บริษทั ดิจติ อลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษทั แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
งบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

รำยงำนของผู้สอบบัญชี รับอนุญำต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริ ษทั แอสเซท ไบร์ท จากัด (มหาชน)”)
ควำมเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินของบริ ษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 และผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

งบกำรเงินทีต่ รวจสอบ
งบการเงินของบริ ษทั ประกอบด้วย
 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
 งบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
 หมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่ งรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

เกณฑ์ ในกำรแสดงควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิส ระจากบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้า
ได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
เรื่ อ งส าคัญ ในการตรวจสอบคื อ เรื่ อ งต่ าง ๆ ที่ มี นัยส าคัญ ที่ สุ ด ตามดุ ล ยพิ นิ จเยี่ยงผูป้ ระกอบวิช าชี พ ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินสาหรับปี ปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่ อง มูลค่าของสิ นค้าคงเหลือเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบและได้นาเรื่ องนี้ มาพิจารณา
ในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก
สาหรับเรื่ องนี้

เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ

วิธีกำรตรวจสอบ

มูลค่ าของสินค้ าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.6 เรื่ อง นโยบายการบัญชี ข้าพเจ้าได้ป ระเมิน วิธีก ารที่ ผูบ้ ริ ห ารใช้ในการประเมิน มูล ค่ า
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ และ ข้อ 11 เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ดังนี้
 สอบถามผู ้บ ริ ห ารในเชิ ง ทดสอบเกี่ ย วกั บ แหล่ ง ข้อ มู ล
สิ น ค้าคงเหลื อ จานวน 776.28 ล้านบาท ซึ่ งคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 78
ที่ผบู้ ริ หารใช้ในการพิจารณามูล ค่าสุ ทธิ ที่ คาดว่าจะได้รับ
ของมู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ท้ ัง หมดของบริ ษ ัท ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
จากสิ นค้าคงเหลือ
พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย คอนโดมิเนี ยมซื้ อมาเพื่อ ขาย จานวน  ประเมินวิธีการ และตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
776.10 ล้ า นบาท และสิ นค้ า ซื้ อมาขายไป (สิ นค้ า พาณิ ชย์
ข้อมูลที่ ใช้ในการประเมิน มูล ค่าตลาดของคอนโดมิเนี ยม
อิเล็กทรอนิกส์) จานวน 0.18 ล้านบาท
ซื้ อ มาเพื่ อ ขายจากผูป้ ระเมิ น อิ ส ระ โดยตรวจสอบราคา
ตลาดใกล้เคียงในบริ เวณเดียวกัน และราคาที่มีผเู้ สนอซื้อ
มู ล ค่ า ของสิ นค้า คงเหลื อ เป็ นเรื่ องที่ ข้า พเจ้า ให้ ค วามส าคั ญ
 เปรี ยบเที ยบจานวนเงิ นสุ ทธิ ที่ กิจการคาดว่าจะได้รับจาก
เนื่องจากเป็ นรายการที่มีมลู ค่าสู งและมีสาระสาคัญต่องบการเงิน
การขายคอนโดมิเนี ยมที่ ผูบ้ ริ หารใช้กับ แหล่งข้อมูลอื่ น ที่
และผู้บ ริ ห ารใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประเมิ น ถึ ง ความเหมาะสม
เชื่อถือได้ และเปรี ยบเทียบกับราคาตามบัญชี และ
ของจานวนค่าเผื่อมูลค่าสิ น ค้าคงเหลือ โดยพิจารณามูลค่าสุ ท ธิ
 เข้า สั งเกตการณ์ แ ละเยี่ย มชมสภาพคอนโดมิ เนี ย มซื้ อ มา
ที่คาดว่าจะได้รับ เปรี ยบเทียบกับราคาตามบัญชี
เพื่ อ ขายดังกล่ าว เพื่ อ ประเมิ น สภาพสิ น ค้าคงเหลื อ และ
ความเหมาะสมของค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ผลจากการปฏิ บ ัติ งานดัง กล่ าวข้างต้น ข้าพเจ้า พบว่า วิธี ก าร
ในการประเมินมูลค่าสิ นค้าคงเหลือของผูบ้ ริ หาร ได้อาศัยข้อมูล
ในการประเมิ น และปั จจั ย สภาพ แวดล้ อ มทางการตลาด
อย่างเหมาะสม

ข้ อมูลอืน่
กรรมการเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึง งบการเงินและรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจาปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่ นมี ความขัดแย้งที่ มีสาระสาคัญ
กับงบการเงิน หรื อกับความรู้ ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่ านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสาร
เรื่ องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรต่ องบกำรเงิน
กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ ยวกับ
การดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงาน หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของ
ข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุ สมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรั บประกันว่าการปฏิบ ัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจ
เกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ
หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบ
บัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
 ท าความเข้า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยกรรมการ

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสั ย
อย่างมีนัยส าคัญ ต่ อ ความสามารถของบริ ษ ัท ในการด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อ สรุ ป ว่ามีความไม่แ น่ น อน
ที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ที่ เกี่ ยวข้อ ง หรื อ ถ้าการเปิ ดเผยดังกล่ าวไม่เพียงพอ ความเห็ น ของข้าพเจ้าจะเปลี่ ยนแปลงไป ข้อ สรุ ป ของข้าพเจ้าขึ้ น อยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวัน ที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ นแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่


ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่ องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารั บ รองแก่ คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บ ัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องกับ ความเป็ นอิ สระ
และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในปี ปัจจุบนั
และก าหนดเป็ นเรื่ องส าคัญ ในการตรวจสอบ ข้า พเจ้า ได้อ ธิ บ ายเรื่ อ งเหล่ านี้ ในรายงานของผู้ส อบบัญ ชี เว้น แต่ ก ฎหมายหรื อ
ข้อ บังคับ ไม่ให้เปิ ดเผยต่ อ สาธารณะเกี่ ยวกับ เรื่ องดังกล่าว หรื อ ในสถานการณ์ ที่ ยากที่ จะเกิ ดขึ้ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสาร
เรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

ชำญชัย ชัยประสิ ทธิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
กรุ งเทพมหานคร
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

บริ ษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่ อ “บริ ษทั แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บำท

บำท

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

8

13,167,119

14,952,953

เงินลงทุนระยะสั้น

9

-

107,586,778

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

10

72,407,121

8,966,013

เงินทดรองจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมด

11

30,155,900

30,155,900

สิ นค้าคงเหลือ

11

776,281,032

825,207,167

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

12

10,643,362

12,571,225

902,654,534

999,440,036

5,950,000

14,940,000

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน

26 ค)

เงินลงทุนเผื่อขาย

13

-

19,191,485

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ

14

28,886,764

31,103,789

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

15

16,611,420

22,261,352

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

16

38,522,893

35,499,063

89,971,077

122,995,689

992,625,611

1,122,435,725

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

กรรมการ ______________________________________ กรรมการ ______________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

5

บริ ษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่ อ “บริ ษทั แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บำท

บำท

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

18

431,541,494

235,327,701

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

17

122,175,886

33,036,480

ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

18

341,805

321,148

1,793,333

524,859

555,852,518

269,210,188

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

18

-

250,000,000

หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ

18

732,252

1,074,321

หนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

19

1,866,756

1,092,767

20

3,592,363

2,136,325

4,698,124

3,973,877

10,889,495

258,277,290

566,742,013

527,487,478

หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
6

บริ ษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่ อ “บริ ษทั แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บำท

บำท

1,181,787,838

1,181,787,838

790,200,000

790,200,000

36,500,000

36,500,000

8,297,905

8,297,905

(409,114,307)

(239,995,482)

-

(54,176)

รวมส่ วนของเจ้ ำของ

425,883,598

594,948,247

รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ

992,625,611

1,122,435,725

หมำยเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ (ต่อ)
ส่ วนของเจ้ ำของ
ทุนเรื อนหุ ้น

21

ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญจานวน 2,363,575,675 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
(พ.ศ. 2559 : หุ ้นสามัญจานวน 11,817,878,375 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญจานวน 1,580,400,000 หุ ้น
มูลค่าที่ได้รับชาระแล้วหุ ้นละ 0.50 บาท
(พ.ศ. 2559 : หุ ้นสามัญจานวน 7,902,000,000 หุ ้น
มูลค่าที่ได้รับชาระแล้วหุ ้นละ 0.10 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
7

บริ ษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่ อ “บริ ษทั แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

รายได้จากการขายสิ นค้า - อสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ - พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
รายได้จากการให้เช่าและการให้บริ การ
ต้นทุนจากการขายสิ นค้า - อสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนจากการขายสิ นค้าและบริ การ - พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
ต้นทุนจากการให้เช่าและการให้บริ การ

54,000,000
4,692,407
26,205,436
(46,886,054)
(3,311,120)
(77,501,571)

29,248,000
5,927,499
11,898,880
(26,675,110)
(6,954,768)
(35,716,110)

ขำดทุนขั้นต้ น

(42,800,902)

(22,271,609)

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนทางการเงิน

693,234
(23,232,790)
(59,363,470)
(43,486,667)

9,133,321
(28,820,874)
(52,112,092)
(261,353)
(13,696,903)

(168,190,595)
(773,989)

(108,029,510)
(879,252)

(168,964,584)

(108,908,762)

(154,241)

592,306

(154,241)

592,306

หมำยเหตุ

ขำดทุนก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขำดทุนสุ ทธิสำหรั บปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอืน่ :
รำยกำรที่จะไม่ จัดประเภทรำยกำรใหม่ ไปยัง
กำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง :
การวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
รวมรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยัง
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

22
22

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
8

บริ ษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่ อ “บริ ษทั แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอืน่ : (ต่อ)
รำยกำรที่จะจัดประเภทรำยกำรใหม่ ไปยัง
กำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง :
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
ไปยังกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่ สำหรั บปี - สุ ทธิจำกภำษี
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรั บปี
ขำดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุ ้น (หุ ้น)

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

54,176

(3,494,877)

-

698,975

54,176

(2,795,902)

(100,065)

(2,203,596)

(169,064,649)

(111,112,358)

(0.107)

(0.069)

1,580,400,000

1,580,400,000

24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
9

บริ ษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่ อ “บริ ษทั แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ ำของ
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
องค์ประกอบอืน่
ของส่ วนของเจ้ ำของ
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่

กำไร(ขำดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนที่ออก

ส่ วนเกิน

- ทุนสำรอง

และชำระแล้ ว

มูลค่ ำหุ้นสำมัญ

ตำมกฎหมำย

ยังไม่ได้จัดสรร

เงินลงทุนเผื่อขำย

ส่ วนของเจ้ ำของ

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

790,200,000

36,500,000

8,297,905

(131,679,026)

2,741,726

706,060,605

-

-

-

(108,316,456)

(2,795,902)

(111,112,358)

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

790,200,000

36,500,000

8,297,905

(239,995,482)

(54,176)

594,948,247

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้าของสาหรับปี

790,200,000

36,500,000

8,297,905

(239,995,482)

(54,176)

594,948,247

-

-

-

(169,118,825)

54,176

(169,064,649)

790,200,000

36,500,000

8,297,905

(409,114,307)

-

425,883,598

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559

รวม

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้าของสาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

10

บริ ษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่ อ “บริ ษทั แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
งบกระแสเงินสด
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

(168,190,595)

(108,029,510)

3,548,524
5,649,932
2,426,538
1,301,797
17,470
(252,077)
507,327
722,471
9,884,641
(229,514)
43,486,667

1,791,643
5,596,148
1,251,990
1,270,666
(3,601,879)
(5,102,195)
261,353
(264,132)
13,696,903

(63,441,108)
48,203,664
839,810
(15,335,009)

(5,327,185)
(740,881,421)
(1,328,626)
23,559,588

89,442,094
1,268,475
724,247
-

5,779,651
209,152
3,973,877
(158,550)

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดาเนิ นงาน
ดอกเบี้ยรับ
รับคืน(จ่าย)ภาษีเงินได้

(39,424,646)
229,514
1,142,229

(807,302,527)
179,603
(652,310)

เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมดาเนิ นงาน

(38,052,903)

(807,775,234)

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ค่าตัดจาหน่ายสิ ทธิ การเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์
กาไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
ขาดทุน(กาไร)จากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ค่าผื่อการด้อยค่าสิ ทธิ การเช่าจ่ายล่วงหน้า
รายได้ดอกเบี้ย
ต้นทุนทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
- ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
- สิ นค้าคงเหลือ
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงของหนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
- เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
- หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
- หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

