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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ย งบ

แสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ

ผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั ดิทโต้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม

และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

เกณฑ์การแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ

ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

จากกลุ่มบริษทัตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีรวมถึงมาตรฐานเร่ืองความเป็นอิสระท่ีกาํหนดโดยสภา

วิชาชีพบญัชี (ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจ้าไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู ้

ประกอบวิชาชีพบญัชี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของ

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ได้

แสดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

รายได้และต้นทุนตามสัญญาพัฒนานวัตกรรมและวิศวกรรม 

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจรับจ้างพัฒนานวัตกรรมและ

วิศวกรรม กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดต้ามสัญญาบริการตามภาระ

ท่ีต้องปฏิบติัเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึงซ่ึงคาํนวณรายได้

ตามสัดส่วนขั้นความสําเร็จของงานแต่ละโครงการตาม

ข้อมูลทางบัญชี และประเมินขั้นความสําเร็จของงานทาง

วิศวกรรมซ่ึงต้องใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยสําคัญของผู ้บริหาร 

รวมทั้ งความน่าจะเป็นของโอกาสท่ีจะเกิดผลขาดทุนและ

การวดัมูลค่าผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้น รายไดแ้ละตน้ทุนตาม

สัญญาบริการเป็นรายการบัญชีท่ีมีมูลค่าสูงเป็นนัยสําคัญ 

ทั้ งน้ี สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 รายได้และ

ต้นทุนตามสัญญาพัฒนานวตักรรมและวิศวกรรมแสดง

มูลค่าตามบัญชี จาํนวนเงิน 795.47 ล้านบาท และ 494.51 

ลา้นบาท ตามลาํดบั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 

 

ข้าพเจ้าเห็นว่ารายการบัญชีรายได้และต้นทุนตามสัญญา

พัฒนานวัตกรรมและวิศวกรรม  เป็นเร่ืองสําคัญในการ

ตรวจสอบ  เน่ืองจากเป็นรายการบัญชีท่ีมีมูลค่าสูงเป็น

สาระสําคญัต่องบการเงินรวมทั้งการจดัทาํรายงานเก่ียวกับ

รายไดแ้ละตน้ทุนตามสัญญาบริการแต่ละโครงการและการ

ประเมินขั้นความสําเร็จของงานทางวิศวกรรมต้องใช้ดุลย

พินิจท่ีมีนยัสาํคญัของผูบ้ริหาร 

 

วิธีการตรวจสอบรายได้และต้นทุนจากสัญญาพัฒนา

นวตักรรมและวิศวกรรม นอกจากการสอบถามเพื่อทํา

ความเขา้ใจ ยงัรวมถึงการสุ่มตรวจสอบ ดงัน้ี 

- ประเมินและทดสอบระบบควบคุมภายในเก่ียวกับ

กระบวนการจัดทาํรายงานต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงและ

ประมาณการต้นทุนแต่ละโครงการ การปรับเปล่ียน

ประมาณการตน้ทุน การประเมินขั้นความสําเร็จของ

งานทางบัญชีและวิศวกรรม  การรับรู้รายได้ตาม

สัญญาบริการและผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้น 

- ทดสอบประมาณการต้นทุนแต่ละโครงการเก่ียวกับ

ปริมาณและราคา ระหว่างแบบก่อสร้างกับรายงาน

แสดงปริมาณวสัดุ ราคาและค่าแรงงาน 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงในรายงานประจาํปี) ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมให้

ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ

เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและ

พิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก

การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเพื่อดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถ

จดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

การจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองและการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความ

เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด

และถือวา่มีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนั

จะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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การตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง

ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ี

เกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้

การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม

บริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้

สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความ

ไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น

ของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของ

ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยุดการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูล

โดยถูกตอ้งตามท่ีควร 

• รวบรวมหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทางการ

ควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี

วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหาก

ขา้พเจา้พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น

อิสระและส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระและดาํเนินการเพื่อขจดัอุปสรรคหรือมาตรการป้องกนัของขา้พเจา้ 

เร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีใน

รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ี

ยากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถ

คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการส่ือสาร

ดงักล่าว 

 

 

 

 

 (นางสาววราภรณ์  กาญจนรัศมีโชติ) 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9927 

 

 บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จาํกดั 

 กรุงเทพมหานคร  

 วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2566 

 



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2565 บาท

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 242,225,066 411,859,085 169,790,883 401,690,223

เงินลงทุนระยะสัน 6 458,326,412 46,490,237 426,234,093 42,750,000

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4, 7 266,861,322 217,775,935 199,886,748 201,927,187

มูลค่างานเสร็จยงัไมไ่ดเ้รียกเก็บเงิน 4, 8 311,362,336 253,926,679 143,553,574 82,292,534

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -  -  -  20,728,808

สินคา้คงเหลือ 9 57,443,868 29,870,006 55,142,214 27,994,781

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 10 26,445,340 78,518,745 21,373,492 70,745,922

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,362,664,344 1,038,440,687 1,015,981,004 848,129,455

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 11 56,901,250 68,729,000 38,550,000 18,450,000

เงินประกนัผลงาน 12 4,554,225 3,426,350 -  -  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -  -  19,999,800 19,999,800

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 602,843 -  624,995 -  

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 140,505,454 159,896,420 128,211,974 152,478,227

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4, 16 56,862,591 53,995,373 56,246,978 53,351,053

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 20,203,402 8,942,597 19,998,710 8,699,608

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 32 3,522,342 656,515 2,541,456 -  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 12,495,002 8,813,398 10,907,002 7,305,398

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 295,647,109 304,459,653 277,080,915 260,284,086

รวมสินทรัพย์ 1,658,311,453 1,342,900,340 1,293,061,919 1,108,413,541

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2565 บาท

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสัน

จากสถาบนัการเงิน 18 358,450 87,010,570 358,450 1,078,802

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 4, 19 175,810,996 100,620,386 139,643,132 46,916,486

หนีสินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 10,331,837 9,981,670 8,595,847 8,836,996

เงินรับล่วงหนา้ 8 101,949,400 18,492,757 -  -  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 27,379,657 14,555,574 2,250,403 10,992,135

ประมาณการหนีสิน 20 4,746,989 3,889,483 794,283 772,000

หนีสินหมุนเวียนอืน 21 24,594,407 40,051,550 12,575,949 34,457,585

รวมหนีสินหมุนเวยีน 345,171,736 274,601,990 164,218,064 103,054,004

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินระยะยาวตามสัญญาเช่า 4, 16 16,355,643 9,298,841 13,255,182 7,289,982

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 32 -  3,433,074 -  3,433,074

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 22 10,505,877 9,280,730 9,078,925 8,058,437

เงินมดัจาํและเงินประกนัการบริการ 3,778,587 4,335,739 3,778,587 4,335,739

รายไดรั้บล่วงหนา้ 14,216,665 8,937,573 12,298,932 7,019,841

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 367,454 123,729 367,454 123,729

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 45,224,226 35,409,686 38,779,080 30,260,802

รวมหนีสิน 390,395,962 310,011,676 202,997,144 133,314,806

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

หุน้สามญั 23 264,027,975 220,000,000 264,027,975 220,000,000

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 24 545,386,410 542,720,160 545,386,410 542,720,160

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 28 2,465,600 -  2,465,600 -  

กาํไรสะสม 25, 26

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 26,402,798 22,000,000 26,402,798 22,000,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 427,160,218 245,697,207 251,781,992 190,378,575

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2,470,532 2,470,532 -  -  

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,267,913,533 1,032,887,899 1,090,064,775 975,098,735

ส่วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุม 1,958 765 -  -  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,267,915,491 1,032,888,664 1,090,064,775 975,098,735

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,658,311,453 1,342,900,340 1,293,061,919 1,108,413,541
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บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565 บาท

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้จากการขายและบริการ 4, 31, 34 1,236,711,547 1,090,515,541 742,036,592 766,375,812

ตน้ทุนขายและบริการ 4, 29, 30 (825,460,793) (767,994,698) (543,941,506) (537,664,902)

กําไรขันต้น 411,250,754 322,520,843 198,095,086 228,710,910

รายไดอื้น  4, 31 2,413,339 2,698,157 7,971,706 6,250,557

ค่าใชจ่้ายในการขาย 29, 30 (28,424,156) (27,364,085) (26,418,503) (25,232,599)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 29, 30 (93,521,154) (93,911,111) (75,751,363) (74,607,138)

กําไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 291,718,783 203,943,804 103,896,926 135,121,730

รายไดท้างการเงิน 4 736,759 426,961 502,590 902,801

เงินปันผลรับ 4, 13 39,000 -  30,038,700 47,999,520

กาํไร(ขาดทุน)จากการจาํหน่ายและวดัมูลค่าเงินลงทุนระยะสนั (869,117) 48,590,375 (869,117) 48,590,375

ตน้ทุนทางการเงิน 4 (2,569,192) (5,935,565) (2,137,979) (4,508,245)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 (22,152) -  -  -  

ผลกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับการป้องกนัความเสียงของกลุ่ม

รายการของฐานะสุทธิ 4,402,546 (470,670) 4,402,546 (470,670)

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 293,436,627 246,554,905 135,833,666 227,635,511

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 32 (58,686,826) (45,871,621) (21,144,952) (32,695,488)

กําไรสําหรับปี 234,749,801 200,683,284 114,688,714 194,940,023

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนใน

ภายหลงั

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 22 -  (4,381,854) -  (4,328,471)

ภาษีเงินไดเ้กียวขอ้งกบัรายการไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 32 -  876,371 -  865,694

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - สุทธิจากภาษเีงินได้ -  (3,505,483) -  (3,462,777)

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 234,749,801 197,177,801 114,688,714 191,477,246

การแบ่งปันกําไรสําหรับปี

ส่วนของบริษทัใหญ่ 234,748,308 200,682,754 114,688,714 194,940,023

ส่วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุม 1,493 530 -  -  

กําไรสําหรับปี 234,749,801 200,683,284 114,688,714 194,940,023

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่ 234,748,308 197,177,271 114,688,714 191,477,246

ส่วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุม 1,493 530 -  -  

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 234,749,801 197,177,801 114,688,714 191,477,246

กําไรต่อหุ้น 33

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.4747 0.4846 0.2319 0.4707

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 494,496,609 414,136,986 494,496,609 414,136,986

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.4565                     0.2230                     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 514,271,603 514,271,603

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงิน 8



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565 บาท

ส่วนเกินทุนจาก

ทุนทีออก ส่วนเกินมูลค่า เงนิรับล่วงหนา้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั ค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย การควบคุมเดียวกนั รวม ไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถื้อหุน้

ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2564 180,000,000 -    -    17,846,082 132,665,854 2,470,532 332,982,468 714 332,983,182 

หุน้สามญัเพมิทุน 23 40,000,000 542,720,160 -    -    -    -    582,720,160 -    582,720,160 

เงนิปันผลจ่าย 25 -    -    -    -    (79,992,000) -    (79,992,000) (480) (79,992,480)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม -    -    -    -    197,177,271 -    197,177,271 531 197,177,802 

สาํรองตามกฎหมาย 26 -    -    -    4,153,918 (4,153,918) -    -    -    -    

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 220,000,000 542,720,160 -    22,000,000 245,697,207 2,470,532 1,032,887,899 765 1,032,888,664 

หุน้สามญัเพมิทุน 23 44,027,975 2,666,250 -    -    -    -    46,694,225 (300) 46,693,925 

จ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผล 23, 25 -    -    -    -    (48,882,499) -    (48,882,499) -    (48,882,499)

เงนิรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 28 -    -    2,465,600 -    -    -    2,465,600 -    2,465,600 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม -    -    -    -    234,748,308 -    234,748,308 1,493 234,749,801 

สาํรองตามกฎหมาย 26 -    -    -    4,402,798 (4,402,798) -    -    -    -    

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2565 264,027,975 545,386,410 2,465,600 26,402,798 427,160,218 2,470,532 1,267,913,533 1,958 1,267,915,491 

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงิน 9



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2565 บาท

ทุนทีออก ส่วนเกินมูลค่า เงินรับล่วงหนา้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั ค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย รวม

ยอดยกมา ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 180,000,000 -    -    17,846,082 83,047,247 280,893,329 

หุน้สามญัเพมิทุน 23 40,000,000 542,720,160 -    -    -    582,720,160 

เงินปันผลจ่าย 25 -    -    -    -    (79,992,000) (79,992,000)

กาํไรเบด็เสร็จรวม -    -    -    -    191,477,246 191,477,246 

สาํรองตามกฎหมาย 26 -    -    -    4,153,918 (4,153,918) -   

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 220,000,000 542,720,160 -    22,000,000 190,378,575 975,098,735 

หุน้สามญัเพมิทุน 23 44,027,975 2,666,250 -    -    -    46,694,225 

จ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผล 23, 25 -   -   -   -   (48,882,499) (48,882,499)

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 28 -   -   2,465,600 -   -   2,465,600

กาํไรเบด็เสร็จรวม -    -    -    -    114,688,714 114,688,714 

สาํรองตามกฎหมาย 26 -    -    -    4,402,798 (4,402,798) -   

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2565 264,027,975 545,386,410 2,465,600 26,402,798 251,781,992 1,090,064,775 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงิน 10



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565 บาท

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 293,436,627    246,554,905    135,833,666    227,635,511      

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน

คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 48,987,291      56,513,667      46,405,413      54,508,189        

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน(กลบัรายการ) (1,637,462)       2,098,185        (1,637,462)       2,098,185          

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายและวดัมูลคา่เงินลงทุนระยะสัน 869,117           (48,590,375)     869,117           (48,590,375)      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 411,540           345,979           411,540           345,966             

กาํไรจากการขายสินทรัพย์ (54,202)            (21,361)            (54,202)            (21,361)             

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศยงัไม่เกิดขึน (215,620)          (55,199)            (215,620)          (55,209)             

กาํไรจากการวดัมูลคา่ยติุธรรมสัญญาซือขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ -                   (864,962)          -                   (864,962)           

ตน้ทุนทางการเงิน 2,284,007        5,987,328        1,317,231        3,483,117          

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 22,152             -                   -                   -                    

เงินปันผลรับ (39,000)            -                   (30,038,700)     (47,999,520)      

ดอกเบียรับ (736,759)          (426,961)          (502,590)          (902,801)           

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลยีนแปลงสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน 343,327,691    261,541,206    152,388,393    189,636,740      

การเปลยีนแปลงสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (47,290,484)     (37,705,922)     33,830,478      (63,905,048)      

มูลคา่งานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงิน (57,435,657)     (74,787,135)     (61,261,040)     (44,835,622)      

สินคา้คงเหลือ (26,944,864)     14,814,958      (26,518,434)     4,012,163          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 52,073,406      (27,582,719)     49,372,430      (35,132,757)      

เงินประกนัผลงาน (1,127,875)       (3,426,350)       -                   -                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (3,681,605)       (4,781,584)       (3,601,605)       (4,261,584)        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 75,443,838      9,622,687        92,937,997      2,856,083          

เงินรับล่วงหนา้ 83,456,642      2,644,225        -                   -                    

ประมาณการหนีสิน 857,507           (125,219)          22,283             44,064               

หนีสินหมุนเวียนอืน (15,457,143)     25,033,061      (21,881,636)     23,466,833        

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,225,146        814,380           1,020,488        531,703             

เงินมดัจาํและเงินประกนัการบริการ (557,152)          (643,952)          (557,152)          (643,952)           

รายไดรั้บล่วงหนา้ 5,279,092        3,177,408        5,279,092        2,534,856          

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 243,725           118,229           243,725           118,229             

เงนิสดรับจากการดาํเนินงาน 409,412,267    168,713,273    221,275,019    74,421,708        

รับดอกเบีย 579,318           447,183           1,078,521        367,280             

จ่ายภาษีเงินได้ (52,161,644)     (29,766,637)     (35,861,213)     (16,475,216)      

รับคืนภาษีเงินได้ -                   6,078,557        -                   6,078,557          

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 357,829,941    145,472,376    186,492,327    64,392,329        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงิน 11



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565 บาท

2565 2564 2565 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซือเงินลงทุนระยะสัน (513,352,082)   (21,026,092)     (485,000,000)   (20,000,000)      

จาํหน่ายเงินลงทุนระยะสัน 100,646,790    25,840,375      100,646,790    25,840,375        

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั (เพมิขึน)ลดลง 11,827,750      (16,283,253)     (20,100,000)     3,856,398          

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั เพมิขึน -                   -                   -                   (20,000,000)      

รับชาํระหนีคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บุคคลทีเกียวขอ้งกนั -                   -                   20,000,000      10,000,000        

ลงทุนในการร่วมคา้ (624,995)          -                   (624,995)          -                    

ขายอุปกรณ์ 54,206             24,760             54,206             24,760               

ซืออุปกรณ์ (10,720,279)     (33,343,268)     (6,376,440)       (32,979,047)      

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (13,728,500)     (2,155,345)       (13,728,500)     (2,075,345)        

รับเงินปันผล 39,000             -                   39,000             47,999,520        

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (425,858,110)   (46,942,823)     (405,089,939)   12,666,661        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน ลดลง (86,647,452)     (170,926,845)   (715,685)          (159,938,408)    

จ่ายชาํระหนีคืนหนีสินตามสัญญาเช่า (12,909,141)     (22,308,368)     (11,545,739)     (20,991,098)      

เพมิทุนหุน้สามญั 2,700,000        582,901,979    2,700,000        582,901,979      

เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้ 2,465,600        -                   2,465,600        -                    

จ่ายเงินปันผล (4,887,974)       (79,992,000)     (4,888,274)       (79,992,000)      

จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุม (300)                 (480)                 -                   -                    

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (2,326,583)       (6,605,883)       (1,317,630)       (4,099,685)        

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ (101,605,850)   303,068,403    (13,301,728)     317,880,788      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ (169,634,019)   401,597,956    (231,899,340)   394,939,778      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 411,859,085    10,261,129      401,690,223    6,750,445          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 242,225,066    411,859,085    169,790,883    401,690,223      

รายละเอยีดเพมิเตมิไม่เป็นตวัเงนิ

1) โอนเครืองถ่ายเอกสารใหเ้ช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือ 628,998           1,228,692        628,998           1,228,692          

2) ซือสินทรัพยต์ามสัญญาเช่า 10,513,050      1,224,221        7,804,800        1,224,221          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงิน 12
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บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และสํานกังานจด

ทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 235/1-3 ถนนราษฎร์พฒันา แขวงราษฎร์พฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  

สาขาจาํนวน 3 แห่ง ดงัน้ี 

สาขา 1 : เลขท่ี 40 ถนนอุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

สาขา 2 : เลขท่ี 222 หมู่ท่ี 2 ตาํบลคลองตาํหรุ อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

สาขา 3 : เลขท่ี 8 ซอยรามคาํแหง 118 แยก 42-2 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564  

บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกั 3 กลุ่มธุรกิจ ดงัน้ี 

- ใหเ้ช่า จาํหน่าย และใหบ้ริการดา้นเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ ์และสินคา้เทคโนโลย ี

- จาํหน่ายและใหบ้ริการระบบบริหารจดัการขอ้มูลและเอกสาร 

- รับเหมาวิศวกรรมดา้นเทคโนโลย ี

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ สญัชาติ 2565 2564

กลุ่มตระกลูรัตนกมลพร ไทย 51.17 58.81 

ร้อยละ

สดัส่วนการถือหุน้

31 ธนัวาคม

 

งบการเงินไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2566 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความ

และแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และ

ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน 
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งบการเงินฉบบัภาษาไทยจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่ม

บริษทัและนาํเสนอเพ่ือวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทยเป็นทางการตามกฎหมายและงบการเงิน

ฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

การจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้การประมาณและขอ้สมมติฐาน

หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และ

ค่าใช้จ่าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัต่าง ๆ ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่าง

สมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการ

กาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดังนั้น ผลเกิดขึ้นจริงจากการตั้ งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากประมาณการ 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานซ่ึงใชใ้นการจดัทาํงบการเงินไดรั้บการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการ

ทางบญัชีบนัทึกในงวดบญัชีซ่ึงประมาณการไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดบญัชีนั้น 

และบนัทึกในงวดบญัชีซ่ึงปรับประมาณการและงวดบญัชีในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดบญัชี

ปัจจุบนัและอนาคต 

เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวม ประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 

ร้อยละ

ช่ือ จดัตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2565 2564

บริษทัย่อย

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จาํกดั ไทย รับเหมาก่อสร้าง งานระบบวิศวกรรม 100           100           

ประกอบอาคารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การร่วมค้า

บริษทั ดี ที เอก็ซ์ จาํกดั ไทย พฒันาเคร่ืองมือและเทคโนโลยีสาํหรับ 50 -            

วิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่

สดัส่วนการถือหุน้

31 ธนัวาคม

 

งบการเงินรวมจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรับรายการบญัชีหรือเหตุการณ์ทางบญัชีเหมือนกนัหรือ

คลา้ยคลึงกนั 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

การรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวม

ส่วนไดเ้สียผูซ้ื้อรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีในงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่ใน

ลาํดบัสูงสุด ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหวา่งมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ีถูกนาํมารวมกบัค่าตอบแทนจ่ายรับรู้
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เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัในส่วนของผูถื้อหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วน

ขาดถูกโอนไปยงักาํไรสะสมเม่ือขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือ 

การควบคุม หมายถึง อาํนาจการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์

จากกิจกรรมของกิจการ การพิจารณาอาํนาจการควบคุม กลุ่มบริษทันาํสิทธิในการออกเสียงซ่ึงเกิดขึ้นมารวมในการ

พิจารณา  

บริษทัยอ่ย 

บริษทัย่อยเป็นกิจการอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั บริษทัถือวา่ควบคุมบริษทัย่อย หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือ

ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของบริษทัย่อยและสามารถใช้อาํนาจเหนือบริษทัย่อยทาํให้เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงิน

ผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยรวมอยู่ในงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการ

ควบคุมส้ินสุดลง 

การสูญเสียการควบคุม 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยออก รวมถึง

ส่วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อย กาํไรขาดทุนเกิดขึ้น

จากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนไดเ้สียในบริษทั

ยอ่ยเดิมคงเหลือใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 

ส่วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ได้

เป็นของบริษทั ซ่ึงแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดง

ฐานะการเงินรวม 

การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานซ่ึงผูท่ี้มีการควบคุมร่วมในการงานมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงาน เงิน

ลงทุนในการร่วมคา้บนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียและรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน 

ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการ

ทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนบนัทึก

ตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมี

นยัสาํคญัหรือการควบคุมร่วม 

การตดัรายการในงบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายยงัไม่เกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากรายการ

ระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ระหว่างปี กลุ่มบริษทันํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารประเมินว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานรายงาน

ทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ช้มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงิน 

3. นโยบายการบัญชีสําคัญ 

เกณฑ์การวัดค่าการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินจดัทาํโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม นอกจากเปิดเผยไวใ้นหัวขอ้อ่ืนในนโยบายการบญัชีสําคญัและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินอ่ืน 

รายได้  

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้ไดรั้บโอนอาํนาจควบคุมสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนซ่ึงกลุ่มบริษทั

คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บแต่ไม่รวมจาํนวนเงินเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และ

ส่วนลดตามปริมาณ 
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กลุ่มบริษทัถือว่าเกิดสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ เม่ือกลุ่มบริษทัเขา้ผูกพนัในขอ้ตกลงกบัคู่สัญญาท่ีก่อให้เกิดสิทธิและภาระ

ผกูพนัใชบ้งัคบั กลุ่มบริษทัระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญา และปันส่วนราคาของรายการให้แก่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัซ่ึง

รวมอยูใ่นสัญญาตามเกณฑท่ี์เหมาะสม 

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัโอนอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้ โดยแสดงตาม

มูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บสําหรับสินคา้หรือบริการส่งมอบโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั

อาจโอนอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการตลอดช่วงเวลาหน่ึง หรือ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขของ

สัญญาและกฎหมายท่ีใชก้บัสัญญา  

รายได้จากสัญญาท่ีมีหลายองค์ประกอบถูกปันส่วนตามสัดส่วนโดยปันส่วนด้วยมูลค่ายุติธรรมของราคาขายแบบ

เอกเทศ ตามภาระท่ีต้องปฏิบัติ กรณีสัญญามีภาระท่ีต้องปฏิบัติ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง และตลอดช่วงเวลาหน่ึง 

ผลต่างจากการรับรู้รายไดแ้ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา รับรู้เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินตามสัญญา และ

ทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาของสัญญา 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการส่งมอบบริการใหแ้ก่ลูกคา้  

รายได้ค่าบริการตามสัญญาออกแบบและติดตั้ งระบบรับรู้เม่ือให้บริการตามขั้นความสําเร็จของรายการในรอบ

ระยะเวลารายงาน 

สินทรัพยต์ามสัญญาแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิหลงัจากค่าเผื่อจากการยกเลิกสัญญา 

ค่าเผื่อจากการยกเลิกสัญญาโดยส่วนใหญ่ประเมินจากการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี การคาดการณ์เก่ียวกบัการ

ชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ และขอ้มูลการยกเลิกสัญญาในอดีต สินทรัพยต์ามสัญญาถูกตดัจาํหน่ายเม่ือมีการยกเลิก

สัญญา 

การขายสินค้าและบริการ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้ไดรั้บโอนอาํนาจควบคุมสินคา้ซ่ึงโดยปกติธุรกิจเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัส่งมอบ

สินคา้ให้แก่ลูกคา้ สาํหรับสัญญาใหสิ้ทธิลูกคา้สามารถคืนสินคา้ รายไดรั้บรู้ดว้ยจาํนวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่

ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนยัสําคญัของรายไดรั้บรู้สะสม ดงันั้น รายไดรั้บรู้หลงัจากปรับปรุง

ประมาณการรับคืนสินคา้ 

สัญญารวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทับนัทึกสินคา้และบริการแยกจากกนั หากสินคา้และบริการ

แตกต่างกนั หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการออกจากกนัและลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการ หรือการ

ให้บริการหลายประเภทในรอบระยะเวลารายงานแตกต่างกนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคา

ขายแบบเอกเทศของสินคา้และบริการ  

รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสําหรับสินคา้ไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้

รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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สําหรับการขายสินคา้ซ่ึงมีการรับประกนัเพื่อเป็นการให้ความเช่ือมัน่ในสินคา้ท่ีขายว่าเป็นไปตามรายละเอียดท่ีตกลง

กนั กลุ่มบริษทับนัทึกการรับประกนัสินคา้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 เร่ือง “ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจ

เกิดขึ้นและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดขึ้น”  

สาํหรับการขายสินคา้ซ่ึงมีการรับประกนัเพื่อเป็นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมัน่ว่า

สินคา้จะใชง้านไดต้ามคุณลกัษณะท่ีตกลงกนั กลุ่มบริษทับนัทึกส่วนของการรับประกนัประเภทการใหบ้ริการเพิ่มเติม

เป็นรายไดต้ลอดระยะเวลาของการใหบ้ริการ 

เงินรับล่วงหน้า  

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้เป็นหน้ีสินหมุนเวียน กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากเงินรับล่วงหน้าเม่ือโอนการ

ควบคุมสินคา้ให้ลูกคา้ หากเงินรับล่วงหน้ามีองค์ประกอบเก่ียวกับการจดัหาเงิน เงินรับล่วงหน้าจะมีดอกเบ้ียจ่าย

บนัทึกกับหน้ีสินตามสัญญาโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง กลุ่มบริษทัปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัไม่

ปรับปรุงส่ิงตอบแทนดว้ยผลกระทบท่ีเกิดจากการมีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินหากระยะเวลาของการจดัหา

เงินนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 12 เดือน 

รายได้จากการให้บริการ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการตลอดช่วงระยะเวลาของสัญญา โดยใชวิ้ธีเส้นตรงตามสัดส่วนของเวลาซ่ึงได้

ใหบ้ริการแลว้ต่อระยะเวลาซ่ึงตอ้งใหบ้ริการทั้งหมดตามสัญญา 

รายได้ค่าเช่า 

รายไดค้่าเช่ารับรู้โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่า

รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าตามสัญญา ค่าเช่าอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น  

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้น

รอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น และค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ตลอดช่วงเวลาท่ีใหบ้ริการตามอายสุัญญาเช่า 

สัญญาพฒันานวัตกรรมและวิศวกรรม 

รายไดต้ามสัญญาบริการ 

รายได้ตามสัญญาบริการ ประกอบด้วย จาํนวนเม่ือเร่ิมแรกตามตกลงไวใ้นสัญญาบวกจาํนวนท่ีเก่ียวข้องกับการ

เปล่ียนแปลงสัญญาอนัเกิดจากการดดัแปลงงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการจ่ายเงินเพื่อจูงใจหากมีความเป็นไป

ได้ค่อนขา้งแน่ท่ีจะก่อให้เกิดรายได้และสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ รายไดต้ามสัญญาบริการรับรู้เม่ือกลุ่ม

บริษทัปฏิบติัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้สําเร็จตามสัญญาตลอดช่วงเวลาหน่ึงโดยโอนอาํนาจควบคุมสินทรัพยเ์กิดจากการ

ให้บริการให้กบัลูกคา้ รายไดต้ามสัญญาบริการรับรู้ดว้ยวิธีปัจจยันาํเขา้ซ่ึงคาํนวณจากสัดส่วนของตน้ทุนของสัญญา

เกิดขึ้นในการทาํงานจนถึงปัจจุบนักบัประมาณการตน้ทุนตามสัญญาบริการทั้งหมด  
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หากไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเช่ือถือ รายไดต้ามสัญญาบริการรับรู้ไม่เกินกว่า

ตน้ทุนตามสัญญาบริการเกิดขึ้นและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนคืน 

ผลขาดทุนตามสัญญาบริการ 

เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ ต้นทุนตามสัญญาบริการทั้งหมดจะสูงกว่ารายไดต้ามสัญญาบริการทั้งหมด กลุ่ม

บริษทัรับรู้ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจากงานบริการตามสัญญาในกาํไรหรือขาดทุน 

มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงินและเงินรับล่วงหนา้ 

กลุ่มบริษทัมีสิทธิในการเรียกเก็บเงินลูกคา้ตามสัญญาบริการตามขั้นความสาํเร็จของงาน เม่ือบรรลุขั้นตอนใดขั้นตอน

หน่ึง ลูกคา้ไดรั้บใบแจง้หน้ีสําหรับขั้นตอนทาํสําเร็จ กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงินและแสดง

รายการแยกต่างหากจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  และจาํนวนเรียกเก็บเงินจดัประเภทเป็นลูกหน้ีการคา้เม่ือส่งใบ

แจง้หน้ีใหแ้ก่ลูกคา้ หากจาํนวนเรียกเก็บเงินและไดรั้บเงินตามใบแจง้หน้ีแลว้เกินกวา่รายไดซ่ึ้งรับรู้ตามวิธีปัจจยันาํเขา้ 

จาํนวนส่วนต่างจดัประเภทเป็นเงินรับล่วงหนา้ 

รายไดด้อกเบ้ีย 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

รายไดด้อกเบ้ียคาํนวณโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน  

เม่ือสินทรัพยท์างการเงินถูกพิจารณาดอ้ยค่าดา้นเครดิต รายไดด้อกเบ้ียคาํนวณโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัมูลค่า

ตามบญัชีสุทธิ (มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้หักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น) ของสินทรัพยท์างการเงิน 

ต่อมา หากสินทรัพยท์างการเงินไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิตแลว้ รายไดด้อกเบ้ียคาํนวณบนมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ดงัเดิม 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนการทําให้เสร็จส้ินตามสัญญาทํากับลูกค้า 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนการทาํให้เสร็จส้ินตามสัญญาเก่ียวกบัการปฏิบติังานผ่านมาแลว้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิด

รายการทั้งจาํนวน ยกเวน้กลุ่มบริษทัสามารถระบุไดว้่าตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นมีความเก่ียวขอ้งกบัสัญญาทาํกบัลูกคา้ไดอ้ย่าง

เฉพาะเจาะจง และเป็นตน้ทุนซ่ึงจะนาํไปใชใ้นการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งทาํใหส้ําเร็จในอนาคต และกลุ่มบริษทัคาดว่า
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จะไดรั้บคืนต้นทุน กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเป็นสินทรัพย ์และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับ

รูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญา 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่ส่ิงตอบแทนท่ี

จะไดรั้บหกัตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง  

กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนสาํหรับโครงการทั้งจาํนวนเม่ือทราบแน่ชดัวา่โครงการจะประสบผลขาดทุน 

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูย้ืมเพื่อใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยต์อ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลง

สภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ถูกนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยจ์ะอยูใ่นสภาพพร้อมจะใชไ้ดต้าม

ประสงค ์ 

ตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในรอบระยะเวลารายงานเม่ือเกิดรายการ ตน้ทุน

การกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบ้ียและต้นทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากการกู้ยืม ประมาณการหน้ีสินและส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่า

จะตอ้งจ่ายส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาผา่นไป 

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าเงินทุนบนัทึกรับรู้โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาของเงินกูย้มืโดยคาํนวณจากยอดเงินตน้คงคา้งตามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึง

อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย  

ค่าใชจ่้ายทางการเงินเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินซ่ึงเกิดขึ้นก่อนหรือ ณ วนัทาํสัญญาวงเงินกูย้ืมและก่อนการเบิกถอนเงิน

กูย้ืมถูกบนัทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย โดยแสดงหกัจากเงินกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งและถูกตดัจาํหน่ายโดยใช้

วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามอายขุองเงินกูย้มื 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัเม่ือ

กลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ตน้ทุนการทาํรายการซ้ือ การ

ออกตราสารสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินซ่ึงวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย หรือวดัมูลค่า

ยติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรับรู้ตน้ทุนทาํรายการเป็นการเพิ่มหรือหักจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินและตน้ทุนการทาํรายการซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินซ่ึงวดั

มูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนรับรู้ตน้ทุนการทาํรายการทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าภายหลงัดว้ย

ราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของกลุ่มบริษทัเพื่อจดัการสินทรัพยท์างการ

เงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน โดยจดัประเภทเป็น: 

- สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย  

การถือครองตามโมเดลธุรกิจมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกาํหนดตามสัญญาของ

สินทรัพยท์างการเงิน ทาํใหเ้กิดกระแสเงินสดเป็นการจ่ายชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้

ในวนัท่ีกาํหนด สินทรัพยท์างการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีทาํรายการ (Trade date) 

และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (ถา้มี)  

ราคาทุนตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงเป็นวิธีการคาํนวณราคาทุนตดัจาํหน่ายของตราสารหน้ีและปันส่วนดอกเบ้ียรับ  ตลอดช่วง

ระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง ดอกเบ้ียรับ รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนและรวมในรายการ “รายไดด้อกเบ้ีย” 

- สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

การถือครองตามโมเดลธุรกิจมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และ

ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ทาํให้เกิดกระแสเงินสดเป็นการจ่ายชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย

จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนด สินทรัพยท์างการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมและวดั

มูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม กาํไรหรือขาดทุนยงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงเป็น

รายการในส่วนของเจา้ของผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจนกว่าจะจาํหน่าย ซ่ึงรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ

จาํหน่ายตราสารหน้ีในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ผล

ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และดอกเบ้ียรับคาํนวณด้วยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงรับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

- สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

การถือครองตามโมเดลธุรกิจไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือขอ้กาํหนดตามสัญญาของ

สินทรัพยท์างการเงิน ทาํใหเ้กิดกระแสเงินสดไม่ไดเ้ป็นการจ่ายชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของ

เงินตน้ในวนัท่ีกาํหนด สินทรัพยท์างการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมและวดัมูลค่าภายหลงัดว้ย

มูลค่ายุติธรรม กาํไรหรือขาดทุนยงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม และกาํไรหรือขาดทุนเกิดขึ้นจาก

การขายรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนรวมทั้งผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน 
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ตราสารหน้ีเขา้เง่ือนไขราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอาจถูกกาํหนดให้แสดง

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หากการกาํหนดดังกล่าวช่วยขจดัหรือลด

ความไม่สอดคลอ้งในการวดัมูลค่าหรือการรับรู้รายการอยา่งมีนยัสาํคญั (เรียกวา่ “การจบัคู่ไม่เหมาะสมทางการบญัชี”) 

เกิดจากการวดัมูลค่าสินทรัพยห์รือหน้ีสินหรือการรับรู้ผลกาํไรและขาดทุนจากรายการดงักล่าวดว้ยเกณฑแ์ตกต่างกนั  

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน 

ยกเวน้ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ 

- สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ไม่ไดถื้อเพื่อวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ เป็นสินทรัพย์

ทางการเงินวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนโดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทภายหลงั การจดัประเภท

รายการพิจารณาเป็นรายตราสาร กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมภายหลงัของเงินลงทุนใน

ตราสารทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน และเม่ือจาํหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายในกาํไร

หรือขาดทุน 

- สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนไม่ได้ถือไวเ้พื่อคา้แต่ถือเพื่อวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือเป็น

หลกัทรัพยท่ี์อาจมีความผนัผวนของราคาสูง เป็นสินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อ่ืนโดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทภายหลงั การจดัประเภทรายการพิจารณาเป็นรายตราสาร กาํไรหรือ

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมภายหลงัของเงินลงทุนในตราสารทุนรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

และเม่ือจาํหน่ายเงินลงทุนจะโอนกาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืนโดยตรงเขา้กาํไรสะสม 

เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เงินปันผลแสดงอย่างชดัเจนว่าเป็นส่วน

หน่ึงในการชดเชยตน้ทุนของเงินลงทุน เงินปันผลรวมอยูใ่นรายการ “รายไดท้างการเงิน” ในกาํไรหรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของรอบระยะเวลารายงาน  

มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  

กลุ่มบริษทับนัทึกรายการซ้ือขายเงินลงทุน ณ วนัท่ีเกิดรายการ (Trade date)  

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

เงินลงทุนประเภทมีดอกเบ้ียบนัทึกดอกเบ้ียในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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กลุ่มบริษทับนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (ถา้มี) ในกาํไรหรือขาดทุน 

การหักกลบ 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแสดงหักกลบกนัในงบแสดงฐานะทางการเงินเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตาม

กฎหมายในการหกักลบ และตั้งใจชาํระดว้ยเกณฑสุ์ทธิ หรือรับรู้สินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน เม่ือสิทธิตามสัญญาเพื่อไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมด

ลง หรือเม่ือโอนสินทรัพยท์างการเงินและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือเกือบ

ทั้งหมดของสินทรัพยใ์ห้กิจการอ่ืน กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัจาํนวนเงินท่ีอาจ

ตอ้งจ่าย หากกลุ่มบริษทัมีการควบคุมเน่ืองจากไม่ไดโ้อนหรือยงัคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น

เจา้ของสินทรัพยท์างการเงินท่ีโอน กลุ่มบริษทัยงัคงรับรู้สินทรัพยท์างการเงินและรับรู้การกูย้มืท่ีมีหลกัประกนัสาํหรับ

ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ 

การตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

ผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บและคา้งรับรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

การตดัรายการของเงินลงทุนในตราสารหน้ีจดัประเภทดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของ

กาํไรหรือขาดทุนสะสมไวก่้อนหนา้ในสาํรองการวดัมูลค่าเงินลงทุนถูกจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุน  

การตดัรายการของเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัเลือกรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยการวดัมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมไวก่้อนหน้าในสํารองการวดัมูลค่าเงินลงทุนถูกโอนไปกาํไร

สะสม 

การตัดจําหน่าย 

กลุ่มบริษทัตดัหน้ีสูญบางส่วนหรือทั้งหมด เม่ือกลุ่มบริษทัพิจารณาว่าจะเรียกเก็บหน้ีรายนั้นไม่ไดโ้ดยมีขอ้มูลบ่งช้ีว่า

ลูกหน้ีมีปัญหาดา้นการเงินอย่างร้ายแรงและไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บคืน เช่น ลูกหน้ีอยู่ระหว่างชาํระบญัชีหรือ

ลม้ละลายหรือลูกหน้ีอยู่ในเกณฑ์การตดัหน้ีสูญได้ตามกฎหมายแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน การตดัหน้ีสูญ

ขึ้นอยูก่บัวิธีการบงัคบัภายใตก้ระบวนการทวงถามของกลุ่มบริษทัตามคาํปรึกษาทางกฎหมายตามความเหมาะสม ทั้งน้ี 

กลุ่มบริษทัยงัคงดาํเนินการบงัคบัคดี เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกลุ่มบริษทัสําหรับการเรียกคืนเงินจากลูกหน้ีคา้ง

ชาํระ 

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินถูกตัดจําหน่ายเม่ือกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากไดรั้บเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยซ่ึ์งถูกตดัจาํหน่ายแลว้จะรับรู้เป็นการกลบั

รายการการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 



 

 

 24 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยวิธีอย่างง่าย (Simplified approach)/ วิธีการทัว่ไป 

(General approach) สําหรับสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี อนัไดแ้ก่ เงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีการคา้

และสินทรัพยเ์กิดจากสัญญา เงินลงทุนในตราสารหน้ี เงินใหกู้ย้มืและสินทรัพยอ่ื์นบางรายการ  

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยจาํนวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นตลอดอายุ เม่ือความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มขึ้นนบัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแต่ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือเม่ือมี

การดอ้ยค่าดา้นเครดิต  

จาํนวนเงินของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานเพื่อให้

สะท้อนการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงด้านเครดิตจากท่ีเคยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทางการเงินท่ี

เก่ียวขอ้ง 

วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีอย่างง่ายกบัสินทรัพยท์างการเงินเป็นการคาํนวณเพื่อ

ประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งสํารองขึ้นอยูก่บัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทั

ปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพาะของลูกหน้ี สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทัว่ไป การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และ

การประเมินทิศทางทั้ งในปัจจุบันและอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสมและ

พิจารณาจากสถานะคงคา้งของลูกคา้และการดาํรงมูลค่าหลกัประกนัตามขอ้กาํหนดในสัญญาเป็นหลกั 

วิธีการทั่วไป (General approach) 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตามวิธีการทัว่ไปเป็นการคาํนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิด

สัญญา อตัราส่วนร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญา คือ ผลกระทบของความเสียหาย

หากผิดสัญญา และยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญา  

การประเมินคาํนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิดสัญญาและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิด

สัญญาอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตปรับปรุงดว้ยขอ้มูลสังเกตไดใ้นปัจจุบนัและบวกกบัการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

และความสมเหตุสมผล  

ยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินแสดงโดยมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์ณ วนัท่ี

รายงาน รวมทั้งสัญญาคํ้าประกนัทางการเงิน ความเส่ียงรวมถึงจาํนวนเงินถูกเบิกใช้ ณ วนัท่ีรายงานและจาํนวนเงิน

เพิ่มขึ้นใด ๆ ซ่ึงคาดว่าจะถูกเบิกใชใ้นอนาคตโดยวนัท่ีผิดสัญญาถูกประเมินโดยขึ้นอยู่กบัแนวโน้มในอดีต กลุ่มบริษทั

ทาํความเขา้ใจความจาํเป็นดา้นการเงินในอนาคตโดยเฉพาะเจาะจงของลูกหน้ีและขอ้มูลการคาดการณ์เหตุการณ์ใน

อนาคตท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน  

กลุ่มบริษทัสอบทานและทบทวนวิธีการ ขอ้สมมติฐานและการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอยา่งสมํ่าเสมอ 
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ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณการดว้ยผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงกลุ่มบริษทัตอ้ง

ไดรั้บและกระแสเงินสดซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรก 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตามวิธีการทัว่ไปเป็นการพิจารณาจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิต

จากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทัปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพาะของลูกหน้ีและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจใน

อนาคต โดยในการประเมินวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุเพิ่มขึ้นนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือ

เร่ิมแรกหรือเม่ือมีการด้อยค่าด้านเครดิต กลุ่มบริษัทพิจารณาจากสถานะคงค้างของลูกหน้ีและการดํารงมูลค่า

หลกัประกนัตามขอ้กาํหนดในสัญญาเป็นหลกั อยา่งไรก็ตาม หากความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินไม่มี

การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคญันับตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นดว้ยจาํนวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหนา้ 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายแุสดงถึงผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ปฏิบติั

ผิดสัญญาท่ีมีความเป็นไปไดว้่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคาดไว ้ในทางกลบักนัผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหน้าแสดงถึงสัดส่วนของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดตลอดอายท่ีุคาด

ว่าจะเกิดจากเหตุการณ์ปฏิบัติผิดสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน

หลงัจากวนัท่ีรายงาน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัประเมินวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสาร

หน้ีอ่ืนและเงินฝากสถาบนัการเงินเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญันบัแต่วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ โดยพิจารณาจาก

อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตภายในและภายนอกของคู่สัญญาและสถานะคงคา้งของการจ่ายชาํระเป็นสาํคญั 

การประเมินว่าความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัสําคญันบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ พิจารณาเป็น

รายสัญญาหรือเป็นแบบกลุ่มสินทรัพย ์สาํหรับการประเมินการดอ้ยค่าแบบกลุ่มสินทรัพย ์กลุ่มบริษทัจดักลุ่มสินทรัพย์

ทางการเงินตามความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนั เช่น ประเภทสินทรัพย ์สถานการณ์คา้งชาํระ และปัจจยัอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

สินทรัพยท์างการเงินถือว่ามีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ซ่ึงทาํให้

เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคู่สัญญา คือ ขอ้บ่งช้ีว่าคู่สัญญากาํลงัประสบปัญหาทาง

การเงินหรือฝ่าฝืนขอ้กาํหนดตามสัญญารวมถึงการคา้งชาํระ  

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีท่ีเก่ียวข้อง ส่วนค่าเผื่อผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งงวดในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงค่าเผื่อผลขาดทุนรับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนและสํารองการวดัมูลค่าเงินลงทุนสะสม และไม่ลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินในงบแสดง

ฐานะการเงิน 
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หน้ีสินทางการเงิน 

หน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมและวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใชวิ้ธี

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็นวิธีการคาํนวณราคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสินทางการเงินและปันส่วนดอกเบ้ียจ่ายตลอด

ช่วงระยะเวลาท่ีเก่ียวข้อง อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง คือ อัตราท่ีใช้คิดลดประมาณการเงินสดจ่ายในอนาคต รวมถึง

ค่าธรรมเนียมและตน้ทุนการรับและจ่ายทั้งหมด ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ตน้ทุนการทาํรายการ และ

ส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าอ่ืน ตลอดอายุท่ีคาดไวข้องหน้ีสินทางการเงินหรือระยะเวลาสั้นกวา่ เพื่อให้ไดร้าคาทุนตดั

จาํหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 

หน้ีสินทางการเงินแสดงมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

หน้ีสินทางการเงิน อาจเลือกกาํหนดแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 

หากเขา้เง่ือนไข ดงัน้ี 

• การช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งในการวดัมูลค่าหรือการรับรู้รายการท่ีจะเกิดขึ้น 

• หน้ีสินทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินหรือทั้งสองแบบท่ีมีการ

บริหารและประเมินผลการดาํเนินงานดว้ยเกณฑ์มูลค่ายติุธรรมซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยุทธ์การบริหารความเส่ียง หรือ

กลยทุธ์การลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มดงักล่าวนาํเสนอเป็นการภายใน 

หน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมกบักาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน  

หน้ีสินทางการเงินเลือกกาํหนดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จาํนวนเงินการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมหน้ีสินทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับการเปล่ียนแปลงความเส่ียงด้านเครดิตของหน้ีสินรับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน เวน้แต่การรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงความเส่ียงดา้นเครดิตของหน้ีสินในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืนก่อให้เกิดหรือขยายการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชีในกําไรหรือขาดทุน จํานวนเงินเหลือจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียง

ดา้นเครดิตของหน้ีสินทางการเงินรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโอนไปกาํไรสะสมเม่ือตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน 

การตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน เม่ือภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามแลว้ ยกเลิก หรือส้ินสุด ผล

แตกต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงินถูกตดัรายการและส่ิงตอบแทนจ่ายและคา้งจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน 
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เม่ือกลุ่มบริษทัแลกเปล่ียนตราสารหน้ีท่ีมีความแตกต่างอย่างมากในขอ้กาํหนดกับผูใ้ห้กู้ตอ้งถือเป็นการส้ินสุดของ

หน้ีสินทางการเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้รายการของหน้ีสินทางการเงินใหม่ ทาํนองเดียวกนักลุ่มบริษทับนัทึกการ

เปล่ียนแปลงอย่างมากในขอ้กาํหนดของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่หรือบางส่วนของการส้ินสุดของหน้ีสินทางการเงิน

เดิม และถือเป็นการรับรู้รายการของหน้ีสินทางการเงินใหม่ โดยสมมติว่าขอ้กาํหนดมีความแตกต่างอย่างมากหากการ

คิดลดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดภายใตเ้ง่ือนไขใหม่รวมถึงค่าธรรมเนียมจ่ายสุทธิดว้ยค่าธรรมเนียมรับและคิดลด

โดยใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิม ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างน้อยร้อยละ 10 จากการคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงิน

สดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงินเดิม หากการเปล่ียนแปลงไม่เป็นนัยสําคญั ผลแตกต่างระหว่าง (1) มูลค่าตามบญัชี

ของหน้ีสินก่อนมีการเปล่ียนแปลงและ (2) มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดหลงัจากเปล่ียนแปลง ควรรับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุนเป็นกาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในกาํไรและขาดทุนอ่ืน 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นและสินทรัพย์เกิดจากสัญญา 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิปราศจากเง่ือนไขการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายไดก่้อนมี

สิทธิปราศจากเง่ือนไขการไดรั้บส่ิงตอบแทน จาํนวนส่ิงตอบแทนรับรู้เป็นสินทรัพยเ์กิดจากสัญญา คือ รายไดค้า้งรับ 

ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนักงานทาํงาน หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าคาดว่าจะจ่ายชาํระ 

หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานจะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากพนักงาน

ปฏิบติังานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

กลุ่มบริษทัและพนกังานร่วมกนัดาํเนินการจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพเป็นแผนจ่ายสมทบกาํหนดการจ่ายสมทบราย

เดือนเป็นกองทุนโดยสินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั กองทุนสํารองเล้ียงชีพไดรั้บการ

บริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพไดรั้บเงินสมทบเขา้กองทุนจากพนักงานและกลุ่มบริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

และภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลารายงานเม่ือ

เกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและส่วนท่ีกลุ่มบริษทักาํหนดเพิ่มเติมบนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายตลอดอายุการทาํงานของพนกังาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตซ่ึงพนกังานจะไดรั้บ

จากการทาํงานให้กบักลุ่มบริษทัตลอดระยะเวลาทาํงานถึงปีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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โดยผลประโยชน์ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิง

เร่ิมต้น การประมาณการหน้ีสินคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยประมาณการ 

(Projected Unit Credit Method) 

ผลประโยชน์พนกังานเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์เพิ่มขึ้นซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานให้กบักลุ่มบริษทัในอดีต

ของพนกังานบนัทึกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตามอายงุานคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทัง่ผลประโยชน์จ่าย

จริง  

ขอ้สมมติใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกาํไร(ขาดทุน)จาก

การเปล่ียนแปลงประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ต้นทุนบริการในอดีตเก่ียวข้องกับการแก้ไขโครงการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือการแก้ไข

โครงการมีผลบงัคบัใช ้

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างเป็นหน้ีสินและค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือกลุ่มบริษทัแสดงเจตนา

ผูกพนัอย่างชัดเจนเก่ียวกับการเลิกจ้าง และไม่มีความเป็นไปได้จะยกเลิก กลุ่มบริษัทจัดทาํรายละเอียดอย่างเป็น

ทางการทั้งการเลิกจา้งก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือเม่ือกลุ่มบริษทัเสนอการออกจากงานโดยสมคัรใจ และมีความ

เป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บการตอบรับขอ้เสนอ และสามารถประมาณจาํนวนของการยอมรับขอ้เสนอไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

คิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดส้าํหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีส่วนท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบัรายการซ่ึงบันทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นให้รับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน  

ภาษีเงินไดท่ี้คาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ คาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ี

ประกาศใชห้รือคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการ

ในปีก่อน 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีและฐานภาษีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไม่รับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวเก่ียวกบั การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินคร้ังแรกซ่ึงเป็น

รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือภาษี และผลแตกต่างเก่ียวกบัเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีประกาศใช้หรือคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน กบัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือกลบัรายการ 

การกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคาํนึงถึงผลกระทบของ

สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มขึ้นและดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่า

ไดบ้นัทึกภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลาย

ปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินอยูบ่นพื้นฐานการประมาณการ

และขอ้สมมติฐานและอาจเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่อาจทาํให้กลุ่มบริษัท

เปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่าย

กระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นรอบระยะเวลารายงานเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตาม

กฎหมายนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดป้ระเมิน

โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษี

ต่างกนักลุ่มบริษทัมีความตั้งใจจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจรับคืน

สินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตมีจาํนวน

เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวรวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและปรับมูลค่าตามบญัชี หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่

ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวนัและออมทรัพย ์เงินฝากธนาคาร

ท่ีมีกาํหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน รวมถึงบตัรเงินฝาก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ประเภทเงินลงทุน

ระยะสั้นในตัว๋เงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินออกโดยสถาบนัการเงินประเภทเผื่อเรียกและประเภทวนัถึงกาํหนดภายใน 3 
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เดือน หรือน้อยกว่านบัจากวนัท่ีไดม้า โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนัหรือมีขอ้จาํกดัการเบิกใช ้และ

ความเส่ียงท่ีไม่มีนยัสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่า 

สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ แสดงราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

ราคาทุนสินคา้คงเหลือคาํนวณดว้ยวิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน 

เคร่ืองถ่ายเอกสารให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานถูกโอนเป็นสินคา้คงเหลือ เม่ือวนัท่ีหยุดการใหเ้ช่าและถือไวเ้พื่อขาย 

โดยแสดงในมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีสินทรัพยด์งักล่าวหยุดการให้เช่าหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่า

กวา่ 

ตน้ทุนสินคา้ ประกอบดว้ย ตน้ทุนซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีคาดว่าจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักประมาณการต้นทุน

จาํเป็นตอ้งจ่ายเพื่อขายสินคา้ 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงสาํหรับสินคา้เส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถา้มี) เงินปันผลรับ

บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล กรณีท่ีบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนบางส่วนตน้ทุน

เงินลงทุนคาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพยเ์ป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 

ท่ีดิน แสดงราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

อาคารและอุปกรณ์แสดงราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนการก่อสร้างสินทรัพยซ่ึ์งกิจการก่อสร้างเอง 

รวมต้นทุนวสัดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ใน

สถานท่ีและสภาพพร้อมใช้งานได้ตามความประสงค์ รวมทั้ งต้นทุนการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้ ง

สินทรัพย ์และตน้ทุนการกูย้มื  
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อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซ่ึงควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ไม่สามารถทาํงานโดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ให้ถือว่า

ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์เป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีรูปแบบและอายกุารใชป้ระโยชน์ต่างกนับนัทึกแต่

ละส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิได้รับจากการ

จาํหน่ายหลงัหักค่าใช้จ่ายในการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ บนัทึกรับรู้สุทธิเป็นรายได้

หรือค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน  

กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

จากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยรั์บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่ม

บริษทัตดัรายการสินทรัพย ์

สินทรัพยเ์ช่า 

กลุ่มบริษทัเช่าสินทรัพยโ์ดยไดรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพยเ์ช่า จดัประเภท

เป็นสัญญาเช่าเงินทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าเงินทุนบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรม

หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่หกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่า

เผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเช่าจ่ายชาํระแยกส่วนเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนหักจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า เพื่อทาํให้อตัราดอกเบ้ียเม่ือ

เปรียบเทียบกบัยอดหน้ีคงเหลือแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี ตน้ทุนทางการเงินบนัทึกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ตน้ทุนเกิดขึ้นในภายหลงั 

ตน้ทุนการเปล่ียนแทนส่วนประกอบและตน้ทุนการปรับปรุงให้ดีขึ้นรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีสําหรับ

รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่กลุ่มบริษทัไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

กลบัคืนเกินกว่าหน่ึงรอบระยะเวลาบญัชีและสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนถูกเปล่ียน

แทนตดัออกจากบญัชีด้วยมูลค่าตามบญัชี ต้นทุนเกิดขึ้นจากการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงเกิดขึ้นเป็น

ประจาํรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากจาํนวนคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับรายการอาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ราคาทุนของ

สินทรัพยห์รือมูลค่าอ่ืนใชแ้ทนราคาทุนหกัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

สินทรัพยจ์ากตน้ทุนการเปล่ียนแทนและตน้ทุนการปรับปรุงคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยู่ของ

สินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบสําหรับ

สินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงดงัน้ี 

 

 ปี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 

อาคาร 20 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 7 

เคร่ืองถ่ายเอกสารใหเ้ช่า 5 - 10 

เคร่ืองสแกนเอกสาร 5 - 10 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5 

ยานพาหนะ 5 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน  

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยเ์ช่าตามสัญญาเช่าเงินทุนบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน วิธีการคิดค่า

