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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ากดั (มหาชน) 
 
 

ควำมเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินของบริษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ากัด (มหาชน) (บริษทั) แสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  
 

งบกำรเงนิทีต่รวจสอบ 
 

งบการเงินของบริษทัประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของ 
ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้
ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ  ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ  
งบการเงินส าหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเร่ือง การแสดงมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เก่ียวข้องกับสิทธิการเช่าเป็นเร่ืองส าคัญในการ
ตรวจสอบและไดน้ าเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้ งน้ี 
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองน้ี 



 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วธีิกำรตรวจสอบ 
  

การแสดงมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีเกีย่วข้องกบัสิทธิการเช่า 
 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินตามนโยบายการบญัชี ขอ้ 2.10  
เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ข้อ 13 ส่วนปรับปรุงอาคารและ
อุปกรณ์-สุทธิ และขอ้ 15 สิทธิการเช่าจ่ายล่วงหนา้ 
 
บริษัทมีสัญญาเช่าและให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของอาคาร ABC 
World (“สัญญาเช่า”) ซ่ึงสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าว
มีมูลค่าตามบัญชีก่อนการรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
จ  านวน 84.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.66  ของสินทรัพยร์วม
ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
ระหว่างปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการของบริษทัได้มีมติอนุมติัการ
ยกเลิกสัญญาเช่าดงักล่าวก่อนครบก าหนดเวลาตามสัญญาเช่า ซ่ึงมี 
ผลบังคับอย่างสมบูรณ์ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 บริษัทจึง
พิจารณาผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์เก่ียวข้องกับ
สัญญาเช่าน้ี 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผูบ้ริหารไดพิ้จารณาบันทึกค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ี เก่ียวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวทั้ ง
จ  านวน โดยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพ่ิมเป็น
จ านวน 84.48 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของปี ซ่ึงเป็น
การดอ้ยค่าของสิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า และส่วนปรับปรุงอาคาร 
และอุปกรณ์  จ  านวน 62.82 ลา้นบาท และจ านวน 21.66 ลา้นบาท
ตามล าดบั ทั้งน้ีบริษทัไดก้ลบัรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากการบนัทึก
ค่าเช่าตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่าเป็นจ านวน 
54.09 ลา้นบาท 
 
ขา้พเจา้ให้ความส าคญัต่อการตรวจสอบเร่ืองน้ี เน่ืองจากมูลค่าของ
สินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกับสัญญาเช่าเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญัต่อ 
งบการเงิน โดยสินทรัพยด์งักล่าวเป็นสินทรัพยห์ลกัของส่วนงาน
ธุรกิจใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละใหบ้ริการสาธารณูปโภค 
 

 
 

วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญัของขา้พเจา้ ประกอบดว้ย 
 

• ไดรั้บและตรวจทานรายงานการประชุมของกรรมการท่ีอนุมติั
การยกเลิกสัญญาเช่าและหนงัสือบอกเลิกสัญญาเช่า 

 
• ทดสอบความครบถว้นของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสัญญาเช่าในงบการเงินโดยการตรวจสอบกับสัญญาเช่า 
ทะเบียนทรัพยสิ์น และรายละเอียดยอดคงเหลือท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
• อ่านสัญญาเช่าและพิจารณาภาระผูกพนัเพ่ิมเติมท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบก าหนดเวลาตามสัญญาเช่า   

 
• ทดสอบการค านวณการวดัมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สัญญาเช่าและส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสัญญาเช่า 

 
• พิจารณาความเหมาะสมของการบันทึกบัญชีของการกลับ
รายการหน้ีสินท่ีเกิดจากการบนัทึกค่าเช่า 

 
จากการปฏิบติังานดงักล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้พบว่าการประเมิน
มูลค่าของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกับสัญญาเช่าของผูบ้ริหารนั้น
สมเหตุสมผลและเป็นไปตามหลกัฐานท่ีมีอยู ่

  

 



 

ข้อมูลและเหตกุำรณ์ทีเ่น้น 
 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27 ท่ีอธิบายถึงเร่ืองอตัราส่วนของส่วนของเจา้ของต่อทุนช าระแลว้ของบริษัท
เท่ากบัร้อยละ 21 ซ่ึงเป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีส่วนของเจา้ของมีค่านอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของทุนช าระแลว้ และเป็นเหตุให้ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยยงัคงใช้มาตรการด าเนินการเพ่ือเตือนผูล้งทุนโดยการข้ึนเคร่ืองหมาย C (Caution) ไวท่ี้หลักทรัพยจ์ดทะเบียน 
ของบริษทั ทั้งน้ี ความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองท่ีขา้พเจา้ใหข้อ้สังเกตน้ี 
 
ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน 
ของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคัญ 
กบังบการเงิน หรือกับความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัหรือไม่  
 

เม่ือข้าพเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากข้าพเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจา้ต้องส่ือสาร 
เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ควำมรับผดิชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงนิ  
 

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี 
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงิน กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
การด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจ 
ท่ีจะเลิกบริษทั หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 



 

ควำมรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของ
ขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจ 
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ 
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง  
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง 
อนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการ 
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยกรรมการ  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีไดรั้บ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย
อย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน 
ท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 
ท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจา้ข้ึนอยู่กับ
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ 
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 



 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง 
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระ 
และไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในปีปัจจุบนั
และก าหนดเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผู ้สอบบัญชีเว ้นแต่กฎหมายหรือ 
ขอ้บังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสาร 
เร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชำญชัย  ชัยประสิทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 
กรุงเทพมหานคร 
26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 



บริษทั ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ บำท บำท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 12,559,224 13,167,119

เงินลงทุนระยะสั้น 9 111,257,506 -

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10 8,106,490 72,407,121

สินคา้คงเหลือ 11 250,058 776,281,032

เงินทดรองจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนกิจการทั้งหมด 11 30,155,900 30,155,900

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12 10,221,299 10,643,362

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 172,550,477 902,654,534

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 26 ค) 31,002,684 5,950,000

ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 13 4,988,719 28,886,764

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 14 1,953,644 16,611,420

สิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า 15 - 38,480,093

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,502,511 42,800

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 40,447,558 89,971,077

รวมสินทรัพย์ 212,998,035 992,625,611

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ ______________________________________     กรรมการ ______________________________________
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บริษทั ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ บำท บำท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลภายนอก 17 - -

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 - 431,541,494

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 19,996,736 122,175,886

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17, 24 ก) - -

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 732,252 341,805

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12,913,363 -

ประมาณการหน้ีสินจากสญัญาท่ีสร้างภาระ 15 1,738,995 -

เงินประกนัรับ 4,863,985 -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 972,974 1,793,333

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 41,218,305 555,852,518

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 17 - 732,252

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 18 160,956 1,866,756

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 1,858,395 3,592,363

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 4,698,124

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,019,351 10,889,495

รวมหนีสิ้น 43,237,656 566,742,013

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ บำท บำท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรือนหุ้น 20

ทุนจดทะเบียน

  หุ้นสามญัจ านวน 2,363,575,675 หุ้น 

    มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 1,181,787,838 1,181,787,838

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

   หุ้นสามญัจ านวน 1,580,400,000 หุ้น

      มูลค่าท่ีไดรั้บช าระแลว้หุ้นละ 0.50 บาท 790,200,000 790,200,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 20 36,500,000 36,500,000

ส่วนเกินทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 25 61,161,480 -

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (726,399,006) (409,114,307)

รวมส่วนของเจ้ำของ 169,760,379 425,883,598

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 212,998,035 992,625,611

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดจิิตอลเทค แพลนเนต็ จ ำกัด (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ บำท บำท

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 833,094,213 84,897,843
ตน้ทุนจากการขายและใหบ้ริการ (888,623,916) (127,698,745)

ขำดทุนขั้นต้น (55,529,703) (42,800,902)

รายไดอ่ื้น 11,752,554 693,234
คา่ใชจ่้ายในการขาย (83,042,340) (23,232,790)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (127,853,273) (59,363,470)
ตน้ทุนทางการเงิน (42,797,686) (43,486,667)

ขำดทุนก่อนภำษเีงินได้ (297,470,448) (168,190,595)
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (21,890,849) (773,989)

ขำดทุนสุทธิส ำหรับปี (319,361,297) (168,964,584)

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน :
รำยกำรที่จะไม่จัดประเภทรำยกำรใหม่ไปยังก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง :
การวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน 19 2,076,598 (154,241)

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 2,076,598 (154,241)

รำยกำรที่จะจัดประเภทรำยกำรใหม่ไปยังก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง :
การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ของเงินลงทุนเผ่ือขาย - 54,176

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - 54,176

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี 2,076,598 (100,065)

ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (317,284,699) (169,064,649)

ขำดทุนต่อหุ้น 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 23 (0.2021) (0.1069)

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น (หุ้น) 1,580,400,000 1,580,400,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

องค์ประกอบอ่ืน 

ของส่วนของเจ้ำของ

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

ส่วนเกนิทุน จัดสรรแล้ว

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ จำกกำรจ่ำยโดย - ทุนส ำรอง รวม

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้นสำมัญ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตำมกฎหมำย ยังไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผ่ือขำย ส่วนของเจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 790,200,000 36,500,000 - 8,297,905 (239,995,482) (54,176) 594,948,247

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี - - - - (169,118,825) 54,176 (169,064,649)

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 790,200,000 36,500,000 - 8,297,905 (409,114,307) - 425,883,598

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

ส่วนเกินทนุจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้ป็นเกณฑ์ 25 - - 61,161,480 - - - 61,161,480

ขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี - - - - (317,284,699) - (317,284,699)

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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

ก ำไร(ขำดทุน)สะสม
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บริษทั ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ บำท บำท

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (297,470,448) (168,190,595)
รายการปรับปรุง
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 10 268,830 -
ค่าเส่ือมราคา 13, 21 3,235,854 3,548,524
ค่าตดัจ าหน่าย 14, 21 5,783,364 5,649,932
ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า 15, 21 1,936,067 2,581,423
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 13, 14, 15, 21 96,361,978 9,884,641
กลบัรายการค่าเช่าคา้งจ่าย 15, 21 (54,092,274) -
ขาดทุนจากสญัญาท่ีสร้างภาระ 15 1,738,995 -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 342,630 1,301,797
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (3,270) 17,470
ก าไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น (80,583) (252,077)
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขาย - 507,327
การปรับมูลค่ายติุธรรม 9 (143,452) -
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 21, 25 61,161,480 -
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 11 (722,471) 722,471
รายไดด้อกเบ้ีย (333,674) (229,514)
ตน้ทุนทางการเงิน 42,797,686 43,486,667