14, 22
15, 22
22

11
16

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
11

บริ ษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่ อ “บริ ษทั แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

8,990,000
(1,581,487)
(20,000,000)
6,542
127,838,855
18,684,158

(30,155,900)
37,026,481
(27,029,592)
(1,519,161)
(287,033,845)
(38,918,292)
248,647
458,730,621
222,413,462

133,938,068

333,762,421

(33,567,467)
(13,782,120)
490,000,000
(290,000,000)
(250,000,000)
(321,412)

(8,097,171)
229,804,681
250,000,000
(301,476)

(97,670,999)

471,406,034

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

(1,785,834)
14,952,953

(2,606,779)
17,559,732

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี

13,167,119

14,952,953

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินทดรองจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมด
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกันลดลง
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิ การเช่า
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย

11
26 ค)
15
9

เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายต้นทุนในการจัดทารายการเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับสุ ทธิ จากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายภายใต้หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดสุ ทธิ (ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

18
18
18
18
18

รำยกำรที่ไม่ ใช่ เงินสด :
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสาคัญสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงั นี้
เจ้าหนี้ อื่นจากการซื้ ออุปกรณ์

-

225,976

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
12

บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่ อ “บริ ษทั แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด
ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) และมีที่อยู่ตำมที่ได้
จดทะเบียนดังนี้
390 อำคำรเอบีซี เวิลด์ ชั้น 2 ซอยรำมคำแหง 30, ถนนรำมคำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุ งเทพฯ
ตำมมติ ป ระชุ มวิส ำมัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2560 เมื่อ วัน ที่ 12 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 ผูถ้ ื อ หุ ้น มีม ติ อ นุ ม ัติกำรเปลี่ ยนชื่ อ บริ ษัท จำก
บริ ษทั แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน) เป็ น บริ ษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน) และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษทั กับ
กระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เปลี่ยนชื่อย่อบริ ษทั ที่ใช้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ จำกเดิม
“ABC” เป็ น “DIGI”
กำรประกอบกำรธุ รกิ จของบริ ษ ัท คื อ กำรซื้ ออสั งหำริ มทรั พย์เพื่ อขำย กำรซื้ อขำยสิ นค้ำและบริ กำรออนไลน์ ภำยใต้ชื่ อ เอบี ซี พ ้อยท์
และกำรให้บริ กำรทำงกำรเงินผ่ำน WeChat (E-Payment) และกำรให้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์และให้บริ กำรสำธำรณูปโภค
งบกำรเงินได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

2

นโยบำยกำรบัญชี
นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญซึ่งใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินมีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ ในกำรจัดทำข้ อมูลทำงกำรเงิน
งบกำรเงินได้จดั ทำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมำยถึงมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ อ อกภำยใต้พ ระรำชบัญ ญัติวิชำชี พ บัญ ชี พ.ศ. 2547 และข้อ กำหนดของคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ว่ำด้วยกำรจัดท ำและนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรั พย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
งบกำรเงินได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน ยกเว้นเรื่ องที่อธิ บำยใน
นโยบำยกำรบัญชีในลำดับต่อไป
กำรจัดท ำงบกำรเงินให้ส อดคล้องกับหลักกำรบัญชี ที่ รับ รองทัว่ ไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชี
ที่ส ำคัญและกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำรซึ่ งจัดท ำขึ้นตำมกระบวนกำรในกำรนำนโยบำยกำรบัญชี ของบริ ษทั ไปถือปฏิ บัติ
กิจกำรเปิ ดเผยเรื่ องกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำร หรื อควำมซับซ้อน หรื อเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มีนัยสำคัญ
ต่องบกำรเงินในหมำยเหตุ 5
งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็ นภำษำไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อควำมขัดแย้งกันหรื อมีกำร
ตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกันให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
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บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีกำรปรับปรุ ง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง
2.2.1 มำตรฐำนกำรบัญ ชี ที่ มี ก ำรปรั บ ปรุ ง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ มี ก ำรปรั บ ปรุ ง ที่ เกี่ ย วข้อ งและ
ส่ งผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่อบริ ษทั ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 มีดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559) ได้ให้ควำมชัดเจนในหลำยประเด็นที่สำคัญดังต่อไปนี้
-

-

-

ควำมมีส ำระส ำคัญ - กิ จกำรไม่ควรรวมยอดหรื อ แยกแสดงข้อ มูล ในรู ป แบบที่ ท ำให้ผูใ้ ช้งบกำรเงิน เข้ำใจ
รำยกำรได้ลดลง หำกเป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญ จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื่ออธิ บำยผลกระทบที่มีต่อ
ฐำนะกำรเงินหรื อผลกำรดำเนินงำน
กำรแยกแสดงรำยกำรและกำรรวมยอด - รำยกำรบรรทัดที่ ระบุใน TAS 1 อำจจำเป็ นต้อ งแสดงแยกจำกกัน
หำกเกี่ยวข้องต่อควำมเข้ำใจฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำนของกิจกำร นอกจำกนี้ ยงั มีแนวปฏิบตั ิใหม่ของ
กำรใช้กำรรวมยอด
หมำยเหตุ ป ระกอบงบกำรเงิน - ยืน ยัน ว่ำหมำยเหตุ ป ระกอบงบกำรเงิ น ไม่จำเป็ นต้อ งเรี ยงล ำดับ ตำมล ำดับ
กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิน
รำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่เกิดจำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสี ย - ส่ วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ที่เกิดจำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสี ยจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจำรณำว่ำเป็ นรำยกำรที่จะถูกจัดประเภทใหม่ไปยัง
กำไรหรื อ ขำดทุ นในภำยหลังหรื อไม่ โดยแต่ ละกลุ่ มจะแยกแสดงเป็ นรำยกำรบรรทัดแยกต่ ำงหำกในงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือได้กำหนดให้มีควำมชัดเจนถึงควำมหมำย
ของกำรอ้ำงอิ งในมำตรฐำน ไปยัง “ข้อมูลที่ ได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ ประกอบงบกำรเงิ น ระหว่ำงกำล หรื อที่ อื่ น
ในรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล” ว่ำกิจกำรที่ใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนี้ จะต้องอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินระหว่ำงกำล
ไปถึงยังรำยงำนอื่น ที่มีขอ้ มูลดังกล่ ำวอย่ำงเฉพำะเจำะจง โดยที่ผใู้ ช้งบกำรเงินต้องสำมำรถเข้ำถึงรำยงำนอื่น ที่ มี
ข้อมูลนั้นในลักษณะและเวลำเดียวกันกับงบกำรเงินระหว่ำงกำล
มำตรฐำนกำรบัญชี ที่ มีกำรปรั บ ปรุ ง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ มีกำรปรั บ ปรุ งที่ เกี่ ยวข้อ งดังกล่ ำว
ไม่ส่ งผลกระทบอย่ำงมีส ำระสำคัญกับ บริ ษ ัท
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2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีกำรปรับปรุ ง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง (ต่อ)
2.2.2 มำตรฐำนกำรบัญ ชี ที่ มีกำรปรั บ ปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับ ใช้ ส ำหรั บ รอบระยะเวลำบัญ ชี ที่ เริ่ มต้น ในหรื อ หลังวัน ที่
1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ที่ มี กำรเปลี่ ยนแปลงอย่ำงมี ส ำระส ำคัญ และเกี่ ยวข้อ งกับ บริ ษ ัทซึ่ งยังไม่ ได้น ำมำตรฐำน
ที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่ำวมำถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ มีดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง ภำษีเงินได้

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีกำรปรับปรุ งกำรเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลง
ในหนี้สินของกิจกำรที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมจัดหำเงินทั้งที่เป็ นรำยกำรที่เป็ นเงินสดและรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับ ปรุ ง 2560) ได้มีกำรอธิ บ ำยให้ชัดเจนในเรื่ อ งวิธีกำรบัญชี สำหรั บภำษี เงินได้
รอตัดบัญชี กรณี มีสิน ทรั พย์ที่ วดั มูลค่ ำด้วยมูล ค่ำยุติธรรมที่มีจำนวนต่ำกว่ำมูลค่ำฐำนภำษีของสิ นทรั พย์ ในเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
- กรณี สินทรัพย์ที่วดั ด้วยมูลค่ำยุติธรรมมีมลู ค่ำต่ำกว่ำฐำนภำษีของสิ นทรัพย์น้ นั จะถือว่ำมีผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่
ใช้หกั ภำษีเกิดขึ้น
- ในกำรประมำณกำรกำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสันนิ ษฐำนว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ใน
มูลค่ำที่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีได้
- ในกรณี ที่กฎหมำยภำษีอำกรมีขอ้ จำกัดเกี่ยวกับแหล่งที่มำของกำไรทำงภำษี ที่สำมำรถใช้ประโยชน์สินทรัพย์
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีได้เฉพำะในประเภทที่กำหนด กำรพิจำรณำกำรจะได้ใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้
รอตัดบัญชีจะต้องนำไปประเมินรวมกันกับสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เป็ นประเภทเดียวกันเท่ำนั้น
- ในกำรประมำณก ำไรทำงภำษี ใ นอนำคตจะไม่ ร วมจ ำนวนที่ ใ ช้หั ก ภำษี ที่ เกิ ด จำกกำรกลับ รำยกำรของ
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีน้ นั
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษ ัท ได้ป ระเมิ น และพิ จ ำรณำว่ ำมำตรฐำนที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ ดังกล่ ำวข้ำงต้น จะไม่ มี ผ ลกระทบ
ที่มีนยั สำคัญต่อบริ ษทั
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นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.3

กำรแปลงค่ ำเงินตรำต่ ำงประเทศ
(1) สกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบกำรเงิน
รำยกำรที่ รวมในงบกำรเงิ น ของบริ ษ ัท ถูกวัดมูล ค่ ำโดยใช้ส กุล เงิ น ของสภำพแวดล้อ มทำงเศรษฐกิ จหลักที่ บ ริ ษ ัท
ดำเนินงำนอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนิ นงำน) งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำน
และสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบกำรเงินของบริ ษทั
(2) รำยกำรและยอดคงเหลือ
รำยกำรที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นสกุลเงินที่ ใช้ในกำรดำเนิ นงำนโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิ ดรำยกำรหรื อวันที่ ตีรำคำหำกรำยกำรนั้นถูกวัดมูลค่ำใหม่ รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนที่ เกิดจำกกำรรับ หรื อ
จ่ ำยช ำระที่ เป็ นเงิ น ตรำต่ ำงประเทศ และที่ เกิ ด จำกกำรแปลงค่ ำสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ เป็ นตัว เงิ น ซึ่ งเป็ นเงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศด้วยอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นปี ได้บนั ทึกไว้ในกำไรหรื อขำดทุน
เมื่อมีกำรรับรู้รำยกำรกำไรหรื อขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น องค์ประกอบของ
อัตรำแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรื อขำดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วย ในทำงตรงข้ำมกำรรับรู้
กำไรหรื อขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกำไรหรื อขำดทุน องค์ประกอบของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งหมดของ
กำไรหรื อขำดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขำดทุนด้วย

2.4

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภำพคล่องสู งซึ่งมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวันที่ได้มำ

2.5

ลูกหนี้กำรค้ ำ
ลูกหนี้กำรค้ำรับรู้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ำตำมใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่ำต่อมำด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยูห่ กั ด้วยค่ำเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ
ซึ่ งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของ
ลูกหนี้ กำรค้ำเปรี ยบเทียบกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้ กำรค้ำ หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในกำไรหรื อขำดทุนโดยถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
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นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.6

สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือ ประกอบด้วย ห้องชุ ดซื้ อมำเพื่อขำย คอนโดมิเนี ยมซื้ อมำเพื่อขำย และสิ นค้ำคงเหลือสำหรับธุ รกิ จพำณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
สิ น ค้ำคงเหลื อแสดงด้วยรำคำทุ นหรื อมูลค่ ำสุ ทธิ ที่ จะได้รับ แล้วแต่ รำคำใดจะต่ ำกว่ำ รำคำทุ น ของสิ นค้ำค ำนวณโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง ต้นทุนของกำรซื้ อประกอบด้วยรำคำซื้ อ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรซื้ อสิ นค้ำนั้น เช่ น ค่ำอำกร
ขำเข้ำและค่ำขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่ วนยอมให้หรื อเงินที่ได้รับคืน มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับประมำณจำก
รำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติธุรกิ จหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็ นเพื่อให้สินค้ำนั้นสำเร็ จรู ปรวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
บริ ษทั บันทึกบัญชีค่ำเผือ่ กำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำเก่ำ ล้ำสมัย หรื อเสื่ อมคุณภำพเท่ำที่จำเป็ น