เส่ือมราคาของสินทรัพยเ์ช่าเป็นวิธีการเดียวกนักบัการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยเ์ป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 

มูลค่าคงเหลือคาํนวณจากจาํนวนเงินซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บในปัจจุบนัจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ลงัจากหัก

ตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจากการจาํหน่ายสินทรัพยต์ามอายแุละสภาพท่ีคาดวา่จะเป็น ณ วนัส้ินสุดอายกุารใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัทบทวนวิธีการคิดค่าเส่ือมราคา มูลค่าคงเหลือและอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์ย่างน้อยทุกส้ินรอบ

ปีบญัชี  และหากวิธีการคิดค่าเส่ือมราคา มูลค่าคงเหลือและอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ตกต่างไปจากประมาณ

การใหถื้อวา่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

เคร่ืองถ่ายเอกสารเพื่อให้เช่ามีวตัถุประสงค์แรกเพื่อให้เช่าและขายในภายหลงั ดงันั้น เม่ือเร่ิมแรกเคร่ืองถ่ายเอกสาร

นาํออกไปให้บริการเช่าดาํเนินงานเป็นหลกัโดยแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินภายใตบ้ญัชี “อุปกรณ์” และคิดค่า

เส่ือมราคาตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณข้างต้นและรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนภายใต้บัญชี “ต้นทุนการ

ให้บริการ” จนกระทัง่เม่ือบริษทัไดรั้บเคร่ืองถ่ายเอกสารให้เช่าคืนตามสัญญาเช่าและเปล่ียนวตัถุประสงคจ์ากเดิมเป็น

เคร่ืองถ่ายเอกสารสําหรับขายบริษทัหยุดคิดค่าเส่ือมราคาและโอนไปบญัชี “สินคา้คงเหลือ” ดว้ยมูลค่าสุทธิตามบญัชี 

(ราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)) ทั้งน้ี เม่ือเกิดรายการขายเคร่ืองถ่ายเอกสารให้รับรู้ตน้ทุน

ขายดว้ยมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีขายในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลารายงานเม่ือเกิดรายการขาย 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายจ่ายการวิจยัและพฒันา 

รายจ่ายขั้นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การสํารวจตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์หรือ

ทางดา้นเทคนิค รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดรายการ 

ขั้นตอนพฒันาเก่ียวขอ้งกบัแผนงานหรือการออกแบบสําหรับผลิตภณัฑ์และกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น

กวา่เดิม รายจ่ายเกิดจากการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก็้ต่อเม่ือสามารถวดัมูลค่าของรายการตน้ทุนการพฒันาไดอ้ยา่ง

น่าเช่ือถือ ผลิตภณัฑห์รือกระบวนการมีความเป็นไปไดท้างเทคนิคและทางการคา้ ซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

และกลุ่มบริษทัมีความตั้งใจและทรัพยากรเพียงพอจะนาํมาใชเ้พื่อทาํให้การพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และนาํสินทรัพย์

มาใช้ประโยชน์หรือนํามาขาย รายจ่ายในการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยร์วมถึงตน้ทุนสําหรับวตัถุดิบ ตน้ทุนแรงงาน 

ตน้ทุนเก่ียวขอ้งโดยตรงในการจดัเตรียมสินทรัพยเ์พื่อให้สามารถนาํมาใช้ประโยชน์ตามประสงค์และตน้ทุนการกูย้ืม

สามารถนาํมารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนสินทรัพย ์รายจ่ายการพฒันาอ่ืนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดรายการ 

รายจ่ายการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยว์ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

(ถา้มี) 

ค่าตดัจาํหน่าย 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือมูลค่าอ่ืนใชแ้ทนราคาทุนหกัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีจาํนวนผลผลิต ส่วนใหญ่สะทอ้นรูปแบบท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยต์ามจาํนวนผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน เร่ิมตัด

จาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยพ์ร้อมใชป้ระโยชน์ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ซ่ึงกลุ่มบริษทัซ้ือมาและอายุการใช้ประโยชน์ทราบไดแ้น่นอนแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าตดั

จาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็น

สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  

รายจ่ายอ่ืนรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑเ์กิดขึ้นภายในรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดรายการ 

ค่าตดัจาํหน่าย 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือมูลคา่อ่ืนใชแ้ทนราคาทุนหกัมูลคา่คงเหลือของสินทรัพย ์



 

 

 34 

ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรง ส่วนใหญ่สะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยต์ามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เร่ิมตดัจาํหน่าย

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยพ์ร้อมใชป้ระโยชน์ 

ระยะเวลาคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงดงัน้ี 

 ปี 

โปรแกรมสาํเร็จรูป 3 - 10 

กลุ่มบริษทัไม่ไดค้ิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่งพฒันาและติดตั้ง 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

รายการกาํไรและรายการขาดทุนจากการจาํหน่ายกาํหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าสินทรัพย์นอกจากสินทรัพย์ทางการเงิน 

มูลค่าตามบญัชีสินทรัพยน์อกจากสินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทั เช่น ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตน สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละสินทรัพยอ่ื์นไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ย

ค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพย์

ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน เวน้แต่ เม่ือกลบัรายการประเมินมูลค่าสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นของสินทรัพย์

ช้ินเดียวกนัซ่ึงเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และดอ้ยค่าสินทรัพยใ์นเวลาต่อมา ในกรณีน้ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

เม่ือเกิดการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขายซ่ึงได้บันทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ

ชัดเจนว่าสินทรัพยด์ังกล่าวมีการด้อยค่า ผลขาดทุนซ่ึงเคยบันทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ถึงแม้ว่าจะยงัไม่ได้ตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินดังกล่าว ผลขาดทุนซ่ึงบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง

ระหว่างมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยก์บัราคาทุนท่ีซ้ือหักดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์าง

การเงินนั้น ๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์อกจากสินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือ

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่  

การประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยป์ระมาณจากกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่า

ปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีเงินไดเ้พื่อสะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและ
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ความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์สําหรับสินทรัพยไ์ม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์นพิจารณามูลค่าท่ี

คาดวา่จะไดรั้บคนืรวมกบัหน่วยสินทรัพยก่์อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้ง 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการขาย กลุ่มบริษทัใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดให้เหมาะสมกับ

สินทรัพย ์เพื่อสะทอ้นถึงจาํนวนเงินซ่ึงกิจการสามารถไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัตน้ทุนการจาํหน่าย โดยการ

จาํหน่ายซ่ึงผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัอยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของ

ผูไ้ม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงินถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ่มขึ้นในภายหลงั และ

การเพิ่มขึ้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าซ่ึงเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์อกจากสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนซ่ึงเคยรับรู้ในงวดก่อนจะประเมินทุกรอบ

ระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ หากเกิดการเปล่ียนแปลงประมาณการสําหรับใชใ้นการคาํนวณ

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะกลบัรายการเพียงเท่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่า

มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจาํหน่ายสะสม เสมือนหน่ึงไม่เคยบนัทึกผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า 

สัญญาเช่า 

ผูเ้ช่า 

กลุ่มบริษทัประเมินสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา ถา้สัญญาใหสิ้ทธิการควบคุม

การใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าระยะเวลาเช่ามากกวา่ 12 เดือน ยกเวน้

สัญญาเช่าระยะสั้น (อายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่) และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมูลค่าตํ่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใชง้าน) สินทรัพยสิ์ทธิการ

ใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดั

มูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ประกอบดว้ย การวดัมูลค่าเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าเก่ียวขอ้งการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า

ท่ีจ่ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีได้รับและต้นทุน

ทางตรงเร่ิมแรก 
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กลุ่มบริษัทประมาณการต้นทุนท่ีจะเกิดขึ้นในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานท่ีตั้ งของ

สินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ในสภาพตามท่ีกาํหนดในขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 

ประมาณการดงักล่าวถือเป็นตน้ทุนเพื่อรับรู้วดัมูลค่าเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ผูเ้ช่าไม่สามารถปันส่วนส่ิงตอบแทนเป็นส่วนประกอบการเช่าและไม่เป็นการเช่าซ่ึงตอ้งจ่ายตามราคาขายเอกเทศ ขอ้

ผอ่นปรนในทางปฏิบติั อนุญาตให้ผูเ้ช่าไม่แยกส่วนประกอบไม่เป็นการเช่าเพื่อบนัทึกสัญญาเช่าและส่วนประกอบไม่

เป็นการเช่าท่ีเก่ียวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั  

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามประมาณการอายุสัญญาเช่าหรืออายกุาร

ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

 ปี 

ท่ีดิน 3 

อาคาร 3 - 30 

ยานพาหนะ 3 - 5 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงโอนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์

รวมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือ

ส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชถู้กคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนั

ส้ินสุดของอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดการตดัรายการและการดอ้ยค่าตามหลกัเคร่ืองมือทางการเงินกบัเงินลงทุนสุทธิตาม

สัญญาเช่า กลุ่มบริษทัสอบทานมูลค่าคงเหลือไม่ไดรั้บประกนัซ่ึงประมาณการไว ้สําหรับใชใ้นการคาํนวณเงินลงทุน

ขั้นตน้ตามสัญญาเช่าอยา่งสมํ่าเสมอ 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่ายงัไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล คิด

ลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่ อตัรานั้นไม่สามารถกาํหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม

ส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหกัส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าคา้งรับ และจาํนวนเงินคาดว่าตอ้งจ่ายภายใต้

การรับประกนัมูลค่าคงเหลือ ค่าเช่ายงัรวมถึง จาํนวนเงินตอ้งจ่ายตาม สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญา

เช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริษทัมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลใชสิ้ทธิ 

การวดัมูลค่าภายหลังของหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยวิธีอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ส่วนดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน และลดลงเพื่อสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่าย

ชาํระ  
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลง ค่าเช่า การเปล่ียนแปลง

ประมาณการจาํนวนเงินคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใช้

สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือวดัมูลค่าหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าใหม่จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนหากมูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนย ์

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมูลค่าต่ํา 

จาํนวนเงินตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญา

เช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมูลค่าตํ่า กลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าเป็นค่าใช้จ่ายดาํเนินงานดว้ยวิธีเส้นตรง

ตลอดอายสุัญญาเช่า เวน้แต่เกณฑเ์ป็นระบบอ่ืนท่ีดีกวา่ซ่ึงเป็นตวัแทนของรูปแบบเวลาแสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

จากการใชสิ้นทรัพยเ์ช่า 

ผูใ้หเ้ช่า 

กลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือดาํเนินงาน เม่ือเง่ือนไขของสัญญาเช่าโอนความเส่ียงและ

ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของความเป็นเจา้ของให้แก่ผูเ้ช่า สัญญาเช่าจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาเช่าอ่ืน 

ทั้งหมดจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญามีส่วนประกอบเป็นสัญญาเช่ารายการหน่ึง

หรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตามสัญญาให้กบัแต่ละ

ส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายเป็นเอกเทศ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่าไดรั้บจากสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดค้่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และแสดง

เป็นส่วนหน่ึงของรายได้ค่าเช่า/รายได้อ่ืน ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกเกิดขึ้นเพื่อได้มาซ่ึงสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมเป็น

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์ห้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกนักบั

รายไดค้่าเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ 

จาํนวนเงินท่ีจะไดรั้บจากผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนรับรู้เป็นลูกหน้ีดว้ยจาํนวนท่ีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า 

รายไดจ้ากสัญญาเช่าเงินทุนปันส่วนตลอดงวดบญัชีเพื่อสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิ

ตามสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัรับรู้ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนดว้ยจาํนวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเช่า ประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่า

และมูลค่าคงเหลือไม่ไดรั้บประกนัคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า รายไดด้อกเบ้ียจากสัญญาเช่าเงินทุน

ถูกปันส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีเพื่อสะท้อนอตัราผลตอบแทนคงท่ีในแต่ละงวดของกลุ่มบริษทั ไดจ้ากเงิน

ลงทุนสุทธิคงเหลือตามสัญญาเช่า 
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กลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่าช่วง กลุ่มบริษทัรับรู้รายการสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงแยกต่างหากจากกนั และพิจารณา

การจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงโดยอา้งอิงสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้กิดจากสัญญาเช่าหลกั หากสัญญาเช่าหลกัเป็นสัญญาเช่า

ระยะสั้นซ่ึง กลุ่มบริษทัใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการ กลุ่มบริษทัจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

เงินตราต่างประเทศ 

สกุลเงินใชใ้นการดาํเนินงาน และสกุลเงินใชใ้นการรายงาน 

รายการบญัชีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินสาํหรับใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเป็นตวัเงินและเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินใช้ในการดาํเนินงานโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม 

แปลงค่าเป็นสกุลเงินสาํหรับใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลารายงาน 

ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมาย ภาระผกูพนัโดยอนุมานซ่ึง

เกิดขึ้นในปัจจุบนัหรือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทั

จะเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชําระภาระหน้ีสิน จาํนวนภาระหน้ีสินสามารถประมาณจาํนวนเงินได้อย่าง

น่าเช่ือถือ ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อน

คาํนึงภาษีเงินได ้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าประเมินในตลาดปัจจุบนัซ่ึงผนัแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

ประมาณการหน้ีสินท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

ประมาณการร้ือถอน  

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการร้ือถอนส่ิงตกแต่งและติดตั้ง และปรับปรุงพื้นท่ีเช่าคืนแก่ผูใ้ห้เช่าเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการร้ือถอนเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่จะเกิดภาระผูกพนัอันเป็นผลเน่ืองมาจาก

เหตุการณ์ในอดีต และสามารถประมาณการจาํนวนเงินตอ้งจ่ายไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจในการคาดการณ์เก่ียวกบัตน้ทุนร้ือถอนในอนาคต อตัราคิดลด และอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ

สินทรัพย ์
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ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 

ประมาณการค่าประกนัความเสียหายบนัทึกเม่ือขายสินคา้หรือให้บริการแก่ลูกคา้ ประมาณการค่าใชจ่้ายพิจารณาจาก

ประวติัการจ่ายค่าประกันความเสียหาย  และปัจจัยต่าง ๆ ซ่ึงอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นจะเกิดความเสียหาย

ดงักล่าว 

ประมาณการค่าใชจ่้ายจากสัญญาเสียเปรียบหรือก่อใหเ้กิดภาระ 

ประมาณการค่าใชจ่้ายของสัญญาเสียเปรียบหรือก่อใหเ้กิดภาระแก่กลุ่มบริษทับนัทึกเม่ือประโยชน์กลุ่มบริษทัพึงไดรั้บ

น้อยกว่าตน้ทุนจาํเป็นในการดาํเนินการตามขอ้ผูกพนัในสัญญา การประมาณค่าใช้จ่ายรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบนัของ

ตน้ทุนคาดวา่จะเกิดขึ้นเม่ือส้ินสุดสัญญาหรือตน้ทุนสุทธิคาดวา่จะเกิดขึ้นเม่ือดาํเนินสัญญาต่อแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเกิดขึ้นจากสินทรัพยร์ะบุไวใ้นสัญญาก่อนรับรู้และวดัมูลค่าประมาณการ

หน้ีสิน 

เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลในรอบระยะเวลาบญัชีตามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการกลุ่ม

บริษทัมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืมอ่ืน 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืมอ่ืนรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับ วดัมูลค่าภายหลงัด้วยวิธี

ราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนเม่ือเปรียบเทียบกับมูลค่าจ่ายคืนเพื่อ

ชาํระหน้ีรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่ายในกาํไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 

ตราสารอนุพนัธ์ 

กลุ่มบริษทัทาํธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพื่อลดความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและ

อตัราดอกเบ้ีย ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 

เม่ือวนัเร่ิมแรกกลุ่มบริษทับนัทึกรับรู้ภาระภายใตส้ัญญาขา้งตน้เป็นรายการนอกงบการเงิน และรับรู้มูลค่าสัญญาเป็น

สินทรัพยห์รือหน้ีสินแลว้แต่กรณีดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเกิดรายการ (Trade date) และวดัมูลค่าภายหลงัทุกวนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงานดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ประเภทสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า คาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีของผูถื้อหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทัดว้ยจาํนวนหุ้นถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํ้าหนกัของกลุ่มบริษทัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี 

การใช้ดุลยพนิิจของผู้บริหาร 

การจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษทัจาํเป็นตอ้งอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหาร

เพื่อกาํหนดนโยบายการบญัชี ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนและการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ  

การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการสําคัญ ดังนี ้

ก) การรับรู้และตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น  

การพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาว่ากลุ่ม

บริษทัโอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบน

พื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดซ่ึงรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

ข) มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาในตลาดซ้ือ

ขายคล่อง  ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน โดยใช้เทคนิคและ

แบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดย

คาํนึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเคร่ืองมือทาง

การเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อ

มูลค่ายติุธรรมซ่ึงแสดงอยูใ่นงบการเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ค) ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงินเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหน้ีจาก

ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น

เครดิตสําหรับสินทรัพยท์างการเงิน การคาํนวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มบริษทั

ขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขการประเมินการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิต การพฒันาแบบจาํลอง ความเส่ียงการเรียก

ชาํระมูลค่าหลกัประกนั การวิเคราะห์สถานะของลูกหน้ีรายกลุ่มและรายตวั ความน่าจะเป็นของการไดรั้บชาํระ

หน้ี รวมถึงการเลือกขอ้มูลการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ในแบบจาํลอง อย่างไรก็ตาม การใช้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต ดงันั้น การปรับปรุงค่า

เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
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ง) ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน 

กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนลดลงอย่างมีสาระสําคญัและเป็น

ระยะเวลานานหรือเม่ือมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า การสรุปว่าเงินลงทุนมูลค่าลดลงและเป็นระยะเวลานาน

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

จ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

การรับรู้ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส้ินสุดเม่ือฝ่าย

บริหารพิจารณาแลว้วา่สินทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบริหาร  

การคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการอายุการใช้ประโยชน์และ

มูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และทบทวนอายกุารใชป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หาก

เกิดการเปล่ียนแปลง 

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

ใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพย ์

ฉ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

การบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนทดสอบการดอ้ยค่าภายหลงั ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยก่์อให้เกิดเงิน

สด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดเหมาะสมสาํหรับการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

ช) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวใชห้ักภาษีเม่ือมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสําหรับใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและ

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่กลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ

ช่วงเวลา 

ซ) สัญญาเช่า  

กลุ่มบริษทัประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารใช้

ดุลยพินิจประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัโอนหรือรับโอนความเส่ียงและ

ผลประโยชน์ในสินทรัพยเ์ช่าหรือไม่ 

การกาํหนดอายสุัญญาเช่ามีสิทธิการเลือกขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า 
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การกําหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลหรือไม่จะใช้สิทธิเลือกการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคาํนึงถึงขอ้เท็จจริงและ

สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดซ่ึงทาํให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรับกลุ่มบริษทัในการใช้หรือไม่ใช้

สิทธิเลือก 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิม 

กลุ่มบริษทัใช้อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มสําหรับคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า (เม่ือไม่สามารถกาํหนดอตัรา

ดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า) เป็นอัตราดอกเบ้ียจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเพื่อให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ท่ีมีมูลค่า

ใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มคลา้ยกนัตามระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัคลา้ยกนั 

