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เรื่อง แจง้การอนุมตัเิขา้ลงทุนในธุรกจิใหม่เพิม่เตมิของบรษิทัย่อย 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ  
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่
6/2564 เมื่อวนัที ่ 16 ธนัวาคม 2564 โดยไดม้มีตอินุมตัเิขา้ลงทุนในธุรกจิใหม่เพิม่เตมิของบรษิทัย่อย โดยอนุมตัใิห้
บรษิทั อซีเีอฟ โฮลดิง้ส ์จ ากดั (“ECFH” หรอื “บริษทัยอ่ย”) ในฐานะบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 94.44 
เขา้ลงทุนในธุรกจิใหม่เพิม่เตมิจากธุรกจิหลกัทีเ่ป็นผูจ้ดัจ าหน่ายผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรใ์หก้บับรษิทั โดยการเขา้ลงทุนใน
ธุรกจิเหมอืงขดุสกุลเงนิดจิทิลั ซึง่เมื่อขดุสกุลเงนิดจิทิลั (Cryptocurrency mining) ไดจ้ะน าไปจ าหน่ายต่อไป ประกอบ
กบัทีผ่่านมาฝ่ายจดัการไดศ้กึษาขอ้มลูและไดท้ดลองเกีย่วกบัธุรกจินี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และเหน็ว่าการลงทุนในธุรกจิ
ดงักล่าวไดผ้ลเป็นทีน่่าพอใจ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผลการด าเนินงาน รวมถงึจะสามารถควบคุมปัจจยัความเสีย่ง
ดา้นต่าง ๆ ได ้โดยจะไม่สง่ผลกระทบต่อภาพรวมการด าเนินธุรกจิ นอกจากนี้จะช่วยเพิม่ช่องทางสรา้งรายไดใ้หก้บักลุ่ม
บรษิทัต่อไป  

 
โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญัเกีย่วกบัการเขา้ลงทุนในธุรกจิเหมอืงขดุสกุลเงนิดจิทิลัของบรษิทัย่อย ดงัต่อไปนี้ 

ประเภทธุรกจิหลกัทีด่ าเนินงานอยู่ในปัจจุบนั ธุรกจิการเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรใ์หก้บับรษิทั 

ประเภทธุรกจิใหม่ทีเ่พิม่เตมิ ธุรกจิเหมอืงขดุสกุลเงนิดจิทิลั (Cryptocurrency mining)    
การจดทะเบยีนวตัถุประสงคเ์พิม่เตมิของบรษิทั
ย่อยอกี 1 ขอ้  

“ขอ้ 56. ประกอบธุรกจิเป็นศนูยซ์ือ้ขายครปิโทเคอรเ์รนซ ี ศนูย์
ซือ้ขายโทเคนดจิทิลั นายหน้าซือ้ขายโทเคน ดจิทิลั ผูค้า้ครปิโท
เคอรเ์รนซ ี ผูค้า้ซือ้ขายโทเคนดจิทิลั เป็นทีป่รกึษาและให้
ค าแนะน าแก ่ ผูป้ระกอบการธรุกจิหรอืบุคคลทัว่ไปเกีย่วกบัครปิ
โทเคอรเ์รนซ ี และโทเคนดจิทิลั ใหบ้รกิาร แลกเปลีย่นเงนิสกุล
ดจิทิลัหรอืขายเงนิสกุลเงนิดจิทิลั ลงทุนในสนิทรพัยด์จิทิลั 
รวมถงึแต่ไมจ่ ากดั เพยีงการขดุ ซือ้ขาย แลกเปลีย่น สนิทรพัย์
ดจิทิลั รวมถงึการลงทุนหรอืใหบ้รกิารดา้นอื่น ๆ เกีย่วกบั
ธุรกรรมครปิโทเคอรเ์รนซ ี และโทเคนดจิทิลั (เมื่อไดร้บัอนุญาต
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ กรณีทีเ่ป็นกจิกรรมทีต่อ้งไดร้บั
อนุญาต) ใหบ้รกิารเกบ็ขอ้มลู ประมวลผล ตรวจสอบ และ ยนืยนั
ขอ้มลูบนระบบโครงขา่ยกระจายศนูยก์ลางของการท ารายการ
ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์บบ บลอ็กเชน และด าเนินการคน้ควา้ 
วจิยั พฒันา และรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบักจิการทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY) ใน