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 61,647,407 (63,441,108)
- สินคา้คงเหลือ 776,753,445 48,203,664
- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 422,063 839,810
- สิทธิการเช่าล่วงหน้า (23,700,000) (15,900,000)
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,459,710) 410,106

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (48,086,876) 89,442,094
- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (820,359) 1,268,475
- เงินประกนัรับ 165,861 724,247

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน 624,702,543 (39,424,646)
ดอกเบ้ียรับ 136,645 229,514
(จ่าย)รับคืนภาษีเงินได้ (10,683,286) 1,142,229

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 614,155,902 (38,052,903)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

11



บริษทั ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ บำท บำท

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินฝากประจ า 9 (51,033,472) -
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 26 ค) (25,052,684) 8,990,000
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 13 (3,148,383) (1,581,487)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 (851,544) -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะสั้น 9 (105,000,000) (20,000,000)
เงินสดรับจากการขายเคร่ืองใชส้ านกังาน 3,271 6,542
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 45,000,000 127,838,855
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขาย - 18,684,158

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (140,082,812) 133,938,068

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
จ่ายตน้ทุนในการจดัท ารายการเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 (4,156,800) (13,782,120)
เงินสดรับสุทธิจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 - 490,000,000
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 (440,000,000) (290,000,000)
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 - (250,000,000)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24 ก) 22,000,000 -
เงินสดจ่ายจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24 ก) (22,000,000) -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 17 38,000,000 -
เงินสดจ่ายจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 17 (38,000,000) -
เงินสดจ่ายภายใตห้น้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 17 (399,252) (321,412)
จ่ายดอกเบ้ีย (30,124,933) (33,567,467)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (474,680,985) (97,670,999)

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (607,895) (1,785,834)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 13,167,119 14,952,953

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 12,559,224 13,167,119

รำยกำรที่ไม่ใช่เงนิสด :

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 25 61,161,480 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
บริษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและเป็นบริษัท 
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพยฯ์”) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 มีท่ีอยู่ตำมท่ีได ้
จดทะเบียนดงัน้ี 
 
เลขท่ี 390 อำคำร ABC World ชั้น 2 ซอยรำมค ำแหง 30 ถนนรำมค ำแหง แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 
 
เม่ือวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงท่ีอยู่กับกระทรวงพำณิชย ์โดยมีท่ีอยู่แห่งใหม่ตำมท่ีได้จด
ทะเบียนดงัน้ี  
 
973 อำคำรเพรสิเดน้ทำวเวอร์ หอ้ง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 
 
กำรประกอบกำรธุรกิจของบริษทั คือ กำรซ้ืออสังหำริมทรัพยเ์พ่ือขำย กำรซ้ือขำยสินคำ้และบริกำรออนไลน์ภำยใตช่ื้อ เอบีซีพอ้ยท ์    
กำรใหบ้ริกำรทำงกำรเงินผำ่น WeChat และ Alipay (E-Payment) และกำรใหเ้ช่ำอสังหำริมทรัพยแ์ละใหบ้ริกำรสำธำรณูปโภค   
 
งบกำรเงินไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัที่ 26 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 

2 นโยบำยกำรบัญชี 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัซ่ึงใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 

 

งบกำรเงินไดจ้ดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์่ำดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์  
 

งบกำรเงินไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบำยใน
นโยบำยกำรบญัชีในล ำดบัต่อไป 
 

กำรจดัท ำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชี 
ท่ีส ำคญัและกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหำรซ่ึงจดัท ำข้ึนตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของบริษทัไปถือปฏิบัติ 
กิจกำรเปิดเผยเร่ืองกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำร หรือควำมซับซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมีนัยส ำคญั 
ต่องบกำรเงินในหมำยเหตุ 5 
 

งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กันหรือมี 
กำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 



บริษัท ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเกีย่วข้อง 
 

บริษทัไดป้ฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 และ
เก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อ
บริษทั 
 

บริษทัไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้ผูบ้ริหำรของบริษทัอยูร่ะหวำ่ง
กำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนกำรทำงกำรเงินดงักล่ำวมำใช ้
 

2.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม  
เงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภำพคล่องสูงซ่ึงมีอำยไุม่เกินสำมเดือนนบัจำกวนัที่ไดม้ำ 
 

2.4 เงินลงทุนระยะส้ัน 
 

บริษทัมีเงินลงทุนระยะส้ัน 2 ประเภท คือ เงินลงทุนเพื่อคำ้ และเงินฝำกประจ ำท่ีมีอำยุมำกกว่ำสำมเดือน กำรจดัประเภท
ข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมำยขณะลงทุน ฝ่ำยบริหำรจะเป็นผูก้  ำหนดกำรจดัประเภทท่ีเหมำะสมส ำหรับเงินลงทุน ณ เวลำลงทุนและ
ทบทวนกำรจดัประเภทเป็นระยะ  
 

เงินลงทุนทั้ ง 2 ประเภทรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน ซ่ึงหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ไดม้ำ 
ซ่ึงเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำรำยกำร 
 

เงินลงทุนเพ่ือคำ้วดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเพ่ือคำ้
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  
 

เงินฝำกประจ ำท่ีมีอำยมุำกกวำ่สำมเดือนวดัมูลค่ำภำยหลงักำรไดม้ำดว้ยวธีิรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
 

บริษทัจะทดสอบค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน หำกรำคำตำม
บญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำรวมไวใ้นก ำไร
หรือขำดทุน 
 

ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยเม่ือเปรียบเทียบกับ
รำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน กรณีท่ีจ ำหน่ำยเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตรำสำรหน้ีหรือ 
ตรำสำรทุนชนิดเดียวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก
ดว้ยรำคำตำมบญัชีจำกจ ำนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 

2.5 ลูกหนี้กำรค้ำ 
 

ลูกหน้ีกำรคำ้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยูห่กัดว้ยค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
ซ่ึงประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของ
ลูกหน้ีกำรคำ้เปรียบเทียบกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกลูกหน้ีกำรคำ้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนโดยถือเป็น
ส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 
 

2.6 สินค้ำคงเหลือ  
 

สินคำ้คงเหลือ ประกอบดว้ย ห้องชุดซ้ือมำเพ่ือขำย คอนโดมิเนียมซ้ือมำเพ่ือขำย และสินคำ้คงเหลือส ำหรับธุรกิจพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) แสดงดว้ยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินคำ้
ค ำนวณโดยวธีิเฉพำะเจำะจง ตน้ทุนของกำรซ้ือประกอบดว้ยรำคำซ้ือ และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรซ้ือสินคำ้นั้น 
เช่น ค่ำอำกรขำเขำ้และค่ำขนส่ง หักดว้ยส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินท่ีไดรั้บคืน มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
ประมำณจำกรำคำปกติท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติธุรกิจหักดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นเพ่ือใหสิ้นคำ้นั้นส ำเร็จรูปรวมถึงค่ำใชจ่้ำย
ในกำรขำย บริษทับนัทึกบญัชีค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำของสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรือเส่ือมคุณภำพเท่ำท่ีจ  ำเป็น 
 

2.7 ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 
 

ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตำมควำมเหมำะสม  
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่บริษัทและตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำได ้
อย่ำงน่ำเช่ือถือ มูลค่ำตำมบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรำยกำรออก ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอ่ืน ๆ 
บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยค์  ำนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรง เพ่ือลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ท่ีประมำณกำร
ไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 20 ปี 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 5  ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5  ปี 
ยำนพำหนะ 5  ปี 
 

ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัไดมี้กำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ใหเ้หมำะสม 
 

ในกรณีท่ีมูลค่ำตำมบญัชีสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน มูลค่ำตำมบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน
ทนัที (หมำยเหตุ 2.10) 
 

ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกส่ิงตอบแทนสุทธิ 
ท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีในก ำไรหรือขำดทุน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 
ต้นทุนท่ีใช้ในกำรบ ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดข้ึน ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำรพัฒนำ 
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพำะเจำะจงซ่ึงบริษทัเป็นผูดู้แลจะรับรู้
เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทุกขอ้ดงัน้ี 
 
 มีควำมเป็นไปไดท้ำงเทคนิคท่ีกิจกำรจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์เพื่อน ำมำใชป้ระโยชน์หรือขำยได ้
 ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์และน ำมำใชป้ระโยชน์หรือขำย 
 กิจกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมำใชป้ระโยชน์หรือขำย 
 สำมำรถแสดงวำ่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นใหผ้ลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในอนำคตอยำ่งไร 
 มีควำมสำมำรถในกำรจัดหำทรัพยำกรด้ำนเทคนิค ด้ำนกำรเงิน และด้ำนอ่ืนได้เพียงพอท่ีจะน ำมำใช้เพื่อท ำให้  

กำรพฒันำเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มำใชป้ระโยชน์หรือน ำมำขำยได ้
 กิจกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะวดัมูลค่ำของรำยจ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงกำรพฒันำ 

ไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 
 
ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนักงำนท่ีท ำงำนในทีมพฒันำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งในจ ำนวนเงินท่ีเหมำะสม 
 
ตน้ทุนกำรพฒันำอ่ืนท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขเหล่ำน้ีจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน ค่ำใชจ่้ำยในกำรพฒันำหำกก่อนหน้ำน้ีรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลำภำยหลงั  
 
ตน้ทุนในกำรพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ิธีเส้นตรง ตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์
ตำมประมำณกำร 3 - 5 ปี 
 

2.9 สิทธิกำรเช่ำ 
 
รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงสิทธิกำรเช่ำ บนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ ำหน่ำย โดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอำยุกำรเช่ำ เป็นระยะเวลำ 
30 ปี 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.10 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 
สินทรัพยท่ี์มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชัด (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซ่ึงไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรด้อยค่ำ 
เป็นประจ ำทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีกำรตัดจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรด้อยค่ำ เม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีว่ำ 
รำคำตำมบญัชีอำจสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรู้เม่ือรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
สูงกวำ่มูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน ซ่ึงหมำยถึงจ ำนวนท่ีสูงกวำ่ระหวำ่งมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยเทียบกบัมูลค่ำ
จำกกำรใช ้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสำมำรถแยกออกมำได ้เพ่ือวตัถุประสงคข์องกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ 
สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินนอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซ่ึงรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไปแล้ว จะถูก
ประเมินควำมเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.11 สัญญำเช่ำระยะยำว  
 