ฌ) ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้

สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัรา

การเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

ญ) คดีฟ้องร้อง 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากขอ้พิพาททางการคา้และการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจในการ

ประเมินผลขอ้พิพาททางการคา้และคดีความถูกฟ้องร้องโดยพิจารณาถึงมูลเหตุแห่งพิพาททางการคา้และการถูก

ฟ้องร้อง เอกสารหลกัฐานประกอบอ่ืน รวมทั้งการปรึกษาท่ีปรึกษากฎหมายสําหรับขอ้พิพาททางการคา้และการ

ถูกฟ้องร้องสําคญั และบนัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน สําหรับกรณีฝ่าย

บริหารเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจะยงัไม่บนัทึกประมาณการหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ฎ) การด้อยค่าสินทรัพย์นอกจากสินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพยน์อกจากสินทรัพยท์างการเงินคงเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงานว่ามีขอ้บ่งช้ี เร่ือง การดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีมีขอ้บ่งช้ีฝ่ายบริหารจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

ของสินทรัพย ์

ฏ) ประมาณการต้นทุนตามสัญญาบริการ 

กลุ่มบริษทัประมาณการตน้ทุนตามสัญญาบริการของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างซ่ึงนาํมา

คาํนวณจาํนวนและมูลค่าวสัดุก่อสร้างตอ้งใช้สําหรับโครงการ รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ยตอ้งใช้ในการให้บริการ

ก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และ

ค่าใชจ่้ายอ่ืน กลุ่มบริษทัทบทวนประมาณการตน้ทุนอยา่งสมํ่าเสมอ และทุกคราวท่ีตน้ทุนเกิดขึ้นจริงแตกต่างจาก

ประมาณการตน้ทุนอยา่งเป็นสาระสาํคญั 
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ฐ) สํารองเผ่ือผลขาดทุนสําหรับโครงการ 

ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากแต่ละโครงการจากประมาณการ

ตน้ทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการให้บริการ ต้นทุนเกิดขึ้นจริง ประกอบกบัการ

เปล่ียนแปลงของราคาวสัดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน และสภาวการณ์ปัจจุบนั 

ฑ) รายได้จากสัญญาทํากับลูกค้า 

การระบุภาระตอ้งปฏิบติั 

การระบุภาระตอ้งปฏิบติัในการส่งมอบสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจประเมิน

เง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาทาํกบัลูกคา้เพื่อพิจารณาวา่สินคา้หรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระแยกจาก

กนัหรือไม่ กล่าวคือ กลุ่มบริษทับนัทึกสินคา้หรือบริการแต่ละรายการแยกจากกนั เม่ือสินคา้หรือบริการสามารถ

ระบุแยกจากสินคา้หรือบริการอ่ืนในสัญญา และลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการ 

กาํหนดจงัหวะเวลาการรับรู้รายได ้

กาํหนดจงัหวะเวลาการรับรู้รายได ้ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญา

ทาํกบัลูกคา้เพื่อพิจารณาว่าภาระตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึงหรือเสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ี 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

- ลูกคา้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จากผลการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัในขณะท่ีกลุ่มบริษทัปฏิบติังาน  

- การปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัก่อใหเ้กิดสินทรัพยท่ี์ลูกคา้ควบคุมในขณะสร้างสินทรัพย ์หรือ 

- การปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัไม่ก่อให้เกิดสินทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัสามารถนาํไปใช้ประโยชน์อ่ืน และกลุ่ม

บริษทัมีสิทธิไดรั้บชาํระสาํหรับการปฏิบติังานเสร็จส้ินถึงปัจจุบนั 

กรณีไม่เขา้เง่ือนไขขา้งตน้ กลุ่มบริษทัรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินวา่ภาระตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ินเม่ือใด 

การคาํนวณรายไดรั้บรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหน่ึง ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการวดัระดบัความกา้วหน้าของงาน

เพื่อให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทตามภาระต้องปฏิบัติให้เสร็จส้ิน โดยพิจารณาถึงขั้น

ความสาํเร็จของงาน ดงัน้ี  

- รายไดจ้ากการบริหารโครงการและรายไดจ้ากการบริการส่งมอบการควบคุมตลอดช่วงเวลาหน่ึง 

การคาํนวณรายได้รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหน่ึง ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจวดัระดบัความกา้วหน้าของงาน

เพ่ือให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทตามภาระต้องปฏิบัติให้เสร็จ ซ่ึงคํานวณโดยการ

เปรียบเทียบตน้ทุนเกิดขึ้นแลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบัตน้ทุนทั้งหมดซ่ึงคาดวา่จะใชใ้นการปฏิบติัตามสัญญา  
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- รายไดต้ามสัญญาบริการ 

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ตามสัญญาบริการตลอดช่วงเวลาให้บริการ ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจวัดระดับ

ความกา้วหน้าของงานเพื่อให้สะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัตามภาระตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ิน 

โดยอา้งอิงขอ้มูลจากวิศวกรหรือผูค้วบคุมโครงการและคาํนึงถึงความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในอดีต 

ฒ) เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

สัญญางานบริการซ่ึงกลุ่มบริษทัทาํกบัลูกคา้ระบุให้กลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินเม่ือเร่ิมสัญญา เช่น เงินรับล่วงหน้า

ตามสัญญา กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่เงินท่ีไดรั้บไม่ถือวา่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสําคญั เน่ืองจาก

เงินท่ีไดรั้บจากลูกคา้ไม่ใช่การจดัหาเงินทุนเพื่อกลุ่มบริษทั แต่เพื่อป้องกนักลุ่มบริษทัจากลูกคา้ไม่อาจปฏิบติัตาม

สัญญาใหส้มบูรณ์บางส่วนหรือทั้งหมด 

ณ) ประมาณการรับประกันผลงาน 

การประมาณการค่าซ่อมแซม ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจประมาณการค่าใชจ่้ายการซ่อมแซม/แกไ้ขงานซ่ึง

คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การซ่อมแซมให้แก่ลูกคา้ในอดีต และ/หรือขอ้มูลปัจจุบนัเก่ียวกับ

ค่าใชจ่้ายสาํหรับงานซ่อมแซม 

ด) ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า 

กลุ่มบริษทัพิจารณาปรับลดสินคา้ เม่ือมูลค่ายุติธรรมของสินคา้ลดลงอย่างเป็นสาระสําคญั ฝ่ายบริหารพิจารณา

ปรับลดมูลค่าของสินคา้เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ อยา่งไรก็ตาม ความมีสาระสาํคญัและการปรับลดมูลค่าขึ้นกบั

ดุลพินิจของฝ่ายบริหาร 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นซ่ึงเป็นรายการ

เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกัหรือตลาดให้ประโยชน์สูงสุด

และสามารถเขา้ถึงได ้กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีไม่

มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ี

มีสภาพคล่อง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ 

และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงวดัมูลค่ายติุธรรมใหม้ากท่ีสุด  

ลาํดับชั้นมูลค่ายุติธรรมสําหรับใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่ง

ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลนาํมาใชใ้นการวดัมูลคา่ยติุธรรม ดงัน้ี 
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ระดบั 1  ขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ขอ้มูลอ่ืนสามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ขอ้มูลไม่สามารถสังเกตไดส้ําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตซ่ึง

กลุ่มบริษทัประมาณขึ้น  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม

สาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานซ่ึงมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจาํ 

4. รายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัและบริษทัย่อยหรือถูก

บริษทัและบริษทัย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัและ

บริษทัยอ่ย 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงมี

อิทธิพลต่อบริษทัและบริษัทย่อย ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีอาํนาจการ

วางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวใกลชิ้ดกบับุคคลและกิจการ

ท่ีบุคคลดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

รายการบญัชีท่ีมีสาระสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 

แสดงดงัน้ี 

บาท

2565 2564 2565 2564

รายได้จากการขายและบริการ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จาํกดั -                 -                   81,369,225    8,350,463          

บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จาํกดั 2,143,697      3,531,733         2,143,697      3,531,733          

บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลยี จาํกดั 182,373         211,370            182,373         211,370             

บริษทั สเตโต ้พบัลิคลอว ์จาํกดั 470,189         -                   470,189         -                     

เงนิปันผลรับ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จาํกดั -                 -                   29,999,700    47,999,520        

รายได้อ่ืน

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จาํกดั -                 -                   6,252,030      4,190,896          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บาท

2565 2564 2565 2564

ดอกเบีย้รับ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จาํกดั -                 -                   134,164         535,521             

ต้นทุนบริการ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จาํกดั -                 -                   1,040,000      787,500             

บริษทั ทีม คอนซลัต้ิง เอนจิเนียร่ิง 

แอนด ์แมเนจเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 7,471,963      -                   -                 -                     

ค่าบริการ

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 783,047         718,239            783,047         718,239             

ผูถื้อหุน้ 551,419         426,801            532,014         407,466             

ค่าใช้จ่ายอ่ืน

บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จาํกดั 521,912         385,703            521,912         385,703             

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 2,020,241      2,021,241         2,020,241      2,021,241          

ผูถื้อหุน้ 1,293,363      1,265,047         1,180,480      1,150,037          

ดอกเบีย้จ่าย

ผูถื้อหุน้ 128,038         39,414              116,908         36,368               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

บาท

2565 2564 2565 2564

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 11,241,716     11,302,785     7,579,816       7,737,077       

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 163,040          72,771            125,658          37,902            

รวม 11,404,756     11,375,556     7,705,474       7,774,979       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นประโยชน์จ่ายให้แก่กรรมการของกลุ่มบริษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญัติบริษทั

มหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งจ่ายให้กบักรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็น

ผูบ้ริหารกลุ่มบริษทั 

ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 จาํนวนเงิน 0.22 ลา้นบาท และ 0.31 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

ยอดคงเหลือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสาระสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 

2564 แสดงดงัน้ี 

บาท

2565 2564 2565 2564

ลูกหน้ีการคา้ และรายไดค้า้งรับ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จาํกดั -              -              647,387       54,420         

บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จาํกดั 29,518         36,282         29,518         36,282         

บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลยี จาํกดั 27,308         29,746         27,308         29,746         

บริษทั สเตโต ้พบัลิคลอว ์จาํกดั 10,895         -              10,895         -              

ลูกหน้ีอ่ืน

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จาํกดั -              -              695,001       458,379       

เงินปันผลคา้งรับ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จาํกดั -              -              29,999,700  -              

มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงิน

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จาํกดั -              -              4,378,117    -              

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 46,512,934  48,533,175  46,512,934  48,533,175  

ผูถื้อหุน้ 2,699,869    105,421       2,465,098    95,836         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จาํกดั -              -              5,350           109,675       

บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จาํกดั 175,098       147,401       175,098       147,401       

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 74,366         60,252         74,366         60,252         

บริษทั ทีม คอนซลัต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด ์

แมเนจเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 2,748,750    -              -              -              

ผูถื้อหุน้ 157,653       154,506       147,653       134,506       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บาท

2565 2564 2565 2564

หน้ีสินตามสญัญาเช่า

ผูถื้อหุน้ 2,750,404    114,555       2,511,239    104,589       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

บาท

2565 2564

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จาํกดั

เงินตน้ -                    20,000,000        

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                    728,807             

รวม -                    20,728,807        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

รายการเพิ่มขึ้นและลดลงเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 

2564 แสดงดงัน้ี 

บาท

2565 2564

ยอดยกมา 20,000,000       10,000,000       

เพ่ิมข้ึน -                   20,000,000       

ลดลง (20,000,000) (10,000,000)

ยอดคงเหลือ -                   20,000,000       

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษทัมีเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยทาํสัญญาเงินกูย้ืม กาํหนดจ่ายชาํระคืนภายในวนัท่ี 30 ตุลาคม 2565 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.15 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บชาํระหน้ีคืนแลว้ทั้งจาํนวนในระหวา่งปี 2565 

สัญญาสําคัญระหว่างกัน 

บริษทัทาํสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารสํานักงานกบับริษทั อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั ค่าเช่ารวมตามสัญญา 

จาํนวนเงิน 60 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 16) 
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บาท

ค่าเช่าและบริการ

คู่สญัญา ประเภทสญัญา เร่ิมตน้ ส้ินสุด ต่อเดือน

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการอาคารสาํนกังาน 4 มกราคม 2562 3 มกราคม 2565                        94,600 

4 มกราคม 2565 3 มกราคม 2568                      100,276 

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจาํกดั ใหบ้ริการบุคลากรร่วมกนั 1 มกราคม 2564 31 ธนัวาคม 2564                      232,586 

1 มกราคม 2565 31 ธนัวาคม 2565                      298,158 

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจาํกดั รับบริการบริหารโครงการพฒันาระบบงาน 1 เมษายน 2563 31 มกราคม 2564                      172,500 

รับบริการบริหารโครงการซ้ือขายพร้อมติดตั้ง

อุปกรณ์

1 กรกฎาคม 2564 31 ตุลาคม 2565                      102,500 

ใหบ้ริการบริหารโครงการก่อสร้างพิพิธภณัฑ์ 16 พฤษภาคม 2565 31 สิงหาคม 2567  127,200 - 127,800 

รับบริการบริหารโครงการพฒันาระบบงาน 1 ตุลาคม 2565 30 มิถุนายน 2566                          5,000 

นายธีระชยั  รัตนกมลพร เช่าพื้นท่ีอาคารสาํนกังาน 1 กนัยายน 2563 31 มกราคม 2568                      105,000 

เช่าพื้นท่ีอาคารสาํนกังาน 1 กนัยายน 2563 31 มกราคม 2568                        10,000 

กาํหนดระยะเวลา

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2563 บริษทัทาํสัญญารับจา้งพฒันาระบบงานกบับริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจาํกดั มูลค่าตาม

สัญญา จาํนวนเงิน 47.03 ลา้นบาท ทั้งน้ี ผูว้า่จา้งตรวจรับมอบงาน เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 

เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 บริษัททาํสัญญารับจา้งดําเนินการซ้ือขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กับบริษัท สยาม ทีซี 

เทคโนโลย ีจาํกดั มูลค่าตามสัญญา จาํนวนเงิน 83.60 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2564 บริษทัทาํสัญญารับจา้งติดตั้งและอบรมระบบสารสนเทศกบับริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ี

จาํกดั มูลค่าตามสัญญา จาํนวนเงิน 6.93 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2565 บริษทัทาํสัญญาจา้งก่อสร้างพิพิธภณัฑ์ กบับริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จาํกดั มูลค่า

ตามสัญญา จาํนวนเงิน 34.47 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 27 กันยายน 2565 บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จาํกดั ทาํสัญญาจา้ง จดัหา ปลูก และบาํรุงรักษาพนัธ์ุไม ้

โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต กบับริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จาํกดั จาํนวน 

98 สัญญา มูลค่าตามสัญญา จาํนวนเงินรวม 344.54 ลา้นบาท กาํหนดระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 27 กนัยายน 2565 

ถึงวนัท่ี 26 กนัยายน 2575 (ดูหมายเหตุ 35) 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 บริษทัทาํสัญญารับจา้งพฒันาระบบงานกบับริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จาํกดั มูลค่า

ตามสัญญา จาํนวนเงิน 4.52 ลา้นบาท 
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การคํา้ประกันหนีสิ้นระหว่างกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคํ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนั ดงัน้ี 

1) บริษทัจดจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภายหนา้บางส่วนเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืม

จากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยบางส่วน (ดูหมายเหตุ 18) 

2) บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั จดจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภาย

หนา้ เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั (ดูหมายเหตุ 18) 

3) ผูถื้อหุ้น และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจดจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภายหน้าเป็น

หลกัประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินของบริษทับางส่วน (ดูหมายเหตุ 18) 

4) บริษทั บริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้บริษทั กรรมการบริษทั และกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัร่วม

คํ้าประกนัวงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 18) 

5) บริษทัจาํนาํเงินฝากธนาคารเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยบางส่วน (ดูหมายเหตุ 18) 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ประเทศ/

ช่ือบริษทั/บุคคล สัญชาติ ความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทางตรง

บริษทั ดี ที เอก็ซ์ จาํกดั ไทย การร่วมคา้ ถือหุน้ทางตรง

บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลยี จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

บริษทั สเตโต ้พบัลิคลอว ์จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการร่วมกนั

บริษทั ทีม คอนซลัต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์

แมเนจเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

นายธีระชยั  รัตนกมลพร ไทย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทั
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หลักเกณฑ์การคิดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

นโยบายการกาํหนดราคา

รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาทุนบวกส่วนเพ่ิมร้อยละ 5-25

รายไดจ้ากการบริการ ราคาตลาด

รายไดค่้าเช่าและบริการ ราคาตลาด

รายไดค่้าบริหารจดัการ ราคาทุน

ดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์

ขายทรัพยสิ์น ราคาตลาด

ค่าเช่าและบริการ ราคาตลาด

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาทุน/ ราคาทุนบวกส่วนเพ่ิม

ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์
 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

บาท

2565 2564 2565 2564

เงินสด 12,423               8,880               -                    -                     

เงินฝากธนาคาร 242,212,643      411,850,205    169,790,883      401,690,223      

รวม        242,225,066      411,859,085       169,790,883        401,690,223 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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6. เงินลงทุนระยะส้ัน 

เงินลงทุนระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

บาท

2565 2564 2565 2564

เงนิลงทุนวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย

เงินฝากประจาํอายมุากกวา่ 3 เดือน 

แต่ไม่เกิน 1 ปี 82,092,319     3,740,237       50,000,000     -                  

เงนิลงทุนวดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย -                  42,750,000     -                  42,750,000     

ตราสารหน้ี - กองทุนเปิด 376,234,093   -                  376,234,093   -                  

รวม 458,326,412   46,490,237     426,234,093   42,750,000     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

รายการเคล่ือนไหวตราสารทุนและตราสารหน้ี 

บาท

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

ตราสารทุน/ตราสารหนี้ 1 มกราคม ซ้ือ ขาย 31 ธนัวาคม

2565

ตราสารทุน/ตราสารหนีว้ดัมูลค่าด้วย

- มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 42,750,000 435,000,000 (103,610,725) 2,094,818 376,234,093 

2564

ตราสารทุน/ตราสารหนีว้ดัมูลค่าด้วย

- มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน -     20,000,000 (10,000,000) 32,750,000 42,750,000 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ปรับปรุง

มูลค่ายติุธรรม
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

บาท

2565 2564 2565 2564

ลูกหนีก้ารค้า

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ลูกหน้ีการคา้ 56,826               66,028             704,213             120,448             

รายไดค้า้งรับ 10,895               -                   10,895               -                     

บุคคลหรือกิจการอ่ืน

ลูกหน้ีการคา้ 246,333,888      113,369,682    149,088,710      97,272,914        

รายไดค้า้งรับ 19,823,336        106,203,862    19,746,947        106,203,862      

รวม        266,224,945      219,639,572       169,550,765        203,597,224 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (536,119) (2,265,487) (536,119) (2,265,487)

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ        265,688,826      217,374,085       169,014,646        201,331,737 

ลูกหนีอ่ื้น

เงินปันผลคา้งรับ -  -  29,999,700 -  

ดอกเบ้ียคา้งรับ 174,856 17,415 152,877 -  

อ่ืนๆ 997,640 384,435 719,525 595,450

รวม            1,172,496             401,850         30,872,102               595,450 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ        266,861,322      217,775,935       199,886,748        201,927,187 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นแสดงรายการ