2.7

เงินลงทุน
บริ ษ ัท จัดประเภทเงิ น ลงทุ น เป็ นเงิน ลงทุ น เผื่อ ขำย กำรจัดประเภทขึ้ น อยู่กับ จุดมุ่ งหมำยขณะลงทุ น ฝ่ ำยบริ ห ำรจะเป็ น
ผูก้ ำหนดกำรจัดประเภทที่เหมำะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลำลงทุนและทบทวนกำรจัดประเภทเป็ นระยะ
เงิน ลงทุ น เผื่อขำย คื อ เงินลงทุน ที่ จะถือไว้โดยไม่ระบุ ช่ วงเวลำและอำจขำยเพื่อเสริ มสภำพคล่อ งหรื อ เมื่ออัตรำดอกเบี้ ย
เปลี่ยนแปลง
เงินลงทุนเผื่อขำยรับรู้มูลค่ำเริ่ มแรกด้วยรำคำทุน ซึ่ งหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มำซึ่ งเงินลงทุนนั้น
รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรทำรำยกำร
เงินลงทุนเผื่อขำยวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรมของเงิน ลงทุนวัดตำมรำคำเสนอซื้ อที่อำ้ งอิงจำก
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันทำกำรสุ ดท้ำยของวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน โดยอ้ำงอิงรำคำเสนอซื้ อล่ำสุ ดจำก
ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและอ้ำงอิงมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ (NAV) จำกบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ณ วันทำกำร
สุ ดท้ำยของวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำรกำไรและขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งของเงินลงทุนเผื่อขำยรับรู้ในส่ วนของ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
บริ ษ ัท จะทดสอบค่ำเผื่อ กำรด้อ ยค่ำของเงินลงทุน เมื่อมีขอ้ บ่ งชี้ ว่ำเงิน ลงทุ น นั้น อำจมีค่ำเผื่อกำรด้อยค่ ำเกิ ดขึ้ น หำกรำคำ
ตำมบัญชีของเงินลงทุนสู งกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคื น บริ ษทั จะบันทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำรวมไว้ใน
กำไรหรื อขำดทุน
ในกำรจำหน่ ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจำกกำรจำหน่ ำยเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
รำคำตำมบัญชี ของเงิ นลงทุ นนั้นจะบันทึ กรวมอยู่ในกำไรหรื อขำดทุ น กรณี ที่ จำหน่ ำยเงิ นลงทุ นที่ ถื อไว้ในตรำสำรหนี้ หรื อ
ตรำสำรทุนชนิ ดเดียวกันออกไปบำงส่ วน รำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ ำยจะกำหนดโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ด้วยรำคำตำมบัญชีจำกจำนวนทั้งหมดที่ถือไว้
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2.8

ส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่ อมรำคำสะสม ต้นทุนเริ่ มแรกจะรวมต้นทุนทำงตรงอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อสิ นทรัพย์น้ นั
ต้นทุนที่เกิ ดขึ้นภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อรั บรู้ แยกเป็ นอีกสิ นทรั พย์หนึ่ งตำมควำมเหมำะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิ ดขึ้นและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคตแก่ บริ ษ ัทและต้นทุนดังกล่ำวสำมำรถวัดมูลค่ำได้
อย่ำงน่ ำเชื่อถือ มูลค่ำตำมบัญชีของชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรำยกำรออก สำหรับค่ำซ่ อมแซมและบำรุ งรักษำอื่น ๆ
บริ ษทั จะรับรู้ตน้ ทุนดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์คำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดรำคำทุนแต่ละชนิ ดตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ประมำณกำร
ไว้ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
อุปกรณ์สำนักงำน
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

20 ปี
5 - 10 ปี
5 - 10 ปี
5 ปี

ทุ ก สิ้ น รอบรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษัท ได้มี ก ำรทบทวนและปรั บ ปรุ งมู ล ค่ ำ คงเหลื อ และอำยุ ก ำรให้ ป ระโยชน์
ของสิ นทรัพย์ให้เหมำะสม
ในกรณี ที่มลู ค่ำตำมบัญชีสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน มูลค่ำตำมบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ทันที (หมำยเหตุ 2.10)
ผลกำไรหรื อขำดทุนที่เกิดจำกกำรจำหน่ ำยส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรี ยบเทียบจำกสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ
ที่ได้รับจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์กบั มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู้บญั ชีในกำไรหรื อขำดทุน
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2.9

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้น ทุ น ที่ ใช้ในกำรบ ำรุ งรั กษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บ ัน ทึ กเป็ นค่ ำใช้จ่ำยเมื่อ เกิ ดขึ้ น ค่ ำใช้จ่ำยที่ เกิ ดจำกกำรพัฒ นำ
ที่ เกี่ ยวข้อ งโดยตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ที่ มี ล ักษณะเฉพำะเจำะจงซึ่ ง บริ ษัท เป็ นผูด้ ู แล
จะรับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อเป็ นไปตำมข้อกำหนดทุกข้อดังนี้







มีควำมเป็ นไปได้ทำงเทคนิคที่กิจกำรจะทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้เสร็ จสมบูรณ์เพื่อนำมำใช้ประโยชน์หรื อขำยได้
ผูบ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้เสร็ จสมบูรณ์และนำมำใช้ประโยชน์หรื อขำย
กิจกำรมีควำมสำมำรถที่จะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั มำใช้ประโยชน์หรื อขำย
สำมำรถแสดงว่ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั ให้ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในอนำคตอย่ำงไร
มี ค วำมสำมำรถในกำรจัด หำทรั พ ยำกรด้ำนเทคนิ ค ด้ำนกำรเงิ น และด้ำนอื่ น ได้เพี ย งพอที่ จะน ำมำใช้เพื่ อ ท ำให้
กำรพัฒนำเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ และนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มำใช้ประโยชน์หรื อนำมำขำยได้
กิจกำรมีควำมสำมำรถที่จะวัดมูลค่ำของรำยจ่ำยที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เกิ ดขึ้นในระหว่ำงกำรพัฒนำ
ได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ

ต้นทุนโดยตรงที่รับรู้เป็ นส่ วนหนึ่ งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงำนที่ทำงำนในทีมพัฒนำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องในจำนวนเงินที่เหมำะสม
ต้นทุนกำรพัฒนำอื่นที่ไม่เข้ำเงื่อนไขเหล่ำนี้จะรับรู้เป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำหำกก่อนหน้ำนี้รับรู้เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยไปแล้ว จะไม่รับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในเวลำภำยหลัง
ต้นทุนในกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรับรู้เป็ นสิ นทรัพย์และตัดจำหน่ ำยโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์
ตำมประมำณกำร 3 - 5 ปี
2.10 กำรด้อยค่ ำของสิ นทรัพย์
สิ น ทรั พย์ที่ มีอำยุกำรให้ป ระโยชน์ไม่ท รำบแน่ ชัด (เช่ น ค่ำควำมนิ ยม) ซึ่ งไม่มีกำรตัดจำหน่ ำยจะถูกทดสอบกำรด้อยค่ ำ
เป็ นประจำทุ กปี สิ น ทรั พย์อื่ น ที่ มีกำรตัด จำหน่ ำยจะมีกำรทบทวนกำรด้อ ยค่ ำ เมื่อ มีเหตุ กำรณ์ หรื อ สถำนกำรณ์ บ่ งชี้ ว่ำ
รำคำตำมบัญชีอำจสู งกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เมื่อรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์
สู งกว่ำมูลค่ำสุ ทธิที่คำดว่ำจะได้รับคืน ซึ่งหมำยถึงจำนวนที่สูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยเทียบกับมูลค่ำ
จำกกำรใช้ สิ นทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่ วยที่เล็กที่สุดที่สำมำรถแยกออกมำได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรประเมินกำรด้อยค่ำ
สิ น ทรั พย์ที่ ไม่ใช่ สิน ทรั พย์ท ำงกำรเงิ น นอกเหนื อ จำกค่ำควำมนิ ยมซึ่ งรั บ รู้ รำยกำรขำดทุ น จำกกำรด้อ ยค่ ำไปแล้ว จะถูก
ประเมินควำมเป็ นไปได้ที่จะกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
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2.11 สั ญญำเช่ ำระยะยำว - กรณีทบี่ ริษัทเป็ นผู้เช่ ำ
สั ญ ญำระยะยำวเพื่ อ เช่ ำสิ น ทรั พ ย์ซ่ ึ งผูใ้ ห้เช่ ำเป็ นผูร้ ั บ ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของเป็ นส่ วนใหญ่
สัญญำเช่ ำนั้นถือเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำน เงินที่ตอ้ งจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ ำดังกล่ำว สุ ทธิ จำกสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจำก
ผูใ้ ห้เช่ำ จะบันทึกในกำไรหรื อขำดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนั้น
สัญญำเช่ำอุปกรณ์ซ่ ึ งผูเ้ ช่ำเป็ นผูร้ ับควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของเกือบทั้งหมดถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน
ซึ่งจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ หรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำม
สัญญำเช่ำ แล้วแต่มลู ค่ำใดจะต่ำกว่ำ
จำนวนเงินที่ ตอ้ งจ่ำยดังกล่ำวจะปั น ส่ วนระหว่ำงหนี้ สิน และค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ได้อตั รำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สิ น
คงค้ำงอยู่ โดยพิจำรณำแยกแต่ ล ะสั ญ ญำ ภำระผูกพัน ตำมสั ญญำเช่ ำหักค่ ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ น จะบัน ทึ กเป็ นหนี้ สิ น ตำม
สัญญำเช่ำกำรเงิน ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำเพื่อทำให้อตั รำดอกเบี้ยแต่ละงวด
เป็ นอัตรำคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้ สินที่เหลืออยู่ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอด
อำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื ออำยุของสัญญำเช่ำ แล้วแต่ระยะเวลำใดจะน้อยกว่ำ
สั ญญำเช่ ำระยะยำว - กรณีทบี่ ริษัทเป็ นผู้ให้ เช่ ำ
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนรวมแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่ วนปรับปรุ งอำคำร และอุปกรณ์ และ
ตัดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกับรำยกำรส่ วนปรับปรุ งอำคำร และอุปกรณ์
ของบริ ษ ัทซึ่ งมีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน รำยได้ค่ำเช่ ำ (สุ ทธิ จำกสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ ผเู้ ช่ ำ) รั บ รู้ ดว้ ยวิธีเส้ นตรง
ตลอดช่วงเวลำกำรให้เช่ำ
2.12 เงินกู้ยืม
เงินกูย้ ืมรับรู้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนกำรจัดทำรำยกำรที่เกิดขึ้น เงินกูย้ ืมวัดมูลค่ำ
ในเวลำต่อมำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ ำยตำมวิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ผลต่ำงระหว่ำงเงินที่ได้รับ (หักด้วยต้นทุนกำรจัดทำ
รำยกำรที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำยคืนเพื่อชำระหนี้น้ นั จะรับรู้ในกำไรหรื อขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้ มื
ค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยไปเพื่อให้ได้เงินกูม้ ำจะรับรู้เป็ นต้นทุนกำรจัดทำรำยกำรเงินกูใ้ นกรณี ที่มีควำมเป็ นไปได้ที่จะใช้วงเงินกู้
บำงส่ วนหรื อทั้งหมด ในกรณี น้ ี ค่ำธรรมเนี ยมจะรอกำรรับรู้จนกระทัง่ มีกำรถอนเงิน หำกไม่มีหลักฐำนที่มีควำมเป็ นไปได้
ที่จะใช้วงเงินบำงส่ วนหรื อทั้งหมดค่ำธรรมเนี ยมจะรั บรู้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำสำหรั บกำรให้บริ กำรสภำพคล่องและ
จะตัดจำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงินกูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เงิน กู้ยืมจัดประเภทเป็ นหนี้ สิ น หมุน เวียนเมื่อบริ ษทั ไม่มีสิท ธิ อนั ปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อ นชำระหนี้ ออกไปอี กเป็ นเวลำ
ไม่นอ้ ยกว่ำ 12 เดือน นับจำกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
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2.13 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้จะรับรู้
ในกำไรหรื อขำดทุ น ยกเว้น ส่ วนภำษีเงินได้ที่เกี่ ยวข้องกับ รำยกำรที่รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรำยกำรที่รับ รู้
โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้ำของ ในกรณี น้ ีภำษีเงินได้ตอ้ งรับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้ำของ
ตำมลำดับ
ภำษี เงิน ได้ของงวดปั จจุบ ัน คำนวณจำกอัตรำภำษี ตำมกฎหมำยภำษี ที่ มีผลบังคับ ใช้อ ยู่ หรื อ ที่ คำดได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะมี
ผลบังคับใช้ภำยในสิ้ นรอบระยะเวลำที่ รำยงำนในประเทศที่ บริ ษ ัทต้องดำเนิ นงำนอยู่และเกิ ดรำยได้เพื่อเสี ยภำษี ผูบ้ ริ หำร
จะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็ นงวดๆ ในกรณี ที่มีสถำนกำรณ์ ที่กำรนำกฎหมำยภำษี ไปปฏิบัติ
ขึ้นอยูก่ บั กำรตีควำม และจะตั้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจำนวนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระภำษีแก่หน่ วยงำน
จัดเก็บ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรับรู้ตำมวิธีหนี้ สิน เมื่อเกิดผลต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสิ นทรั พย์และหนี้ สิน และรำคำ
ตำมบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงิน
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั จะไม่รับรู้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดจำกกำรรับรู้เริ่ มแรกของรำยกำรสิ นทรัพย์หรื อรำยกำรหนี้ สินที่
เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุ รกิจ และ ณ วันที่เกิดรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรื อขำดทุนทั้งทำงบัญชี
หรื อทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีคำนวณจำกอัตรำภำษี และกฎหมำยภำษีอำกรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คำดได้ค่อนข้ำง
แน่ ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้ นรอบระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอัตรำภำษีดงั กล่ำวจะนำไปใช้เมื่อสิ นทรั พย์ภำษีเงินได้
รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีกำรจ่ำยชำระ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ วำ่ บริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะนำจำนวน
ผลต่ำงชัว่ ครำวนั้นมำใช้ประโยชน์
สิ น ทรั พ ย์ภำษี เงิ น ได้รอกำรตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภำษี เงิ น ได้รอกำรตัดบัญ ชี จ ะแสดงหัก กลบกัน ก็ต่ อ เมื่ อ กิ จกำรมี สิ ท ธิ
ตำมกฎหมำยที่จะนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภำษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่ วยงำนจัดเก็บภำษี
หน่ วยงำนเดี ยวกัน โดยกำรเรี ยกเก็บ เป็ นหน่ วยภำษี เดี ยวกัน หรื อ หน่ วยภำษี ต่ำงกัน ซึ่ งตั้งใจจะจ่ำยหนี้ สิ น และสิ น ทรั พ ย์
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ

21

บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.14 ผลประโยชน์ พนักงำน
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำน
บริ ษทั ได้จดั ให้มีโครงกำรผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนในหลำยรู ปแบบ บริ ษทั มีท้ งั โครงกำรสมทบเงิน และโครงกำร
ผลประโยชน์
สำหรับโครงกำรสมทบเงินบริ ษทั จะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนในจำนวนเงินที่คงที่ บริ ษทั ไม่มีภำระผูกพันทำงกฎหมำยหรื อ
ภำระผูกพันจำกกำรอนุมำนที่จะต้องจ่ำยเงินเพิ่มเมื่อได้มีกำรจ่ำยเงินสมทบไปแล้ว ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะ
จ่ำยให้พนักงำนทั้งหมดสำหรับกำรให้บริ กำรจำกพนักงำนทั้งในอดีตและปั จจุบนั บริ ษทั จะจ่ำยสมทบให้กบั กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ ซึ่ งบริ หำรโดยผูจ้ ดั กำรกองทุนภำยนอกตำมเกณฑ์และข้อกำหนดของพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็ นค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถึงกำหนดชำระ สำหรับเงินสมทบจ่ำยล่วงหน้ำจะถูกรับรู้
เป็ นสิ นทรัพย์จนกว่ำจะมีกำรได้รับเงินคืนหรื อหักออกเมื่อครบกำหนดจ่ำย
สำหรับโครงกำรผลประโยชน์ คือ โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่ไม่ใช่ โครงกำรสมทบเงิน ซึ่ งจะกำหนดจำนวนเงิน
ผลประโยชน์ที่ พนักงำนจะได้รับ เมื่อ เกษี ยณอำยุ โดยส่ วนใหญ่ จะขึ้ น อยู่กับ หลำยปั จจัย เช่ น อำยุ จำนวนปี ที่ ให้บ ริ กำร
และค่ำตอบแทน
หนี้ สินสำหรับโครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนหักด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงกำร ภำระผูกพันนี้ คำนวณโดยนักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยอิสระ
ทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ป ระมำณกำรไว้ ซึ่ งมูลค่ำปั จจุบ ันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลด
กระแสเงิน สดออกในอนำคต โดยใช้อตั รำผลตอบแทนในตลำดของพัน ธบัตรรั ฐบำล ซึ่ งเป็ นสกุล เงิน เดี ยวกับ สกุลเงิ น
ที่จะจ่ำยภำระผูกพัน และวันครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลำที่ตอ้ งชำระภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
กำไรและขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ที่เกิ ดขึ้นจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์หรื อกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐำน
จะต้อ งรั บ รู้ ในส่ วนของเจ้ำของผ่ำนกำไรขำดทุ น เบ็ดเสร็ จอื่ น ในงวดที่ เกิ ดขึ้น และได้รวมอยู่ในกำไรสะสมในงบแสดง
กำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้ำของ
ต้นทุนบริ กำรในอดีตจะถูกรับรู้ทนั ทีในกำไรหรื อขำดทุน
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2.15 ประมำณกำรหนี้สิน
บริ ษทั จะวัดมูลค่ำของจำนวนประมำณกำรหนี้ สิน โดยใช้มูลค่ำปั จจุบนั ของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องนำมำจ่ำยชำระภำระผูกพัน
โดยใช้อตั รำก่อนภำษีซ่ ึงสะท้อนถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปั จจุบนั ของมูลค่ำของเงินตำมเวลำและควำมเสี่ ยงเฉพำะ
ของหนี้สินที่กำลังพิจำรณำอยู่ กำรเพิ่มขึ้นของประมำณกำรหนี้สินเนื่องจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำจะรับรู้เป็ นดอกเบี้ยจ่ำย
2.16 ทุนเรือนหุ้น
หุ ้นสำมัญจะจัดประเภทไว้เป็ นส่ วนของเจ้ำของ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกำรออกหุ ้นใหม่หรื อสิ ทธิ ในกำรซื้ อขำยหุ ้นที่จ่ำย
ออกไปโดยแสดงรำยกำรดังกล่ ำวด้วยจำนวนเงิน สุ ท ธิ จำกภำษี ไว้เป็ นรำยกำรหักในส่ วนของเจ้ำของ โดยนำไปหักจำก
สิ่ งตอบแทนที่ได้รับจำกกำรออกตรำสำรทุนดังกล่ำว
2.17 กำรรับรู้ รำยได้
รำยได้ประกอบด้วยมูลค่ำยุติธรรมที่จะได้รับจำกกำรขำยสิ นค้ำและบริ กำรซึ่งเกิดขึ้นจำกกิจกรรมตำมปกติของบริ ษทั รำยได้
จะแสดงด้วยจำนวนเงินสุ ทธิ จำกภำษีขำย เงินคืนและส่ วนลด รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรั บรู้เมื่อผูซ้ ้ื อรั บโอนควำมเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนที่เป็ นสำระสำคัญของควำมเป็ นเจ้ำของ รำยได้จำกกำรให้บริ กำรแก่ลูกค้ำรับรู้เมื่อได้ให้บริ กำรแล้วตำมเกณฑ์คงค้ำง
รำยได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตำมเกณฑ์อตั รำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รำยได้อื่นรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
2.18 ข้ อมูลจำแนกตำมส่ วนงำน
ส่ วนงำนดำเนิ นงำนได้ถูกรำยงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในที่นำเสนอให้ผมู้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำน
ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนินงำนหมำยถึงบุคคลที่มีหน้ำที่ในกำรจัดสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
ของส่ วนงำนดำเนินงำน ซึ่งพิจำรณำว่ำคือ คณะกรรมกำรบริ ษทั ที่ทำกำรตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
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กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
3.1

ปัจจัยควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
กิจกรรมของบริ ษทั ย่อมมีควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน ที่หลำกหลำยซึ่ งได้แก่ ควำมเสี่ ยงจำกตลำด (รวมถึงควำมเสี่ ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน ควำมเสี่ ยงด้ำนมูลค่ำยุติธรรมอันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำดอกเบี้ย ควำมเสี่ ยงด้ำนกระแสเงินสดอันเกิดจำก
กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ ย และควำมเสี่ ยงด้ำนรำคำ) ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สิ น เชื่ อ และควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อ ง
แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั จึงมุ่งเน้นควำมผันผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลดผลกระทบที่ทำ
ให้เสี ยหำยต่อผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั ให้เหลือน้อยที่สุดเท่ำที่เป็ นไปได้
3.1.1 ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ไม่มีควำมเสี่ ยงอย่ำงเป็ นสำระสำคัญจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เนื่ องจำกบริ ษทั ทำรำยกำรค้ำ
ส่ วนใหญ่ที่เป็ นสกุลเงินบำท บริ ษทั จึงไม่ได้ใช้อนุ พนั ธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงที่เกิ ดจำกควำมผันผวน
ของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
3.1.2 ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเกิ ดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคต ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อ
ผลกำรดำเนิ นงำนและกระแสเงินสดของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงเป็ นปกติจำกอัตรำดอกเบี้ยเนื่ องจำกเงินกู้ยืม
จำกสถำบันกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั พิจำรณำว่ำไม่จำเป็ นต้องใช้ตรำสำรอนุ พนั ธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้ องกันควำม
เสี่ ยงดังกล่ำว เนื่ องจำกฝ่ ำยบริ หำรเชื่อว่ำควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคตจะไม่มีผลกระทบต่อผล
กำรดำเนินงำนอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
3.1.3 ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้ สินเชื่อ
บริ ษ ัท ไม่มีกำรกระจุ กตัวอย่ำงมีนัยสำคัญของควำมเสี่ ยงทำงด้ำนสิ น เชื่ อ บริ ษทั มีนโยบำยที่ เหมำะสมเพื่อท ำให้
เชื่ อมัน่ ได้ว่ำได้ขำยสิ นค้ำและให้บริ กำรแก่ ลูกค้ำที่มีประวัติสินเชื่ ออยู่ในระดับที่เหมำะสม บริ ษทั มีนโยบำยจำกัด
วงเงินธุรกรรมกำรให้สินเชื่อกับสถำบันกำรเงินแต่ละแห่งอย่ำงเหมำะสม
3.1.4 ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
จำนวนเงินสดที่มีอย่ำงเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีตลำดรองรับย่อมแสดงถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงของ
สภำพคล่อ งอย่ำงรอบคอบ ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงิน ทุ น แสดงให้เห็ นได้จำกกำรที่มีวงเงิน อำนวยควำม
สะดวกในกำรกูย้ มื ที่ได้มีกำรตกลงไว้แล้วอย่ำงเพียงพอ ส่ วนงำนบริ หำรเงินของบริ ษทั ได้ต้ งั เป้ ำหมำยว่ำจะใช้ควำม
ยืด หยุ่น ในกำรระดมเงิ น ทุ น โดยกำรรั ก ษำวงเงิ น สิ น เชื่ อ ที่ ต กลงไว้ให้ เพี ยงพอที่ จะหำมำได้เนื่ อ งจำกลัก ษณะ
ธรรมชำติของธุรกิจที่เป็ นฐำนของบริ ษทั มีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้
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กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
3.2

