย 

  
99.97 

  
- 

ข) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจในการควบคุมบริษทั
ยอ่ยจนถึงวนัที่บริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ง) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

จ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนท่ี
ไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบ
แสดงฐานะการเงินรวม 

บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามวิธีราคาทุน 

รายการบญัชีกบับริษทัยอ่ยท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กหกัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีเช่นเดียวกบัท่ีใชส้ าหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์ทาง
บญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนัส าหรับการจดัท างบการเงินเฉพาะของบริษทั 

สินทรัพยร์วมของบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และรายไดร้วมของบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 และ 2561 คิดเป็นอตัราส่วนในงบการเงินรวมโดยสรุปไดด้งัน้ี : 

 สินทรัพยร์วมของบริษทัยอ่ย รายไดร้วมของบริษทัยอ่ยคิดเป็น 
 คิดเป็นอตัราร้อยละในสินทรัพยร์วม อตัราร้อยละในรายไดร้วม 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 
บริษทั ทนัใจ ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 0.49 - - - 

 

 

 



บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
วนัที ่31 ธันวำคม 2562 
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2.3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

2.3.1. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียน

เก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)   เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่

ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่น
ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้
เกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะ
มีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
และพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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2.3.2. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วนัที ่1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่า
เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธี
ปฏิบตัิทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัิทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายตุิธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณ

การด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น และหลักการ

เก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี 

และแนวปฏิบตัิทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐาน
กลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการ
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และการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคง
ตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะน ามาตรฐานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรกโดยการปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และ
ไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่าการน ามาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมีจ านวนเพ่ิมขึ้นรวมทั้งส้ินประมาณ 20.76 ลา้นบาท และ
เฉพาะของบริษทัฯประมาณ 20.76 ลา้นบาท และหน้ีสินของกลุ่มบริษทัมีจ านวนเพ่ิมขึ้นรวมทั้งส้ินประมาณ 20.76 
ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯประมาณ 20.76 ลา้นบาท 

3. นโยบำยกำรบัญชี 

3.1. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ  เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  
เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 

3.2. เงนิลงทุนระยะส้ัน 

บริษทัมีเงินลงทุนระยะสั้น 2 ประเภท คือ เงินลงทุนเพื่อคา้ และเงินฝากประจ าท่ีมีอายุมากกว่าสามเดือน การจดัประเภท
ขึ้นอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้  าหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสมส าหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและ
ทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ  

เงินลงทุนทั้ง 2 ประเภทรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ไดม้า 
ซ่ึงเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใชจ่้ายในการท ารายการ 

เงินลงทุนเพ่ือคา้วดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม รายการก าไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพ่ือคา้
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

เงินฝากประจ าท่ีมีอายมุากกว่าสามเดือนวดัมูลค่าภายหลงัการไดม้าดว้ยวิธีราคาทุนหกัดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

บริษทัจะทดสอบค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผือ่การดอ้ยค่าเกิดขึ้น หากราคาตาม
บญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการดอ้ยค่ารวมไวใ้นก าไร
หรือขาดทุน 

ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบั
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก าไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือ 
ตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายจะก าหนดโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก
ดว้ยราคาตามบญัชีจากจ านวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
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3.3. ลูกหนีก้ำรค้ำ 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยู่หกัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชี
ของลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดขึ้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

3.4. สินค้ำคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย สินคา้คงเหลือส าหรับธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ซ่ึงแสดงดว้ยราคาทุนหรือ
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และสินคา้ซ้ือมาขายไป
ส าหรับธุรกิจจดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภค-บริโภค แสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคา
ทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ีย 

มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจ หักดว้ยค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่าย
เพ่ือใหสิ้นคา้นั้นขายได ้

ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือและค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าขนส่งหกัดว้ยส่วนลดและ
เงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ (ถา้มี) 

บริษทับนัทึกบญัชีค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจ าเป็น  

3.5. ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรง
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น 

ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม  
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าได้ 
อยา่งน่าเช่ือถือ มูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรายการออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืน ๆ 
บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยค์  านวณโดยใชว้ิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการ
ไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

ส่วนปรับปรุงอาคาร   5 ปี 
อุปกรณ์ส านกังาน   5  ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5  ปี 
ยานพาหนะ    5  ปี 

ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 
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ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ทนัที (หมายเหตุ 3.8) 

ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ ค  านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิ 
ท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีในก าไรหรือขาดทุน 

3.6. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ตน้ทุนท่ีใชใ้นการบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการพฒันา 
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึงบริษทัเป็นผูดู้แลจะรับรู้
เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ดงัน้ี 

 มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคที่กิจการจะท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์หรือขายได้ 
 ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์และน ามาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 กิจการมีความสามารถท่ีจะน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 
 มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอ่ืนได้เพียงพอท่ีจะน ามาใช้เพื่อท าให้  

การพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชป้ระโยชน์หรือน ามาขายได ้
 กิจการมีความสามารถท่ีจะวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการพฒันา 

ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนกังานท่ีท างานในทีมพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจ านวนเงินที่เหมาะสม 

ตน้ทุนการพฒันาอ่ืนท่ีไม่เขา้เง่ือนไขเหล่าน้ีจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหากก่อนหนา้น้ีรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั  

ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอายุการให้
ประโยชน์ตามประมาณการ 3 - 5 ปี 

3.7. สิทธิกำรเช่ำ 

รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิการเช่า บนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ าหน่าย โดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายกุารเช่า เป็นระยะเวลา 
30 ปี 

3.8. กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

สินทรัพยท่ี์มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซ่ึงไม่มีการตดัจ าหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่า  
เป็นประจ าทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่า 
ราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
สูงกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจ านวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกับ
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มูลค่าจากการใช ้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได ้เพื่อวตัถุประสงคข์องการประเมินการ
ดอ้ยค่า สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะ
ถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

3.9. สัญญำเช่ำระยะยำว  

กรณีท่ีบริษัทเป็นผู้เช่า 

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่  
สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจาก
ผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น 

สัญญาเช่ายานพาหนะซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินที่ตอ้ง
จ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า  

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ือให้ได้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสิน 
คงคา้งอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินตาม 
สัญญาเช่าการเงิน ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่าเพ่ือท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวด
เป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอด
อายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกว่า 

กรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ และ
ตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑ์เดียวกนักับรายการส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
ของบริษทัซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รายไดค้่าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้จ่ายให้แก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรง
ตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 

3.10. เงนิกู้ยืม 

เงินกูย้มืรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดขึ้น เงินกูย้ืมวดัมูลค่า
ในเวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหว่างเงินท่ีไดรั้บ (หักดว้ยตน้ทุนการจดัท า
รายการท่ีเกิดขึ้น) เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพ่ือช าระหน้ีนั้นจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื  

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อใหไ้ดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัท ารายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกู ้
บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปได ้
ท่ีจะใชว้งเงินบางส่วนหรือทั้งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้าส าหรับการให้บริการสภาพคล่องและ 
จะตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือนช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา 
ไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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3.11. ภำษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ ในกรณีน้ีภาษีเงินได้ตอ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของ
เจา้ของตามล าดบั 

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบนัค านวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือท่ีคาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมี 
ผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัตอ้งด าเนินงานอยูแ่ละเกิดรายไดเ้พ่ือเสียภาษี ผูบ้ริหาร 
จะประเมินสถานะของการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการน ากฎหมายภาษี ไปปฏิบตัิ
ขึ้นอยูก่บัการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจ านวนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระภาษีแก่หน่วยงาน
จดัเก็บ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคา 
ตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน  

อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสิน
ท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนทั้งทางบญัชี
หรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร)ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดได้
ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใชเ้ม่ือสินทรัพย์
ภาษีเงินได ้   รอตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายช าระ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าจ านวน
ผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์  

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิ 
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกันซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพย ์
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

3.12. ผลประโยชน์พนักงำน 

บริษทัไดจ้ดัให้มีโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานในหลายรูปแบบ บริษทัมีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการ
ผลประโยชน์ 

บริษทัรับรู้หน้ีสิน ค่าใชจ่้ายส าหรับโบนัส และรับรู้ประมาณการผลประโยชน์ เม่ือมีภาระผูกพนัตามกฎหมาย หรือตาม
ประเพณีปฏิบตัิในอดีต ซ่ึงก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัจากการอนุมาน 