กรณีท่ีบริษัทเป็นผู้เช่า 
 
สัญญำระยะยำวเพ่ือเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเป็นส่วนใหญ่  
สัญญำเช่ำนั้นถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตสั้ญญำเช่ำดงักล่ำว สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำก
ผูใ้หเ้ช่ำ จะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น 
 

สัญญำเช่ำยำนพำหนะซ่ึงผูเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญำเช่ำ
กำรเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้ง
จ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่  
 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสิน 
คงคำ้งอยู่ โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ  ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินตำม 
สัญญำเช่ำกำรเงิน ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำเพ่ือท ำใหอ้ตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวด
เป็นอตัรำคงท่ีส ำหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอด
อำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยขุองสัญญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกวำ่ 
 
กรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 
 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนปรับปรุงอำคำร และอุปกรณ์ และ
ตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑ์เดียวกนักบัรำยกำรส่วนปรับปรุงอำคำร และอุปกรณ์
ของบริษัทซ่ึงมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกัน รำยไดค่้ำเช่ำ (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้จ่ำยให้แก่ผูเ้ช่ำ) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรง
ตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.12 เงินกู้ยืม 

 
เงินกูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้ืมวดัมูลค่ำ
ในเวลำต่อมำดว้ยวธีิรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่ำงระหว่ำงเงินท่ีไดรั้บ (หักดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำ
รำยกำรท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่ำท่ีจ่ำยคืนเพ่ือช ำระหน้ีนั้นจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้มื  
 
ค่ำธรรมเนียมท่ีจ่ำยไปเพ่ือให้ไดเ้งินกูม้ำจะรับรู้เป็นตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงินกูใ้นกรณีท่ีมีควำมเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกู้
บำงส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรับรู้จนกระทัง่มีกำรถอนเงิน หำกไม่มีหลกัฐำนท่ีมีควำมเป็นไปได ้
ท่ีจะใช้วงเงินบำงส่วนหรือทั้งหมดค่ำธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับกำรให้บริกำรสภำพคล่องและ 
จะตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
เงินกู้ยืมจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือบริษทัไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขให้เล่ือนช ำระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลำ 
ไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน นบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.13 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีประกอบดว้ย ภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินได้จะรับรู้ใน
ก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือรำยกำรท่ีรับรู้โดยตรง
ไปยงัส่วนของเจ้ำของ ในกรณีน้ีภำษีเงินได้ต้องรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจ้ำของ
ตำมล ำดบั 
 
ภำษีเงินได้ของปีปัจจุบันค ำนวณจำกอัตรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ หรือท่ีคำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมี 
ผลบังคับใช้ภำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีบริษัทต้องด ำเนินงำนอยู่และเกิดรำยได้เพ่ือเสียภำษี ผูบ้ริหำร 
จะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวดๆ ในกรณีท่ีมีสถำนกำรณ์ท่ีกำรน ำกฎหมำยภำษี ไปปฏิบัติ
ข้ึนอยูก่บักำรตีควำม และจะตั้งประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยภำษีท่ีเหมำะสมจำกจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำษีแก่หน่วยงำน
จดัเก็บ 
 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ตำมวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรำคำ 
ตำมบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน  
 
อย่ำงไรก็ตำม บริษทัจะไม่รับรู้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้เร่ิมแรกของรำยกำรสินทรัพยห์รือรำยกำรหน้ีสินท่ี
เกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุนทั้งทำงบญัชี
หรือทำงภำษี ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีค ำนวณจำกอตัรำภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร)ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคำดไดค่้อนขำ้ง
แน่ว่ำจะมีผลบงัคบัใช้ภำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใช้เม่ือสินทรัพยภ์ำษีเงินได ้   
รอตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้กำรจ่ำยช ำระ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.13 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 

 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่บริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำจ ำนวน
ผลต่ำงชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์  
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิ 
ตำมกฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์ำษี
เงินไดร้อกำรตดับัญชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีเก่ียวขอ้งกับภำษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษี
หน่วยงำนเดียวกันโดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกันซ่ึงตั้ งใจจะจ่ำยหน้ีสินและสินทรัพย ์
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

2.14 ผลประโยชน์พนักงำน 
 
บริษทัไดจ้ดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนในหลำยรูปแบบ บริษทัมีทั้งโครงกำรสมทบเงินและโครงกำร
ผลประโยชน์ 
 
บริษทัรับรู้หน้ีสิน ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโบนัส และรับรู้ประมำณกำรผลประโยชน์ เม่ือมีภำระผูกพนัตำมกฎหมำย หรือตำม
ประเพณีปฏิบติัในอดีต ซ่ึงก่อใหเ้กิดภำระผกูพนัจำกกำรอนุมำน 
 
ส ำหรับโครงกำรสมทบเงินบริษทัจะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนในจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี บริษทัไม่มีภำระผูกพนัทำงกฎหมำยหรือ
ภำระผูกพนัจำกกำรอนุมำนท่ีจะตอ้งจ่ำยเงินเพ่ิมเม่ือไดมี้กำรจ่ำยเงินสมทบไปแลว้ ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะ
จ่ำยให้พนกังำนทั้งหมดส ำหรับกำรใหบ้ริกำรจำกพนักงำนทั้งในอดีตและปัจจุบนั บริษทัจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพ ซ่ึงบริหำรโดยผูจ้ัดกำรกองทุนภำยนอกตำมเกณฑ์และข้อก ำหนดของพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  
พ.ศ. 2530 เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนเม่ือถึงก ำหนดช ำระ ส ำหรับเงินสมทบจ่ำยล่วงหนำ้จะถูก
รับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกวำ่จะมีกำรไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบก ำหนดจ่ำย 
 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ คือ โครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุท่ีไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซ่ึงจะก ำหนดจ ำนวนเงิน
ผลประโยชน์ท่ีพนักงำนจะได้รับเม่ือเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กับหลำยปัจจัย เช่น อำยุ จ  ำนวนปีท่ีให้บริกำร  
และค่ำตอบแทน 
 
หน้ีสินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนหักดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงกำร ภำระผูกพนัน้ีค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระ
ทุกปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ซ่ึงมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลด
กระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใช้อตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบัตรรัฐบำล ซ่ึ งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงิน 
ท่ีจะจ่ำยภำระผกูพนั และวนัครบก ำหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลำท่ีตอ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.14 ผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์หรือกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐำน
จะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจำ้ของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน และได้รวมอยู่ในก ำไรสะสมในงบแสดง 
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 
 

2.15 ประมำณกำรหนี้สิน 
 
ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษัทมีภำระผูกพนัในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงท่ีจัดท ำไว ้อันเป็น  
ผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซ่ึงกำรช ำระภำระผูกพันนั้ นมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลให้บริษัท 
ตอ้งสูญเสียทรัพยำกรออกไป และประมำณกำรจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 
 
บริษทัจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยท่ีคำดวำ่จะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระภำระผกูพนั 
โดยใชอ้ตัรำก่อนภำษีซ่ึงสะทอ้นถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปัจจุบนัของมูลค่ำของเงินตำมเวลำและควำมเส่ียงเฉพำะ
ของหน้ีสินท่ีก ำลงัพิจำรณำอยู ่กำรเพ่ิมข้ึนของประมำณกำรหน้ีสินเน่ืองจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำจะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่ำย 
 

2.16 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช ำระด้วยตรำสำรทุน บริษัทจะวดัมูลค่ำสินค้ำหรือบริกำรท่ีได้รับและกำรเพ่ิมข้ึนของ 
ส่วนของเจำ้ของท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง ดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนท่ีออกให้ ณ วนัท่ีบริษทัไดรั้บสินคำ้หรือคู่สัญญำได้
ให้บริกำร ถำ้ส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัไดรั้บสำมำรถระบุได ้(ถำ้มี) มีมูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนท่ีออก โดยปกติ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวแสดงใหเ้ห็นวำ่มีส่ิงตอบแทนอ่ืนท่ีบริษทัไดรั้บ บริษทัวดัมูลค่ำของสินคำ้หรือบริกำรท่ีไม่สำมำรถระบุได้
ท่ีได้รับดว้ยผลแตกต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของกำรจ่ำยช ำระโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์และมูลค่ำยุติธรรมของสินค้ำหรือ
บริกำรท่ีสำมำรถระบุไดท่ี้ไดรั้บมำ (หรือท่ีจะไดรั้บ) ทั้งน้ีบริษทัจะวดัมูลค่ำของสินคำ้หรือบริกำรท่ีไม่สำมำรถระบุท่ีได้
รับมำ ณ วนัที่ใหสิ้ทธิ 
 

2.17 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสำมญัจะจัดประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจ้ำของ ต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนเก่ียวกับกำรออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในกำรซ้ือขำยหุ้น 
ท่ีจ่ำยออกไปโดยแสดงรำยกำรดงักล่ำวดว้ยจ ำนวนเงินสุทธิจำกภำษีไวเ้ป็นรำยกำรหกัในส่วนของเจำ้ของ โดยน ำไปหกัจำก
ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรออกตรำสำรทุนดงักล่ำว 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.18 กำรรับรู้รำยได้ 

 
รำยได้ประกอบดว้ยมูลค่ำยุติธรรมท่ีจะได้รับจำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรซ่ึงเกิดข้ึนจำกกิจกรรมตำมปกติของบริษัท  
รำยไดจ้ะแสดงดว้ยจ ำนวนเงินสุทธิจำกภำษีขำย เงินคืนและส่วนลด รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนควำมเส่ียง
และผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคัญของควำมเป็นเจ้ำของ รำยได้จำกกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำรับรู้เม่ือได้ให้บริกำรแล้ว 
ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 
รำยได้ดอกเบ้ียต้องรับรู้ตำมเกณฑ์สัดส่วนของเวลำโดยพิจำรณำจำกอตัรำดอกเบ้ียของช่วงเวลำจนถึงวนัครบอำยุ และ
พิจำรณำจำกจ ำนวนเงินตน้ที่เป็นยอดคงเหลือในบญัชี ส ำหรับกำรบนัทึกคำ้งรับของบริษทั 
 
รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

 
2.19 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอใหผู้มี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน 
ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหนำ้ท่ีในกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบติังำน
ของส่วนงำนด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำวำ่คือ คณะกรรมกำรบริษทัท่ีท ำกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 