เครื่องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรั พย์ทำงกำรเงินของกิ จกำรที่แสดงในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด เงิน
ลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น และเงินลงทุนเผือ่ ขำย หนี้สินทำงกำรเงินของบริ ษทั ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะ
ทำงกำรเงิน ประกอบด้วย เงิน กู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบัน กำรเงิน เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่ น และเงิน กู้ยืมระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงิน นโยบำยกำรบัญชีเฉพำะสำหรับรำยกำรแต่ละรำยกำรได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
รำคำตำมบัญชี ของเงินสดและรำยกำรเที ยบเท่ ำเงินสด ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น เงิน กู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบัน กำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น และเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน มีมลู ค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม
กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น และเงินลงทุนเผือ่ ขำย ถูกเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมในหมำยเหตุ 4

4

กำรประมำณมูลค่ ำยุติธรรม
ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงเครื่ องมือทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมจำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดับ
ข้อมูลสำมำรถแสดงได้ดงั นี้




รำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่ งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สำมำรถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลรำคำตลำด) หรื อ
โดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมำจำกรำคำตลำด) สำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
ข้อมูลสำหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินซึ่ งไม่ได้อำ้ งอิงจำกข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้จำกตลำด (ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้)
(ข้อมูลระดับที่ 3)

ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 (พ.ศ. 2560 : ไม่มี)
พ.ศ. 2559
ข้ อมูลระดับที่ 1 ข้ อมูลระดับที่ 2 ข้ อมูลระดับที่ 3
บำท
บำท
บำท
สิ นทรั พย์
เงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนเผือ่ ขำย
ตรำสำรหนี้
สิ นทรัพย์รวม (หมำยเหตุ 9, 13)

-

126,778,263
126,778,263

-

รวม
บำท

126,778,263
126,778,263
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กำรประมำณมูลค่ ำยุติธรรม (ต่อ)
ไม่มีรำยกำรโอนระหว่ำงระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรมในระหว่ำงปี
(ก)

เครื่ องมือทำงกำรเงินในระดับที่ 1
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่ซ้ื อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องอ้ำงอิงจำกรำคำเสนอซื้ อขำย ณ วันที่ในงบกำรเงิน
ตลำดจะถื อเป็ นตลำดที่มีสภำพคล่องเมื่อรำคำเสนอซื้ อขำยมีพร้อมและสม่ำเสมอ จำกกำรแลกเปลี่ยน จำกตัวแทน นำยหน้ำ
กลุ่ มอุ ตสำหกรรม ผูใ้ ห้บ ริ กำรด้ำนรำคำ หรื อหน่ วยงำนก ำกับ ดู แล และรำคำนั้น แสดงถึ งรำยกำรในตลำดที่ เกิ ดขึ้ น จริ ง
อย่ำงสม่ำเสมอ ในรำคำซึ่ งคู่สัญญำซึ่ งเป็ นอิสระจำกกันพึงกำหนดในกำรซื้ อขำย (Arm’s length basis) รำคำเสนอซื้ อขำยที่ใช้
สำหรับสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่ถือโดยบริ ษทั ได้แก่รำคำเสนอซื้อปัจจุบนั เครื่ องมือทำงกำรเงินนี้รวมอยูใ่ นระดับที่ 1

(ข)

เครื่ องมือทำงกำรเงินในระดับที่ 2
มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน ที่ ไม่ได้มีกำรซื้ อขำยในตลำดที่ มีสภำพคล่องวัดมูลค่ ำโดยใช้เทคนิ คกำรประเมิน
มูลค่ำซึ่ งใช้ประโยชน์สูงสุ ดจำกข้อมูลในตลำดที่สังเกตได้ที่มีอยู่และอ้ำงอิงจำกประมำณกำรของกิจกำรเองมำใช้น้อยที่สุดเท่ำที่
เป็ นไปได้ ถ้ำข้อมูลที่เป็ นสำระสำคัญทั้งหมดในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมได้มำจำกข้อมูลที่สังเกตได้ เครื่ องมือนั้นจะรวมอยู่ใน
ระดับที่ 2 โดยเทคนิ คเฉพำะในกำรประเมินมูลค่ำที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงินใช้มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่ วย
จำกบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน

(ค)

เครื่ องมือทำงกำรเงินในระดับที่ 3
ถ้ำข้อมูลที่เป็ นสำระสำคัญข้อใดข้อหนึ่งหรื อมำกกว่ำไม่ได้มำจำกข้อมูลที่สังเกตได้ในตลำด เครื่ องมือนั้นจะรวมอยูใ่ นระดับที่ 3
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5

ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ ข้ อสมมติฐำนและกำรใช้ ดุลยพินิจ
กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจ ได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่ อง และอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์
ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่เชื่อว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น
บริ ษทั มีกำรประมำณกำรทำงบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบัญชีอำจไม่ตรง
กับผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง ประมำณทำงกำรบัญชี ที่ ส ำคัญและข้อสมมติ ฐำนที่ มี ควำมเสี่ ยงอย่ำงเป็ นสำระส ำคัญที่ อำจเป็ นเหตุ ให้เกิ ดกำร
ปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลำบัญชีหน้ำ มีดงั นี้
ก)

สิ นค้ำคงเหลือ
ผูบ้ ริ หำรประเมินมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ ซึ่งคำนวณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ของธุ รกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็ นเพื่อให้สินค้ำ
นั้นอยู่ในสภำพพร้อมขำย กำรคำนวณดังกล่ำวต้องอำศัยกำรประมำณของผูบ้ ริ หำร โดยพิจำรณำจำกข้อมูลในอดีต ประสบกำรณ์
ของผูบ้ ริ หำรในธุรกิจ และแนวโน้มของตลำด

ข) ส่ วนปรับปรุ งอำคำร อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูป้ ระมำณกำรอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือสำหรับส่ วนปรับ ปรุ งอำคำร อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่ ง
อำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ส่วนใหญ่จะพิจำรณำจำกอำยุกำรใช้งำนเชิงเทคนิ คและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ โดยผูบ้ ริ หำรจะมี
กำรทบทวนค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำยเมื่ออำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณกำรใน
งวดก่อนอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ หรื อมีกำรตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภำพหรื อไม่ได้ใช้งำนโดยกำรขำยหรื อเลิกใช้
ค) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ น ทรั พย์ภ ำษี เงิน ได้รอกำรตัดบัญ ชี เกิ ดจำกผลแตกต่ ำงชั่วครำวบำงรำยกำรซึ่ งมีควำมเป็ นไปได้ค่อ นข้ำงแน่ ที่ จะใช้สิ ท ธิ
ประโยชน์ ท ำงภำษี โดยกำรประมำณกำรของผูบ้ ริ ห ำร ซึ่ งมีข้อ สมมติ ฐ ำนจำกกำรคำดกำรณ์ ผลกำไรที่ คำดว่ำจะเกิ ด ขึ้ น
ในอนำคต และปรับปรุ งด้วยปั จจัยควำมผันผวนภำยนอกอย่ำงอื่นที่คำดว่ำจะกระทบต่อประมำณผลกำไรที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้น
รวมทั้งกำรพิจำรณำกำรใช้ผลขำดทุนทำงภำษีในอดีต ซึ่งผูบ้ ริ หำรได้พิจำรณำด้วยหลักควำมระมัดระวังรอบคอบ
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ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ ข้ อสมมติฐำนและกำรใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
ง) ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกษียณอำยุ
มูล ค่ ำปั จจุ บ ัน ของภำระผูก พัน ผลประโยชน์ พ นัก งำนเมื่ อ เกษี ย ณอำยุข้ ึ น อยู่กับ หลำยปั จ จัยที่ ใช้ในกำรค ำนวณตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ ประกันภัยโดยมีขอ้ สมมติฐำนหลำยตัว รวมถึงข้อสมมติฐำนเกี่ยวกับอัตรำคิดลด กำรเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐำน
เหล่ำนี้จะส่ งผลกระทบต่อมูลค่ำของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกษียณอำยุ
บริ ษ ัท ได้พิจำรณำอัต รำคิ ดลดที่ เหมำะสมในแต่ ล ะปี ซึ่ งได้แ ก่ อ ัตรำดอกเบี้ ยที่ ควรจะใช้ในกำรกำหนดมูล ค่ ำปั จจุบ ัน ของ
ประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกษียณอำยุ ในกำรพิจำรณำอัตรำคิดลดที่
เหมำะสมบริ ษ ัท พิจำรณำใช้อ ัตรำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรั ฐบำล ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดี ยวกับสกุลเงินที่ ต้องจ่ ำยช ำระ
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ และมีอำยุครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลำที่ตอ้ งจ่ำยชำระภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
เมื่อเกษียณอำยุที่เกี่ยวข้อง
ข้อ สมมติ ฐำนหลักอื่ น ๆส ำหรั บ ภำระผูกพัน ผลประโยชน์ พนักงำนเมื่อเกษี ยณอำยุ อำ้ งอิ งกับ สถำนกำรณ์ ปั จจุบ ัน ในตลำด
ข้อมูลเพิ่มเติมเปิ ดเผยในหมำยเหตุ 20

6

กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในกำรบริ หำรทุน ของบริ ษทั นั้น เพื่อดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นงำนอย่ำงต่อเนื่ องของบริ ษัท
เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดำรงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ำงของทุนที่ เหมำะสมเพื่อลด
ต้นทุนของเงินทุน
ในกำรดำรงไว้หรื อ ปรั บ โครงสร้ ำงของทุ น บริ ษ ัท อำจปรั บ นโยบำยกำรจ่ ำยเงิน ปั นผลให้กับ ผูถ้ ื อหุ ้น กำรคืน ทุ น ให้แก่ ผถู้ ื อ หุ ้น
กำรออกหุน้ ใหม่ หรื อกำรขำยทรัพย์สินเพื่อลดภำระหนี้สิน
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ข้ อมูลตำมส่ วนงำน
บริ ษ ัทด ำเนิ นกิ จกำรใน 3 ส่ วนงำนหลัก คื อ ส่ วนงำนธุ รกิ จอสั งหำริ มทรั พย์ ส่ วนงำนธุ รกิ จพำณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce)
ซึ่ งรวมถึ ง กำรซื้ อขำยสิ นค้ำและบริ กำรออนไลน์ภำยใต้ชื่ อ เอบี ซี พ้อยท์ และกำรให้บริ กำรทำงกำรเงินผ่ำน WeChat (E-payment) และ
ส่ วนงำนให้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์และให้บริ กำรสำธำรณูปโภค
ข้อมูลเกี่ ยวกับกำรดำเนิ นงำน จำแนกตำมส่ วนงำนทำงธุ รกิ จของบริ ษทั ส ำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
ตำมลำดับ แสดงดังตำรำงต่อไปนี้
พ.ศ. 2560
ส่ วนงำนธุรกิจ
อสั งหำริมทรั พย์
บำท
รำยได้
รำยได้ระหว่ำงส่ วนงำนธุรกิจ
รวมรำยได้
ผลกำรดำเนินงำนตำมส่ วนงำน
ต้นทุนที่ไม่สำมำรถปันส่ วนได้
ขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน
รำยได้อื่น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

ส่ วนงำนธุรกิจ
พำณิชย์
ส่ วนงำนธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ เช่ ำและให้ บริกำร
บำท
บำท

54,000,000
54,000,000

4,692,407
4,692,407

26,205,436
26,205,436

84,897,843
84,897,843

67,751

(1,802,025)

(62,146,577)

(63,880,851)
(61,516,311)
(125,397,162)
693,234
(43,486,667)
(168,190,595)
(773,989)
(168,964,584)

776,099,221

181,811

-

776,281,032

ขำดทุนสุ ทธิสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
สิ นค้ำคงเหลือ (หมำยเหตุ 11)
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
(หมำยเหตุ 14)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ (หมำยเหตุ 15)
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ น

รวม
บำท

28,886,764
16,611,420
170,846,395
992,625,611
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ข้ อมูลตำมส่ วนงำน (ต่อ)
ข้อมูลเกี่ ยวกับกำรดำเนิ นงำน จำแนกตำมส่ วนงำนทำงธุ รกิ จของบริ ษทั ส ำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
ตำมลำดับ แสดงดังตำรำงต่อไปนี้ (ต่อ)
พ.ศ. 2559
ส่ วนงำนธุรกิจ
อสั งหำริมทรั พย์
บำท
รำยได้
รำยได้ระหว่ำงส่ วนงำนธุรกิจ
รวมรำยได้
ผลกำรดำเนินงำนตำมส่ วนงำน
ต้นทุนที่ไม่สำมำรถปันส่ วนได้
ขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน
รำยได้อื่น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