ส าหรับโครงการสมทบเงินบริษทัจะจ่ายเงินสมทบใหก้องทุนในจ านวนเงินที่คงท่ี บริษทัไม่มีภาระผูกพนัทางกฎหมายหรือ
ภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายเงินเพ่ิมเม่ือไดมี้การจ่ายเงินสมทบไปแลว้ ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะ
จ่ายใหพ้นักงานทั้งหมดส าหรับการให้บริการจากพนกังานทั้งในอดีตและปัจจุบนั บริษทัจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ ซ่ึงบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และขอ้ก าหนดของพระราชบญัญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
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พ.ศ. 2530 เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเม่ือถึงก าหนดช าระ ส าหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะ
ถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกว่าจะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหักออกเม่ือครบก าหนดจ่าย 

ส าหรับโครงการผลประโยชน์ คือ โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะก าหนดจ านวน
เงินผลประโยชน์ท่ีพนักงานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจ านวนปีท่ีให้บริการ  
และค่าตอบแทน 

หน้ีสินส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานหักดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผกูพนัน้ีค  านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ
ทุกปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลด
กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ัตราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงิน  
ท่ีจะจ่ายภาระผูกพัน และวนัครบก าหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาท่ีตอ้งช าระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เม่ือ
เกษียณอาย ุ

ก าไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ท่ีเกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐาน
จะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจา้ของผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดขึ้น และไดร้วมอยู่ในก าไรสะสมในงบแสดง 
การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

3.13. ประมำณกำรหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจัดท าไว ้อันเป็น  
ผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผูกพันนั้ นมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัท 
ตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจ านวนที่ตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

บริษทัจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งน ามาจ่ายช าระภาระ
ผกูพนั โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความ
เส่ียงเฉพาะของหน้ีสินท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ การเพ่ิมขึ้นของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็น
ดอกเบ้ียจ่าย 

3.14. กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช าระดว้ยตราสารทุน บริษัทจะวดัมูลค่าสินคา้หรือบริการท่ีได้รับและการเพ่ิมขึ้นของ 
ส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมของตราสารทุนท่ีออกให ้ณ วนัท่ีบริษทัไดรั้บสินคา้หรือคู่สัญญาได้
ใหบ้ริการ ถา้ส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัไดรั้บสามารถระบุได ้(ถา้มี) มีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออก โดยปกติ
สถานการณ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่ามีส่ิงตอบแทนอ่ืนท่ีบริษทัไดรั้บ บริษทัวดัมูลค่าของสินคา้หรือบริการท่ีไม่สามารถระบุ
ไดท่ี้ไดรั้บดว้ยผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายตุิธรรมของการจ่ายช าระโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑแ์ละมูลค่ายตุิธรรมของสินคา้หรือ
บริการท่ีสามารถระบุไดท่ี้ไดรั้บมา (หรือท่ีจะไดรั้บ) ทั้งน้ีบริษทัจะวดัมูลค่าของสินคา้หรือบริการท่ีไม่สามารถระบุท่ีได้
รับมา ณ วนัที่ใหสิ้ทธิ 
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3.15. ทุนเรือนหุ้น 

หุ้นสามญัจะจัดประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ ตน้ทุนท่ีเพ่ิมขึ้นเก่ียวกบัการออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในการซ้ือขายหุ้น 
ท่ีจ่ายออกไปโดยแสดงรายการดงักล่าวดว้ยจ านวนเงินสุทธิจากภาษีไวเ้ป็นรายการหกัในส่วนของเจา้ของ โดยน าไปหกัจาก
ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออกตราสารทุนดงักล่าว 

3.16. กำรรับรู้รำยได้ 

รำยได้จำกกำรขำย 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัและบริษทัย่อยไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ รายไดจ้ากการขาย
แสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

ในกรณีท่ีมีการขายสินคา้พร้อมการให้บริการ (Multiple element arrangements) องคป์ระกอบของรายได้จะปันส่วนตาม
สัดส่วนใหก้บัสินคา้ท่ีส่งมอบและภาระท่ีตอ้งปฏิบตัิในการใหบ้ริการท่ีรวมอยูใ่นสัญญาโดยใหมี้ความสัมพนัธ์กบัราคาขาย
แบบเอกเทศของสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกนัตามขอ้ผกูพนัตามสัญญา 

รายได้ท่ีรับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีอ่ืนเม่ือกิจการมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระโดยปราศจากเง่ือนไข 

จ านวนเงินท่ีกิจการไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระท่ีตอ้งปฏิบตัิใหก้บัลูกคา้แสดงไวเ้ป็น “หน้ีสินท่ีเกิดจาก
สัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดป้ฏิบตัิตามภาระท่ีระบุไวใ้นสัญญาเสร็จส้ิน  

3.17. ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงาน ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบตัิงานของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการบริษทัท่ีท าการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์  

4. กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 

4.1. ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 

กิจกรรมของบริษทัย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน ความเส่ียงดา้นมูลค่ายติุธรรมอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิด
จากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
แผนการจดัการความเส่ียงโดยรวมของบริษัทจึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ี
ท าใหเ้สียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษทัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ 

4.1.1. ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดขึ้นจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั ซ่ึงบริษทัมีความเส่ียงเป็นปกติจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากเงิน
กูย้มืจากสถาบนัการเงิน อยา่งไรก็ตาม บริษทัพิจารณาว่าไม่จ าเป็นตอ้งใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนั
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ความเส่ียงดังกล่าว เน่ืองจากฝ่ายบริหารเช่ือว่าความผนัผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่มี
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานอยา่งเป็นสาระส าคญั 

4.1.2. ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

บริษทัไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ บริษทัมีนโยบายท่ีเหมาะสมเพื่อท าให้
เช่ือมัน่ไดว่้าไดข้ายสินคา้และใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวตัิสินเช่ืออยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม บริษทัมีนโยบายจ ากดั
วงเงินธุรกรรมการใหสิ้นเช่ือกบัสถาบนัการเงินแต่ละแห่งอยา่งเหมาะสม 

4.1.3. ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

จ านวนเงินสดท่ีมีอยา่งเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจดัการความเส่ียง
ของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นไดจ้ากการท่ีมีวงเงินอ านวย
ความสะดวกในการกูย้มืท่ีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของบริษทัไดต้ ั้งเป้าหมายว่าจะ
ใชค้วามยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอท่ีจะหามาได้เน่ืองจาก
ลกัษณะธรรมชาติของธุรกิจท่ีเป็นฐานของบริษทัมีพลวตัเปล่ียนแปลงได  ้

4.2. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินของกิจการท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินลงทุนเผื่อขาย หน้ีสินทางการเงินของบริษทัท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดง
ฐานะทางการเงินประกอบดว้ย เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้มืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน นโยบายการบญัชีเฉพาะส าหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ราคาตามบญัชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม  

การประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น ถูกเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมในหมายเหตุ 5 

5. กำรประมำณมูลค่ำยุตธิรรม 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ก) เคร่ืองมือทางการเงินในระดบัท่ี 1 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือขาย ณ วนัท่ีในงบการเงิน 
ตลาดจะถือเป็นตลาดท่ีมีสภาพคล่องเม่ือราคาเสนอซ้ือขายมีพร้อมและสม ่าเสมอ และราคานั้นแสดงถึงรายการในตลาดท่ีเกิดขึ้น
จริงอยา่งสม ่าเสมอ ในราคาซ่ึงคู่สัญญาซ่ึงเป็นอิสระจากกนัพึงก าหนดในการซ้ือขาย (Arm’s length basis) ราคาเสนอซ้ือขายท่ีใช้
ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือโดยบริษทัไดแ้ก่ราคาเสนอซ้ือปัจจุบนั เคร่ืองมือทางการเงินน้ีรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1  
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(ข) เคร่ืองมือทางการเงินในระดบัท่ี 2 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ได้มีการซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมิน  
มูลค่าซ่ึงใชป้ระโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดท่ีสังเกตไดท่ี้มีอยู่และอา้งอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใชน้้อยท่ีสุดเท่าท่ี
เป็นไปได ้ถา้ขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งหมดในการวดัมูลค่ายุติธรรมไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยู่ใน
ระดับท่ี 2 โดยเทคนิคเฉพาะในการประเมินมูลค่าท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย
จากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินในระดบัท่ี 3 