3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กิจกรรมของบริษทัย่อมมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยซ่ึงไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกตลำด (รวมถึงควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียน ควำมเส่ียงดำ้นมูลค่ำยุติธรรมอนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงดำ้นกระแสเงินสดอนัเกิดจำก
กำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย และควำมเส่ียงดำ้นรำคำ) ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ และควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
แผนกำรจดักำรควำมเส่ียงโดยรวมของบริษทัจึงมุ่งเนน้ควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวธีิกำรลดผลกระทบท่ีท ำ
ใหเ้สียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของบริษทัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้ 
 
3.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ 
ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทั ซ่ึงบริษทัมีควำมเส่ียงเป็นปกติจำกอัตรำดอกเบ้ียเน่ืองจำกเงินกู้ยืม
จำกสถำบนักำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม บริษทัพิจำรณำว่ำไม่จ ำเป็นตอ้งใชต้รำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินเพ่ือป้องกนัควำม
เส่ียงดงักล่ำว เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรเช่ือว่ำควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคตจะไม่มีผลกระทบต่อ 
ผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
3.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

 
บริษัทไม่มีกำรกระจุกตวัอย่ำงมีนัยส ำคัญของควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ บริษทัมีนโยบำยท่ีเหมำะสมเพ่ือท ำให้
เช่ือมัน่ไดว้่ำไดข้ำยสินคำ้และให้บริกำรแก่ลูกคำ้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม บริษทัมีนโยบำยจ ำกัด
วงเงินธุรกรรมกำรใหสิ้นเช่ือกบัสถำบนักำรเงินแต่ละแห่งอยำ่งเหมำะสม 
 

3.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
จ ำนวนเงินสดท่ีมีอย่ำงเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีตลำดรองรับย่อมแสดงถึงกำรจดักำรควำมเส่ียงของ 
สภำพคล่องอย่ำงรอบคอบ ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นไดจ้ำกกำรท่ีมีวงเงินอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรกูย้มืท่ีไดมี้กำรตกลงไวแ้ลว้อย่ำงเพียงพอ ส่วนงำนบริหำรเงินของบริษทัไดต้ั้งเป้ำหมำยว่ำจะใชค้วำม
ยืดหยุ่นในกำรระดมเงินทุนโดยกำรรักษำวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอท่ีจะหำมำได้เน่ืองจำกลักษณะ
ธรรมชำติของธุรกิจท่ีเป็นฐำนของบริษทัมีพลวตัเปล่ียนแปลงได ้
 

3.2 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินของกิจกำรท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
เงินลงทุนระยะส้ัน ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินลงทุนเผื่อขำย หน้ีสินทำงกำรเงินของบริษทัท่ีแสดงอยู่ในงบแสดง
ฐำนะทำงกำรเงินประกอบดว้ย เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้ืมระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงิน นโยบำยกำรบญัชีเฉพำะส ำหรับรำยกำรแต่ละรำยกำรไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
รำคำตำมบัญชีของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน มีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรม  
 
กำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนระยะส้ัน ถูกเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมในหมำยเหตุ 4 
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4 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 

 
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
(ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดบัท่ี 1 

 
มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องอำ้งอิงจำกรำคำเสนอซ้ือขำย ณ วนัท่ีในงบกำรเงิน 
ตลำดจะถือเป็นตลำดท่ีมีสภำพคล่องเม่ือรำคำเสนอซ้ือขำยมีพร้อมและสม ่ำเสมอ และรำคำนั้นแสดงถึงรำยกำรในตลำดท่ีเกิดข้ึน
จริงอยำ่งสม ่ำเสมอ ในรำคำซ่ึงคู่สัญญำซ่ึงเป็นอิสระจำกกนัพึงก ำหนดในกำรซ้ือขำย (Arm’s length basis) รำคำเสนอซ้ือขำยท่ีใช้
ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีถือโดยบริษทัไดแ้ก่รำคำเสนอซ้ือปัจจุบนั เคร่ืองมือทำงกำรเงินน้ีรวมอยู่ในระดบัท่ี 1  
 

(ข) เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดบัท่ี 2 
 

มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่ได้มีกำรซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมิน  
มูลค่ำซ่ึงใช้ประโยชน์สูงสุดจำกขอ้มูลในตลำดท่ีสังเกตไดท่ี้มีอยู่และอำ้งอิงจำกประมำณกำรของกิจกำรเองมำใชน้้อยท่ีสุดเท่ำท่ี
เป็นไปได ้ถำ้ขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัทั้งหมดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสังเกตได ้เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยู่ใน
ระดบัท่ี 2 โดยเทคนิคเฉพำะในกำรประเมินมูลค่ำท่ีใช้ในกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินใชมู้ลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย
จำกบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน  
 

(ค) เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดบัท่ี 3 
 

ถำ้ขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมำกกวำ่ไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลำด เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูใ่นระดบัท่ี 3 
 

ไม่มีรำยกำรโอนระหวำ่งระดบัท่ี 1 และระดบัท่ี 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรมในระหวำ่งปี 
 

5 ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ 
 

กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจ ไดมี้กำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐำนของประสบกำรณ์ 
ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือวำ่มีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น 
 

บริษทัมีกำรประมำณกำรทำงบญัชี และใชข้อ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชีอำจไม่ตรง
กับผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมำณทำงกำรบัญชีท่ีส ำคัญและข้อสมมติฐำนท่ีมีควำมเส่ียงอย่ำงเป็นสำระส ำคัญท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดกำร
ปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลำบญัชีหนำ้ มีดงัน้ี 
 
5.1) ส่วนปรับปรุงอำคำร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
ผูบ้ริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรอำยกุำรใชง้ำนและมูลค่ำคงเหลือส ำหรับส่วนปรับปรุงอำคำร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
ซ่ึงอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยส่์วนใหญ่จะพิจำรณำจำกอำยกุำรใชง้ำนเชิงเทคนิคและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ โดยผูบ้ริหำร 
จะมีกำรทบทวนค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยเม่ืออำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณ
กำรในงวดก่อนอยำ่งเป็นสำระส ำคญั หรือมีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภำพหรือไม่ไดใ้ชง้ำนโดยกำรขำยหรือเลิกใช ้
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5 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

 
5.2) ประมำณกำรกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 

ผูบ้ริหำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยเ์ม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ี ตำมท่ีไดก้ล่ำวในหมำยเหตุ 2.10  
 

5.3) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวบำงรำยกำรซ่ึงมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีจะใช้สิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษี โดยกำรประมำณกำรของผูบ้ริหำร ซ่ึงมีขอ้สมมติฐำนจำกกำรคำดกำรณ์ผลก ำไรท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 
ในอนำคต และปรับปรุงดว้ยปัจจยัควำมผนัผวนภำยนอกอย่ำงอ่ืนท่ีคำดวำ่จะกระทบต่อประมำณผลก ำไรท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
รวมทั้งกำรพิจำรณำกำรใชผ้ลขำดทุนทำงภำษีในอดีต ซ่ึงผูบ้ริหำรไดพิ้จำรณำดว้ยหลกัควำมระมดัระวงัรอบคอบ 
 

5.4) กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
ผูบ้ริหำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนท่ีออกให้ ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ โดยอำ้งอิงกบัรำคำตลำดของตรำสำรทุน และ
บนัทึกมูลค่ำต ่ำกว่ำของมูลค่ำสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุน เป็นรำยจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์
และส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นจ ำนวนเดียวกนั ตำมท่ีไดก้ล่ำวในหมำยเหตุ 2.16 
 

6 กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของบริษทัในกำรบริหำรทุนของบริษทันั้นเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองของบริษัท 
เพ่ือสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสมเพื่อลด
ตน้ทุนของเงินทุน  
 
ในกำรด ำรงไวห้รือปรับโครงสร้ำงของทุน บริษัทอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้น กำรคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น  
กำรออกหุน้ใหม่ หรือกำรขำยทรัพยสิ์นเพ่ือลดภำระหน้ีสิน 
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7 ข้อมูลตำมส่วนงำน 

 
บริษัทด ำเนินกิจกำรใน 3 ส่วนงำนหลัก คือ ส่วนงำนธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ส่วนงำนธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  
ซ่ึงรวมถึง กำรซ้ือขำยสินคำ้และบริกำรออนไลน์ภำยใตช่ื้อ เอบีซีพอ้ยท์ กำรให้บริกำรทำงกำรเงินผ่ำน WeChat และ Alipay (E-Payment) 
และส่วนงำนใหเ้ช่ำอสังหำริมทรัพยแ์ละใหบ้ริกำรสำธำรณูปโภค  
 
ขอ้มูลเก่ียวกับกำรด ำเนินงำน จ ำแนกตำมส่วนงำนทำงธุรกิจของบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
ตำมล ำดบั แสดงดงัตำรำงต่อไปน้ี 
 

 พ.ศ. 2561 

  ส่วนงำนธุรกจิ ส่วนงำนธุรกจิ  
 ส่วนงำนธุรกจิ พำณิชย์ ให้เช่ำและให้บริกำร  
 อสังหำริมทรัพย์ อเิลก็ทรอนิกส์ สำธำรณูปโภค รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได ้ 800,000,000 9,212,868 23,881,345 833,094,213 
     

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (หมำยเหตุ 13, 14, 15) - (9,725,956) (84,481,933) (94,207,889) 
     

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (55,215,789) (5,977,497) (84,641,976) (145,835,262) 

ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้    (120,590,054) 

ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน    (266,425,316) 
รำยไดอ่ื้น    11,752,554 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (42,797,686) 

ขำดทุนก่อนภำษีเงินได ้    (297,470,448) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้    (21,890,849) 

ขำดทุนสุทธิส ำหรับปี    (319,361,297) 
     

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     
สินคำ้คงเหลือ (หมำยเหตุ 11) - 250,058 - 250,058 
ส่วนปรับปรุงอำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ     
   (หมำยเหตุ 13)    4,988,719 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ (หมำยเหตุ 14)    1,953,644 

สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน    205,805,614 

สินทรัพยท์ั้งส้ิน    212,998,035 
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7 ข้อมูลตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
ขอ้มูลเก่ียวกับกำรด ำเนินงำน จ ำแนกตำมส่วนงำนทำงธุรกิจของบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
ตำมล ำดบั แสดงดงัตำรำงต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

 พ.ศ. 2560 

  ส่วนงำนธุรกจิ ส่วนงำนธุรกจิ  
 ส่วนงำนธุรกจิ พำณิชย์ ให้เช่ำและให้บริกำร  
 อสังหำริมทรัพย์ อเิลก็ทรอนิกส์ สำธำรณูปโภค รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได ้ 54,000,000 4,692,407 26,205,436 84,897,843 
     