ส่ วนงำนธุรกิจ
พำณิชย์
ส่ วนงำนธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ เช่ ำและให้ บริกำร
บำท
บำท

29,248,000
29,248,000

5,927,499
5,927,499

11,898,880
11,898,880

47,074,379
47,074,379

(13,486,482)

(1,502,159)

(24,736,675)

(39,725,316)
(63,740,612)
(103,465,928)
9,133,321
(13,696,903)
(108,029,510)
(879,252)
(108,908,762)

ขำดทุนสุ ทธิสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
เงินลงทุนระยะสั้น (หมำยเหตุ 9)
สิ นค้ำคงเหลือ (หมำยเหตุ 11)
เงินลงทุนเผือ่ ขำย (หมำยเหตุ 13)
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
(หมำยเหตุ 14)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ (หมำยเหตุ 15)
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นในงบกำรเงินรวม

รวม
บำท

821,689,787

3,517,380

-

107,586,778
825,207,167
19,191,485
31,103,789
22,261,352
117,085,154
1,122,435,725

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
บริ ษทั มีรำยได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 จำกลูกค้ำหลำยรำย โดยลักษณะเป็ นกำรขำยปลีก และ
กำรขำยเฉพำะเจำะจงที่ไม่มีลูกค้ำรำยใหญ่
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(เดิมชื่อ “บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
8

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝำกธนำคำรระยะสั้น
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

32,646
13,134,473
13,167,119

29,542
14,923,411
14,952,953

เงินฝำกธนำคำรระยะสั้นมีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ งอยูท่ ี่ร้อยละ 0.20 - 0.63 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 0.20 - 0.63) ต่อปี
9

เงินลงทุนระยะสั้ น
เงินลงทุนระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีรำยละเอียดดังนี้
พ.ศ. 2560

เงินลงทุนเผือ่ ขำย - ตรำสำรหนี้
บวก ค่ำเผือ่ กำรปรับมูลค่ำ
รวมเงินลงทุนระยะสั้น

พ.ศ. 2559

รำคำทุน
บำท

มูลค่ ำยุติธรรม
บำท

รำคำทุน
บำท

มูลค่ ำยุติธรรม
บำท

-

-

107,157,335
429,443
107,586,778

107,586,778
107,586,778

ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เงินลงทุนระยะสั้นมีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้

รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ยอดซื้อหลักทรัพย์
ยอดขำยหลักทรัพย์
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์เผือ่ ขำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

107,586,778
20,000,000
(127,157,335)
(429,443)
-

277,167,197
287,033,845
(455,128,742)
(1,485,522)
107,586,778
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บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
10

ลูกหนี้กำรค้ ำและลูกหนี้อนื่

ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำ - ระบบกำรชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
อื่นๆ
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

1,040,530
66,672,052
67,712,582
470,504
3,849,889
374,146
72,407,121

720,043
(33,585)
686,458
3,330,778
4,905,403
43,374
8,966,013

ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้

ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่ำ 12 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

67,301,767
43,303
348,986
18,526
67,712,582
67,712,582

720,043
720,043
(33,585)
686,458
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บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
11

สิ นค้ ำคงเหลือ

ห้องชุดซื้อมำเพื่อขำย
คอนโดมิเนียมซื้อมำเพื่อขำย
สิ นค้ำซื้อมำขำยไป (สิ นค้ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
หัก ค่ำเผือ่ กำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำพำณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
รวมสิ นค้ำคงเหลือ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บำท

บำท

776,099,221
904,282
(722,471)
776,281,032

46,190,364
775,499,423
3,517,380
825,207,167

ต้นทุนของสิ นค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็ นค่ำใช้จ่ำยและรวมอยูใ่ นต้นทุนขำยเป็ นจำนวน 48,838,729 บำท (พ.ศ. 2559 : 32,010,827 บำท)
เมื่อวันที่ 9 มีนำคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ทำสัญญำจะซื้ อจะขำยที่ดิน และอำคำรเพื่อกำรโอนกิจกำรทั้งหมดกับบริ ษทั ออคิด วิลล์ จำกัด
ภำยใต้กำรโอนกิจกำรทั้งหมดตำมประมวลรัษฎำกร และจ่ำยเงินค่ำมัดจำในวันดังกล่ำวจำนวน 168 ล้ำนบำท
ตำมมติกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั เข้ำซื้ อและรับโอน
กิจกำรทั้งหมดของ บริ ษทั ออคิด วิลล์ จำกัด ด้วยมูลค่ำ 705 ล้ำนบำท ซึ่ งมีรำคำทุนเดิม 25.43 ล้ำนบำท และเมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2559 บริ ษ ัท ได้จดทะเบี ยนรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ในที่ ดิน และอำคำรจำกบริ ษ ัท ออคิด วิลล์ จำกัด รวมเป็ นจำนวนเงิน ทั้งสิ้ น
708.93 ล้ำนบำท (รวมค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งบริ ษทั บันทึกเป็ นคอนโดมิเนียมซื้อมำเพื่อขำย
เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้ทดรองจ่ำยค่ำภำษีเงินได้และภำษีธุรกิจเฉพำะให้กับ บริ ษทั ออคิด วิลล์ จำกัด จำนวน
30.16 ล้ำนบำท ซึ่งมีขอ้ ตกลงให้ชำระคืนเมื่อบริ ษทั ออคิด วิลล์ จำกัด ได้รับเงินคืนภำษีจำกรำยกำรเข้ำซื้อและรับโอนกิจกำรทั้งหมด
จำกกรมสรรพำกร ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งกำรได้รับสิ ทธิ กำรยกเว้นภำษีอำกรดังกล่ำวแล้วเมื่อวันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2559
และเมื่ อ บริ ษ ัท ออคิ ด วิล ล์ จำกัด ช ำระบัญ ชี แ ล้วเสร็ จจะน ำเงิ น ดังกล่ ำวส่ งคื น แก่ บ ริ ษ ัท อย่ำงไรก็ตำม บริ ษ ัท อยู่ระหว่ำงกำร
ถูกตรวจสอบเอกสำรกำรขอคืนภำษีเพิ่มเติมจำกกรมสรรพำกร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 คอนโดมิเนียมเพื่อขำยของบริ ษทั ถูกนำไปวำงเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
(หมำยเหตุ 18) ด้วยมูลค่ำจดจำนองจำนวน 450 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 300 ล้ำนบำท)
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บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
12

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่

ลูกหนี้กรมสรรพำกร
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
13

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

7,884,633
2,758,729
10,643,362

8,803,610
3,767,615
12,571,225

เงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนเผือ่ ขำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีรำยละเอียดดังนี้
พ.ศ. 2560

ตรำสำรหนี้
หัก ค่ำเผือ่ กำรปรับมูลค่ำ
รวมเงินลงทุนเผือ่ ขำย

พ.ศ. 2559

รำคำทุน
บำท

มูลค่ ำยุติธรรม
บำท

รำคำทุน
บำท

มูลค่ ำยุติธรรม
บำท

-

-

19,801,980
(610,495)
19,191,485

19,191,485
19,191,485

ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เงินลงทุนเผือ่ ขำยมีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้

รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ยอดขำยหลักทรัพย์
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์เผือ่ ขำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

19,191,485
(19,801,980)
610,495
-

238,512,107
(217,311,267)
(2,009,355)
19,191,485

34

บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
14

ส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
เครื่องติดตั้ง
และเครื่องใช้
สำนักงำน
บำท

ยำนพำหนะ
บำท

สิ นทรัพย์
ระหว่ ำง
ก่ อสร้ ำง
บำท

2,616,822
(634,513)
1,982,309

-

7,632,425
(1,992,561)

ส่ วนปรับปรุง
อำคำร
บำท

อุปกรณ์
บำท

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม

-

2,177,708
(501,505)

รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

-

1,676,203

2,837,895
(856,543)
1,981,352

21,856,750
(228,191)
21,628,559

1,676,203
3,284,898
(549,096)
4,412,005

1,981,352
1,364,920
(594,408)
2,751,864

1,982,309
(419,948)
1,562,361

749,000
749,000

5,639,864
27,255,568
(1,791,643)
31,103,789

21,856,750
(228,191)
21,628,559

5,462,606
(1,050,601)
4,412,005

4,202,815
(1,450,951)
2,751,864

2,616,822
(1,054,461)
1,562,361

749,000
749,000

34,887,993
(3,784,204)
31,103,789

21,856,750
(228,191)
21,628,559

5,462,606
(1,050,601)
4,412,005

4,202,815
(1,450,951)
2,751,864

2,616,822
(1,054,461)
1,562,361

749,000
749,000

34,887,993
(3,784,204)
31,103,789

21,628,559
662,627
749,000
(1,152,125)
21,888,061

4,412,005
219,157
(1,115,630)
3,515,532

2,751,864
473,727
(24,012)
(861,968)
2,339,611

1,562,361
(418,801)
1,143,560

749,000
(749,000)
-

31,103,789
1,355,511
(24,012)
(3,548,524)
28,886,764

23,268,377
(1,380,316)
21,888,061

5,681,763
(2,166,231)
3,515,532

4,586,183
(2,246,572)
2,339,611

2,616,822
(1,473,262)
1,143,560

-

36,153,145
(7,266,381)
28,886,764

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
กำรซื้อเพิ่มขึ้น
ค่ำเสื่ อมรำคำ (หมำยเหตุ 22)
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
กำรซื้อเพิม่ ขึ้น
กำรโอนเข้ำ (ออก)
กำรจำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำ (หมำยเหตุ 22)
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

รวม
บำท

5,639,864
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บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
14

ส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
ค่ำเสื่ อมรำคำของส่ วนปรั บ ปรุ งอำคำรจำนวน 1,152,125 บำท (พ.ศ. 2559 : 228,191 บำท) ได้รวมอยู่ในต้นทุ น จำกกำรให้เช่ ำและ
บริ กำร และค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์อื่นจำนวน 2,396,399 บำท (พ.ศ. 2559 : 1,563,452 บำท) ได้รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
สิ นทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่บริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่ำซึ่งรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้นประกอบด้วยยำนพำหนะ มีรำยละเอียดดังนี้

รำคำทุนของสิ นทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ
15

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

2,616,822
(1,473,262)
1,143,560

2,616,822
(1,054,461)
1,562,361

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ำย (หมำยเหตุ 22)
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บำท

โปรแกรม
ระหว่ ำงกำรติดตั้ง
บำท

รวม
บำท

27,158,975
(3,145,636)
24,013,339

2,325,000
2,325,000

29,483,975
(3,145,636)
26,338,339

24,013,339
308,161
(5,596,148)
18,725,352

2,325,000
1,211,000
3,536,000

26,338,339
1,519,161
(5,596,148)
22,261,352

27,467,136
(8,741,784)
18,725,352

3,536,000
3,536,000

31,003,136
(8,741,784)
22,261,352
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บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
15

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ (ต่อ)

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ค่ำตัดจำหน่ำย (หมำยเหตุ 22)
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุ ทธิ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บำท

โปรแกรม
ระหว่ ำงกำรติดตั้ง
บำท

รวม
บำท

27,467,136
(8,741,784)
18,725,352

3,536,000
3,536,000

31,003,136
(8,741,784)
22,261,352

18,725,352
(5,649,932)
13,075,420

3,536,000
3,536,000

22,261,352
(5,649,932)
16,611,420

27,467,136
(14,391,716)
13,075,420

3,536,000
3,536,000

31,003,136
(14,391,716)
16,611,420

ค่ำตัดจำหน่ำยจำนวน 5,649,932 บำท (พ.ศ. 2559 : 5,596,148 บำท) ได้รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
16

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่

ค่ำสิ ทธิกำรเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ
หัก ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำสิ ทธิกำรเช่ำ
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

48,364,734
(9,884,641)
42,800
38,522,893

35,046,157
452,906
35,499,063

เมื่ อ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ำยน พ.ศ. 2559 บริ ษ ัท ได้ท ำสั ญ ญำเช่ ำ 30 ปี นับ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 ถึ งวัน ที่ 30 พฤศจิ ก ำยน
พ.ศ. 2589 เพือ่ ดำเนินธุรกิจให้เช่ำพื้นที่และให้บริ กำรทำงสำธำรณูปโภค
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บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
17

เจ้ ำหนี้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี้อนื่

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - ระบบกำรชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำเอบีซีพอ้ ยท์
รำยได้รับล่วงหน้ำ
เงินประกันผลงำน
เจ้ำหนี้อื่น
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
18