ถา้ขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมากกว่าไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลาด เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูใ่นระดบัท่ี 3 
  ไม่มีรายการโอนระหว่างระดบัท่ี 1 และระดบัท่ี 2 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหว่างปี 

6. ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ 
ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 

บริษทัมีการประมาณการทางบญัชี และใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชีอาจไม่ตรง
กบัผลท่ีเกิดขึ้นจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการ
ปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 

6.1. ส่วนปรับปรุงอำคำร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

ผูบ้ริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใชง้านและมูลค่าคงเหลือส าหรับส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
ซ่ึงอายกุารใชง้านของสินทรัพยส่์วนใหญ่จะพิจารณาจากอายกุารใชง้านเชิงเทคนิคและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ โดยผูบ้ริหาร 
จะมีการทบทวนค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเม่ืออายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการใน
งวดก่อนอยา่งเป็นสาระส าคญั หรือมีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้

6.2. ประมำณกำรกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

ผูบ้ริหารทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ี ตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุ 3.8 

6.3. ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวบางรายการซ่ึงมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีจะใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี โดยการประมาณการของผูบ้ริหาร ซ่ึงมีข้อสมมติฐานจากการคาดการณ์ผลก าไรท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น 
ในอนาคต และปรับปรุงดว้ยปัจจยัความผนัผวนภายนอกอย่างอ่ืนท่ีคาดว่าจะกระทบต่อประมาณผลก าไรท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
รวมทั้งการพิจารณาการใชผ้ลขาดทุนทางภาษีในอดีต ซ่ึงผูบ้ริหารไดพิ้จารณาดว้ยหลกัความระมดัระวงัรอบคอบ 

6.4. กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ผูบ้ริหารประมาณมูลค่ายตุิธรรมของตราสารทุนท่ีออกให ้ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดยอา้งอิงกบัราคาตลาดของตราสารทุน และบนัทึก
มูลค่าต ่ากว่าของมูลค่าสินคา้หรือบริการท่ีได้รับกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน เป็นรายจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์และ
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นจ านวนเดียวกนั ตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุ 3.14 
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7. กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 

วตัถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้ นเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของบริษัท 
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลด
ตน้ทุนของเงินทุน  

ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น  
การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน 

8. ข้อมูลตำมส่วนงำน 

ในปี 2561 บริษัทด าเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลัก คือ ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ส่วนงานธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์                 
(e-Commerce) ซ่ึงรวมถึง การซ้ือขายสินคา้และบริการออนไลน์ภายใตช่ื้อ เอบีซีพอ้ยท์ การให้บริการช าระเงิน  (e-Payment)  ผ่าน 
WeChat และ Alipay และส่วนงานใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละใหบ้ริการสาธารณูปโภค  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 10/2561 เม่ือวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิให้ยกเลิกสัญญาเช่าท่ีดินและ
อาคาร โดยมีผลการยกเลิกสัญญาในวนัท่ี 31 มกราคม 2562 ซ่ึงเป็นการยกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดเวลาตามสญัญาเช่าดงักล่าว ผลของ
มติท่ีประชุมดงักล่าวท าใหบ้ริษทัยกเลิกส่วนงานธุรกิจใหเ้ช่าพ้ืนท่ีอาคารและใหบ้ริการสาธารณูปโภคตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม 2562 เป็น
ตน้มา  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจในส่วนงานธุรกิจ
ใหม่ไดแ้ก่ ส่วนงานธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุปโภค-บริโภค นอกจากน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการยงัมีมติอนุมติัให้จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั
ยอ่ยโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินธุรกิจในส่วนงานธุรกิจดงักล่าว (ดูหมายเหตุ 14) ส่วนงานธุรกิจดงักล่าวเร่ิมด าเนินการในระหว่างไตร
มาสท่ี 2 ของปี 2562  

ณ ส้ินปี 2562 บริษทัจึงมีการด าเนินธุรกิจใน 3 ส่วนงานหลกั ประกอบดว้ย 1) ส่วนงานธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุปโภค-บริโภค 2) ส่วนงาน
ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซ่ึงรวมถึง การซ้ือขายสินคา้และบริการออนไลน์ภายใตช่ื้อ เอบีซีพอ้ยท ์การใหบ้ริการเป็น
ตวัแทนช าระเงิน  (e-Payment)  ผา่น WeChat และ Alipay และ 3) ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงาน จ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ตามล าดบั 
แสดงดงัตารางต่อไปน้ี 
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 งบกำรเงนิรวม 

  
 

ส่วนงำนธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ 

 
ส่วนงำนธุรกจิพำณชิย์

อเิลก็ทรอนิกส์ 

ส่วนงำนธุรกจิให้เช่ำพ้ืนทีอ่ำคำร
และให้บริกำรสำธำรณูปโภค 
(ส่วนงำนทีย่กเลกิ ในปี 2562) 

 
ส่วนงำนธุรกจิจ ำหน่ำยสินค้ำ

อุปโภค-บริโภค 

 
 

รวม 

 2562 
บำท 

2561 
บำท 

2562 
บำท 

2561 
บำท 

2562 
บำท 

2561 
บำท 

2562 
บำท 

2561 
บำท 

2562 
บำท 

2561 
บำท 

รายได ้ - 800,000,000 3,173,701 9,212,868 2,695,885 23,881,345 25,345,239 - 31,214,825 833,094,213 

  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า             
(หมายเหตุ 15, 16, 17) - - - (9,725,956) - (84,481,933) - - - (94,207,889) 

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน (75,787) (55,215,789) 597,495 (5,977,497) (470,545) (84,641,976) (1,355,764) - (1,304,601) (145,835,262) 
ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้         (79,807,730) (120,590,054) 
ขาดทุนจากการด าเนินงาน          (81,112,331) (266,425,316) 
รายไดอ่ื้น         4,034,617 11,752,554 
ตน้ทุนทางการเงิน         (27,145) (42,797,686) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้         (77,104,859) (297,470,448) 
(ค่าใชจ่้าย) รายได ้ภาษีเงินได ้         158,436 (21,890,849) 
ขาดทุนสุทธิส าหรับปี         (76,946,423) (319,361,297) 

 



บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
วนัที ่31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  
 

ส่วนงำนธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ 

 
ส่วนงำนธุรกจิพำณชิย์

อเิลก็ทรอนิกส์ 

ส่วนงำนธุรกจิให้เช่ำพ้ืนทีอ่ำคำร
และให้บริกำรสำธำรณูปโภค 
(ส่วนงำนทีย่กเลกิ ในปี 2562) 

 
ส่วนงำนธุรกจิจ ำหน่ำยสินค้ำ

อุปโภค-บริโภค 

 
 

รวม 

 2562 
บำท 

2561 
บำท 

2562 
บำท 

2561 
บำท 

2562 
บำท 

2561 
บำท 

2562 
บำท 

2561 
บำท 

2562 
บำท 

2561 
บำท 

รายได ้ - 800,000,000 3,173,701 9,212,868 2,695,885 23,881,345 25,345,239 - 31,214,825 833,094,213 
  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า           

(หมายเหตุ 15, 16, 17) - - - (9,725,956) - (84,481,933) - - - (94,207,889) 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน (75,787) (55,215,789) 597,495 (5,977,497) (470,545) (84,641,976) (1,270,882) - (1,219,719) (145,835,262) 
ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้         (79,707,730) (120,590,054) 

ขาดทุนจากการด าเนินงาน          (80,927,449) (266,425,316) 
รายไดอ่ื้น         4,033,448 11,752,554 
ตน้ทุนทางการเงิน         (27,145) (42,797,686) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้         (76,921,146) (297,470,448) 
(ค่าใชจ่้าย) รายได ้ภาษีเงินได ้         158,436 (21,890,849) 

ขาดทุนสุทธิส าหรับปี         (76,762,710) (319,361,297) 

 

 



บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
วนัที ่31 ธันวำคม 2562 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยจ์ าแนกตามส่วนงานมีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงนิรวม 

 

 
 