เคล่ือนไหว ดงัน้ี 

2565 2564

ยอดยกมา 2,265,487 269,913 

บวก (หัก) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน(กลบัรายการ) (1,729,368) 1,995,574 

ยอดคงเหลือ 536,119 2,265,487 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวมและ

 



 

 

 54 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัแสดงยอดลูกหน้ีการคา้ แยกตามจาํนวนเดือนคา้งชาํระดงัน้ี 

บาท

2565 2564 2565 2564

บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 28,784             27,369             553,878           64,039             

เกินกาํหนดชาํระ

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 28,042             38,659             150,335           56,409             

รวม 56,826             66,028             704,213           120,448           

บุคคลหรือกจิการอ่ืน

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 211,064,638    64,485,833      113,819,460    48,389,065      

เกินกาํหนดชาํระ

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 35,163,158      36,007,691      35,163,158      36,007,691      

มากกวา่ 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 30,599             12,876,158      30,599             12,876,158      

มากกวา่ 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน 59,163             -                   59,163             -                   

มากกวา่ 12 เดือน 16,330             -                   16,330             -                   

รวม 246,333,888    113,369,682    149,088,710    97,272,914      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัแสดงยอดรายไดค้า้งรับ แยกตามวนัท่ีรับรู้รายไดด้งัน้ี 

บาท

2565 2564 2565 2564

บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 10,895            -                 10,895            -                 

บุคคลหรือกจิการอ่ืน

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 19,172,277     104,382,835   19,095,888     104,382,835   

มากกวา่ 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 131,111          -                 131,111          -                 

มากกวา่ 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน 173,111          1,821,027       173,111          1,821,027       

มากกวา่ 12 เดือน 346,837          -                 346,837          -                 

รวม 19,823,336     106,203,862   19,746,947     106,203,862   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ภาระคํา้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัแสดงภาระคํ้าประกนั ดงัน้ี 

กลุ่มบริษทัทาํสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของลูกคา้บางราย จาํนวนเงิน 215.34 ลา้นบาท และ 130.39 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 18) 

8. สัญญาบริการ 

ขอ้มูลสําคญัเก่ียวกบัสัญญาพฒันานวตักรรมและวิศวกรรม สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดง

ดงัน้ี 

บาท

2565 2564 2565 2564

มูลค่างานตามสญัญา 2,192,310,842 1,626,684,055 706,880,522 703,201,155

ตน้ทุนเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบนั 831,966,495 685,572,672 349,287,513 169,299,152

กาํไรรับรู้จนถึงปัจจุบนั  451,990,205 265,570,782 147,474,567 68,504,239

ตน้ทุนและกาํไรรับรู้จนถึงปัจจุบนั 1,283,956,700 951,143,454 496,762,080 237,803,391

เงินงวดเรียกเกบ็จนถึงปัจจุบนั (1,074,543,764) (715,709,532) (353,208,506) (155,510,857)

มูลค่างานเสร็จยงัไม่ได้เรียกเกบ็เงนิ 311,362,336 253,926,679 143,553,574 82,292,534

เงนิรับล่วงหน้าตามสัญญา 101,949,400       18,492,757         -                     -                     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บาท

2565 2564 2565 2564

ยอดยกมา

มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงิน 253,926,679 179,139,544 82,292,534 37,456,912 

รายการระหวา่งปี

รายไดต้ามสญัญาบริการรับรู้เป็นรายได้ 795,467,839 460,714,752 305,362,971 145,200,685 

เงินงวดเรียกเกบ็ (738,032,182) (385,927,617) (244,101,931) (100,365,063)

ยอดคงเหลือ

มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงิน 311,362,336 253,926,679 143,553,574 82,292,534 

รายการระหวา่งปี

รายไดจ้ากการบริการรับรู้เป็นรายได้ 795,467,839 460,714,752 305,362,971 145,200,685 

ตน้ทุนตามสญัญาบริการเกิดข้ึนรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย (494,512,733) (328,971,577) (213,820,156) (105,990,951)

กาํไรรับรู้ 300,955,106 131,743,175 91,542,815 39,209,734 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

กลุ่มบริษทัมีภาระยงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ินตามสัญญาทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดวา่จะปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัตาม

สัญญาใหเ้สร็จส้ินภายใน 1 - 2 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัแสดงมูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงินแยกอายตุามวนัท่ีรับรู้รายได้

ดงัน้ี 

บาท

2565 2564 2565 2564

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 117,438,363    90,224,239      29,672,232      61,448,779      

มากกวา่ 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 93,638,606      55,917,098      47,823,980      3,819,530        

มากกวา่ 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน 68,374,091      49,442,953      65,262,198      1,194,511        

มากกวา่ 12 เดือน 31,911,276      58,342,389      795,164           15,829,714      

รวม 311,362,336    253,926,679    143,553,574    82,292,534      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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9. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

บาท

2565 2564 2565 2564

เคร่ืองถ่ายเอกสาร

สินคา้ใหม่ 949,700           1,892,400        949,700           1,892,400        

สินคา้มือสอง 722,723           795,427           722,723           795,427           

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ (956,572)          (1,471,627)       (956,572)          (1,471,627)       

สุทธิ 715,851           1,216,200        715,851           1,216,200        

เคร่ืองพิมพเ์อกสารและอุปกรณ์ 33,176,626      2,511,342        33,176,626      2,511,342        

อุปกรณ์บริหารหนา้ร้าน 13,208,859      11,594,953      13,208,859      11,594,953      

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ (2,117,214)       (1,994,697)       (2,117,214)       (1,994,697)       

สุทธิ 44,268,271      12,111,598      44,268,271      12,111,598      

อะไหล่

เคร่ืองถ่ายเอกสาร 10,139,032      14,506,948      10,139,032      14,506,948      

อุปกรณ์บริหารหนา้ร้าน 1,801,436        1,899,022        1,801,436        1,899,022        

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ (2,117,287)       (2,614,504)       (2,117,287)       (2,614,504)       

สุทธิ 9,823,181        13,791,466      9,823,181        13,791,466      

โปรแกรมและอุปกรณ์ระบบบริหารจดัการเอกสาร 230,088           301,203           230,088           301,203           

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ (1,400)             (3,920)             (1,400)             (3,920)             

สุทธิ 228,688           297,283           228,688           297,283           

อุปกรณ์ และวสัดุงานวิศวกรรม 2,301,654        1,875,225        -                  -                  

วสัดุส้ินเปลือง 246,772           860,342           246,772           860,342           

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ (140,549)          (282,108)          (140,549)          (282,108)          

สุทธิ 106,223           578,234           106,223           578,234           

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 57,443,868      29,870,006      55,142,214      27,994,781      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขายและบริการ 

แสดงดงัน้ี 

บาท

2565 2564 2565 2564

ตน้ทุนขายและบริการ 289,857,821 238,610,160 202,332,511 177,481,961 

การปรับปรุงค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ (1,033,834) 8,915 (1,033,834) 8,915 

สุทธิ 288,823,987 238,619,075 201,298,677 177,490,876 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้แสดงรายการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

2565 2564

ยอดยกมา 6,366,856 6,357,941 

บวก รับโอนจากอุปกรณ์ 570,418 336,813 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ -     2,381,362 

หัก กลบัรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ (1,604,252) (2,709,260)

ยอดคงเหลือ 5,333,022 6,366,856 

บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

บาท

2565 2564 2565 2564

เงินทดรองจ่าย 2,637,235          2,885,635        2,536,304          2,764,004          

เงินจ่ายล่วงหนา้ 2,499,310          49,833,441      2,106,272          48,800,260        

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 18,221,014        20,109,180      15,375,887        17,036,146        

ภาษีมูลค่าเพ่ิมยงัไม่ถึงกาํหนด 3,079,781          4,384,883        1,355,029          1,280,550          

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเครดิต -                     440,644           -                    -                     

สินทรัพยต์ามสญัญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ -                     864,962           -                    864,962             

อ่ืนๆ 8,000                 -                   -                    -                     

รวม          26,445,340        78,518,745         21,373,492 70,745,922        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทัทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงในการซ้ือสินคา้จากต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 บริษทับนัทึกรับรู้กาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมในกาํไรขาดทุน จาํนวนเงิน 0.86 ลา้นบาท ดงัน้ี 

บาท

ประเภทธุรกรรม สกลุเงิน มูลค่าตามสญัญา มูลค่ายติุธรรม กาํไร

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 60,959,523           61,824,485        864,962         
 

11. เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

บาท

เงินฝากธนาคาร 2565 2564 2565 2564 หมายเหตุ หลกัประกนั

ออมทรัพย์ 38,550,000 22,125,000 38,550,000 18,450,000 18

ประจาํ 18,351,250 46,604,000 -    -    18

รวม 56,901,250 68,729,000 38,550,000 18,450,000

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วงเงินสินเช่ือจาก

สถาบนัการเงิน

 

12. เงินประกันผลงาน 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานเกิดจากการถูกลูกคา้หักเงินประกนัผลงานไวใ้นอตัราร้อยละ 10 ของมูลค่างานบริการท่ีกลุ่ม

บริษทัเรียกเก็บสาํหรับโครงการซ่ึงอยูร่ะหวา่งการติดตั้ง ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัจะไดรั้บเงินประกนัผลงานคืนเม่ืองานบริการ

แลว้เสร็จตามระยะเวลาและเป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีกาํหนดในสัญญา 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แสดงรายละเอียดดงัน้ี 

ร้อยละ บาท

บริษทัยอ่ย 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจาํกดั 20,000,000   20,000,000   100 100          19,999,800   19,999,800   29,999,700     47,999,520     

เงินปันผลรับ

ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนการถือหุน้ ราคาทุน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
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14. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 แสดงรายละเอียดดงัน้ี 

ร้อยละ บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบญัชีตาม

การร่วมคา้

บริษทั ดี ที เอก็ซ์ จาํกดั 1,250,000         50 602,843                         624,995                          

ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนการถือหุน้ วธีิส่วนไดเ้สีย ราคาทุน

 

ก) ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

ดงัน้ี 

บาท

ส่วนแบ่งขาดทุน

บริษทั

บริษทั ดี ที เอก็ซ์ จาํกดั (22,152) -    

ส่วนแบ่งขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน

 

ข) สรุปขอ้มูลทางการเงินของการร่วมคา้ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ท่ีมีสาระสาํคญั 

รายการฐานะทางการเงิน 

บาท

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,250,000                    

หน้ีสินหมุนเวียน 44,305                        

สินทรัพย์ - สุทธิ 1,205,695                    

สดัส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 50                               

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียในสินทรัพย ์- สุทธิ 602,843                       

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 602,843                       

บริษทั ดี ที เอก็ซ์ จาํกดั
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ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมติั ดงัน้ี 

1) ร่วมลงทุนกับบริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จาํกัด (มหาชน) เพื่อร่วมดําเนินงาน

โครงการนวตักรรม และเทคโนโลย ีดว้ยการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ดี ที เอก็ซ์ จาํกดั ทุนจดทะเบียน จาํนวนเงิน 

30 ลา้นบาท ทั้งสองบริษทัตกลงร่วมลงทุนเท่ากนัในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 

เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2566 บริษทัจ่ายชาํระเงินลงทุนในการร่วมคา้ บริษทั ดี ที เอก็ซ์ จาํกดั ดงัน้ี 

• ชาํระค่าหุน้สามญัส่วนท่ีเหลือ จาํนวนเงิน 1.87 ลา้นบาท 

• ชาํระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน จาํนวนเงิน 7.50 ลา้นบาท 

2) ให้บริษัท ดี ที เอ็กซ์ จาํกัด เข้าลงทุนในบริษัท แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์ จาํกัด ซ่ึงดําเนินธุรกิจจัดการขอ้มูล

ทรัพยสิ์นโดยใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ ทุนจดทะเบียน จาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดย

ซ้ือหุ้นสามญัจากบริษทั ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมนเนจเมนท์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 300,000 หุ้น 

มูลค่าหุน้ละ 10 บาท จาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน 

เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2566 บริษทั ดี ที เอ็กซ์ จาํกัด จ่ายชาํระเงินค่าหุ้นแก่บริษทั ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง 

แอนด์ แมเนจเมนท ์จาํกดั (มหาชน) และไดรั้บโอนหุ้นบริษทั แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์ จาํกดั จาํนวน 300,000 หุ้น 

ในมูลค่าหุน้ละ 10 บาท จาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท  
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงดงัน้ี 

บาท

ท่ีดินและ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองสแกนเอกสาร

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร สาํหรับใหเ้ช่า สาํหรับใหบ้ริการ อุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 28,737,000       61,296,675           307,347,605         9,116,414             25,638,899       45,273,522       477,410,115         

ซ้ือ / โอนเขา้ -                    -                       2,412,225             15,138,000           15,299,922       1,717,341        34,567,488           

จาํหน่าย / โอนออก -                    -                       (30,339,066)          (104,000)               (195,779)          (49,000)            (30,687,845)          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 28,737,000       61,296,675           279,420,764         24,150,414           40,743,042       46,941,863       481,289,758         

ซ้ือ / โอนเขา้ -                    661,309                1,319,230             -                       5,236,168        14,016,622       21,233,329           

จาํหน่าย / โอนออก -                    -                       (29,941,569)          -                       (2,191,137)       (456,888)          (32,589,594)          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 28,737,000       61,957,984           250,798,425         24,150,414           43,788,073       60,501,597       469,933,493         

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 151,902            35,833,879           219,735,155         2,111,181             17,145,563       24,075,180       299,052,860         

ค่าเส่ือมราคา 30,700              3,189,304             30,635,392           3,135,928             6,753,407        3,886,852        47,631,583           

จาํหน่าย / โอนออก -                    -                       (28,768,366)          (11,226)                (192,362)          (48,999)            (29,020,953)          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 182,602            39,023,183           221,602,181         5,235,883             23,706,608       27,913,033       317,663,490         

ค่าเส่ือมราคา 30,699              3,244,696             19,146,693           4,207,558             8,481,784        4,472,353        39,583,783           

จาํหน่าย / โอนออก -                    -                       (28,510,222)          -                       (2,060,879)       (456,880)          (31,027,981)          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 213,301            42,267,879           212,238,652         9,443,441             30,127,513       31,928,506       326,219,292         

งบการเงินรวม
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บาท

ท่ีดินและ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองสแกนเอกสาร

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร สาํหรับใหเ้ช่า สาํหรับใหบ้ริการ อุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม
ค่าเผ่ือการด้อยค่า

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 -                    -                       3,920,122             -                       -                   -                   3,920,122             

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                    -                       146,539                -                       -                   -                   146,539                

จาํหน่าย / โอนออก -                    -                       (336,813)               -                       -                   -                   (336,813)               

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 -                    -                       3,729,848             -                       -                   -                   3,729,848             

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                    -                       72,964                  -                       -                   -                   72,964                  

จาํหน่าย / โอนออก -                    -                       (594,065)               -                       -                   -                   (594,065)               

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 -                    -                       3,208,747             -                       -                   -                   3,208,747             

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ภายใตก้รรมสิทธ์ิบริษทั 28,554,398        22,273,492           41,777,353           14,764,277           17,036,434       3,163,967         127,569,921         

ภายใตส้ญัญาเช่า -                    -                       12,311,382           4,150,254             -                   15,864,863       32,326,499           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 28,554,398        22,273,492           54,088,735           18,914,531           17,036,434       19,028,830       159,896,420         

ภายใตก้รรมสิทธ์ิบริษทั 28,523,699        19,690,105           35,351,026           12,335,450           13,660,560       2,992,039         112,552,879         

ภายใตส้ญัญาเช่า -                    -                       -                       2,371,523             -                   25,581,052       27,952,575           

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 28,523,699        19,690,105           35,351,026           14,706,973           13,660,560       28,573,091       140,505,454         

งบการเงินรวม
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บาท

ท่ีดินและ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองสแกนเอกสาร

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร สาํหรับใหเ้ช่า สาํหรับใหบ้ริการ อุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 28,737,000       61,296,675           307,347,604         9,116,414             21,195,793       27,850,044       455,543,530         

ซ้ือ / โอนเขา้ -                    -                       2,412,226             15,138,000           14,935,701       1,717,341        34,203,268           

จาํหน่าย / โอนออก -                    -                       (30,339,066)          (104,000)               (76,073)            (49,000)            (30,568,139)          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 28,737,000       61,296,675           279,420,764         24,150,414           36,055,421       29,518,385       459,178,659         

ซ้ือ / โอนเขา้ -                    661,309                1,319,230             -                       2,092,078        10,108,623       14,181,240           

จาํหน่าย / โอนออก -                    -                       (29,941,569)          -                       (2,191,137)       (456,888)          (32,589,594)          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 28,737,000       61,957,984           250,798,425         24,150,414           35,956,362       39,170,120       440,770,305         

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 151,902            35,833,878           219,735,154         2,111,181             13,495,500       14,516,968       285,844,583         

ค่าเส่ือมราคา 30,700              3,189,305             30,635,392           3,135,928             6,395,733        2,640,203        46,027,261           

จาํหน่าย / โอนออก -                    -                       (28,768,365)          (11,226)                (72,670)            (48,999)            (28,901,260)          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 182,602            39,023,183           221,602,181         5,235,883             19,818,563       17,108,172       302,970,584         

ค่าเส่ือมราคา 30,700              3,244,696             19,146,693           4,207,558             7,627,523        3,149,811        37,406,981           

จาํหน่าย / โอนออก -                    -                       (28,510,222)          -                       (2,060,879)       (456,880)          (31,027,981)          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 213,302            42,267,879           212,238,652         9,443,441             25,385,207       19,801,103       309,349,584         

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บาท

ท่ีดินและ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองสแกนเอกสาร

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร สาํหรับใหเ้ช่า สาํหรับใหบ้ริการ อุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม
ค่าเผ่ือการด้อยค่า

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 -                    -                       3,920,122             -                       -                   -                   3,920,122             

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                    -                       146,539                -                       -                   -                   146,539                

จาํหน่าย / โอนออก -                    -                       (336,813)               -                       -                   -                   (336,813)               

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 -                    -                       3,729,848             -                       -                   -                   3,729,848             

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                    -                       72,964                  -                       -                   -                   72,964                  

จาํหน่าย / โอนออก -                    -                       (594,065)               -                       -                   -                   (594,065)               

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 -                    -                       3,208,747             -                       -                   -                   3,208,747             

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ภายใตก้รรมสิทธ์ิบริษทั 28,554,398        22,273,492           41,777,353           14,764,277           16,236,858       2,082,708         125,689,086         

ภายใตส้ญัญาเช่า -                    -                       12,311,382           4,150,254             -                   10,327,505       26,789,141           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 28,554,398        22,273,492           54,088,735           18,914,531           16,236,858       12,410,213       152,478,227         

ภายใตก้รรมสิทธ์ิบริษทั 28,523,698        19,690,105           35,351,026           12,335,450           10,571,155       2,315,734         108,787,168         

ภายใตส้ญัญาเช่า -                    -                       -                       2,371,523             -                   17,053,283       19,424,806           

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 28,523,698        19,690,105           35,351,026           14,706,973           10,571,155       19,369,017       128,211,974         

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บาท

2565 2564 2565 2564

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า

ตดัค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแต่ยงัคงใชง้าน 185,710,247    161,500,285    177,594,231    153,605,299    