 

การเพิม่พนูความรู ้ความช านาญ ความเชีย่วชาญในดา้นวชิาการ
และเทคโนโลย”ี 

มลูค่าการเขา้ลงทุนในธุรกจิใหม่ 80 ลา้นบาท 
แหล่งทีม่าของเงนิทุน เงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิัท โดยขอ้มูลตามงบการเงนิรวมของ

บรษิทั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 บรษิทัมเีงนิสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสดเท่ากบั 26.44 ลา้นบาท 

อุปกรณ์หลกัทีบ่รษิทัลงทุน เครื่องขุดสกุลเงินดิจิตัล และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยจะ
พิจารณาประเภทของเครื่องขุดตามสภาวะของราคาตลาดที่
เกดิขึน้ในขณะนัน้ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์จากการเขา้ลงทุนสงูสดุ  

ระยะเวลาด าเนินการเขา้ลงทุน การเขา้ลงทุนในอุปกรณ์หลกัทีใ่ชขุ้ดสกุลเงนิดจิติลั จะพจิารณา
จากสภาวะและความผนัผวนของสกุลเงนิดจิติลัทีเ่กดิขึน้ในแต่ละ
ช่วงเวลาเป็นส าคญั เพื่อใหเ้กดิประโยชน์จากการเขา้ลงทุนสงูสุด 
และใหเ้ป็นไปตามแนวทางการป้องกนัความเสีย่ง โดยคาดว่า จะ
สามารถทยอยลงทุนจนครบตามมลูค่าการเขา้ลงทุนไดภ้ายในไม่
เกนิสิน้ปี 2566 โดยมเีงื่อนไขการช าระเงนิทัง้จ านวนตามจ านวน
เครื่องทีไ่ดร้บัมอบและตรวจรบัเรยีบรอ้ยแลว้ 

บุคลากรหรอืทมีงาน บริษัทมีบุคลากรและทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ในการลงทุนเหมอืงขดุสกุลเงนิดจิติลั เป็นผูด้แูลการ
เขา้ลงทุนในธุรกจิดงักล่าว 

การด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งตามมาตรฐานบญัช ี บรษิทัจะใชน้โยบายบญัชใีนการบนัทกึสนิทรพัยด์จิติอลทีเ่กดิขึน้
ตามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดอย่างเคร่งครดั  
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะเน้นการจ าหน่ายสนิทรัพย์ดิจิตอลที่
ไดม้าจากการขดุเพื่อใหไ้ดม้าซึง่กระแสเงนิสดเพื่อประโยชน์ดา้น
สภาพคล่องและลดความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาที่
อาจจะเกดิขึน้  
ทัง้นี้ กลุ่มบริษัทถือเสมือนสินทรัพย์ดิจิตัลที่ขุดได้เป็นสินค้า
คงเหลอืของบรษิทัย่อยที่มไีวเ้พื่อขายประเภทหนึ่งโดยมไิด้มไีว้
เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น การวดัมูลค่าเริม่แรก ณ วนัทีไ่ด้มาและ ณ 
วนัสิน้งวดทีเ่กีย่วขอ้งจะใชว้ธิรีาคาตลาดหรอืมลูค่ายุตธิรรม 

 
ทัง้นี้ รายการดงักล่าวมขีนาดไม่ถงึเกณฑต์ามขอ้ก าหนดทีต่อ้งปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน

ที ่ทจ.20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจด
ทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 แต่อย่างใด 

 
อย่างไรกต็ามการเปิดเผยขอ้มลูนี้เป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องหลกัเกณฑ ์

เงื่อนไข และวธิกีารเกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏบิตักิารใด ๆ ของบรษิทัจดทะเบยีน ขอ้ 3. เน่ืองจาก
บรษิทัย่อยเขา้ลงทุนในธุรกจิใหม่เพิม่เตมิ 



 