ส่วนงำนธุรกจิ
อสังหำริมทรัพย์ 

ส่วนงำนธุรกจิ
พำณชิย์

อเิลก็ทรอนิกส์ 

ส่วนงำนธุรกจิให้เช่ำ
และบริกำร

สำธำรณูปโภค 
(ส่วนงำนทีย่กเลกิ) 

 
ส่วนงำนธุรกจิ
จ ำหน่ำยสินค้ำ
อุปโภค-บริโภค รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562      
สินคา้คงเหลือ  - 14,600 - 405,050 419,650 
ส่วนปรับปรุงอาคาร และ
อุปกรณ์ - สุทธิ     10,423,163 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ      1,342,979 
สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน     185,892,569 

          สินทรัพยท์ั้งส้ิน     198,078,361 

  

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
ส่วนงำนธุรกจิ

อสังหำริมทรัพย์ 

ส่วนงำนธุรกจิ
พำณชิย์

อเิลก็ทรอนิกส์ 

ส่วนงำนธุรกจิให้เช่ำ
และบริกำร

สำธำรณูปโภค 
(ส่วนงำนทีย่กเลกิ) 

 
ส่วนงำนธุรกจิ
จ ำหน่ำยสินค้ำ
อุปโภค-บริโภค รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562      
สินคา้คงเหลือ  - 14,600 - 405,050 419,650 
ส่วนปรับปรุงอาคาร และ
อุปกรณ์ - สุทธิ     10,423,163 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ      1,342,979 
สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน     185,926,275 

สินทรัพยท์ั้งส้ิน     198,112,067 

 

 

 

 



บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
วนัที ่31 ธันวำคม 2562 

 

    

 26 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
ส่วนงำนธุรกจิ

อสังหำริมทรัพย์ 

ส่วนงำนธุรกจิ
พำณชิย์

อเิลก็ทรอนิกส์ 

ส่วนงำนธุรกจิให้เช่ำ
และบริกำร

สำธำรณูปโภค 

ส่วนงำนธุรกจิ
จ ำหน่ำยสินค้ำ
อุปโภค-บริโภค รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561      
สินคา้คงเหลือ  - 250,058 - - 250,058 
ส่วนปรับปรุงอาคาร และ
อุปกรณ์ - สุทธิ    

 
4,988,719 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ      1,953,644 

สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน     205,805,614 

สินทรัพยท์ั้งส้ิน     212,998,035 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่  

บริษทัมีรายไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จากลูกคา้รายใหญ่จากส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์ านวน 800 ลา้นบาท  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วม
ของกิจการ 

9. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
  31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 

  บำท บำท บำท 

 เงินสดในมือ  21,067 16,723 35,724 

 เงินฝากธนาคารประเภทเม่ือทวงถาม  42,016,540 41,056,466 12,523,500 

 รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  42,037,607 41,073,189 12,559,224 

เงินฝากธนาคารประเภทเม่ือทวงถามเป็นเงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนัมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงอยูท่ี่ร้อยละ 0.20 - 1.30 ต่อปี   
(2561 : ร้อยละ 0.20 - 1.30 ต่อปี)  

 

 

 



บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
วนัที ่31 ธันวำคม 2562 
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10. เงนิลงทุนช่ัวครำว 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนชัว่คราวระหวา่งปีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 

 
 

เงนิลงทุนเพ่ือค้ำ 

เงนิฝำกประจ ำ 
ทีค่รบก ำหนด

ภำยใน 1 ปี 

 
 

รวม 

 
บำท บำท บำท 

    

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 - - - 

ซ้ือ 105,000,000 51,033,472 156,033,472 

จ าหน่าย (44,919,418) - (44,919,418) 

ก าไรจากการตีมูลค่ายตุิธรรม 143,452 - 143,452 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 60,224,034 51,033,472 111,257,506 
ซ้ือ 106,248,813 - 106,248,813 
จ าหน่าย (100,069,227) (50,000,000) (150,069,227) 
ก าไรจากการปรับมูลค่ายตุิธรรม 683,085 - 683,085 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 67,086,705 1,033,472 68,120,177 

 
มูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนชัว่คราวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 

 
 

เงนิลงทุนเพ่ือค้ำ 

เงนิฝำกประจ ำ 
ทีค่รบก ำหนด

ภำยใน 1 ปี 

 
 

รวม 

 
บำท บำท บำท 

    

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562    
ราคาทุน 66,403,620 1,033,472 67,437,092 
ก าไรจากการปรับมูลค่ายตุิธรรม 683,085 - 683,085 

มูลค่ายตุิธรรม 67,086,705 1,033,472 68,120,177 

 
เงนิลงทุนเพ่ือค้ำ 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อคา้อา้งอิงจากมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ( Net Asset Value ) ต่อหน่ึงหน่วยลงทุน ณ วนัท าการ
สุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่ายติุธรรมน้ีถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 1 ของล าดบัขั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 
 



บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
วนัที ่31 ธันวำคม 2562 

 

    

 28 

เงนิฝำกประจ ำทีค่รบก ำหนดภำยใน 1 ปี  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีเงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงินส่วนท่ีไม่ติดภาระค ้าประกนัท่ีมีอายุต ั้งแต่วนัฝากจนถึงวนัครบ
ก าหนดอยูร่ะหว่าง 3 ถึง 12 เดือนและมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ  0.7 - 1.5 ต่อปี (2561 : ร้อยละ 0.9 - 1.7 ต่อปี) 

11. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
  31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 

  บำท บำท บำท 

 ลูกหน้ีการคา้  34,398 34,398 1,484,354 
ลูกหน้ีการคา้ - ธุรกิจใหบ้ริการช าระเงิน  - - 4,975,400 

 หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  - - (268,830) 
 ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  34,398 34,398 6,190,924 
 ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพ่ิม  9,876,633 9,876,633 7,609,487 
 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   19,269 19,269 374,826 
 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้   1,821,062 1,821,062 1,323,456 

 อ่ืนๆ  319,616 317,740 249,605 

 รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  12,070,978 12,069,102 15,748,298 

 
 ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
  31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 

  บำท บำท บำท 

ไม่เกิน 3 เดือน  27,196 27,196 6,124,130 
3 - 6 เดือน  1,196 1,196 130,589 
6 - 12 เดือน  6,006 6,006 3,000 
เกินกว่า 12 เดือน  - - 202,035 

รวมลูกหน้ีการคา้  34,398 34,398 6,459,754 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  - - (268,830) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  34,398 34,398 6,190,924 

 

 



บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
วนัที ่31 ธันวำคม 2562 
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ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
  31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 

  บำท บำท บำท 
     

ยอดยกมา  (268,830) (268,830) - 
เพ่ิมขึ้น  - - (268,830) 
ลดลง  268,830 268,830 - 
ยอดคงเหลือ  - - (268,830) 

ในระหว่างปี 2562  บริษทัไดโ้อนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญทั้งจ านวน 0.27 ลา้นบาท เน่ืองจากไดรั้บช าระเงินจากลูกหน้ี  

12. สินค้ำคงเหลือ 

  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
  31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 

  บำท บำท บำท 

 สินคา้คงเหลือ - ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  14,600 14,600 250,058 

 สินคา้คงเหลือ - ธุรกิจจดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค  405,050 405,050 - 

 รวมสินคา้คงเหลือ  419,650 419,650 250,058 

13. เงนิทดรองจ่ำยทีเ่กีย่วข้องกบักำรโอนกจิกำรทั้งหมด 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทั (ผูรั้บโอน)ไดท้ดรองจ่ายค่าภาษีเงินไดแ้ละภาษีธุรกิจเฉพาะใหก้บับริษทั ออคิด วิลล์ จ ากดั (ผู ้
โอน) จ านวน 30.16 ล้านบาท ซ่ึงมีขอ้ตกลงให้ช าระคืนเม่ือบริษทั ออคิด วิลล์ จ ากัด ได้รับเงินคืนภาษีจากรายการเขา้ซ้ือและ 
รับโอนกิจการทั้งหมดจากกรมสรรพากร ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้การไดรั้บสิทธิการยกเวน้ภาษีอากรจากการควบเขา้กนัหรือ
โอนกิจการทั้งหมดให้แก่กนัจากผูมี้อ านาจลงนามของส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีของผูรั้บโอนเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2559 และเม่ือ
บริษทั ออคิด วิลล์ จ ากดั ไดรั้บเงินคืนจากภาษีดงักล่าวและช าระบญัชีแลว้เสร็จจะน าเงินดงักล่าวส่งคืนแก่บริษทั อยา่งไรก็ตาม ผูมี้
อ านาจลงนามของส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีของผูโ้อน ก าลงัพิจารณาคืนเงินดงักล่าวใหแ้ก่ บริษทั ออคิด วิลล ์จ ากดั ทั้งน้ี ผูบ้ริหาร
คาดว่าจะไดรั้บเงินคืนภาษีจากรายการดงักล่าวภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ทุนเรียกช ำระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน รำคำทุน 
บริษัท (บำท) (ร้อยละ) (บำท) 