โอนเคร่ืองถ่ายเอกสารสาํหรับใหเ้ช่าไปเป็นสินคา้คงเหลือดว้ย

มูลค่าสุทธิทางบญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 628,998           1,228,692        628,998           1,228,692        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

รายการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งรับรู้เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

และ 2564 แสดงดงัน้ี 

บาท

เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองสแกนเอกสาร

สาํหรับใหเ้ช่า สาํหรับใหบ้ริการ ยานพาหนะ รวม

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 23,729,829       4,665,871             16,595,165       44,990,865        

เพ่ิมข้ึน -                    -                       1,632,294         1,632,294          

หัก ค่าตดัจาํหน่าย (6,144,875)        (515,617)              (2,362,596)       (9,023,088)        

หัก การใชสิ้ทธิซ้ือ/

จ่ายชาํระค่างวดครบกาํหนด (5,273,572)        -                       -                   (5,273,572)        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 12,311,382       4,150,254             15,864,863       32,326,499        

เพ่ิมข้ึน -                    -                       13,899,800       13,899,800        

หัก ค่าตดัจาํหน่าย (1,606,238)        (386,970)              (2,873,374)       (4,866,582)        

หัก การใชสิ้ทธิซ้ือ/

จ่ายชาํระค่างวดครบกาํหนด (10,705,144)      (1,391,761)            (1,310,237)       (13,407,142)      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 -                    2,371,523             25,581,052       27,952,575        

งบการเงินรวม
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บาท

เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองสแกนเอกสาร

สาํหรับใหเ้ช่า สาํหรับใหบ้ริการ ยานพาหนะ รวม

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 23,729,829         4,665,871             10,238,709      38,634,409        

เพ่ิมข้ึน -                     -                       1,632,294        1,632,294          

หัก ค่าตดัจาํหน่าย (6,144,875)         (515,617)              (1,543,498)       (8,203,990)        

หัก การใชสิ้ทธิซ้ือ/

จ่ายชาํระค่างวดครบกาํหนด (5,273,572)         -                       -                   (5,273,572)        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 12,311,382         4,150,254             10,327,505      26,789,141        

เพ่ิมข้ึน -                     -                       9,991,800        9,991,800          

หัก ค่าตดัจาํหน่าย (1,606,238)         (386,970)              (1,955,785)       (3,948,993)        

หัก การใชสิ้ทธิซ้ือ/

จ่ายชาํระค่างวดครบกาํหนด (10,705,144)       (1,391,761)            (1,310,237)       (13,407,142)      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 -                     2,371,523             17,053,283      19,424,806        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้ืมตาม

สัญญา (ดูหมายเหตุ 18) ซ่ึงท่ีดิน และอาคารติดภาระหลกัประกนัแสดงมูลค่าสุทธิทางบญัชีแสดงดงัน้ี 

บาท

2565 2564

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 28,523,699              28,554,398              

อาคาร 19,114,465              21,608,963              

รวม 47,638,164              50,163,361              

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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16. สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แสดงดงัน้ี 

บาท

ท่ีดิน อาคาร ยานพาหนะ รวม

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 267,203 51,923,883 5,090,264 57,281,350 

เพ่ิมข้ึน -     -     3,543,136 3,543,136 

หัก ค่าตดัจาํหน่าย (200,403) (3,285,288) (3,343,422) (6,829,113)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 66,800 48,638,595 5,289,978 53,995,373 

เพ่ิมข้ึน 608,527 3,887,812 5,306,721 9,803,060 

หัก ค่าตดัจาํหน่าย (202,028) (3,313,604) (3,420,210) (6,935,842)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 473,299 49,212,803 7,176,489 56,862,591 

งบการเงินรวม

 

บาท

ท่ีดิน อาคาร ยานพาหนะ รวม

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 267,203 51,799,289 4,201,633 56,268,125 

เพ่ิมข้ึน -     -     3,543,136 3,543,136 

หัก ค่าตดัจาํหน่าย (200,402) (3,170,278) (3,089,528) (6,460,208)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 66,801 48,629,011 4,655,241 53,351,053 

เพ่ิมข้ึน 608,527 3,549,741 5,306,721 9,464,989 

หัก ค่าตดัจาํหน่าย (202,029) (3,200,720) (3,166,315) (6,569,064)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 473,299 48,978,032 6,795,647 56,246,978 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษทัทาํสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารสํานกังานกบับริษทั อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั กาํหนดระยะเวลา 30 ปี 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2588 บริษทัจ่ายชาํระค่าเช่าล่วงหน้า จาํนวนเงิน 60 ลา้นบาท และจด

ทะเบียนสิทธิการเช่ากบักรมท่ีดิน (ดูหมายเหตุ 4) 
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ภาระหลกัประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 บริษทัทาํสัญญามอบสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืม

จากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 18) 

กลุ่มบริษทัเช่ายานพาหนะ สาํนกังาน และบา้นพกัเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี และจ่ายค่าเช่าคงท่ี กาํหนดเง่ือนไขการจ่ายชาํระ

เป็นปกติทัว่ไป 

บาท

2565 2564 2565 2564

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

การจ่ายชาํระคงท่ี 770,768 783,540 674,768 775,119 

การจ่ายชาํระผนัแปร 397,729 -     -     -     

รวม 1,168,497 783,540 674,768 775,119 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

บาท

2565 2564 2565 2564

จาํนวนเงินตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 28,515,791 20,337,480 23,251,693 16,928,259 

หัก ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (1,828,311) (1,056,969) (1,400,664) (801,281)

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 26,687,480 19,280,511 21,851,029 16,126,978 

หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (10,331,837) (9,981,670) (8,595,847) (8,836,996)

หนีสิ้นระยะยาว 16,355,643 9,298,841 13,255,182 7,289,982 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าเพื่อเช่าท่ีดิน อาคาร และยานพาหนะ 
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รายการเปล่ียนแปลงหน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แสดงดงัน้ี 

บาท

2565 2564 2565 2564

ยอดยกมา 19,280,511          36,821,523          16,126,978          32,350,720          

ทาํสญัญาเช่า 20,316,110          4,767,356            17,269,790          4,767,356            

ดอกเบ้ียตดัจาํหน่าย 933,558               1,260,841            791,728               1,109,587            

จ่ายชาํระหน้ีคืน (13,842,699) (23,569,209) (12,337,467) (22,100,685)

ยอดคงเหลือ 26,687,480          19,280,511          21,851,029          16,126,978          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระหน้ี ดงัน้ี 

บาท

ดอกเบ้ียรอ ดอกเบ้ียรอ

กาํหนดการจ่ายชาํระ มูลค่าปัจจุบนั ตดัจาํหน่าย ` ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนั ตดัจาํหน่าย ค่าเช่าขั้นตํ่า

สัญญาเช่า

ภายใน 1 ปี 9,570,342 877,139 10,447,481 7,927,105 483,463 8,410,568 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 15,896,323 907,575 16,803,898 8,078,025 446,788 8,524,813 

รวม 25,466,665 1,784,714 27,251,379 16,005,130 930,251 16,935,381 

สัญญาขายและเช่ากลบัคืน

ภายใน 1 ปี 761,495 37,081 798,576 2,054,565 83,122 2,137,687 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 459,320 6,516 465,836 1,220,816 43,596 1,264,412 

รวม 1,220,815 43,597 1,264,412 3,275,381 126,718 3,402,099 

รวม

ภายใน 1 ปี 10,331,837 914,220 11,246,057 9,981,670 566,585 10,548,255 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 16,355,643 914,091 17,269,734 9,298,841 490,384 9,789,225 

รวม 26,687,480 1,828,311 28,515,791 19,280,511 1,056,969 20,337,480 

งบการเงินรวม

2565 2564
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บาท

ดอกเบ้ียรอ ดอกเบ้ียรอ

กาํหนดการจ่ายชาํระ มูลค่าปัจจุบนั ตดัจาํหน่าย ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนั ตดัจาํหน่าย ค่าเช่าขั้นตํ่า

สัญญาเช่า

ภายใน 1 ปี 7,834,352 680,517 8,514,869 6,782,431 370,635 7,153,066 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 12,795,862 676,550 13,472,412 6,069,167 303,927 6,373,094 

รวม 20,630,214 1,357,067 21,987,281 12,851,598 674,562 13,526,160 

สัญญาขายและเช่ากลบัคืน

ภายใน 1 ปี 761,495 37,081 798,576 2,054,565 83,122 2,137,687 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 459,320 6,516 465,836 1,220,815 43,597 1,264,412 

รวม 1,220,815 43,597 1,264,412 3,275,380 126,719 3,402,099 

รวม

ภายใน 1 ปี 8,595,847 717,598 9,313,445 8,836,996 453,757 9,290,753 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 13,255,182 683,066 13,938,248 7,289,982 347,524 7,637,506 

รวม 21,851,029 1,400,664 23,251,693 16,126,978 801,281 16,928,259 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564

บริษทัทาํสัญญาเช่าเพื่อซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองสแกนเอกสาร ยานพาหนะ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

บาท

2565 2564 2565 2564

ค่างวดเดือนละ 928,241           1,612,741        775,532           1,496,175        

หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

แสดงภายใตห้น้ีสินหมุนเวียน 10,331,837      9,981,670        8,595,847        8,836,996        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

บาท

2565 2564 2565 2564

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง -                  -                  1,203,312        1,135,200        

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 989,670           543,418           894,893           522,898           

ดอกเบ้ียจ่ายสาํหรับหน้ีสินตามสญัญาเช่า 933,558           1,260,841        791,728           1,109,587        

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 1,168,497        783,540           674,768           775,119           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัแสดงจาํนวนเงินขั้นตํ่าตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตสั้ญญาเช่าระยะสั้น 

สินทรัพยอ์า้งอิงมูลค่าตํ่า และสัญญาบริการบอกเลิกไม่ไดน้อกเหนือจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า ดงัน้ี 

บาท

กาํหนดจ่ายชาํระ 2565 2564 2565 2564

ภายใน 1 ปี 746,652 383,975 252,923 265,554 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แสดงดงัน้ี 

บาท

โปรแกรม ค่าพฒันา โปรแกรม โปรแกรม ค่าพฒันา โปรแกรม

คอมพิวแตอร์ ระบบงาน ระหวา่งพฒันา รวม คอมพิวแตอร์ ระบบงาน ระหวา่งพฒันา รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 16,178,632    1,435,750      -                17,614,382    15,366,934    1,435,750      -                16,802,684    

ซ้ือ/โอนเขา้ 2,155,345      -                -                2,155,345      2,075,346      -                -                2,075,346      

จาํหน่าย/โอนออก -                -                -                -                -                -                -                -                

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 18,333,977    1,435,750      -                19,769,727    17,442,280    1,435,750      -                18,878,030    

ซ้ือ/โอนเขา้ 3,728,500      -                10,000,000    13,728,500    3,728,500      -                10,000,000    13,728,500    

จาํหน่าย/โอนออก (948,373)       -                -                (948,373)       (948,373)       -                -                (948,373)       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 21,114,104    1,435,750      10,000,000    32,549,854    20,222,407    1,435,750      10,000,000    31,658,157    

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 8,548,024      226,137         -                8,774,161      7,931,566      226,137         -                8,157,703      

ค่าตดัจาํหน่าย 1,852,447      200,522         -                2,052,969      1,820,197      200,522         -                2,020,719      

จาํหน่าย/โอนออก -                -                -                -                -                -                -                -                

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 10,400,471    426,659         -                10,827,130    9,751,763      426,659         -                10,178,422    

ค่าตดัจาํหน่าย 2,246,065      221,600         -                2,467,665      2,207,768      221,600         -                2,429,368      

จาํหน่าย/โอนออก (948,343)       -                -                (948,343)       (948,343)       -                -                (948,343)       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 11,698,193    648,259         -                12,346,452    11,011,188    648,259         -                11,659,447    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ภายใตก้รรมสิทธ์ิบริษทั 7,558,275      1,009,091      -                8,567,366      7,315,286      1,009,091      -                8,324,377      

ภายใตส้ญัญาเช่า 375,231         -                -                375,231         375,231         -                -                375,231         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 7,933,506      1,009,091      -                8,942,597      7,690,517      1,009,091      -                8,699,608      

ภายใตก้รรมสิทธ์ิบริษทั 9,415,911      787,491         10,000,000    20,203,402    9,211,219      787,491         10,000,000    19,998,710    

ภายใตส้ญัญาเช่า -                -                -                -                -                -                -                -                

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 9,415,911      787,491         10,000,000    20,203,402    9,211,219      787,491         10,000,000    19,998,710    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บาท

2565 2564 2565 2564

วนัท่ี 31 ธนัวาคม

มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจาํหน่าย

ซ่ึงตดัค่าตดัจาํหน่ายทั้งจาํนวนแต่ยงัคงใชง้าน 4,652,820     4,960,476     4,144,142     4,451,798     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 

2564 แสดงดงัน้ี 

บาท

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 2,153,827                  

หัก ค่าตดัจาํหน่าย (423,881)                    

การใชสิ้ทธิซ้ือ/ จ่ายชาํระค่างวดครบกาํหนด (1,354,715)                 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 375,231                     

หัก ค่าตดัจาํหน่าย (86,560)                      

การใชสิ้ทธิซ้ือ/ จ่ายชาํระค่างวดครบกาํหนด (288,671)                    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 -                             

 

18. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564  ประกอบดว้ย 

บาท

2565 2564 2565 2564

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร -                     32,129,226        -                     -                     

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน -                     53,802,542        -                     -                     

ทรัสตรี์ซีท 358,450             1,078,802          358,450             1,078,802          

รวม 358,450             87,010,570        358,450             1,078,802          

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินแสดงตามประเภทสกุลเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2565 และ 2564 ดงัน้ี 

บาท

สกลุเงิน 2565 2564 2565 2564

บาท -     85,931,768 -     -     

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 358,450 1,078,802 358,450 1,078,802 

รวม 358,450 87,010,570 358,450 1,078,802 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กลุ่มบริษทัแสดงวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

ร้อยละ บาท

อา้งอิง

ประเภทสินเช่ือ อตัราดอกเบ้ีย 2565 2564 2565 2564

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 51,500,000   71,000,000   60,000,000   60,000,000   

สินเช่ือเพ่ือนาํเขา้/ตัว๋สญัญาใชเ้งิน/ MLR 363,500,000 386,000,000 777,947,500 849,925,000 

หนงัสือคํ้าประกนั

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 76,340,000   46,340,000   4,000,000     4,000,000     

บริษทัยอ่ยบริษทั

หลักประกัน 

1. บริษทัจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภายหนา้ (ดูหมายเหตุ 4 และ 15) 

2. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภายหนา้ (ดูหมายเหตุ 4) 

3. ผูถื้อหุ้นบริษทั และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภาย

หนา้ (ดูหมายเหตุ 4) 

4. บริษทัทาํสัญญามอบสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร (ดูหมายเหตุ 16) 

5. บริษทั และบริษทัยอ่ยจาํนาํเงินฝากธนาคาร  (ดูหมายเหตุ 11) 

6. บริษทัคํ้าประกนัวงเงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยบางส่วน (ดูหมายเหตุ 4) 

7. บริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นบริษทั  กรรมการบริษทั กรรมการบริษทัย่อย และกรรมการบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนัร่วมคํ้าประกนั (ดูหมายเหตุ 4) 

8. บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ย (บสย.) คํ้าประกนัวงเงินบางส่วน 

9. บริษทัยอ่ยโอนสิทธิการรับเงินค่างานตามสัญญาบางโครงการ (ดูหมายเหตุ 7) 
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19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

บาท

2565 2564 2565 2564

เจา้หน้ีการคา้ 159,289,655 85,483,242 126,186,950 35,408,152 

เจา้หน้ีอ่ืน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  16,521,341 15,137,144 13,456,182 11,508,334 

รวม 175,810,996 100,620,386 139,643,132 46,916,486 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงตามประเภทสกุลเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ดงัน้ี 

บาท

สกลุเงิน 2565 2564 2565 2564

บาท 167,932,772 94,392,021 131,764,908 40,715,667 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 7,878,224 6,228,365 7,878,224 6,200,819 

รวม 175,810,996 100,620,386 139,643,132 46,916,486 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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20. ประมาณการหนีสิ้น 

รายการเปล่ียนแปลงประมาณการหน้ีสิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แสดงดงัน้ี 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

การรับประกนั การรับประกนั

ผลงาน ผลงาน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 4,014,701                       727,936                         

เพ่ิมข้ึน 959,961                         44,064                           

รายจ่ายเกิดข้ึนจริง (251,638)                        -                                 

กลบัรายการ (833,541)                        -                                 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 3,889,483                       772,000                         

เพ่ิมข้ึน 1,927,921                       752,283                         

รายจ่ายเกิดข้ึนจริง (676,861)                        (336,446)                        

กลบัรายการ (393,554)                        (393,554)                        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 4,746,989                       794,283                         

งบการเงินรวม

 

ประมาณการรับประกันผลงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินสําหรับการรับประกันผลงานตามสัญญาโครงการและคุณภาพสินคา้ กาํหนด

ระยะเวลา 1 - 2 ปี เพื่อซ่อมแซมหรือเปล่ียนแทนตามเง่ือนไขการรับประกัน กลุ่มบริษัทประมาณการจากขอ้มูล

ประสบการณ์การซ่อมแซมในอดีตจนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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21. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

บาท

2565 2564 2565 2564

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 5,911,036          22,887,512      5,911,036          22,887,512        

รายไดรั้บล่วงหนา้ 5,710,477          6,032,889        4,204,202          6,032,889          

เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย 7,579,848          5,147,108        -                    -                     

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอนาํส่ง 3,712,054          4,710,754        1,447,832          4,710,754          

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง 1,593,613          1,273,287        1,012,879          826,430             

อ่ืนๆ 87,379               -                   -                    -                     

รวม          24,594,407        40,051,550         12,575,949 34,457,585        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

22. ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

บาท

2565 2564 2565 2564

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

มูลค่าปัจจุบนัภาระผกูพนั 10,505,877    9,280,730      9,078,925      8,058,437      

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 10,505,877    9,280,730      9,078,925      8,058,437      

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -                 -                 -                 -                 

ประมาณการหนีสิ้นระยะยาว 10,505,877    9,280,730      9,078,925      8,058,437      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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รายการเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

และ 2564 แสดงดงัน้ี 

บาท

2565 2564 2565 2564

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

มูลค่าปัจจุบนัประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 9,280,730       4,084,497       8,058,437       3,198,263       

ส่วนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:

     ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,025,901       666,291          850,571          430,132          

     ตน้ทุนดอกเบ้ีย 199,246          148,089          169,917          101,571          

ส่วนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:

     (กาํไร)ขาดทุนจากประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

         ประกนัภยัเกิดจากการเปล่ียนแปลง

          - สมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ -                  4,319,456       -                  4,104,941       

          - สมมติฐานทางการเงิน -                  626,190          -                  500,378          

          - ประสบการณ์ในอดีต -                  (563,793)         -                  (276,848)         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 10,505,877     9,280,730       9,078,925       8,058,437       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขอ้สมมติประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แสดงดงัน้ี  

ร้อยละ

2565 2564 2565 2564

 