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

1,567,723
65,988,546
41,061,516
9,490,487
201,241
265,647
3,091,963
508,763
122,175,886

1,622,144
23,687,172
2,587,959
138,204
223,331
3,091,963
1,685,707
33,036,480

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

431,541,494
341,805
431,883,299

235,327,701
321,148
235,648,849

732,252
732,252
432,615,551

250,000,000
1,074,321
251,074,321
486,723,170

เงินกู้ยืม

รำยกำรหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ส่ วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
รวมเงินกูย้ มื หมุนเวียน
รำยกำรไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุ ทธิ
รวมเงินกูย้ มื ไม่หมุนเวียน
รวมเงินกูย้ มื

38

บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
18

เงินกู้ยืม (ต่อ)
กำรเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินในระหว่ำงปี แสดงไว้ดงั ต่อไปนี้

รำคำตำมบัญชีตน้ ปี
เงินกูย้ มื เพิ่มระหว่ำงปี
หัก ต้นทุนในกำรจัดทำรำยกำรเงินกูย้ มื
จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื
จ่ำยชำระคืนดอกเบี้ย
ปรับปรุ งส่ วนลดตัว๋ แลกเงิน
ปรับปรุ งอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

235,327,701
490,000,000
(13,782,120)
(290,000,000)
(9,872,876)
4,672,299
15,196,490
431,541,494

229,804,681
5,523,020
235,327,701

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

250,000,000
(250,000,000)
-

250,000,000
250,000,000

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

431,541,494
-

235,327,701
-

431,541,494

250,000,000
485,327,701

กำรเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินในระหว่ำงปี แสดงไว้ดงั ต่อไปนี้

รำคำตำมบัญชีตน้ ปี
เงินกูย้ มื เพิ่มระหว่ำงปี
จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื
รำคำตำมบัญชีปลำยปี
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว
รวมเงินกูย้ ืม

39

บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
18

เงินกู้ยืม (ต่อ)
ระยะเวลำครบกำหนดของเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน (ไม่รวมหนี้สินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว) มีดงั ต่อไปนี้

ครบกำหนดภำยใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
ครบกำหนดภำยใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

431,541,494
431,541,494

235,327,701
250,000,000
485,327,701

รำยละเอียดของเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงั นี้
อัตรำดอกเบีย้ ที่แท้ จริง (ร้ อยละ)
ประเภทเงินกู้
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยำว

วันครบกำหนดชำระ
17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560
7 กรกฎำคม พ.ศ. 2560
21 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
29 มิถุนำยน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2560
13.50
-

พ.ศ. 2559
7.50
7.50
MLR-1

กำรชำระดอกเบีย้
รำยเดือน
รำยเดือน
ทุก 3 เดือน
รำยเดือน

มูล ค่ ำยุติธรรมของเงิน กู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบัน กำรเงิน มีมูล ค่ ำเท่ ำกับ รำคำตำมบัญชี เนื่ อ งจำกผลกระทบของอัตรำคิดลดไม่มี
สำระสำคัญ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินมีหลักประกันเป็ นคอนโดมิเนียมซื้อมำเพื่อขำยของบริ ษทั ที่ได้มำจำกกำรโอนกิจกำรทั้งหมดซึ่ง
ค้ ำประกันด้วยมูลค่ำจดจำนองเป็ นจำนวนเงิน 450 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 300 ล้ำนบำท)
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยซึ่งบันทึกเป็ นหนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน มีดงั ต่อไปนี้

ครบกำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี
ครบกำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินในอนำคตของสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
มูลค่ำปัจจุบนั ของหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
- ส่ วนที่หมุนเวียน
- ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

399,252
755,712
(80,907)
1,074,057

399,252
1,154,965
(158,748)
1,395,469

341,805
732,252
1,074,057

321,148
1,074,321
1,395,469
40

บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
18

เงินกู้ยืม (ต่อ)
มูลค่ำปัจจุบนั ของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินมีรำยละเอียดดังนี้

ครบกำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี
ครบกำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

341,805
732,252
1,074,057

321,148
1,074,321
1,395,469

บริ ษทั ได้ทำสัญญำเช่ำกำรเงินระยะยำวเพื่อเช่ำยำนพำหนะกับบริ ษทั ลีสซิ่งแห่ งหนึ่ ง โดยมีระยะเวลำ 5 ปี และบริ ษทั มีสิทธิเลือกซื้ อ
ยำนพำหนะดังกล่ำวจำกผูใ้ ห้เช่ำเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญำเช่ำ
วงเงินกู้ยืม
บริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้ดงั ต่อไปนี้

อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว
- ครบกำหนดภำยใน 1 ปี
- ครบกำหนดเกิน 1 ปี
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
- ครบกำหนดภำยใน 1 ปี
- ครบกำหนดเกิน 1 ปี

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

-

50,000,000

10,000,000
10,000,000

50,000,000

41

บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
19

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์ภำยใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่ำ 12 เดือน
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่จะจ่ำยชำระภำยใน 12 เดือน
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่จะจ่ำยชำระเกินกว่ำ 12 เดือน

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุ ทธิ

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

-

36,210
36,210

(760,531)
(1,106,225)
(1,866,756)

(40,442)
(1,088,535)
(1,128,977)

(1,866,756)

(1,092,767)

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

(1,092,767)
(773,989)
(1,866,756)

(912,490)
(879,252)
698,975
(1,092,767)

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษีเงินได้รอตัดบัญชี มีดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกรำคม
ลดในกำไรหรื อขำดทุน (หมำยเหตุ 23)
เพิ่มในกำไรหรื อขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
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บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
19

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีในระหว่ำงปี มีดงั นี้
กำรวัดมูลค่ ำ
ภำระผูกพัน
เงินลงทุนเผื่อขำย ผลประโยชน์ พนักงำน
บำท
บำท
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
ลดในกำไรหรื อขำดทุน
เพิ่มในกำไรหรื อขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

36,210
36,210

323,303
(323,303)
-

323,303
(323,303)
36,210
36,210

36,210
(36,210)
-

-

36,210
(36,210)
-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560
ลดในกำไรหรื อขำดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

กำรวัดมูลค่ ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
บำท
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
เพิ่ม(ลด)ในกำไรหรื อขำดทุน
เพิ่มในกำไรหรื อขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560
ลดในกำไรหรื อขำดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

รวม
บำท

สั ญญำเช่ ำ
กำรเงิน ค่ ำตัดจำหน่ ำย
บำท
บำท

รวม
บำท

(824,140)
161,375
662,765
-

(47,600)
(23,641)
(71,241)

(364,053)
(693,683)
(1,057,736)

(1,235,793)
(555,949)
662,765
(1,128,977)

-

(71,241)
(55,194)
(126,435)

(1,057,736)
(682,585)
(1,740,321)

(1,128,977)
(737,779)
(1,866,756)

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนและรำยกำรขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ได้
ไม่เกินจำนวนที่เป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทำงภำษีน้ นั บริ ษทั มีรำยกำรขำดทุน
ทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ยกไป เพื่อหักกลบกับกำไรทำงภำษีในอนำคตเป็ นจำนวนเงิน 166.19 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 111.26 ล้ำนบำท)
ซึ่งจะสิ้ นสุ ดระยะเวลำกำรหักกลบกันระหว่ำงใน พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564
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บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
20

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
จำนวนที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดงั นี้

มูลค่ำปัจจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
หนี้สินที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

3,592,363
3,592,363

2,136,325
2,136,325

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

2,136,325
1,256,297
45,500
3,438,122

1,616,515
1,226,854
43,812
2,887,181

11,421
52,762
90,058
154,241

(256,053)
135,060
(471,313)
(592,306)

-

(158,550)

3,592,363

2,136,325

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ระหว่ำงปี มีดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกรำคม
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
กำรวัดมูลค่ำใหม่
ผลขำดทุน(กำไร)ที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ผลขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน
ผลขำดทุน(กำไร)ที่เกิดจำกประสบกำรณ์
กำรจ่ำยชำระเงิน
จ่ำยชำระผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
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บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
20

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน (ต่อ)
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่รับรู้ในกำไรหรื อขำดทุนสำหรับแต่ละรำยกำร ดังนี้

ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม (แสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน)

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

1,256,297
45,500
1,301,797

1,226,854
43,812
1,270,666

ค่ำใช้จ่ำยจำนวน 73,320 บำท (พ.ศ. 2559 : 67,741 บำท) ได้แสดงอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และจำนวน 1,228,477 บำท (พ.ศ. 2559 :
1,202,925 บำท) ได้แสดงอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรตำมลำดับ
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ดังนี้

กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

154,241

(592,306)

พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

พ.ศ. 2559
ร้ อยละ

1.74
4.00
0 - 36.00

2.13
4.00
0 - 21.00

ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็ นดังนี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คำดไว้
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน
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บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
20

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน (ต่อ)
กำรวิเครำะห์ ควำมอ่อนไหวของข้ อสมมติฐำนหลักในกำรคำนวณ
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ พนักงำน
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

พ.ศ. 2559
ร้ อยละ

(3.60)
3.86

(4.25)
4.56

อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1

3.52
(3.36)

4.16
(3.95)

อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1

(3.83)
0.91

(4.56)
1.16

สมมติฐำนทำงกำรเงิน
อัตรำคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนี้อำ้ งอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ขอ้ สมมติอื่นคงที่ ในทำงปฏิบตั ิสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
ยำกที่จะเกิ ดขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอำจมีควำมสัมพันธ์กัน ในกำรคำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ ที่ กำหนดไว้ที่ มีต่อ กำรเปลี่ ยนแปลงในข้อ สมมติ ห ลักได้ใช้วิธีเดี ยวกับ (มูล ค่ ำปั จจุ บ ัน ของภำระผูกพันโครงกำร
ผลประโยชน์ ที่ ก ำหนดไว้ค ำนวณด้ว ยวิธี คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ วยที่ ป ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วัน สิ้ น รอบ
ระยะเวลำรำยงำน)ในกำรคำนวณหนี้สินบำเหน็จบำนำญที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
วิธีกำรและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในกำรจัดทำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจำกปี ก่อน
กำรวิเครำะห์กำรครบกำหนดของกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่ไม่มีกำรคิดลด :
ภำยใน 1 ปี ระหว่ ำง 1 - 3 ปี ระหว่ ำง 3 - 5 ปี
บำท
บำท
บำท

เกินกว่ ำ 5 ปี
บำท

รวม
บำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
รวม

85,800
85,800

1,293,234
1,293,234

4,416,561
4,416,561

38,049,927
38,049,927

43,845,522
43,845,522

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
รวม

-

3,131,560
3,131,560

2,905,025
2,905,025

50,085,493
50,085,493

56,122,078
56,122,078
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บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท แอสเซท ไบร์ ท จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
21

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
จดทะเบียนเพิ่มทุน
จดทะเบียนลดทุน
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560
จดทะเบียนลดทุน
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

ทุนที่ออกและชำระแล้ว
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
จดทะเบียนเพิ่มทุน
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560
จดทะเบียนลดทุน
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

จำนวนหุ้น
หุ้น

หุ้นสำมัญ
บำท

รวม
บำท

11,817,878,375
645,300,000
(645,300,000)
11,817,878,375

1,181,787,838
64,530,000
(64,530,000)
1,181,787,838

1,181,787,838
64,530,000
(64,530,000)
1,181,787,838

11,817,878,375
(9,454,302,700)
2,363,575,675

1,181,787,838
1,181,787,838

1,181,787,838
1,181,787,838

จำนวนหุ้น
หุ้น

หุ้นสำมัญ
บำท

ส่ วนเกินมูลค่ ำ
หุ้นสำมัญ
บำท

7,902,000,000
7,902,000,000

790,200,000
790,200,000

36,500,000
36,500,000

826,700,000
826,700,000

7,902,000,000
(6,321,600,000)
1,580,400,000

790,200,000
790,200,000

36,500,000
36,500,000

826,700,000
826,700,000

รวม
บำท

ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุ มตั ิเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้
โดยกำรรวมหุน้ จำกเดิมหุน้ ละ 0.10 บำทต่อหุน้ เป็ นหุน้ ละ 0.50 บำทต่อหุน้ ซึ่งมีผลทำให้จำนวนทุนที่ออกและชำระแล้วของบริ ษทั
ลดลงจำก 7,902,000,000 หุ ้น เป็ น 1,580,400,000 หุ ้น และจำนวนทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริ ษทั ลดลงจำก 11,817,878,375 หุ ้น
เป็ น 2,363,575,675 หุ ้น ตำมล ำดับ รวมถึ งกำรปรั บ รำคำและอัต รำกำรให้สิ ท ธิ ของใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้น ทั้งนี้ บริ ษ ัท ได้
จดทะเบียนกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฏำคม พ.ศ. 2560
ตำมมติกำรประชุ มวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิให้ลดทุนจดทะเบียน
จำนวน 64,530,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 1,246,317,838 บำท เป็ นจำนวน 1,181,787,838 บำท โดยกำรตัดหุน้ สำมัญที่ยงั มิได้
ออกจำหน่ ำยจำนวน 645,300,000 หุ ้น มูล ค่ำหุ ้น ละ 0.10 บำท เป็ นจำนวนทั้งสิ้ น 64,530,000 บำท เนื่ องจำกบริ ษ ัทเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขกำรรับโอนกิจกำรทั้งหมดของบริ ษทั ออคิด วิลล์ จำกัด โดยชำระเป็ นเงินสดแทนกำรแลกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ของบริ ษทั
ทั้งนี้บริ ษทั ได้จดทะเบียนกำรลดทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
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บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหำชน)
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21