 บริษทั ทนัใจ ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 1,000,000 99.97 1,000,000 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 มีมติอนุมติัให้จัดตั้งบริษัทย่อยช่ือ บริษัท ทนัใจ  ดิสทริ
บิวชัน่ จ ากดั โดยมีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ีจดัตั้งบริษทัจ านวน 1,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 100 บาท เพื่อด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุปโภค-บริโภค  บริษทั ทนัใจ ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 
8 กรกฎาคม 2562 บริษทัลงทุนในหุน้สามญัซ่ึงคิดเป็นอตัราร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
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15. ส่วนปรับปรุงอำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 

อุปกรณ์ส ำหรับ
ธุรกิจให้เช่ำ

อำคำร 

เคร่ืองติดตั้ง 
และเคร่ืองใช้
ส ำนักงำน 

 
ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์ 
ระหว่ำง 
ก่อสร้ำง 

 
รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561       
ราคาทุน 23,268,377 5,681,763 4,586,183 2,616,822 - 36,153,145 

หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,380,316) (2,166,231) (2,246,572) (1,473,262) - (7,266,381) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 21,888,061 3,515,532 2,339,611 1,143,560 - 28,886,764 
       

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่        
   31 ธันวำคม 2561       
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 21,888,061 3,515,532 2,339,611 1,143,560 - 28,886,764 
การซ้ือเพ่ิมข้ึน - 30,564 39,159 - 3,078,660 3,148,383 
การจ าหน่าย - - (1) - - (1) 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 24) (870,174) (1,137,259) (809,620) (418,801) - (3,235,854) 

การดอ้ยคา่ (หมายเหตุ 17) (21,017,887) (1,801,108) (991,578) - - (23,810,573) 

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

 
      

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561       
ราคาทุน 23,268,377 5,712,327 4,601,136 2,616,822 3,078,660 39,277,322 
หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,250,490) (3,303,490) (3,031,987) (1,892,063) - (10,478,030) 

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

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

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่  
   31 ธันวำคม 2562 

 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ - 607,729 577,571 724,759 3,078,660 4,988,719 
การซ้ือเพ่ิมข้ึน 361,362 555,010 4,941,804 - 3,064,094 8,922,270 
การจ าหน่าย - (920,722) (338,272) - - (1,258,994) 
โอน เขา้ (ออก) 6,142,754 (1,002,560) 1,002,560 - (6,142,754) - 
การตดัจ าหน่าย (21,017,888) (947,728) (857,983) - - (22,823,599) 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 24) (1,178,381) (92,837) (1,219,831) (724,758) - (3,215,807) 

โอนกลบัดอ้ยค่า (หมายเหตุ 17) 21,017,888 1,801,108 991,578 - - 23,810,574 

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562       
ราคาทุน 6,504,116 - 8,225,509 2,616,823 - 17,346,448 
หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,178,381) - (3,128,082) (2,616,822) - (6,923,285) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 5,325,735 - 5,097,427 1 - 10,423,163 
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ในระหว่างปี 2562 บริษทัจ าหน่ายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์และคุรุภณัฑ์ เคร่ืองใชส้ านักงาน ให้แก่ผูใ้ห้เช่าท่ีดินและอาคาร 
และบางส่วนจ าหน่ายให้แก่พนักงานของบริษัท ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับธุรกิจให้เช่าอาคารท่ีไม่ได้ใช้งานในธุรกิจ
ปัจจุบนั โดยมีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์จ าหน่ายเท่ากบั 1.23 ลา้นบาท และมีผลขาดทุนจากการจ าหน่ายเท่ากบั 0.74 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารจ านวน 1.18 ลา้นบาท (2561 : 0.87 ลา้นบาท) ไดร้วมอยู่ใน
ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการ และค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นจ านวน 2.04 ล้านบาท (2561 : 2.37 ล้านบาท) ได้รวมอยู่ใน
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือม
ราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 4.20 ลา้นบาท (2561 : 0.45 ลา้นบาท)  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมียานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซ้ือโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็น
จ านวนเงิน 0.72 ลา้นบาท  

16. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 

 งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 
โปรแกรม 

ระหว่ำงกำรตดิตั้ง 
 

รวม 

 บำท บำท บำท 
    

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561    
ราคาทุน 27,467,136 3,536,000 31,003,136 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (14,391,716) - (14,391,716) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 13,075,420 3,536,000 16,611,420 

    
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561    
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 13,075,420 3,536,000 16,611,420 
การซ้ือเพ่ิมขึ้น - 851,544 851,544 
การโอนเขา้ (ออก) 1,730,000 (1,730,000) - 
ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 24) (5,783,364) - (5,783,364) 

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

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

    
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561    
ราคาทุน 29,197,136 2,657,544 31,854,680 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (20,175,080) - (20,175,080) 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (7,400,956) (2,325,000) (9,725,956) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,621,100 332,544 1,953,644 
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 งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 
โปรแกรม 

ระหว่ำงกำรตดิตั้ง 
 

รวม 

 บำท บำท บำท 
    

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562    
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,621,100 332,544 1,953,644 
การซ้ือเพ่ิมขึ้น 143,500 180,000 323,500 
การโอนเขา้ (ออก) - - - 
ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 24) (934,165) - (934,165) 

การดอ้ยค่า - - - 

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

    
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562    
ราคาทุน 4,776,635 512,544 5,289,179 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,946,200) - (3,946,200) 

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

ค่าตดัจ าหน่ายจ านวน 0.93 ลา้นบาท (2561 : 5.78 ลา้นบาท) ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

17. สิทธิกำรเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 

 บำท บำท 

สิทธิการเช่าจ่ายล่วงหนา้   
- รายการหมุนเวียน  - 2,581,423 

- รายการไม่หมุนเวียน - 70,128,667 

 - 72,710,090 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสิทธิการเช่า - (72,710,090) 

รวมสิทธิการเช่าจ่ายล่วงหนา้ - - 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าสิทธิการเช่าจ่ายล่วงหนา้ระหว่างปี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ 
 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 

 บำท บำท 
   

ณ วนัที่ 1 มกราคม - 41,061,516 
การเพ่ิมขึ้น - 23,700,000 
ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 24) - (1,936,067) 

การดอ้ยค่า - (62,825,449) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม - - 

 
ในระหว่างปี  2561 เน่ืองจากมีข้อ บ่งช้ีว่าสินทรัพย์ท่ี เก่ียวข้องกับสัญญ าเช่าและให้ใช้ประโยชน์ใน ท่ี ดินของอาคาร   
(“สัญญาเช่า”) อาจเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่จากการท่ีอตัราการเช่า (Occupancy Rate) นอ้ยกว่าท่ีคาดไวอ้ยา่งมีสาระส าคญั บริษทัจึงได้
ท าการประเมินการดอ้ยค่าจากขอ้บ่งช้ีดังกล่าว และในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมตัิการยกเลิก
สัญญาเช่าดงักล่าวก่อนครบก าหนดเวลาตามสัญญาเช่า โดยการยกเลิกสัญญาเช่าดงักล่าวมีผลในเดือนมกราคม 2562 ผูบ้ริหารได้
พิจารณารับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมทั้งจ านวนเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 84.48 ลา้นบาท ในค่าใชจ่้ายในการบริหารเป็น
จ านวน 5.07 ลา้นบาท และตน้ทุนจากการขายและใหบ้ริการเป็นจ านวน 79.41 ลา้นบาท ตามการปันส่วนพ้ืนท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ
และพ้ืนท่ีให้เช่าช่วง ซ่ึงได้รับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าเพ่ิมในลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 11) ส่วนปรับปรุงอาคาร และ          
อุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ  15) และสิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า เป็นจ านวน 2.58 ล้านบาท 21.66 ล้านบาท และ 60.24 ล้านบาท 
ตามล าดบั และไดก้ลบัรายการหน้ีสินอนัเกิดขึ้นจากการปรับค่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรง (หมายเหตุ 17) ทั้งจ านวน 54.09 ลา้นบาท ใน
ค่าใชจ่้ายในการบริหารเป็นจ านวน 3.25 ลา้นบาท และตน้ทุนจากการขายและใหบ้ริการเป็นจ านวน 50.84 ลา้นบาท ทั้งน้ีรายการดงักล่าว
เป็นรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินและไม่เกิดเป็นประจ า 