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (หมำยเหตุ 15) - - (9,884,641) (9,884,641) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 67,751 (1,802,025) (62,146,577) (63,880,851) 

ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้    (61,516,311) 

ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน    (125,397,162) 
รำยไดอ่ื้น    693,234 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (43,486,667) 

ขำดทุนก่อนภำษีเงินได ้    (168,190,595) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้    (773,989) 

ขำดทุนสุทธิส ำหรับปี    (168,964,584) 
     

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
สินคำ้คงเหลือ (หมำยเหตุ 11) 776,099,221 181,811 - 776,281,032 
ส่วนปรับปรุงอำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ     
   (หมำยเหตุ 13)    28,886,764 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ (หมำยเหตุ 14)    16,611,420 

สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน    170,846,395 

สินทรัพยท์ั้งส้ิน    992,625,611 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่   
 
บริษทัมีรำยไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 จำกลูกคำ้รำยใหญ่จำกส่วนงำนธุรกิจอสังหำริมทรัพยจ์  ำนวน 800 ลำ้นบำท 



บริษัท ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

27 

 
8 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

เงินสดในมือ 35,724 32,646 
เงินฝำกธนำคำรประเภทเม่ือทวงถำม 12,523,500 13,134,473 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 12,559,224 13,167,119 

 
เงินฝำกธนำคำรประเภทเม่ือทวงถำมเป็นเงินฝำกออมทรัพยแ์ละกระแสรำยวนัมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงอยูท่ี่ร้อยละ 0.20 - 1.30 ต่อปี 
(พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.20 - 0.63 ต่อปี)  
 

9 เงินลงทุนระยะส้ัน 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินลงทุนระยะส้ันระหวำ่งปีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 

 

 
 

เงินลงทุนเพ่ือค้ำ 

เงินฝำกประจ ำ 
ทีค่รบก ำหนด

ภำยใน 1 ปี 

 
 

เงินลงทุนเผ่ือขำย  

 
 

รวม 

 
บำท บำท บำท บำท 

     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 - - 107,586,778 107,586,778 

กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน - - 20,000,000 20,000,000 

กำรจ ำหน่ำยออกไป - - (127,157,335) (127,157,335) 

ขำดทุนจำกกำรตีมูลค่ำยติุธรรม - - (429,443) (429,443) 

วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 - - - - 

กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน 105,000,000 51,033,472 - 156,033,472 
กำรจ ำหน่ำยออกไป (44,919,418) - - (44,919,418) 
ก ำไรจำกกำรตีมูลค่ำยติุธรรม 143,452 - - 143,452 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 60,224,034 51,033,472 - 111,257,506 



บริษัท ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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9 เงินลงทุนระยะส้ัน (ต่อ) 

 
มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนระยะส้ันมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 

 
 

เงินลงทุนเพ่ือค้ำ 

เงินฝำกประจ ำ 
ทีค่รบก ำหนด

ภำยใน 1 ปี 

 
 

เงินลงทุนเผ่ือขำย  

 
 

รวม 

 
บำท บำท บำท บำท 

     

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561     

รำคำทุน 60,080,582 51,033,472 - 111,114,054 

ก ำไรจำกกำรตีมูลค่ำยติุธรรม 143,452 - - 143,452 

มูลค่ำยติุธรรม 60,224,034 51,033,472 - 111,257,506 

 
เงินลงทุนเพ่ือค้ำ 
 
กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเพ่ือคำ้อำ้งอิงจำกมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ ( Net Asset Value ) ต่อหน่ึงหน่วยลงทุน ณ วนัท ำกำร
สุดทำ้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำยติุธรรมน้ีถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 1 ของล ำดบัขั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
 
เงินฝำกประจ ำทีค่รบก ำหนดภำยใน 1 ปี  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีเงินฝำกประจ ำกับสถำบนักำรเงินส่วนท่ีไม่ติดภำระค ้ำประกันท่ีมีอำยุตั้งแต่วนัฝำกจนถึง 
วนัครบก ำหนดอยูร่ะหวำ่ง 6 ถึง 12 เดือนและมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.9 - 1.7 ต่อปี 
 

10 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ลูกหน้ีกำรคำ้ 1,484,354 1,040,530 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - ระบบกำรช ำระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 4,975,400 66,672,052 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (268,830) - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 6,190,924 67,712,582 
ลูกหน้ีอ่ืน  374,826 470,504 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ (หมำยเหตุ 15) 1,323,456 3,849,889 

อ่ืนๆ 217,284 374,146 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 8,106,490 72,407,121 



บริษัท ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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10 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน (ต่อ) 

 
ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ไม่เกิน 3 เดือน 6,124,130 67,301,767 
3 - 6 เดือน 130,589 43,303 
6 - 12 เดือน 3,000 348,986 
เกินกวำ่ 12 เดือน 202,035 18,526 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 6,459,754 67,712,582 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (268,830) - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 6,190,924 67,712,582 

 
11 สินค้ำคงเหลือ 

 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

คอนโดมิเนียมซ้ือมำเพ่ือขำย - 776,099,221 
สินคำ้ซ้ือมำขำยไป (สินคำ้พำณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์) 250,058 904,282 

หกั  ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำของสินคำ้พำณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ - (722,471) 

รวมสินคำ้คงเหลือ 250,058 776,281,032 

 
ตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยและรวมอยูใ่นตน้ทุนขำยเป็นจ ำนวน 781,552,248 บำท (พ.ศ. 2560 : 48,838,729 บำท) 
 
คอนโดมิเนียมซ้ือมำเพ่ือขำย 
 
ตำมมติกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัเขำ้ซ้ือและรับโอน
กิจกำรทั้งหมดของบริษทั ออคิด วิลล์ จ  ำกดั มูลค่ำ 705 ลำ้นบำท ซ่ึงมีรำคำทุนเดิม 25.43 ลำ้นบำท และเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอำคำรจำกบริษทั ออคิด วลิล ์จ  ำกดั รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 708.93 ลำ้นบำท 
(รวมค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้ง) ซ่ึงบริษทับนัทึกเป็นคอนโดมิเนียมซ้ือมำเพ่ือขำย 



บริษัท ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกัด (มหำชน) 
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11 สินค้ำคงเหลือ (ต่อ) 

 
เม่ือวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 บริษทั (ผูรั้บโอน)ไดท้ดรองจ่ำยค่ำภำษีเงินไดแ้ละภำษีธุรกิจเฉพำะให้กบับริษทั ออคิด วลิล ์จ  ำกดั 
(ผูโ้อน) จ ำนวน 30.16 ลำ้นบำท ซ่ึงมีขอ้ตกลงให้ช ำระคืนเม่ือบริษทั ออคิด วิลล์ จ  ำกัด ไดรั้บเงินคืนภำษีจำกรำยกำรเขำ้ซ้ือและ 
รับโอนกิจกำรทั้งหมดจำกกรมสรรพำกร ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บหนังสือแจง้กำรไดรั้บสิทธิกำรยกเวน้ภำษีอำกรจำกกำรควบเขำ้กนัหรือ
โอนกิจกำรทั้งหมดให้แก่กนัจำกผูมี้อ  ำนำจลงนำมของส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนท่ีของผูรั้บโอนเม่ือวนัท่ี 19 ตุลำคม พ.ศ. 2559 และ
เม่ือบริษทั ออคิด วิลล ์จ  ำกดั ไดรั้บเงินคืนจำกภำษีดงักล่ำวและช ำระบญัชีแลว้เสร็จจะน ำเงินดงักล่ำวส่งคืนแก่บริษทั อยำ่งไรก็ตำม 
ผูมี้อ  ำนำจลงนำมของส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนท่ีของผูโ้อน ก ำลังพิจำรณำคืนเงินดังกล่ำวให้แก่ บริษัท ออคิด วิลล์ จ  ำกัด ทั้ งน้ี 
ผูบ้ริหำรคำดวำ่จะไดรั้บเงินคืนภำษีจำกรำยกำรดงักล่ำวภำยในไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2562 
 
ณ วนัท่ี 23 มีนำคม พ.ศ. 2561 บริษัทไดท้  ำสัญญำจะซ้ือจะขำยโครงกำร ABOVE 39 คอนโดมิเนียมซ่ึงได้รับโอนจำกกำรโอน
กิจกำรทั้งหมดของ บริษทั ออคิด วิลล์ จ  ำกดั ในรำคำ 800 ลำ้นบำท แก่บริษทัแห่งหน่ึง โดยไดโ้อนกรรมสิทธ์ิแลว้เสร็จในวนัท่ี 29 
สิงหำคม พ.ศ. 2561 บริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรโอนกรรมสิทธ์ิและภำษีธุรกิจเฉพำะ ท ำให้เกิดผลขำดทุนสุทธิก่อนภำษีเงิน
ไดเ้ป็นจ ำนวน 56.28 ลำ้นบำท ทั้งน้ี บริษทัไดน้ ำเงินจำกกำรขำยโครงกำร ABOVE 39 คอนโดมิเนียม ไปช ำระหน้ีเงินกูย้ืมระยะส้ัน
จำกสถำบนักำรเงินพร้อมดอกเบ้ียจ ำนวน 447.40 ลำ้นบำท และส่วนท่ีเหลือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในบริษทั 
 

12 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ลูกหน้ีภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7,609,487 7,884,633 

อ่ืน ๆ 2,611,812 2,758,729 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 10,221,299 10,643,362 



บริษัท ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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13 ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 

 
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 
 

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตดิตั้ง 
และเคร่ืองใช้
ส ำนักงำน 

 
ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์ 
ระหว่ำง 
ก่อสร้ำง 

 
รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560       
รำคำทุน 21,856,750 5,462,606 4,202,815 2,616,822 749,000 34,887,993 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (228,191) (1,050,601) (1,450,951) (1,054,461) - (3,784,204) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 21,628,559 4,412,005 2,751,864 1,562,361 749,000 31,103,789 
       

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่       
   31 ธันวำคม พ.ศ. 2560       
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 21,628,559 4,412,005 2,751,864 1,562,361 749,000 31,103,789 
กำรซ้ือเพิ่มข้ึน 662,627 219,157 473,727 - - 1,355,511 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 749,000 - - - (749,000) - 
กำรจ ำหน่ำย - - (24,012) - - (24,012) 

ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 21) (1,152,125) (1,115,630) (861,968) (418,801) - (3,548,524) 

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

 
      

