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วนัท่ี 27 ธันวาคม 2565  

เร่ือง   ช้ีแจงขอ้มูลเพิ่มเติมใน MD&A งบการเงินส าหรับไตรมาสท่ี 3 ปี 2565  

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

    บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ขอช้ีแจงขอ้มูลเพิ่มเติมตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ได้
สอบถามมาดงัน้ี  

1. รายละเอียดรายได้จากสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลส าหรับงวด 9 เดือน  – สุทธ ิ111 ล้านบาท  

รายได้จากสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล-สุทธ ิ มูลค่า 
(1) รายไดจ้ากการขายงานศิลปะ NFT 13    ลา้นบาท 
(2) รายไดจ้ากการมีเหรียญเพิ่มท่ีเป็นดอกผลจากเหรียญท่ีไดเ้ขา้ลงทุน 29    ลา้นบาท 
(3) ก าไรจากการขายเหรียญ ณ ส้ินเดือนกนัยายน 2565 91    ลา้นบาท 
(4) ขาดทุนจากการรับเหรียญ BNB ตามสัญญาซ้ือขาย  (25) ลา้นบาท 
(5) รายไดจ้ากการขดุเหรียญ (Mining)     3   ลา้นบาท 

รวม 111  ลา้นบาท 
 
2. เงินทดรองจ่าย  บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้จ่ายเงินล่วงหน้าส าหรับสัญญาซ้ือขาย BNB Tokens จ านวนเงิน 368 

ล้านบาท   จากจ านวนเงินทดรองจ่ายทั้งหมด 386 ล้านบาท สรุปรายการ และเข้าข่ายเกณฑ์ได้มาซ่ึงสินทรัพย์
หรือไม่ อย่างไร 

การจ่ายเงินล่วงหน้าของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงส าหรับสัญญาซ้ือขาย BNB Tokens จ านวน 13 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ หรือประมาณ 444,434,900 บาท (ใช้สมมุติฐานอัตราแลกเปล่ียนท่ี 34.1873 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ) ไดมี้การจ่ายเงินทั้งหมดในไตรมาสท่ี 2 ซ่ึงในการเขา้ลงทุนดงักล่าว คิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 
11.39  (ขนาดรายการ ณ วนัท่ีมีการตกลงเขา้ท ารายการในเดือน เมษายน 2565) รายการน้ีไดร้วมเขา้ใน
เกณฑ์ค านวณการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยดิ์จิทลัอ่ืนๆ  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดมี้
การเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์ดิจิทัลอ่ืนๆ ทั้งหมด โดยมี
ขนาดรายการรวมทั้งส้ิน เท่ากับร้อยละ 22.67  (รวมขนาดรายการการไดม้าซ่ึงสินทรัพยอ่ื์น ๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ระหว่าง 6 เดือน ก่อนวนัท่ี 2 มิถุนายน 2565 ) ผ่านส่ือออนไลน์ของตลาดหลักทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 24 
มิถุนายน 2565 และจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการดงักล่าวของบริษทัฯ ไปเรียบร้อย
แลว้ ณ วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2565 
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ณ วนัส้ินงวด 30 กนัยายน 2565 ยอดคงเหลือของเงินล่วงหน้าดงักล่าวมีจ านวน 368 ลา้นบาท ดงัปรากฎ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินไตรมาสท่ี 3  ขอ้ 5 เน่ืองจากเงินล่วงหน้าท่ีลดลงไปได้เปล่ียนเป็น         
โทเคนท่ีถึงก าหนดเวลารับโทเคนตามสัญญาซ้ือขาย BNB Tokens ท่ีกล่าวถึงขา้งตน้  

3.    Reallocation ของสินทรัพย์ดิจิทัล: ขนาดรายการ ณ 30 กันยายน 2565 เข้าข่ายเกณฑ์ได้มาซ่ึงสินทรัพย์หรือไม่ 
อย่างไร และความคืบหน้าแต่งตั้ง IFA เพ่ือขอ EGM  