ทุนเรือนหุ้น (ต่อ)
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ตลำดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยได้รับ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ หุ ้น สำมัญ (ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ครั้ งที่ 1 หรื อ ABC-W1)
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 12 มกรำคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ออก และเสนอขำย
จำนวนหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
รำคำกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

อัตรำกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ

อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

ระบุชื่อผูถ้ ือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้
658,500,000 หน่วย
จำนวน 131,700,000 หุน้ (มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.50 บำท)
0.00 บำท
2.41 บำทต่อหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.50 บำท (รำคำใช้สิทธิน้ ีมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป ทั้งนี้อำจเปลี่ยนแปลง
ในภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ )
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 0.622 หุน้
(อัตรำกำรใช้สิทธิน้ ีมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 26 กรกฎำคม พ.ศ. 2560
เป็ นต้นไป ทั้งนี้ อำจเปลี่ยนแปลงในภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ )
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิสำมำรถใช้สิทธิได้ครั้งเดียว ณ วันสิ้ นสุ ดของ
กำรใช้สิทธิ
วันที่ 11 กันยำยน พ.ศ. 2557
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิสำมำรถใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้ในวัน
ทำกำรสุ ดท้ำยของเดือนมิถุนำยน และเดือนธันวำคม ตลอดอำยุของ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิในแต่ละปี โดยเริ่ มต้นกำรใช้สิทธิครั้งแรกได้ต้ งั แต่ที่
3 นับจำกวันออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่งจะเริ่ ม ณ วันทำกำรสุ ดท้ำยของ
เดือนธันวำคม พ.ศ. 2560 และวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ำยจะตรง
กับวันที่ใบสำคัญแสดงสิ ทธิมีอำยุครบ 5 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 10 กันยำยน
พ.ศ. 2562
5 ปี (ตั้งแต่วนั ที่ 11 กันยำยน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 10 กันยำยน พ.ศ. 2562)
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ทุนเรือนหุ้น (ต่อ)
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (ต่อ)
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 3 มีนำคม พ.ศ. 2558 และตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ประจำปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2558 ได้มีกำรอนุมตั ิกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
ของบริ ษทั (ใบสำคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 2 หรื อ ABC-W2) ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ระบุชื่อผูถ้ ือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้
อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ออก และเสนอขำย จำนวน 1,756,000,000 หน่วย (โดยมีจำนวนคงเหลือที่ยงั ไม่นำมำจัดสรรอีก
1,392 หน่วย)
จำนวนหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จำนวน 351,200,000 หุน้ (มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.50 บำท)
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
0.00 บำท
รำคำกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
7.50 บำทต่อหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.50 บำท (อำจเปลี่ยนแปลงในภำยหลัง
ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ )
อัตรำกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 0.20 หุ ้น
(อำจเปลี่ยนแปลงในภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ )
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
วันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2558
ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้ในวันทำกำร
สุ ดท้ำยของเดือนมิถุนำยน และธันวำคม ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิใน
แต่ละปี โดยเริ่ มต้นกำรใช้สิทธิครั้งแรกได้ต้ งั แต่ปีที่ 3 นับจำกวันออกใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ และวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ำยจะตรงกับวันที่ใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิมีอำยุครบ 5 ปี และในกรณี ที่วนั กำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ำย
ตรงกับวันหยุดทำกำรของบริ ษทั ให้เลื่อนวัน
อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
5 ปี (ตั้งแต่วนั ที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 5 มิถุนำยน พ.ศ. 2563)
ตลำดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยได้รับ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ หุ ้น สำมัญ (ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ครั้ งที่ 2 หรื อ ABC-W2)
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกเป็ นวันที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 กิจกำรได้มีกำรเปลี่ยนชื่อย่อของบริ ษทั ที่ใช้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ จำกเดิม “ABC” เป็ น
“DIGI” รวมถึงชื่อย่อของใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ จำก “ABC-W1” และ “ABC-W2” เป็ น “DIGI-W1” และ “DIGI-W2”
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ยังไม่มีกำรแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
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ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

48,203,663
53,374,344
35,969,535
3,548,524
5,649,932
2,426,538
6,130,467
6,087,004
19,858,794
4,839,912

(740,881,421)
84,858
775,499,423
26,687,172
31,210,119
1,791,643
5,596,148
1,251,990
10,635,258
10,240,998
8,978,710
1,112,121

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

-

-

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี :
รำยกำรที่เกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
รวมภำษีเงินได้รอตัดบัญชี

773,989
773,989

879,252
879,252

รวมค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

773,989

879,252

กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
ซื้อสิ นค้ำมำเพื่อขำย
ซื้อคอนโดมิเนียมมำเพื่อขำย
ค่ำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำ (หมำยเหตุ 14)
ค่ำตัดจำหน่ำย (หมำยเหตุ 15)
ค่ำตัดจำหน่ำยสิ ทธิกำรเช่ำ
ค่ำโฆษณำและค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ งเสริ มกำรขำย
ค่ำบริ กำรวิชำชีพ
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำภำษีโรงเรื อน
23

ภำษีเงินได้

ภำษีเงินได้งวดปัจจุบัน :
ภำษีเงินได้งวดปัจจุบนั สำหรับกำไรทำงภำษีสำหรับปี
รวมภำษีเงินได้งวดปัจจุบัน
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ภำษีเงินได้ (ต่อ)
ภำษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภำษีของบริ ษทั มียอดจำนวนเงินที่แตกต่ำงจำกกำรคำนวณกำไรทำงบัญชี โดยมีรำยละเอียดดังนี้ :

ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้
ภำษีคำนวณจำกอัตรำภำษีร้อยละ 20
(พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20)
ผลกระทบ
รำยได้ที่ตอ้ งเสี ยภำษี
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถหักภำษี
ค่ำใช้จ่ำยที่หกั ภำษีเงินได้เพิ่ม
ขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

(168,190,595)

(108,029,510)

(33,638,119)

(21,605,902)

108,987
1,676,135
(610,335)
33,237,321
773,989

378,610
1,155,998
(773,214)
21,723,760
879,252

อัตรำภำษีเงินได้ถวั เฉลี่ยเป็ นร้อยละ 0.46 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ - 0.82)
24

ขำดทุนต่ อหุ้น
ขำดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรขำดทุนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ด้วยจำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ถือ
โดยผูถ้ ือหุน้ ในระหว่ำงปี
ปรับปรุ งใหม่
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
ขำดทุนสุ ทธิสำหรับปี ที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริ ษทั (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ (หุน้ )
ขำดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุน้ )

(168,964,584)
1,580,400,000
(0.107)

(108,908,762)
1,580,400,000
(0.069)

ณ วันที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้จดทะเบียนกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิ ชย์โดยเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
หุน้ ที่ตรำไว้จำกเดิมหุ ้นละ 0.10 บำทต่อหุ ้น เป็ นหุ ้นละ 0.50 บำทต่อหุน้ ซึ่ งมีผลให้จำนวนหุ ้นที่ออกและชำระแล้วของบริ ษทั ลดลง
จำก 7,902,000,000 หุ ้น เป็ น 1,580,400,000 หุ ้น ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุขอ้ 21 บริ ษทั จึงต้องปรับปรุ งจำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ ำหนัก ในปี พ.ศ. 2559 เพื่อคำนวณขำดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำนใหม่
บริ ษทั ไม่มีกำรออกหุน้ สำมัญเทียบเท่ำปรับลดในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
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25

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
กิ จกำรและบุ คคลที่ มีค วำมสั ม พัน ธ์กับ บริ ษ ัท ไม่ว่ำทำงตรงหรื อ ทำงอ้อ ม โดยผ่ำนกิ จกำรอื่ น แห่ งหนึ่ งหรื อ มำกกว่ำหนึ่ งแห่ ง
โดยที่บุคคลหรื อกิจกำรนั้นมีอำนำจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึง
บริ ษทั ที่ดำเนินธุรกิจกำรลงทุน บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน ถือเป็ นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ร่ วมและบุคคล
ที่เป็ นเจ้ำของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิออกเสี ยงของบริ ษทั ซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญเหนื อกิจกำร ผูบ้ ริ หำรสำคัญรวมทั้งกรรมกำร
และพนักงำนของบริ ษทั ตลอดจนสมำชิ กในครอบครั วที่ ใกล้ชิดกับ บุคคลเหล่ำนั้น กิ จกำรและบุคคลทั้งหมดถือเป็ นบุ คคลหรื อ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันซึ่ งอำจมีข้ ึน ได้ตอ้ งคำนึ งถึงรำยละเอียดของควำมสัมพันธ์
มำกกว่ำรู ปแบบควำมสัมพันธ์ตำมกฎหมำย
บริ ษทั ถือหุ ้นโดยกลุ่มตระกูลรังรองธำนินทร์ ในสัดส่ วนร้อยละ 60.32 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 65.94) จำนวนหุ ้นที่เหลือร้อยละ 39.68
(พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 34.06) ถือโดยบุคคลทัว่ ไป และรำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรสำคัญของบริ ษทั สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีรำยละเอียดดังนี้
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

10,481,068
1,033,793
11,514,861

10,615,233
406,745
11,021,978
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26

ภำระผูกพัน
ก)

ภำระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัดเพื่อใช้ เป็ นรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ภำระผูกพัน ที่เป็ นข้อผูกมัด ณ วันที่ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่เกี่ ยวข้องกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนซึ่ งยังไม่ได้รับ รู้ ในงบกำรเงิน
มีดงั นี้

อสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำยรอกำรพัฒนำ
ข)

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

7,267,720

7,267,720

ภำระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัดตำมสั ญญำ
ภำระผูก พัน ที่ เป็ นข้อ ผูกมัด ณ วัน ที่ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ สั ญ ญำเช่ ำดำเนิ น งำนและสั ญ ญำบริ กำรที่
ไม่สำมำรถยกเลิกได้ มีดงั นี้

ตำมสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
ภำยใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ตำมสั ญญำบริกำร
ภำยใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
ค)

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

38,700,000
38,700,000

53,400,000
19,200,000
72,600,000

1,697,884
94,594
1,792,478

6,247,316
253,160
6,500,476

40,492,478

79,100,476

หนังสื อคำ้ ประกันของธนำคำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั มีหนังสื อค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำร เพื่อรับชำระเงินค่ำน้ ำประปำโดยเรี ยกเก็บเงิน
ผ่ำนบัญชี บตั รเอบีซี พอ้ ยท์จำนวน 500,000 บำท เพื่อ ชำระค่ำบริ กำรสำธำรณู ปโภคจำนวน 2,440,000 บำท เพื่อชำระเงิน
ค่ ำสิ น ค้ำและ/หรื อ ค่ ำบริ กำรจำนวน 2,000,000 บำท และเพื่ อ ให้บ ริ กำรชำระเงิน ระบบออนไลน์ และออฟไลน์ จำนวน
1,010,000 บำท รวมเป็ นจำนวนทั้งสิ้ น 5,950,000 บำท (พ.ศ. 2559 : 14,940,000 บำท) ทั้งนี้ บริ ษทั ต้องนำเงินฝำกธนำคำร
มำใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ ำประกัน
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