ในการด าเนินธุรกจิเหมอืงขดุสกุลเงนิดจิทิลั (Cryptocurrency Mining) บรษิทัจะไดร้บัเงนิในรปูแบบดจิทิลัเป็น 
ผลตอบแทนจากการขดุ โดยการขดุคอื การแกโ้จทยส์มการ Algorithm ทีถู่กคดิคน้มาโดยระบบของบลอ็กเชน โดย 
หลกัการท างานของบลอ็กเชน คอื ใหทุ้ก ๆ คนในระบบชว่ยกนัยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มลู โดยตรวจสอบว่ามขีอ้มลู
ตรงกนัหรอืไม่ และผูต้รวจสอบจะไดผ้ลตอบแทนในรปูของเหรยีญดจิทิลั ซึง่การทีจ่ะสามารถแกส้มการในขา้งตน้ได ้
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชค้อมพวิเตอรใ์นการด าเนินการ คอมพวิเตอรด์งักล่าวไดถู้กออกแบบเพื่อวตัถุประสงคห์ลกัในการแก้
สมการขา้งตน้หรอืทีเ่รยีกว่าเครือ่งขดุสกุลเงนิดจิทิลั 

  
ปัจจบุนัธุรกจิเหมอืงขดุสกุลเงนิดจิทิลั (Cryptocurrency mining) ไม่ตอ้งแจง้ขออนุญาตจากหน่วยงานใด ๆ 

เน่ืองจากสกุลเงนิดจิทิลัยงัไม่ถอืเป็นเงนิสกุลหนึ่งในประเทศไทย และอยู่นอกเหนือกฎ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของการ
แลกเปลีย่นเงนิตรา จงึไมต่อ้งขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย  

 
บรษิทัตระหนกัดวี่า ปัจจยัความส าเรจ็ของธุรกจิเหมอืงขดุสกุลเงนิดจิทิลั (Cryptocurrency mining) จะมาจาก

ตน้ทุนการจดัหาเครื่องและอุปกรณ์ในการประมวลผลของเครื่องขดุซึง่จะเป็นปัจจยัของค่าเสือ่มราคาทีจ่ะเป็นตน้ทุนคงที่
ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ตน้ทนุดา้นพลงังานไฟฟ้า รวมถงึความผนัผวนของราคาสกุลเงนิดจิทิลัทีเ่กดิขึน้ในขณะใด
ขณะหนึ่ง นอกจากน้ีธุรกจิขดุสกุลเงนิดจิทิลั มคีวามเสีย่งดา้นการรบัรองจากกฎหมายและหน่วยงานทีจ่ะก ากบัดแูลใน
อนาคต และความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นของสกุลเงนิดจิทิลั ซึง่มคีวามผนัผวนตลอดเวลา โดยบรษิทัตระหนกัดถีงึ
ปัจจยัต่าง ๆ ทีก่ล่าวมา และจะควบคมุดแูลเพื่อลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ในดา้นต่าง ๆ ดว้ยความรอบคอบ 
ระมดัระวงัอย่างทีส่ดุ โดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้เป็นปัจจยัส าคญั  

 
และหากในอนาคตบรษิทัย่อยจะมกีารขยายก าลงัการขดุสกุลเงนิดจิทิลัเพิม่เตมิ ฝ่ายจดัการของบรษิทัจะน าเสนอ

รายละเอยีดต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาก่อน หากขนาดของรายการเขา้ลงทุนเขา้เกณฑท์ีม่นียัส าคญัตาม
ประกาศ รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ บรษิทัจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑใ์นประกาศดงักล่าว 
พรอ้มทัง้แจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยใ์หท้ราบต่อไป  

 
นอกจากนี้ หากพจิารณามูลค่าขนาดรายการจะมขีนาดรายการสงูสุดรวมคดิเป็นรอ้ยละ 2.20 ตามเกณฑม์ูลค่า

รวมของสิง่ตอบแทน ซึง่ค านวณจากมลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนเท่ากบั 80 ลา้นบาท โดยค านวณจากงบการเงนิรวมฉบบั
สอบทานล่าสุดของบริษัทฯ ส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564 และบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่ง
สนิทรพัยท์ีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืน ก่อนวนัทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ จะมมีตอินุมตัใินครัง้นี้แต่อย่างใด  

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์ 
 กรรมการผูจ้ดัการ 