ผลจากการยกเลิกสัญญาเช่าตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทับนัทึกลา้งบญัชีสิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้าซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี 72.7 ลา้นบาท 
และกลบัรายการค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสิทธิการเช่าในจ านวนเดียวกนัในระหว่างปีปัจจุบนั 

นอกจากน้ีสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทจึงพิจารณารับรู้ประมาณการหน้ีสินจาก
สัญญาเช่าท่ีสร้างภาระรวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 1.74 ลา้นบาท ในค่าใชจ่้ายในการบริหารเป็นจ านวน 0.11 ลา้นบาท และตน้ทุนจากการ
ขายและใหบ้ริการเป็นจ านวน 1.63 ลา้นบาท ผลจากการยกเลิกสัญญาเช่าบริษทักลบัรายการประมาณการหน้ีสินจากสัญญาท่ีสร้าง
ภาระออกทั้งจ านวนในระหว่างปีปัจจุบนั 
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18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
  31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 

  บำท บำท บำท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - ธุรกิจใหบ้ริการช าระเงิน  - - 5,421,169 
เจา้หน้ีการคา้  758,254 758,254 1,031,411 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   1,669,653 1,519,653 11,025,612 
รายไดร้อการรับรู้  153,731 153,731 498,418 
รายไดรั้บล่วงหนา้  29,362 29,362 1,366,177 

เจา้หน้ีอ่ืน  551,458 551,451 727,204 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  3,162,458 3,012,451 20,069,991 

19. ภำษีเงนิได้รอตดับัญชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ 
 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 

 บำท บำท บำท 
    

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอตดับัญชี    

   ท่ีจะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน - - 10,818,455 

 - - 10,818,455 
    

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอตดับัญชี    
   ท่ีจะจ่ายช าระภายใน 12 เดือน (2,520) (2,520) (10,928,101) 

   ท่ีจะจ่ายช าระเกินกว่า 12 เดือน - - (51,310) 

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

ภำษีเงนิได้รอตดับัญชี - สุทธิ (2,520) (2,520) (160,956) 
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รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อตดับญัชี มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 
 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 

 บำท บำท บำท 
    

ณ วนัที่ 1 มกราคม (160,956) (160,956) (1,866,756) 

รายการท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 25) 158,436 158,436 1,705,800 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม (2,520) (2,520) (160,956) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีในระหว่างปี มีดงัน้ี 
 ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ รวม 

 บำท บำท 
   

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอตดับัญชี   
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 - - 

รายการท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 10,818,455 10,818,455 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 10,818,455 10,818,455 
   

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 10,818,455 10,818,455 

รายการท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (10,818,455) (10,818,455) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 - - 

 

 
กลบัรำยกำร 

หนีสิ้น 
สัญญำเช่ำ
กำรเงนิ ค่ำตดัจ ำหน่ำย 

 
รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอตดับัญชี     
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 - (126,435) (1,740,321) (1,866,756) 

รายการท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (10,818,455) 20,263 1,685,537 (9,112,655) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 (10,818,455) (106,172) (54,784) (10,979,411) 
     

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

รายการท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 10,818,455 106,172 52,264 10,976,891 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 - - (2,520) (2,520) 
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20. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที่ก าหนดไวร้ะหว่างปีมีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ 
 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 

 บำท บำท บำท 
    

ณ วนัที่ 1 มกราคม 1,858,395 1,858,395 3,592,363 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 813,816 813,816 946,105 
กลบัรายการผลประโยชน์พนกังาน 573,452 573,452 817,624 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 5,680 5,680 23,376 

 3,251,343 3,251,343 5,379,468 

การวดัมูลค่าใหม่    
(ก าไร)ขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง    
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (128,654) (128,654) 167,604 

(ก าไร)ขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 35,888 35,888 (3,636) 

(ก าไร)ขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ์ (579,538) (579,538) (2,240,566) 

 (672,304) (672,304) (2,076,598) 
    

การคา้งจ่ายช าระเงิน    

จ่ายช าระผลประโยชน์ (1,397,771) (1,397,771) (1,444,475) 
    

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 1,181,268 1,181,268 1,858,395 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ 
 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 

 บำท บำท บำท 
    

อตัราคิดลด 1.57 1.57 2.63 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 5.00 5.00 5.00 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0.00 - 23.00 0.00 - 23.00 0.00 - 15.00 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการค านวณ 

  ผลกระทบต่อภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 กำรเปลีย่นแปลง ข้อสมมตเิพิ่มขึน้ ข้อสมมตลิดลง 

 ในข้อสมมติ 2562 2561 2562 2561 
      

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ  ลดลง ร้อยละ  เพ่ิมขึ้น ร้อยละ  เพ่ิมขึ้น ร้อยละ  
  9.12 9.41 10.73 11.24 
อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต ร้อยละ 1 เพ่ิมขึ้น ร้อยละ  เพ่ิมขึ้น ร้อยละ  ลดลง ร้อยละ  ลดลง ร้อยละ  
  10.11 9.53 8.82 8.21 
อตัราการลาออก ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ  ลดลง ร้อยละ  เพ่ิมขึ้น ร้อยละ  เพ่ิมขึ้น ร้อยละ  
  9.75 10.11 4.19 5.04 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอ้างอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์
ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดขึ้น และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการค านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระ
ผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัได้ใช้วิธีเดียวกันกับ (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวค้  านวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน)ในการค านวณผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายท่ีุรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

วิธีการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน  

การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายท่ีุไม่มีการคิดลด : 

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

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ - - 132,733 39,275,821 39,408,554 
รวม - - 132,733 39,275,821 39,408,554 
      

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ - - 2,098,641 49,674,920 51,773,561 
รวม - - 2,098,641 49,674,920 51,773,561 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) 2562 ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิก
จา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั นั้นได้
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป ซ่ึง
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน บริษทัจะบนัทึกผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนในปีท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้
เป็นจ านวน 0.09 ลา้นบาท 
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21. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิ (ส่วนต ำ่) กว่ำมูลค่ำหุ้น 

การเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษทัฯในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี  

 ทุนจดทะเบียน 

 หุ้น บำท 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 2,363,575,675 1,181,787,838 
การลดทุนโดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัมิไดอ้อกจ าหน่ายซ่ึงเป็นหุน้ที่จดัสรร
ไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั      
รุ่นที่ 1 (B52-W1) (431,975,953) (215,987,977) 

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

การเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน 626,200,000 313,100,000 

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

 
ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัที่ 23 กนัยายน 2562 มีมติอนุมตัิเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 215,987,976.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,181,787,837.50 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 965,799,861.00 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ยงัมิไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 431,975,953 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ซ่ึงเป็นหุน้ท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั รุ่น
ท่ี 1 (B52-W1) เน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 1 (B52-W1)  ได้หมดอายุไปเม่ือวนัท่ี 10 
กนัยายน 2562 และอนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 25 
กนัยายน 2562 

ข) อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 313,100,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 965,799,861.00 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,278,899,861.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 626,200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ไดแ้ก่ บริษทั ทีเจดี จ ากดั จ านวน 275,000,000 หุ้น และเพ่ือจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จ านวน 351,200,000 หุ้น และอนุมตัิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 26 
กนัยายน 2562 

 

 

 

 



บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
วนัที ่31 ธันวำคม 2562 
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การเปล่ียนแปลงของทุนที่ออกช าระแลว้ 

 ทุนจดทะเบียน ทุนทีอ่อกและช ำระแล้ว 

ส่วนเกนิ (ส่วนต ำ่ )