ธุรกรรมการซ้ือสินทรัพย์ดิจิทัลส าหรับไตรมาสท่ี 3 มีขนาดรายการเล็กน้อยเพียง 0.20 เปอร์เซ็นต ์ 
เช่นเดียวกับธุกรรมการขายสินทรัพยดิ์จิทลัในไตรมาสท่ี 3 มีขนาดรายการเพียง 0.04 เปอร์เซนต์เม่ือ
ค านวณตามเกณฑก์ารไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์   

โดยธุรกรรมการไดม้าซ่ึงสินทรัพยดิ์จิทลัล่าสุดในไตรมาสท่ี 2  บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยสารสนเทศผ่านส่ือ
ออนไลน์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2565  เรียบร้อยแลว้  

บริษทั ฯ ไดแ้จง้ข่าวผ่านส่ือออนไลน์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2564 เร่ืองการยกเลิก 
Record date และยกเลิกการจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2564   

ณ ปัจจุบัน บริษัท ฯ ไม่ได้ท าการสรรหาท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เน่ืองจากยงัไม่มีแผนการลงทุน
เพิ่มเติมท่ีมีนยัส าคญัท่ีตอ้งท าการจดัประชุมผูถื้อหุน้ 

4.     ความคืบหน้าการติดตามเงินให้กู้ยืมบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จากการตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 43 ล้านบาทของ
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการอ่ืน 366 ล้านบาท  

         วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลและกิจการอ่ืน 366 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม ณ ปัจจุบนัมีการช าระ
คืนเงินตน้และดอกเบ้ียครบถว้นแลว้จากบริษทั โกลบอล อลัไลแอนซ์ จ ากดั จ านวนเงิน 100 ลา้นบาทและจาก
บุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 1 ราย จ านวนเงิน 50 ลา้นบาท รวมเป็นยอดคืนเงินกูท้ั้งส้ิน 150 ลา้นบาท 
ดงันั้นยอดคงเหลือ ณ ปัจจุบนัวนัท่ี 27  ธันวาคม 2565 ของเงินให้กูย้ืมบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัมีจ านวน 216 
ลา้นบาท (366-150 ลา้นบาท)  ซ่ึงลดลงจากยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 43 ลา้นบาท 

(1) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั จ านวน 38.24 ลา้นบาท มีหลกัทรัพยค์  ้า
ประกนั  

บริษัท ฯ ได้ติดตามทวงถามหน้ีอย่างสม ่าเสมอและได้รับช าระเงินต้นและดอกเบ้ียบางส่วนในเดือน
มกราคม 2565 จ านวนเงินรวม 5.29 ลา้นบาท  ดงันั้น ในส่วนของเงินตน้ท่ียงัคงคา้งอยู่จะยงัไม่มีการกลบั
รายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และไม่มีการตั้งรายไดด้อกเบ้ีย    

(2) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท คิงดอม พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัดจ านวน 4.91 ล้านบาท ได้
ส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีรายน้ีครบตามจ านวนหน้ีเงินกูแ้ลว้  บริษทั ฯ ได้รับดอกเบ้ีย
จากเงินกูย้มืจ านวนน้ีมาตลอดตั้งแต่ปี 2554  จนถึงมีนาคม 2565 จนดอกเบ้ียท่ีไดรั้บเกินมูลค่าเงินกูแ้ลว้   
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5.   ความคืบหน้าการติดตามเงินให้กู้ยืมระยะยาวบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จากการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 189 
ล้านบาทของเงินให้กู้ยืมระยาว 580 ล้านบาท  

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 189 ล้านบาทของเงินให้กู้ยืมระยะยาว 580 ล้านบาทประกอบไปดว้ยบุคคลอ่ืนท่ีไม่
เก่ียวขอ้ง 1 ท่าน มีหลกัประกนัคิดเป็นร้อยละ 110 ของมูลหน้ีเต็มจ านวน 580 ลา้นบาท หรือมีหลกัประกนัคิด
เป็นร้อยละ 160 ของมูลหน้ีหลงัหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 391 ล้านบาท โดยคิดจากราคาประเมิน
ทรัพย์สินของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.                           
บริษทัฯ ไดค้ านวณสินทรัพยท่ี์ค ้าประกนัวา่เพียงพอแลว้  มีการติดตามหน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                                                      (นายชาญ บูลกุล) 

                       กรรมการผูอ้  านวยการ 


