ที่ 010/2564
25 ตุลาคม 2564
เรื่อง แก้ไขงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงินสําหรับ
งวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บ ริษั ท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ ป จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ได้มี ก ารนํา ส่ ง งบการเงิน สํา หรับ ปี สิ น้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 และงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เมื่อวันที่
10 สิงหาคม 2564 นัน้
บริษัทฯ ขอชีแ้ จงสาระสําคัญการแก้ไขงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 และ และงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิน้ สุด 30 มิถนุ ายน 2564 ดังนี ้
เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับการซือ้ ธุรกิจแบบย้อนกลับ
ในปี 2561 ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ได้จดั ตัง้ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จํากัด
เพื่อทําการปรับโครงสร้างในกลุ่มบริษัท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และเจ้าหนีเ้ งินกูย้ ืมของบริษัท แอสเซท
ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด เพื่อแลกกับการเข้าถือหุน้ ร้อยละ 96.67 ในบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด และเข้า
รับโอนสิทธิความเป็ นเจ้าหนี ้
ต่อมาปลายปี 2561 บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน)) ได้ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จํากัด เพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จํากัด ซึ่งการทํารายการดังกล่าวถือเป็ นการซือ้ ธุรกิจแบบย้อนกลับ (Reverse
Acquisitions) โดยมี บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เป็ นบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผูถ้ ูกซือ้ ทางบัญชี) และมี
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด เป็ นบริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผูซ้ อื ้ ทางบัญชี)
โดยเดิม ณ วันทํารายการในปี 2561 บริษัทฯ คํานวณและบันทึกต้นทุนการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับจากเฉพาะมูลค่า
ของกิจการของบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ส่วนทรัพย์สินอื่นที่รบั โอนมาบันทึกเป็ นต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์โดยไม่ได้นาํ มาคํานวณตามสัดส่วน ทําให้มลู ค่ายุติธรรมต่อหุน้ ตํ่าไป ส่งผลให้มลู ค่าต้นทุนรวมกิจการตํ่าไป ดังนัน้
บริษัทฯ ได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการบันทึกต้นทุนการรวมธุรกิจใหม่ โดยคํานวณจากมูลค่ารวมของมูลค่ากิจการ
ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด และมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิท่ีรบั โอนจากบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จํากัด ซึ่ง
มีผลให้ตน้ ทุนการรวมธุรกิจเดิมบันทึกตํ่าไป จํานวน 100.28 ล้านบาท และมีผลทําให้ ขาดทุนสะสมตํ่าไปด้วยจํานวน
เดียวกัน ข้อผิดพลาดนีไ้ ด้ถูกแก้ไขและปรับปรุ งย้อนหลังในงบการเงินรวมที่แสดงเปรียบเทียบ โดยผลกระทบของการ
ปรับปรุงข้อผิดพลาดทางบัญชี มีดงั ต่อไปนี ้
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มูลค่าหุน้ ทุนที่รบั รูใ้ นงบการเงินรวม ณ วันซือ้ ธุรกิจแบบย้อนกลับ แสดงได้ดงั นี ้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ปรับปรุง/
จัดประเภท
ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

บัญชีใหม่

มูลค่าหุน้ ทุนของบริษทั ย่อยตามกฎหมายทีม่ ีอยู่
ก่อนการรวมธุรกิจ (สุทธิจากส่วนได้เสียทีไ่ ม่มี
อํานาจควบคุมทีเ่ กิดจากการรวมธุรกิจ)
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

289,999,990

-

289,999,990

ต้นทุนการรวมธุรกิจ ณ วันซือ้ ธุรกิจแบบย้อนกลับ

151,845,101

100,280,779

252,125,880

ต้นทุนการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ

211,042,586

(211,042,586)

-

-

211,042,586

211,042,586

9,166,765

-

9,166,765

(2,568,517)

-

(2,568,517)

659,485,925

100,280,779

759,766,704

ต้นทุนการรวมธุรกิจ

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ส่วนต่างจากการเปลีย่ นสัดส่วนเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย
มูลค่าหุน้ ทุนทีร่ ับรู้ในงบการเงินรวม

รายการทุนตามโครงสร้างของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย แสดงได้ดงั นี ้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
รายการ
ก่อนปรับปรุง

ปรับปรุง

หลังปรับปรุง

ทุนที่ออกและชําระแล้ว

1,123,000,000

-

1,123,000,000

ส่วนเกิน (ตํ่า) กว่ามูลค่าหุน้ สามัญ

(169,071,845)

-

(169,071,845)

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์

9,166,765

-

9,166,765

ส่วนต่างจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย

(2,568,517)

-

(2,568,517)

(301,040,478)

100,280,779

(200,759,699)

659,485,925

100,280,779

759,766,704

ส่วนปรับปรุงทุนจากการซือ้ ธุรกิจแบบย้อนกลับ
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ผลกระทบสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดสําหรับงบการเงินประจํางวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
2564 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ก่อนปรับปรุง

รายการปรับปรุง

หลังปรับปรุง

ส่วนปรับปรุงทุนจากการซือ้ ธุรกิจแบบย้อนกลับ

131,165,439

100,280,779

231,446,218

กําไร(ขาดทุน) สะสม

29,335,681

(100,280,779)

(70,925,098)

ส่วนปรับปรุงทุนจากการซือ้ ธุรกิจแบบย้อนกลับ

115,757,993

100,280,779

216,038,772

กําไร(ขาดทุน) สะสม

(67,802,561)

(100,280,779)

(168,083,340)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลกระทบสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดสําหรั บ งบการเงินประจํา ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ก่อนปรับปรุง

รายการปรับปรุง

หลังปรับปรุง

ส่วนปรับปรุงทุนจากการซือ้ ธุรกิจแบบย้อนกลับ

115,757,993

100,280,779

216,038,772

กําไร(ขาดทุน) สะสม

(67,802,561)

(100,280,779)

(168,083,340)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนปรับปรุงทุนจากการซือ้ ธุรกิจแบบย้อนกลับ

(301,040,478)

100,280,779

(200,759,699)

กําไร(ขาดทุน) สะสม

(125,041,771)

(100,280,779)

(225,322,550)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนปรับปรุงทุนจากการซือ้ ธุรกิจแบบย้อนกลับ

(301,040,478)

100,280,779

(200,759,699)

กําไร(ขาดทุน) สะสม

(168,120,050)

(100,280,779)

(268,400,829)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษทั
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