มูลค่ำหุ้น 

 หุ้น บำท หุ้น บำท บำท 
      

ก่อนการจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ 2,557,799,722 1,278,899,861 1,580,400,000 790,200,000 36,500,000 
การเพ่ิมทุนช าระแลว้จากการออกหุน้
สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ากดั (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 (46,000,000) 
การเพ่ิมทุนช าระแลว้จากการออกหุน้
สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมตามสัดส่วน (Right Offering) - - 166,633,307 83,316,654 (49,989,992) 

หลงัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ 2,557,799,722 1,278,899,861 2,022,033,307 1,011,016,654 (95,989,992) 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษัทคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 บริษทัไดด้ าเนินการต่อไปน้ี ในระหว่าง      
ไตรมาสสุดทา้ยของปี 2562  

-     ออกจ าหน่ายและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวน 275,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยออกและ
เสนอขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 55,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่ บริษทั ทีเจดี จ ากดั (“ผูล้งทุน”) บริษทัไดรั้บช าระค่าหุน้จ านวน 55,000,000 บาท 
เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2562 โดยมีส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุน้สามญัจากการออกจ าหน่ายหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวคิดเป็นจ านวน 82,500,000 
บาท (หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 275,000,000 หุ้น ซ่ึงออกในราคาต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.30 บาท) บริษัทได้ด าเนินการจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนที่ช าระแลว้ของบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัที่ 11 ตุลาคม 2562 

-     ออกจ าหน่ายและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวน 166,633,307 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยออกและ
เสนอขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 33,326,661.40 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราจดัสรร 9 หุ้นสามญัเดิมต่อ 2 หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ โดยไดมี้ผูจ้องซ้ือหุน้เพ่ิม
ทุนตามสัดส่วนตามก าหนดการจองซ้ือในระหว่างวนัท่ี 15 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 21 ตุลาคม 2562 บริษทัไดรั้บช าระค่าหุ้น
จ านวน 33,326,661.40 บาท (หุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 166,633,307 หุ้น ราคาเสนอขาย 0.20 บาทต่อหุ้น) เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 
2562 โดยมีส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุน้สามญัจากการออกจ าหน่ายหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวคิดเป็นจ านวน 49,989,992 บาท (หุน้สามญัเพ่ิม
ทุน 166,633,307 หุน้ ซ่ึงออกในราคาต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.30 บาท) บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีช าระแลว้
ของบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัที่ 25 ตุลาคม 2562 
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22. กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ส าหรับปี 2562 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 ไดอ้นุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่ บริษทั ทีเจดี จ ากดั (“ผูล้งทุน”) จ านวนไม่เกิน 275,000,000 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 55,000,000 บาท ทั้งน้ี บริษทัไดป้ฏิบตัิตาม
มาตรฐานรายงานการเงินฉบบัท่ี 2 ว่าดว้ยการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(Share-based payment) โดยบนัทึก “ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการ
จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์”จ านวน 11 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงภายใตค้่าใชจ่้ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุน
เฉพาะของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และบนัทึกส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษทัซ่ึงแสดงในส่วนของผูถื้อหุน้ดว้ยจ านวนเดียวกนั ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่าย
โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑด์งักล่าวค านวณโดยใชมู้ลค่าหุน้ที่จ าหน่ายใหแ้ก่ผูล้งทุน เปรียบเทียบกบั มูลค่ายตุิธรรมของหุน้ที่ก าหนดไวใ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 ทั้งน้ีมูลค่ายติุธรรมของหุ้นค านวณตามวิธีอา้งอิงตลาด (Market approach) โดยใชร้าคา
ปิดในวนัท่ีผูล้งทุนไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน โดยพิจารณาว่าวนัท่ีได้รับสิทธิ คือวนัท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
อนุมติัใหมี้การเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าว  

 

   รำคำหุ้นทีผู่้ลงทุน 

 
จ ำนวนหุ้น มูลค่ำยุตธิรรม ได้รับสิทธิจองซ้ือ 

วนัทีผู่้ลงทุนได้รับสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นเพิม่ทุน หุ้น บำทต่อหุ้น บำทต่อหุ้น 

    
วนัที่ 23 กนัยายน 2562 275,000,000 0.24 0.20 

ส าหรับปี 2561 

ณ วนัท่ี 12 เมษายน 2561 และวนัที่ 22 พฤษภาคม 2561 ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัซ่ึงอดีตเคยด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
ไดจ้ าหน่าย หุ้นสามญัราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมผ่านตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยวิธี Big Lot รายการดังกล่าวถือเป็น
รายจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ดงันั้น บริษทัจึงตอ้งวดัมูลค่าหุ้นท่ีจ าหน่าย ณ วนัดงักล่าวโดยอา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นท่ี
ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 ซ่ึง มูลค่ายตุิธรรมของหุน้ ค  านวณตามวิธีอา้งอิงตลาด (Market approach) 
โดยใชร้าคาปิด ณ วนัท่ีซ้ือขาย มูลค่ายติุธรรมของราคาหุน้ท่ีซ้ือขายและจ านวนหุน้รวมมีดงัน้ี 

 
จ ำนวนหุ้น มูลค่ำยุตธิรรม รำคำหุ้นทีซ้ื่อขำย 

วนัทีท่ ำรำยกำร หุ้น บำทต่อหุ้น บำทต่อหุ้น 

    
วนัที่ 12 เมษายน 2561 316,080,000 0.41 0.31 
วนัที่ 22 พฤษภาคม 2561 173,844,000 0.57 0.40 

บริษทัไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายดงักล่าวในขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 61.16 ลา้นบาท ในบญัชี “ค่าใชจ่้ายท่ีเกิด
จากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์” ซ่ึงแสดงเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารและรับรู้ “ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์” ใน
ส่วนของเจา้ของดว้ยจ านวนเดียวกนั 
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23. ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

     ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ราคาการใช้
สิทธิต่อ 

หุน้สามญั 

อตัราส่วน
การแปลง

สภาพ 

จ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิ ณ 

วนัที่ 1 มกราคม 

2562 

จ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ี

แปลงสภาพใน

ระหว่างปี 

จ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิ ณ 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2562 ระเวลาการใชสิ้ทธิ 
       

B52-W2 
 

7.355 
 

1 : 0.204 
 

1,755,998,608 
 

- 
 

1,755,998,608 
 

8 มิถุนายน 2558 -          
5 มิถุนายน 2563 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงช่ือย่อของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯใหม่เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการก าหนดช่ือยอ่หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป 

ในระหว่างปี 2562  ไม่มีการใชสิ้ทธิในการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัทั้ง B52-W1 และ B52-W2  

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัทั้ง B52-W1 หมดระยะเวลาการใชสิ้ทธิ เม่ือวนัที่ 10 กนัยายน 2562 

ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ของบริษทั บี-52 แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประชุม เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 
ไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ประกอบดว้ยหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 275,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยออกและเสนอขายในราคาเสนอขายหุน้ละ 
0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าท่ีเสนอขายไม่เกิน 55,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ไดแ้ก่ บริษทั ทีเจดี จ ากดั ทั้งน้ี บริษทัไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนแก่บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวในวนัท่ี 9 ตุลาคม 2562 

ภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัรุ่นท่ี 2 (B52-W2) บริษทัจะด าเนินการปรับ
อตัราการใชสิ้ทธิและราคาการใชสิ้ทธิตามสูตรการค านวณและวิธีการท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไขการปรับสิทธิในขอ้ก าหนดสิทธิ กรณีท่ี
เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในราคาสุทธิต่อหุน้ของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ค านวณไดต้ ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษทัฯ โดยบริษทัฯค านวณการปรับอตัราการใชสิ้ทธิและราคาการใชสิ้ทธินับจากวนัแรกของการเสนอ
ขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าว  โดยสามารถแสดงการปรับอตัราการใชสิ้ทธิและราคาการใชสิ้ทธิของ 
B52-W2 ไดด้งัน้ี 

 

 

ช่ือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

ก่อนการปรับสิทธิ หลงัการปรับสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
(ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ : 

หุน้สามญั) 

 
 

ราคาใชสิ้ทธิ (บาท) 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
(ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ : 

หุน้สามญั) 

 
 

ราคาใชสิ้ทธิ (บาท) 

B52-W2 1 : 0.200 7.500 1 : 0.204 7.355 

 
 

 



บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
วนัที ่31 ธันวำคม 2562 
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24. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562 2562 2561 