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560       
รำคำทุน 23,268,377 5,681,763 4,586,183 2,616,822 - 36,153,145 

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

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

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 
   31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 
     

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 21,888,061 3,515,532 2,339,611 1,143,560 - 28,886,764 
กำรซ้ือเพิ่มข้ึน - 30,564 39,159 - 3,078,660 3,148,383 
กำรจ ำหน่ำย - - (1) - - (1) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 21) (870,174) (1,137,259) (809,620) (418,801) - (3,235,854) 

กำรดอ้ยค่ำ (หมำยเหตุ 15) (21,017,887) (1,801,108) (991,578) - - (23,810,573) 

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

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน 23,268,377 5,712,327 4,601,136 2,616,822 3,078,660 39,277,322 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (2,250,490) (3,303,490) (3,031,987) (1,892,063) - (10,478,030) 

หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (21,017,887) (1,801,108) (991,578) - - (23,810,573) 

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

 
ค่ำเส่ือมรำคำของส่วนปรับปรุงอำคำรจ ำนวน 870,174 บำท (พ.ศ. 2560 : 1,152,125 บำท) ไดร้วมอยู่ในต้นทุนจำกกำรให้เช่ำและ
บริกำร และค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยอ่ื์นจ ำนวน 2,365,680 บำท (พ.ศ. 2560 : 2,396,399 บำท) ไดร้วมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 



บริษัท ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกัด (มหำชน) 
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13 ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 
สินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีบริษทัเป็นผูเ้ช่ำซ่ึงรวมแสดงในรำยกำรขำ้งตน้ประกอบดว้ยยำนพำหนะ มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

รำคำทุนของสินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 2,616,822 2,616,822 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (1,892,063) (1,473,262) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 724,759 1,143,560 

 
14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 

 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 
โปรแกรม 

ระหว่ำงกำรติดต้ัง 
 

รวม 

 บำท บำท บำท 
    

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560    
รำคำทุน 27,467,136 3,536,000 31,003,136 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (8,741,784) - (8,741,784) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 18,725,352 3,536,000 22,261,352 

    
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 18,725,352 3,536,000 22,261,352 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 21) (5,649,932) - (5,649,932) 

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

    
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
รำคำทุน 27,467,136 3,536,000 31,003,136 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (14,391,716) - (14,391,716) 

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



บริษัท ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 
 

 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 
โปรแกรม 

ระหว่ำงกำรติดต้ัง 
 

รวม 

 บำท บำท บำท 
    

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 13,075,420 3,536,000 16,611,420 
กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน - 851,544 851,544 
กำรโอนเขำ้ (ออก) 1,730,000 (1,730,000) - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 21) (5,783,364) - (5,783,364) 

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

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

    
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 29,197,136 2,657,544 31,854,680 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (20,175,080) - (20,175,080) 

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

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

 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 5,783,364 บำท (พ.ศ. 2560 : 5,649,932 บำท) ไดร้วมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 
 

15 สิทธิกำรเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

สิทธิกำรเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้   
- รำยกำรหมุนเวียน (หมำยเหตุ 10) 2,581,423 2,581,423 

- รำยกำรไม่หมุนเวยีน 70,128,667 48,364,734 

 72,710,090 50,946,157 

หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสิทธิกำรเช่ำ (72,710,090) (9,884,641) 

รวมสิทธิกำรเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ - 41,061,516 
 



บริษัท ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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15 สิทธิกำรเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ (ต่อ) 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำสิทธิกำรเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ระหวำ่งปี ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 41,061,516 37,627,580 
กำรเพ่ิมข้ึน 23,700,000 15,900,000 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 21) (1,936,067) (2,581,423) 

กำรดอ้ยค่ำ (62,825,449) (9,884,641) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม - 41,061,516 

 
ในระหว่ำงปี เน่ืองจำกมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับสัญญำเช่ำและให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดิน  ของอำคำร ABC World  
(“สัญญำเช่ำ”) อำจเกิดกำรดอ้ยค่ำหรือไม่จำกกำรท่ีอตัรำกำรเช่ำ (Occupancy Rate) นอ้ยกวำ่ท่ีคำดไวอ้ย่ำงมีสำระส ำคญั บริษทัจึงได้
ท  ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำจำกขอ้บ่งช้ีดงักล่ำว และในวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติอนุมติักำรยกเลิก
สัญญำเช่ำดังกล่ำวก่อนครบก ำหนดเวลำตำมสัญญำเช่ำ ผูบ้ริหำรได้พิจำรณำรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพยเ์พ่ิม 
ทั้งจ  ำนวนเป็นมูลค่ำทั้งส้ิน 84.48 ลำ้นบำท ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเป็นจ ำนวน 5.07 ลำ้นบำท และตน้ทุนจำกกำรขำยและให้บริกำร
เป็นจ ำนวน 79.41 ลำ้นบำท ตำมกำรปันส่วนพ้ืนท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจและพ้ืนท่ีใหเ้ช่ำช่วง ซ่ึงไดรั้บรู้ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเพ่ิมในลูกหน้ี
กำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (หมำยเหตุ 10) ส่วนปรับปรุงอำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (หมำยเหตุ 13) และสิทธิกำรเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ เป็นจ ำนวน 
2.58 ล้ำนบำท 21.66 ล้ำนบำท และ 60.24 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  และได้กลับรำยกำรหน้ีสินอันเกิดข้ึนจำกกำรปรับค่ำเช่ำด้วย 
วธีิเส้นตรง (หมำยเหตุ 16) ทั้งจ  ำนวน 54.09 ลำ้นบำท ในค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรเป็นจ ำนวน 3.25 ลำ้นบำท และตน้ทุนจำกกำรขำยและ
ใหบ้ริกำรเป็นจ ำนวน 50.84 ลำ้นบำท ทั้งน้ีรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินและไม่เกิดเป็นประจ ำ 
 
นอกจำกน้ีสัญญำเช่ำดงักล่ำวเป็นสัญญำท่ีสร้ำงภำระ บริษทัจึงพิจำรณำรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินจำกสัญญำเช่ำท่ีสร้ำงภำระรวมเป็น
มูลค่ำทั้งส้ิน 1.74 ลำ้นบำท ในค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรเป็นจ ำนวน 0.11 ลำ้นบำท และตน้ทุนจำกกำรขำยและให้บริกำรเป็นจ ำนวน 
1.63 ลำ้นบำท 
 
ภำยหลงัจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ บริษทัไดย้ำ้ยส ำนักงำนใหญ่ไปยงัส ำนักงำนใหม่ (หมำยเหตุ 1) เป็นเหตุให้เกิดกำรดอ้ยค่ำของ 
ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมำยเหตุ 13) จ  ำนวน 2.15 ลำ้นบำท โดยอำ้งอิงจำกมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกตน้ทุนหัก
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย และรับรู้ในค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  



บริษัท ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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16 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 

 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 1,031,411 1,567,723 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - ระบบกำรช ำระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 5,421,169 65,988,546 
ค่ำเช่ำคำ้งจ่ำย (หมำยเหตุ 15) - 41,061,516 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 11,025,612 9,490,487 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ค่ำเอบีซีพอ้ยท ์ 498,418 201,241 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 1,366,177 265,647 
เงินประกนัผลงำน - 3,091,963 

เจำ้หน้ีอ่ืน 653,949 508,763 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 19,996,736 122,175,886 

 
17 เงินกู้ยืม 
 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

รำยกำรหมุนเวียน   

เงินกูย้มืระยะส้ันจำกบุคคลภำยนอก - - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน - 431,541,494 
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 24 ก) - - 
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 732,252 341,805 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 

รวมเงินกูย้มืหมุนเวยีน 732,252 431,883,299 

   
รำยกำรไม่หมุนเวียน   

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ - 732,252 

รวมเงินกูย้มืไม่หมุนเวยีน - 732,252 

รวมเงินกูย้มื 732,252 432,615,551 

 



บริษัท ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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17 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
กำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืในระหวำ่งปีแสดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 431,541,494 485,327,701 
เงินกูย้มืเพ่ิม 38,000,000 490,000,000 
หกั  ตน้ทุนในกำรจดัท ำรำยกำรเงินกูย้มื (4,156,800) (13,782,120) 
จ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มื (478,000,000) (540,000,000) 
จ่ำยช ำระคืนดอกเบ้ีย (27,641,644) (9,872,876) 
ปรับปรุงส่วนลดตัว๋แลกเงิน - 4,672,299 

ปรับปรุงอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 40,256,950 15,196,490 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม - 431,541,494 

 
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ครบก ำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี 755,712 399,252 
ครบก ำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี - 755,712 

หกั  ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินในอนำคตของสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน (23,460) (80,907) 

มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน 732,252 1,074,057 
   

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน   
   - ส่วนท่ีหมุนเวียน 732,252 341,805 

   - ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน - 732,252 

 732,252 1,074,057 



บริษัท ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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17 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ครบก ำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี 732,252 341,805 

ครบก ำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี - 732,252 

 732,252 1,074,057 

 
บริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำกำรเงินระยะยำวเพ่ือเช่ำยำนพำหนะกบับริษทัลีสซ่ิงแห่งหน่ึง โดยมีระยะเวลำ 5 ปี และบริษทัมีสิทธิเลือกซ้ือ
ยำนพำหนะดงักล่ำวจำกผูใ้หเ้ช่ำเม่ือส้ินสุดสัญญำเช่ำ 
 
วงเงินกู้ยืม 
 
บริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชด้งัต่อไปน้ี 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี   
   - ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี - 10,000,000 

   - ครบก ำหนดเกิน 1 ปี - - 

 - 10,000,000 

 
กระทบยอดหนี้สินที่เกดิจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 
 
   รำยกำรเปลีย่นแปลง  
   ที่ไม่ใช่เงินสด  

 31 ธันวำคม  ตัดจ ำหน่ำยดอกเบีย้ 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2560 กระแสเงินสด รอกำรตัดบัญชี พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 431,541,494 (440,000,000) 8,458,506 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1,074,057 (399,252) 57,447 732,252 
 



บริษัท ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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18 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี   

   ท่ีจะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดือน 10,818,455 - 

 10,818,455 - 
   

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี   
   ท่ีจะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดือน (10,928,101) (760,531) 

   ท่ีจะจ่ำยช ำระเกินกวำ่ 12 เดือน (51,310) (1,106,225) 

 (10,979,411) (1,866,756) 
   

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ (160,956) (1,866,756) 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อตดับญัชี มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ณ วนัที่ 1 มกรำคม (1,866,756) (1,092,767) 