 บำท บำท บำท 
    

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป           169,592            169,592  781,522,248 
ค่าเช่า         7,349,545          7,349,545  49,030,758 
(กลบัรายการ) ค่าเช่าคา้งจ่าย                            -                               -    (54,092,274) 
ค่าใชจ่้ายในการโอนอสังหาริมทรัพย  ์                            -                               -    30,026,283 
ค่านายหนา้           521,373            521,373  43,400,760 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน       25,048,650        25,048,650  29,231,291 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 15) 3,215,807 3,215,807 3,235,854 
ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 16) 934,165 934,165 5,783,364 
ค่าตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ ์       22,823,599        22,823,599 - 
ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า                            -                               -    1,936,067 
ขาดทุน (โอนกลบั) จากการดอ้ยค่า (หมายเหตุ 17)    (23,810,573)    (23,810,573) 96,361,978 
ค่าบริการวิชาชีพ       18,115,484        18,090,484  6,833,300 
ค่าสาธารณูปโภค         6,066,962          6,066,962  18,636,608 
ค่าภาษีโรงเรือน         1,262,393          1,262,393  5,267,805 
ค่าใชจ่้ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ (หมายเหตุ 22)       11,000,000        11,000,000  61,161,480 

25. ภำษีเงนิได้ 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562 2562 2561 

 บำท บำท บำท 
    

ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนั - - 23,596,649 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (หมายเหตุ 19) (158,436) (158,436) (1,705,800) 
    

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ (158,436) (158,436) 21,890,849 



บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
วนัที ่31 ธันวำคม 2562 
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ภาษีเงินไดส้ าหรับขาดทุนก่อนหกัภาษีของบริษทัมียอดจ านวนเงินท่ีแตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัชี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี : 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562 2562 2561 

 บำท บำท บำท 
    

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (77,104,859) (76,921,146) (297,470,448) 
    

ภาษีค านวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20 (15,420,972) (15,384,229) (59,494,090) 
ผลกระทบ    
   รายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี - - 136,123,498 
   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 2,519,070 2,519,070 20,442,174 
   ค่าใชจ่้ายท่ีหกัภาษีเงินไดเ้พ่ิม (5,109,914) (5,109,914) (1,040,959) 
   ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 18,170,252 18,133,509 - 
   การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีผา่นมาซ่ึงยงัไม่รับรู้ - - (74,139,774) 

ภาษีเงินได ้ (158,436) (158,436) 21,890,849 

26. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารขาดทุนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก 
ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ในระหว่างปี 

 งบกำรเงนิรวม 

  2562  2561 
   

ขาดทุนสุทธิท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) (76,946,423) (319,361,297) 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ (หุน้) 1,673,224,835 1,580,400,000 

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) (0.0460) (0.2021) 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2562  2561 
   

ขาดทุนสุทธิท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) (76,762,710) (319,361,297) 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ (หุน้) 1,673,224,835 1,580,400,000 

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) (0.0459) (0.2021) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกจ าหน่ายในระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดโดยสมมติว่าหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด
ไดแ้ปลงเป็นหุ้นสามญัทั้งหมด บริษทัมีหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ซ่ึงบริษัทค านวณ



บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกดั (มหำชน)”) 
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จ านวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมซ่ึงขึ้นอยู่กบัมูลค่าท่ีเป็นตวัเงินของราคาตามสิทธิซ้ือหุ้นท่ีมาพร้อมกบั
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (ก าหนดจากราคาถวัเฉล่ียของหุ้นสามญัของบริษัทในระหว่างปี) การค านวนน้ีท าขึ้นเพ่ือ
ก าหนดจ านวนหุน้สามญัท่ีตอ้งบวกเพ่ิมกบัหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในการค านวณก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด โดยไม่มี
การปรับปรุงก าไรสุทธิแต่อยา่งใด อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่ไดค้  านวณก าไรต่อหุน้ปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 
2561 เน่ืองจากมูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัมีราคาต ่ากว่าราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั     

27. รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กับบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงแห่ง  
โดยท่ีบุคคลหรือกิจการนั้นมีอ านาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึง
บริษทัท่ีด าเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัร่วมและบุคคล
ท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารส าคญัรวมทั้งกรรมการ
และพนักงานของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีขึ้นไดต้อ้งค านึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์
มากกว่ารูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการทางบญัชีจ านวนหน่ึงซ่ึงเกิดกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้ายส่วน
หน่ึงเกิดจากรายการท่ีมีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันดังกล่าว กิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการกลุ่ม
เดียวกนั งบการเงินน้ีจึงรวมผลของรายการดงักล่าวตามเกณฑด์งัน้ี 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะความสัมพนัธ ์
บริษทั ทนัใจ ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั  บริษทัยอ่ย 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2562  2561 

 บำท บำท 
   

ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,498,917 13,693,880 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 685,729 1,284,297 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 22) - 61,161,480 
 16,184,646 76,139,657 



บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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28. ภำระผูกพนั 

28.1 ภำระผูกพนัทีเ่ป็นข้อผูกมดัเพ่ือใช้เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ภาระผูกพันท่ีเป็นข้อผูกมัด ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีเก่ียวข้องกับรายจ่ายฝ่ายทุนซ่ึงยงัไม่ได้รับรู้ ในงบการเงิน  
มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562 2561 
 บำท บำท 
   

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า - 4,054,487 

28.2 ภำระผูกพนัทีเ่ป็นข้อผูกมดัตำมสัญญำ 

ภาระผูกพนัท่ีเป็นขอ้ผูกมดั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการท่ี  
ไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562 2561 
 บำท บำท 
   

ตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน   
ภายใน 1 ปี 9,514,190 9,537,982 

เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 8,303,677 18,213,280 

 17,817,867 27,751,262 
   

ตำมสัญญำบริกำร   
ภายใน 1 ปี 265,300 279,760 

เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 31,000 - 

 296,300 279,760 
   

รวม 18,114,167 28,031,022 

28.3 หนังสือค ำ้ประกนัของธนำคำร 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีหนังสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร เพ่ือค ้าประกนัการปฏิบติั
ตามสัญญาเช่าและบริการจ านวน 26.5 ล้านบาท (วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 : 26.5 ล้านบาท) และเพื่อการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติจ านวน 2.5 ล้านบาท (วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 : 4.5 ล้านบาท) รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน  29 ล้านบาท  (วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 : 31 ลา้นบาท) ทั้งน้ี บริษทัตอ้งน าเงินฝากธนาคารมาใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

 



บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ “บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกดั (มหำชน)”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
วนัที ่31 ธันวำคม 2562 
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28.4 คดีควำมฟ้องร้อง 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ไม่มีคดีความฟ้องร้องใดๆ 

29. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 

รายการบญัชีบางรายการในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที่ 11 ตุลาคม 2559 เร่ืองการก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน 2559 ดงัน้ี 

บัญชี  จ ำนวนเงนิ (บำท)  กำรแสดงรำยกำรเดิม  กำรแสดงรำยกำรใหม่ 

ลูกหน้ีภาษีมูลคา่เพ่ิม  7,609,487  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
ภาษีมูลคา่เพ่ิม-ขาย  73,255  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
เงินประกนัรับ  4,863,985  เงินประกนัรับ  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

30. อตัรำส่วนของส่วนของเจ้ำของต่อทุนช ำระแล้ว 

บริษทัมีส่วนของเจา้ของในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากบัร้อยละ 19.09 และ ร้อยละ 19.07 ตามล าดบั ของทุน
ช าระแลว้ตามงบการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงอตัราส่วนทางการเงินที่ส่วนของเจา้ของมีค่านอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของทุนช าระ
แล้ว และจะเป็นเหตุให้ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีมาตรการด าเนินการเพื่อเตือนผูล้งทุนโดยการขึ้นเคร่ืองหมาย C 
(Caution) ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั ทั้งน้ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
มาตราการด าเนินการกรณีบริษทัจดทะเบียน มีเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการด าเนินธุรกิจ 2562 อน่ึง บริษทั
จะด าเนินการจดัประชุมเพ่ือใหข้อ้มูลและช้ีแจงแนวทางแกไ้ขเหตุการณ์ดงักล่าวต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายใน 15 วนั
นบัแต่วนัที่ตลาดหลกัทรัพยไ์ดด้ าเนินมาตรการกบับริษทั 