รำยกำรที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน (หมำยเหตุ 22) 1,705,800 (773,989) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม (160,956) (1,866,756) 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีในระหวำ่งปี มีดงัน้ี 
 
 ค่ำเผ่ือกำร กำรวัดมูลค่ำ 

  ด้อยค่ำ เงินลงทุนเผ่ือขำย รวม 

 บำท บำท บำท 
    

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี    
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 - 36,210 36,210 

รำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน - (36,210) (36,210) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 - - - 
    

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 - - - 

รำยกำรที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 10,818,455 - 10,818,455 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 10,818,455 - 10,818,455 



บริษัท ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกัด (มหำชน) 
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18 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีในระหวำ่งปี มีดงัน้ี (ตอ่) 
 

 
กลบัรำยกำร 

หนี้สิน 
สัญญำเช่ำ
กำรเงิน ค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 
รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 - (71,241) (1,057,736) (1,128,977) 

รำยกำรที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน - (55,194) (682,585) (737,779) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 - (126,435) (1,740,321) (1,866,756) 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 - (126,435) (1,740,321) (1,866,756) 

รำยกำรที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน (10,818,455) 20,263 1,685,537 (9,112,655) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 (10,818,455) (106,172) (54,784) (10,979,411) 

 
19 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

งบแสดงฐำนะกำรเงิน:   
   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 1,858,395 3,592,363 
   

ก ำไรหรือขำดทุนท่ีรวมอยูใ่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน:   
   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 1,787,105 1,301,797 
   

กำรวดัมูลค่ำใหม่ส ำหรับ:   
   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ (2,076,598) 154,241 

 



บริษัท ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกัด (มหำชน) 
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19 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวร้ะหวำ่งปีมีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 3,592,363 2,136,325 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 946,105 1,256,297 
กลบัรำยกำรผลประโยชน์พนกังำน 817,624 - 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 23,376 45,500 

 5,379,468 3,438,122 

กำรวดัมูลค่ำใหม่   
ขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ 167,604 11,421 
(ก ำไร)ขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน (3,636) 52,762 

(ก ำไร)ขำดทุนท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์ (2,240,566) 90,058 

 (2,076,598) 154,241 
   

กำรคำ้งจ่ำยช ำระเงิน   

จ่ำยช ำระผลประโยชน์ (1,444,475) - 
   

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 1,858,395 3,592,363 

 
ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ร้อยละ ร้อยละ 
   

อตัรำคิดลด 2.63 1.74 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคำดไว ้ 5.00 4.00 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน 0.00 - 15.00 0.00 - 36.00 

 



บริษัท ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกัด (มหำชน) 
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19 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติฐำนหลักในกำรค ำนวณ 
 

  ผลกระทบต่อภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 กำรเปลีย่นแปลง ข้อสมมติเพิม่ขึน้ ข้อสมมติลดลง 

 ในข้อสมมติ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
      

อตัรำคิดลด ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ  ลดลง ร้อยละ  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ  
  8.37 3.60 9.60 3.86 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต ร้อยละ 1 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ  ลดลง ร้อยละ  ลดลง ร้อยละ  
  9.70 3.52 8.08 3.36 
อตัรำกำรลำออก ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ  ลดลง ร้อยละ  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ  
  8.81 3.83 2.36 0.91 
 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้น้ีอำ้งอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีใหข้อ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทำงปฏิบติัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว
ยำกท่ีจะเกิดข้ึน และกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอำจมีควำมสัมพนัธ์กัน ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพนั
ผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกันกับ (มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัโครงกำร
ผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวค้  ำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว  ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน)ในกำรค ำนวณผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยท่ีุรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
วธีิกำรและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจำกปีก่อน 
 
กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยท่ีุไม่มีกำรคิดลด : 
 
 ภำยใน 1 ปี ระหว่ำง 1 - 3 ปี ระหว่ำง 3 - 5 ปี เกนิกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ - 3,131,560 2,905,025 50,085,493 56,122,078 

รวม - 3,131,560 2,905,025 50,085,493 56,122,078 
      

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ - - 132,733 39,275,821 39,408,554 

รวม - - 132,733 39,275,821 39,408,554 

 



บริษัท ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกัด (มหำชน) 
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20 ทุนเรือนหุ้น 

 

 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 

 หุ้น บำท หุ้น บำท บำท 
      

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 11,817,878,375 1,181,787,838 7,902,000,000 790,200,000 36,500,000 
กำรลดทุนจำกกำรใชสิ้ทธิตำม      

   ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (9,454,302,700) - (6,321,600,000) - - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 2,363,575,675 1,181,787,838 1,580,400,000 790,200,000 36,500,000 
กำรลดทุนจำกกำรใชสิ้ทธิตำม      

   ใบส ำคญัแสดงสิทธิ - - - - - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 2,363,575,675 1,181,787,838 1,580,400,000 790,200,000 36,500,000 
 

ตำมมติท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว้
โดยกำรรวมหุน้จำกเดิมหุน้ละ 0.10 บำทต่อหุน้ เป็นหุน้ละ 0.50 บำทต่อหุน้ ซ่ึงมีผลท ำใหจ้  ำนวนทุนท่ีออกและช ำระแลว้ของบริษทั
ลดลงจำก 7,902,000,000 หุ้น เป็น 1,580,400,000 หุ้น และจ ำนวนทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัลดลงจำก 11,817,878,375 หุ้น 
เป็น 2,363,575,675 หุ้น ตำมล ำดับ รวมถึงกำรปรับรำคำและอัตรำกำรให้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้น ทั้ งน้ี บริษัทได ้
จดทะเบียนกำรเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 
 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 

ใบส ำคญัแสดง
สิทธิ 

รำคำกำรใช้
สิทธิต่อ 

หุน้สำมญั 

อตัรำส่วน
กำรแปลง

สภำพ 

จ ำนวนใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ณ 

วนัที่ 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2561 

จ ำนวนใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ี

แปลงสภำพใน
ระหวำ่งปี 

จ ำนวนใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ณ 

วนัที่ 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2561 ระเวลำกำรใชสิ้ทธิ 

       

DIGI-W1(1) 

 
2.41 

 
1 : 0.0622 

 
658,499,929 

 
- 
 

658,499,929 
 

11 กนัยำยน พ.ศ. 2557-   
10 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

DIGI-W2 
 

7.50 
 

1 : 0.20 
 

1,755,998,608 
 

- 
 

1,755,998,608 
 

8 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 - 
5 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 

 

(1)บริษัทฯได้ปรับรำคำใช้สิทธิและอัตรำส่วนกำรแปลงสภำพใหม่ส ำหรับใบแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษัทฯคร้ังท่ี1  
(DIGI-W1) ซ่ึงมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 26 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 
 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ยงัไม่มีกำรใช้สิทธิในกำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัทั้ ง DIGI-W1 และ 
DIGI-W2 
 
 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้กำรเปล่ียนแปลงช่ือย่อของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษัทใหม่เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบักำรก ำหนดช่ือยอ่หลกัทรัพยข์องบริษทั กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวมีผลตั้งแต่วนัท่ี 13 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
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21 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป 781,522,248 48,838,729 
ค่ำเช่ำ 49,030,758 53,374,344 
(กลบัรำยกำร) ค่ำเช่ำคำ้งจ่ำย (54,092,274) - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรโอนอสังหำริมทรัพย ์ 30,026,283 2,746,915 
ค่ำนำยหนำ้ 43,400,760 88,416 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 29,231,291 35,969,535 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 13) 3,235,854 3,548,524 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 14) 5,783,364 5,649,932 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำ 1,936,067 2,581,423 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (หมำยเหตุ 13, 14, 15) 96,361,978 9,884,641 
ค่ำโฆษณำและค่ำใชจ่้ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย - 6,130,467 
ค่ำบริกำรวชิำชีพ 6,833,300 6,087,004 
ค่ำสำธำรณูปโภค 18,636,608 19,858,794 
ค่ำภำษีโรงเรือน 5,267,805 4,839,912 
ค่ำใชจ่้ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมำยเหตุ 25) 61,161,480 - 
 

22 ภำษีเงินได้ 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ภำษีเงินไดปี้ปัจจุบนั 23,596,649 - 

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (หมำยเหตุ 18) (1,705,800) 773,989 
   

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 21,890,849 773,989 



บริษัท ดจิิตอลเทค แพลนเน็ต จ ำกัด (มหำชน) 
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22 ภำษีเงินได้ (ต่อ) 

 
ภำษีเงินไดส้ ำหรับขำดทุนก่อนหกัภำษีของบริษทัมียอดจ ำนวนเงินท่ีแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชี โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี : 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ขำดทุนก่อนภำษีเงินได ้ (297,470,448) (168,190,595) 
   

ภำษีค ำนวณจำกอตัรำภำษีร้อยละ 20 (59,494,090) (33,638,119) 
ผลกระทบ   
   รำยไดท่ี้ตอ้งเสียภำษี 136,123,498 108,987 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถหกัภำษี 20,442,174 1,676,135 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีหกัภำษีเงินไดเ้พ่ิม (1,040,959) (610,335) 
   กำรใชข้ำดทุนทำงภำษีท่ีผำ่นมำซ่ึงยงัไม่รับรู้ (74,139,774) - 

   ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - 33,237,321 

ภำษีเงินได ้ 21,890,849 773,989 

 
อตัรำภำษีเงินไดถ้วัเฉล่ียเป็นร้อยละ - 7.36 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ - 0.46) 
 

23 ขำดทุนต่อหุ้น 
 
ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรขำดทุนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก 
ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ในระหวำ่งปี 
 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ขำดทุนสุทธิส ำหรับปีท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทั (บำท) (319,361,297) (168,964,584) 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ (หุน้) 1,580,400,000 1,580,400,000 

ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุน้) (0.2021) (0.1069) 

 
บริษทัไม่มีกำรออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
 
เน่ืองจำกรำคำใชสิ้ทธิในกำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั (หมำยเหตุ 20) สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรม (ก ำหนดจำกรำคำ
ถวัเฉล่ียของหุ้นสำมญัระหว่ำงปี) ดงันั้น จ  ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักจึงไม่มีผลกระทบจำกกำรปรับปรุงใบส ำคญัแสดง
สิทธิซ้ือหุน้สำมญั 
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24 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 

กิจกำรและบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์กับบริษัทไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยผ่ำนกิจกำรอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมำกกว่ำหน่ึงแห่ง  
โดยท่ีบุคคลหรือกิจกำรนั้นมีอ  ำนำจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักับบริษทั รวมถึง
บริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจกำรลงทุน บริษทัย่อย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัร่วมและบุคคล
ท่ีเป็นเจำ้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัเหนือกิจกำร ผูบ้ริหำรส ำคญัรวมทั้งกรรมกำร
และพนักงำนของบริษทัตลอดจนสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกับบุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและบุคคลทั้ งหมดถือเป็นบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 

ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันซ่ึงอำจมีข้ึนไดต้อ้งค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพนัธ์
มำกกวำ่รูปแบบควำมสัมพนัธ์ตำมกฎหมำย 
 

บริษทัมีผูถื้อหุ้นใหญ่คือตระกูลรังรองธำนินทร์, ตระกูลคุวำนันท์ และตระกูลอินทรำรักษ์สกุล ในสัดส่วนร้อยละ 21.42, ร้อยละ 20  
และร้อยละ 11 ตำมล ำดับ (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 60.32, -, -) จ  ำนวนหุ้นท่ีเหลือร้อยละ 47.58 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 39.68) ถือโดย 
บุคคลทัว่ไป และรำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ก) เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 

 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

เงินกู้ยืมจำก :   
   คณะกรรมกำรบริษทั - - 

รวม - - 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะส้ันจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวำ่งปี มีดงัน้ี 
 

 บำท 

คณะกรรมกำรบริษัท  
ณ วนัที่ 1 มกรำคม - 
เงินกูย้มืเพ่ิม 22,000,000 
จ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มื (22,000,000) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม - 
 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกันเป็นเงินกู้ยืมท่ีมีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 12 เดือน มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี 
และไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 
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24 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ข) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 

 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัของบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 13,693,880 10,481,068 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,284,297 1,033,793 

ส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมำยเหตุ 25) 61,161,480 - 

 76,139,657 11,514,861 

 
25 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 
ณ วนัท่ี 12 เมษำยน และวนัท่ี 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษัทซ่ึงด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรได้
จ  ำหน่ำย หุ้นสำมญัรำคำต ่ำกวำ่มูลค่ำยติุธรรมผ่ำนตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยวิธี Big Lot รำยกำรดงักล่ำวถือเป็นรำยจ่ำย
โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ดงันั้น บริษทัจึงตอ้งวดัมูลค่ำหุน้ท่ีจ  ำหน่ำย ณ วนัดงักล่ำวโดยอำ้งอิงจำกมูลค่ำยติุธรรมของหุ้นท่ีก ำหนดไวใ้น
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 ซ่ึง มูลค่ำยุติธรรมของหุ้น ค ำนวณตำมวิธีอำ้งอิงตลำด (Market approach) โดยใชร้ำคำปิด  
ณ วนัท่ีซ้ือขำย มูลค่ำยติุธรรมของรำคำหุน้ท่ีซ้ือขำยและจ ำนวนหุน้รวมมีดงัน้ี 
 

 
จ ำนวนหุ้น มูลค่ำยุติธรรม รำคำหุ้นท่ีซ้ือขำย 

วันที่ท ำรำยกำร หุ้น บำทต่อหุ้น บำทต่อหุ้น 
    

วนัที่ 12 เมษำยน พ.ศ. 2561 316,080,000 0.41 0.31 
วนัที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 173,844,000 0.57 0.40 
 
บริษทัไดบ้นัทึกค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวในขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 61.16 ลำ้นบำทในบญัชี “ค่ำใชจ่้ำยท่ี
เกิดจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ซ่ึงแสดงเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและรับรู้ “ส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์” 
ในส่วนของเจำ้ของดว้ยจ ำนวนเดียวกนั 
 
ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ใหญ่คนดงักล่ำวไดพ้น้จำกต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 7 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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26 ภำระผูกพนั 

 
ก) ภำระผูกพนัท่ีเป็นข้อผูกมัดเพ่ือใช้เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ภำระผูกพนัท่ีเป็นขอ้ผูกมดั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซ่ึงยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบกำรเงิน  
มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำยรอกำรพฒันำ - 7,267,720 
ส่วนปรับปรุงพ้ืนท่ีเช่ำ 4,054,487 - 

 
ข) ภำระผูกพนัท่ีเป็นข้อผูกมัดตำมสัญญำ 

 
ภำระผูกพนัท่ีเป็นข้อผูกมัด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรท่ี 
ไม่สำมำรถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

ตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน   
ภำยใน 1 ปี 9,537,982 38,700,000 

เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 18,213,280 - 

 27,751,262 38,700,000 
   

ตำมสัญญำบริกำร   
ภำยใน 1 ปี 279,760 1,697,884 

เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี - 94,594 

 279,760 1,792,478 
   

รวม 28,031,022 40,492,478 

 
ค) หนังสือค ำ้ประกนัของธนำคำร 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีหนังสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร เพ่ือค ้ำประกนักำรปฏิบติัตำมสัญญำเช่ำและ
บริกำรจ ำนวน 26.5 ลำ้นบำท และเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติจ ำนวน 4.5 ลำ้นบำท รวมเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 31 ลำ้นบำท 
(พ.ศ.2560: 5.95 ลำ้นบำท) ทั้งน้ี บริษทัตอ้งน ำเงินฝำกธนำคำรมำใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 
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26 ภำระผูกพนั (ต่อ) 

 

ง) คดคีวำมฟ้องร้องที่ส ำคัญ 
 
เม่ือวนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 บริษทัถูกยื่นค ำร้องต่อศำลแพ่งกรุงเทพใต ้(“ศำลฯ”) คดีแพ่งหมำยเลขด ำ ท่ี พ.897/2561 
จำกผูรั้บจ้ำงเหมำตำมสัญญำบริกำรงำนระบบ ออกแบบตกแต่งและทำสีภำยนอกอำคำร โครงกำรอำคำรชุดพักอำศัย 
ABOVE 39 ในข้อหำผิดสัญญำจ้ำงบริกำร โดยผูรั้บจำ้งเหมำขอให้บริษัทช ำระหน้ีและเรียกคืนเงินประกันผลงำนและ 
ไดย้ื่นฟ้องบริษทัให้ช ำระหน้ีและเรียกร้องค่ำเสียหำยชดเชยพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ7.50 ต่อปี จนถึงวนัฟ้องรวมเป็นจ ำนวน
เงินทั้งส้ิน 21.97 ลำ้นบำท 
 
หลงันัดสืบพยำนวนัท่ี 24 ตุลำคม พ.ศ. 2561 ฝ่ำยผูรั้บจำ้งเหมำไดเ้สนอขอให้บริษทัช ำระเงินเหลือเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 
10 ลำ้นบำท ถึง 14 ลำ้นบำท ศำลพิเครำะห์เห็นแลว้ว่ำคู่ควำมประสงคท่ี์จะเจรจำเพ่ือท ำสัญญำประนีประนอมยอมควำมกนั
และคดีมีแนวโนม้ตกลงกนัได ้จึงอนุญำตใหเ้ล่ือนสืบพยำนโจทกแ์ละพยำนจ ำเลย ไปเป็นวนัท่ี 4 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
เม่ือวนัที่ 4 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัและผูรั้บจำ้งเหมำสำมำรถเจรจำตกลงกนัไดจึ้งท ำสัญญำประนีประนอมยอมควำมและ
ศำลมีค ำพิพำกษำตำมยอม โดยบริษัทตกลงช ำระเงินรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมเป็นจ ำนวน 8.5 ล้ำนบำท บริษัทได้จ่ำยช ำระเงิน
ใหแ้ก่ผูรั้บจำ้งเหมำดงักล่ำวครบถว้นเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 คดีฟ้องร้องไดถึ้งท่ีส้ินสุด ณ ส้ินปีปัจจุบนั 

 

27 อตัรำส่วนของส่วนของเจ้ำของต่อทุนช ำระแล้ว 
 
บริษทัมีส่วนของเจำ้ของเท่ำกบัร้อยละ 21 ของทุนช ำระแลว้ตำมงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงเป็นอตัรำส่วนทำงกำรเงิน
ท่ีส่วนของเจ้ำของมีค่ำน้อยกว่ำร้อยละ 50 ของทุนช ำระแล้ว และเป็นเหตุให้ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยงัคงใช้มำตรกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือเตือนผู ้ลงทุนโดยกำรข้ึนเคร่ืองหมำย C (Caution) ไว้ท่ีหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทอย่ำงต่อเน่ืองจำกวนัท่ี 
เร่ิมประกำศข้ึนเคร่ืองหมำย C เม่ือวันท่ี  10 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ทั้ งน้ี เป็นไปตำมข้อก ำหนดในข้อบังคับตลำดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย เร่ือง มำตรกำรด ำเนินกำรกรณีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุกำรณ์ท่ีอำจมีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินธุรกิจ 
พ.ศ. 2561 อน่ึง บริษทัไดด้  ำเนินกำรจดัประชุมเพ่ือให้ขอ้มูลและช้ีแจงแนวทำงและควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุกำรณ์ดงักล่ำว
ต่อผูถื้อหุน้ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เม่ือวนัท่ี 24 สิงหำคม พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 23 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 
 

28 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
เม่ือวนัที่ 14 มกรำคม พ.ศ. 2562 นำยจิรวฒิุ คุวำนนัท ์ไดเ้ขำ้ซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัเพ่ิมเติมจ ำนวน 338,565 หุน้ และใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษัทรุ่นท่ี 2 (DIGI-W2) จ ำนวน 868,314,297 หน่วย จำกผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษัทซ่ึงอดีตเคยด ำรง
ต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร โดยท ำรำยกำรผ่ำนตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยวิธี Big Lot ภำยหลังกำรท ำรำยกำร  
Big Lot ดงักล่ำว ท ำให้นำยจิรวุฒิ คุวำนันท์ ถือครองหุ้นสำมญัของบริษทัคิดเป็นร้อยละ 41.42 ของหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยทั้งหมด
ของบริษัท ส่งผลให้นำยจิรวุฒิ คุวำนันท์ มีหน้ำท่ีต้องท ำค ำเสนอซ้ือหลักทรัพยท์ั้ งหมดของกิจกำร (Mandatory Tender Offer)  
โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรรับซ้ือหลกัทรัพยเ์ป็นเวลำ 25 วนัท ำกำร ตั้งแต่วนัท่ี 28 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที่ 4 มีนำคม พ.ศ. 2562  
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ.12/2554 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรเขำ้ถือครองหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ำ
กิจกำรลงวนัท่ี 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2554 (รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 