อตัราคิดลด 2.11-2.39 2.11-2.40 2.11 2.11

อตัราข้ึนเงินเดือน 5.00 5.00 5.00 5.00

อตัราลาออก 0-26 0-26 0-26 0-26

เกษียณอายุ 60-70 ปี 60-70 ปี 60-70 ปี 60-70 ปี

อตัรามรณะ 100 ของตาราง

มรณะไทย 2560

100 ของตาราง

มรณะไทย 2560

100 ของตาราง

มรณะไทย 2560

100 ของตาราง

มรณะไทย 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราคิดลดเป็นอตัราผลตอบแทนในทอ้งตลาดของพนัธบตัรรัฐบาลสาํหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 

อตัราขึ้นเงินเดือนขึ้นอยูก่บันโยบายของฝ่ายบริหาร 
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อตัราหมุนเวียนพนกังานขึ้นอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน 

อตัรามรณะอา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

ผลกระทบการเปล่ียนแปลงสมมติฐานสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ

พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แสดงดงัน้ี 

บาท

ร้อยละ ร้อยละ

เปล่ียนแปลง เพ่ิมข้ึน ลดลง เปล่ียนแปลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อตัราคิดลด 0.5 (579,388) 625,912 0.5 (552,191) 598,460 

อตัราข้ึนเงินเดือน 0.5 599,888 (560,412) 0.5 526,914 (492,470)

อตัราลาออก 10 (1,160,112) 1,374,814 0.5 (1,013,371) 1,199,388 

งบการเงินรวม

2565 2564

 

บาท

ร้อยละ ร้อยละ

เปล่ียนแปลง เพ่ิมข้ึน ลดลง เปล่ียนแปลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อตัราคิดลด 0.5 (486,516) 524,954 0.5 (466,799) 505,251 

อตัราข้ึนเงินเดือน 0.5 501,742 (469,356) 0.5 442,446 (414,100)

อตัราลาออก 10 (953,380) 1,128,686 0.5 (835,707) 987,992 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564
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กลุ่มบริษทัแสดงค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ดงัน้ี 

บาท

2565 2564 2565 2564

ตน้ทุนขายและบริการ 432,651 219,771 432,651 219,771 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 158,247 29,909 158,247 29,910 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 435,003 416,611 259,673 180,451 

ตน้ทุนทางการเงิน 199,246 148,089 169,917 101,571 

รวม 1,225,147 814,380 1,020,488 531,703 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

23. ทุนเรือนหุ้น 

รายการเคล่ือนไหวทุนเรือนหุ้นสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงดงัน้ี 

บาท

มูลค่าหุน้

ท่ีตราไว้ จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0.50 440,000,000 220,000,000 440,000,000 220,000,000 

เพ่ิมทุน 0.50 188,000,000 94,000,000 -     -     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 0.50 628,000,000 314,000,000 440,000,000 220,000,000 

ทุนที่ออกและชําระแล้ว

หุน้สามญั

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0.50 440,000,000 220,000,000 360,000,000 180,000,000 

เพ่ิมทุน 0.50 88,055,950 44,027,975 80,000,000 40,000,000 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 0.50 528,055,950 264,027,975 440,000,000 220,000,000 

2565 2564
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ผูถื้อหุ้นสามญัได้รับสิทธิรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงหุ้นต่อหน่ึง

เสียงสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้บริษทั 

ระหว่างวนัท่ี 23 – 27 เมษายน 2564 บริษทันาํหุน้สามญั จาํนวน 80 ลา้นหุน้ เปิดใหป้ระชาชนทัว่ไปจองซ้ือหุน้เป็นคร้ัง

แรก โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ จาํนวนเงิน 7.5 บาท 

บริษทัไดรั้บเงินค่าจองซ้ือหุ้น จาํนวนเงิน 600 ลา้นบาท และบริษทับนัทึกค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการจาํหน่ายหุ้นเพิ่มทุน 

จาํนวนเงิน 17.28 ลา้นบาท เป็นรายการหกัในบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 บริษทัจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

เพื่อเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากเดิมจาํนวนเงิน 180 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน 220 ลา้นบาท 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2565 มีมติอนุมติั ดงัน้ี 

23.1 จ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุน้ปันผลและเงินสด 

• จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุน้ อตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล จาํนวนไม่เกิน 88 ลา้น

หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท จาํนวนเงินไม่เกิน 44 ลา้นบาท หรือเทียบเป็นอตัราการจ่ายปันผล 

0.10 บาท ต่อหุน้ เศษของหุน้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัรา 0.10 บาทต่อหุน้ 

• จ่ายปันผลเป็นเงินสดอตัราประมาณหุน้ละ 0.0111 บาท จาํนวนเงินไม่เกิน 4,888,888.89 บาท เพื่อรองรับ

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย อตัราร้อยละ 10 ของเงินไดผู้รั้บปันผล 

รวมจ่ายเงินปันผล อตัราประมาณหุ้นละ 0.1111 บาท จาํนวนเงินไม่เกิน 48.89 ลา้นบาท กาํหนดจ่ายเงินปัน

ผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

บริษัทจัดสรรหุ้นปันผลและดาํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแล้วกับกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

23.2 ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (DITTO-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม

สัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ชนิดไม่คิดมูลค่า จาํนวนไม่เกิน 88 ลา้นหน่วย อตัราส่วนหุน้สามญัเดิม 5 

หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั เศษของหุ้นปัดท้ิง ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัแสดง

รายละเอียดดงัน้ี 

• อาย ุ3 ปี  

• อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญัใหม่ จาํนวน 1 หุน้ 

• ราคาใชสิ้ทธิ : 40 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่กรณีปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
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มอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูพ้ิจารณากาํหนด แกไ้ขเพิ่มเติม และ

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ เช่น วนัออก การจดัสรร การปรับหรือเปล่ียนแปลงอตัราการใช้

สิทธิ เป็นตน้ รวมถึงอาํนาจในการลงนามในเอกสาร และดาํเนินการต่างๆ ตลอดจนนาํใบสําคญัแสดงสิทธิ

ซ้ือหุ้นสามญั และหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

23.3 ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษทั 

และ/หรือ บริษทัย่อย คร้ังท่ี 1 (ESOP-W1) ชนิดไม่คิดมูลค่า จาํนวนไม่เกิน 12 ลา้นหน่วย แสดงรายละเอียด

ดงัน้ี 

• อาย ุ5 ปี  

• อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญัใหม่ จาํนวน 1 หุน้ 

• ราคาใชสิ้ทธิ : เวน้แต่กรณีปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีจะกาํหนดในขอ้กาํหนด

สิทธิและเง่ือนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั ESOP-W1 ราคาการใช้สิทธิเท่ากบัราคาสูงสุด

จากราคาใดราคาหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1) ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัของบริษทัในช่วง 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมติัวาระเร่ืองการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดง

สิทธิซ้ือหุน้สามญั ESOP-W1 

2) ราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัของบริษัทในช่วง 15 วนัทาํการติดต่อกันก่อนวนัออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั ESOP-W1 

ทั้งน้ี ราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ จะต้องเป็นราคาไม่ตํ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของ

บริษทั และไม่ตํ่ากว่าราคาตลาดตามท่ีกาํหนดในประกาศสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ สจ. 39/2551 เร่ือง การคาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการกาํหนดราคาตลาด

เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ออกใหม่ในราคาตํ่า ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2551 

ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั (ESOP-W1) ท่ีออกและจดัสรรให้กรรมการ และ/หรือ พนกังานของบริษทั 

และ/หรือ บริษัทย่อย จะไม่ได้เข้าจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจะไม่มี

กรรมการ และ/หรือ พนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด 

มอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูพ้ิจารณากาํหนด แกไ้ขเพิ่มเติม และ

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ เช่น วนัออก การจดัสรร การปรับหรือเปล่ียนแปลงอตัราการใช้

สิทธิ เป็นตน้ รวมถึงอาํนาจในการลงนามในเอกสาร และดาํเนินการต่างๆ ตลอดจนนาํหุ้นสามญัท่ีเกิดจาก

การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 
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23.4 เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวนเงิน 220 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน 314 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญั จาํนวน 

188 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ 1) การจ่ายหุ้นปันผล 2) การใช้สิทธิตามใบสําคญั

แสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั คร้ังท่ี 1 (DITTO-W1) ออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั และ 3) การใช้สิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนกังานของบริษทั และ/หรือ บริษทัย่อย 

(ESOP-W1) 

บริษทัดาํเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 3 

พฤษภาคม 2565 

23.5 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั จาํนวน 188 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับดงัน้ี 

23.5.1 การจ่ายหุน้ปันผล จาํนวนไม่เกิน 88 ลา้นหุน้ 

23.5.2 การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั คร้ังท่ี 1 (DITTO-W1) จาํนวนไม่เกิน 88 ลา้นหุน้ 

23.5.3 การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของ

บริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ย (ESOP-W1) จาํนวนไม่เกิน 12 ลา้นหุน้ 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีมติอนุมติั ดงัน้ี 

23.6 เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General 

Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวนเงิน 314 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน 334 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญั

จาํนวนไม่เกิน 40 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

23.7 ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกิน 40 ลา้นหุ้น มูล

ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

23.8 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนตามแบบมอบอาํนาจทัว่ไป เป็นจาํนวนไม่เกิน 40 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 

บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 9.09 ของทุนชาํระแล้วของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจาํกัด (Private 

Placement) แสดงรายละเอียดดงัน้ี 

- ตอ้งไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศท่ีทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการ

ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผย

ขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (และแกไ้ขเพิ่มเติม) 

- ราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกัดตามแบบมอบอาํนาจทั่วไปต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาตํ่าตามท่ี

กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียน

เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั 

23.9 มอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูพ้ิจารณากาํหนด เป็นผูมี้อาํนาจใน

การดาํเนินการพิจารณากาํหนดเง่ือนไข และรายละเอียดในการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มทุน และการ
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ออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และดาํเนินการต่างๆ ตลอดจนนําหุ้นสามญัเพิ่มทุนเขา้จดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

24. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่า

หุน้จดทะเบียน บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้นาํไปจ่าย

เป็นเงินปันผลไม่ได ้

25. เงินปันผล 

บาท

วนัท่ีจ่าย เงินปันผล เงินปันผล รวม

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผล อตัราการจ่าย จาํนวนเงิน ต่อหุน้ จ่าย เงินปันผลจ่าย

บริษทั

ปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 19 เมษายน 2564 -     -     0.2222 79,992,000 79,992,000 

เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564

ปี 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 20 พฤษภาคม 2565 5 : 1 43,994,225 0.0111 4,888,274 48,882,499 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2565

บริษทัย่อย

ปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 16 เมษายน 2564 -     -     240 48,000,000 48,000,000 

เม่ือวนัท่ี 19  มีนาคม 2564

ปี 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 19 มกราคม 2566 -     -     150 30,000,000 30,000,000 

เม่ือวนัท่ี 20  ธนัวาคม 2565

หุน้ปันผล

 

26. สํารองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนสํารอง (“สํารอง

ตามกฎหมาย”) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองมี

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

27. องค์ประกอบอ่ืนส่วนของผู้ถือหุ้น 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2565 อนุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เพ่ือ

เสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีมีคุณสมบติัตามโครงการ คร้ังท่ี 1 (“ESOP – W1”)  
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ขอ้มูลสาํคญัใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั ดงัน้ี 

วนัท่ีอนุมติั: 21 เมษายน 2565 

จาํนวนหน่วยเสนอขาย: 12 ลา้นหน่วย 

ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้: 71.67 บาท/หุน้ 

จาํนวนหุน้ออกเพ่ือรองรับ: 12 ลา้นหุน้ 

อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังแรก 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ ทุกวนัท่ี 30 ของเดือนมิถุนายน และธันวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายขุองใบสาํคญั

แสดงสิทธิ โดยเร่ิมใชสิ้ทธิคร้ังแรกในเดือนมิถุนายน 2566 

การใชสิ้ทธิ  สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไดไ้ม่เกินร้อยละ 25 เม่ือครบ 12 เดือนนับจากวนัท่ี

ออก 

 สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 เม่ือครบ 24 เดือนนบัจากวนัท่ี

ออก 

 สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไดไ้ม่เกินร้อยละ 75 เม่ือครบ 36 เดือนนบัจากวนัท่ี

ออก 

 สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัไดท้ั้งหมด เม่ือครบ 48 เดือนนบัจากวนัท่ีออก 

วนัท่ีออกและเสนอขาย 20 พฤษภาคม 2565 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิแสดงการเปล่ียนแปลงในระหวา่งงวด ดงัน้ี 

หน่วย

ประเภท ยอดยกมา ยอดคงเหลือ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 มกราคม 2565 ออกให้ ใชสิ้ทธิ ยกเลิก 31 ธนัวาคม 2565

ESOP - W1 (ดูหมายเหตุ XX)

กรรมการ -     1,800,000 -     (1,800,000) -     

พนกังาน -     10,200,000 -     (10,200,000) -     

รวม -     12,000,000 -     (12,000,000) -     

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2565 ได้รับแจง้เก่ียวกบักรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษทั

แสดงเจตนาปฏิเสธการใช้สิทธิและคืนใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัให้แก่บริษทัทั้งหมดเม่ือวนัท่ี 30 กันยายน 

2565 เป็นผลให้บริษทัไม่มีผลผูกพนัในการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 

และบริษทัไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์พนกังานเก่ียวกบัรายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 
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28. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ แสดงรายละเอียด ดงัน้ี 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังท่ี 1 (DITTO-W1) 

ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) 

จาํกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1 จัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของบริษัท 

"ใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1  หรือ DITTO-W1" 

ชนิดใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัชนิดระบุช่ือผูถื้อและ

โอนเปล่ียนมือได ้

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท 

อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกและเสนอขาย 

วนัท่ีออกและเสนอขาย : วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

อตัราใชสิ้ทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญัใหม่ จาํนวน 1 หุ้น (หลงั

การปรับสิทธิ) 

ราคาใชสิ้ทธิ : 40 บาท ต่อหุน้ 

ระยะเวลาใชสิ้ทธิ : วนัทาํการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธันวาคม 

ของแต่ละปี ตลอดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยเร่ิมใชสิ้ทธิคร้ังแรกใน

เดือนกนัยายน 2565 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย : วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2568 

วนัหมดอาย ุ : วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2568 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิแสดงการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี 

ประเภท ยอดยกมา ยอดคงเหลือ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 มกราคม 2565 ออกให้ ใชสิ้ทธิ หมดอายุ 31 ธนัวาคม 2565

DITTO-W1 -     87,995,913 (129,140) -     87,866,773 

หน่วย

 

เดือนกนัยายน 2565 ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั คร้ังท่ี 1 (DITTO-W1) ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั จาํนวน 67,500 

หน่วย จาํนวนเงิน 2.70 ลา้นบาท  

บริษทัจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่ผูใ้ชสิ้ทธิและดาํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2565 
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เดือนธันวาคม 2565 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั คร้ังท่ี 1 (DITTO-W1) ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั จาํนวน 61,640 

หน่วย จาํนวนเงิน 2.47 ลา้นบาท ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษทับนัทึกรับเงินตามใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น

สามญัไวใ้นบญัชีเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ (“ส่วนของผูถื้อหุน้”)  

บริษทัจดัสรรหุน้สามญัให้แก่ผูใ้ชสิ้ทธิและดาํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2566 

29. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แสดงดงัน้ี 

บาท

2565 2564 2565 2564

เงินเดือนและค่าแรง 153,723,824    184,119,289    132,551,654    164,799,151    

โครงการผลประโยชนก์าํหนดไว้ 1,025,901        666,291           850,571           430,132           

เงินสาํรองเล้ียงชีพ 4,371,521        2,705,697        3,613,069        2,162,816        

อ่ืนๆ 10,949,144      11,003,083      10,063,567      10,103,388      

รวม 170,070,390    198,494,360    147,078,861    177,495,487    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนักงานร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริษทัตามพระราชบัญญัติ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ประกอบดว้ย พนกังานจ่ายเงินสะสมและบริษทัจ่ายเงินสมทบทุกเดือนและกองทุน

สํารองเล้ียงชีพจ่ายเงินให้พนักงานในกรณีออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ปัจจุบนั กองทุน

สาํรองเล้ียงชีพบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 

บาท

2565 2564 2565 2564

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 4,371,521 2,705,697 3,613,069 2,162,816 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงดงัน้ี 

2565 2564 2565 2564

การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือและงานระหวา่งทาํ (28,216,985)       11,602,554        (27,790,556)       799,759             

ซ้ือสินคา้/ รับโอนเคร่ืองถ่ายเอกสารใหเ้ช่า 355,522,494      230,779,646      267,570,754      180,781,833      

ค่าจา้งผูรั้บเหมา 323,694,927      311,997,265      162,257,454      163,125,102      

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน(กลบัรายการ) (1,637,462)         2,098,185          (1,637,462)         2,098,185          

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 3,982,328          3,696,534          2,939,782          2,801,556          

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 170,070,390      198,494,360      147,078,861      177,495,487      

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 48,987,291        56,513,667        46,405,413        54,508,189        

ค่าเช่าและบริการ 7,939,149          8,508,829          6,497,258          7,885,074          

ค่าเดินทาง 12,794,727        11,519,926        9,202,238          9,205,213          

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

31. รายได้จากสัญญาทํากับลูกค้า 

การจาํแนกรายได ้

บาท

2565 2564 2565 2564

ประเภทของสินค้าหรือบริการ

รายไดจ้ากการขาย 181,753,939 179,941,278 181,563,550 172,050,985 

รายไดบ้ริการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 103,354,217 110,875,859 104,166,419 111,164,760 

รายไดบ้ริการติดตั้งและบาํรุงรักษาอุปกรณ์บริหารหนา้ร้าน 30,819,458 26,052,446 30,819,458 26,052,446 

รายไดบ้ริการติดตั้งและบาํรุงรักษาอุปกรณ์อ่ืน 3,814,085 29,614,773 3,814,085 29,814,773 

รายไดบ้ริการบริหารจดัการระบบงาน 96,128,026 239,297,161 96,128,026 239,297,161 

รายไดบ้ริการระบบบริหารจดัการขอ้มูลและเอกสาร 178,548,196 194,063,425 177,263,747 140,767,908 

รายไดรั้บเหมาวิศวกรรมดา้นเทคโนโลยี 642,293,626 310,670,599 148,281,307 47,227,779 

รวม 1,236,711,547 1,090,515,541 742,036,592 766,375,812 

รายไดอ่ื้น 2,413,339 2,698,157 7,971,706 6,250,557 

รวมทั้งหมด 1,239,124,886 1,093,213,698 750,008,298 772,626,369 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บาท

2565 2564 2565 2564

จงัหวะเวลาการรับรู้รายได้

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 181,753,939 182,639,435 181,563,549 178,301,542 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 1,057,370,947 910,574,263 568,444,749 594,324,827 

รวม 1,239,124,886 1,093,213,698 750,008,298 772,626,369 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

32. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 คาํนวณขึ้นในอตัรากาํหนดโดย

กรมสรรพากรจากกาํไรทางบญัชีหลงัปรับปรุงเง่ือนไขบางประการตามระบุในประมวลรัษฎากร กลุ่มบริษทับนัทึก

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจาํนวนในแต่ละปีบญัชีและบนัทึกภาระส่วนท่ีคา้งจ่ายเป็นหน้ีสินในงบแสดง

ฐานะการเงิน 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แสดงดงัน้ี 

บาท

2565 2564 2565 2564

ภาษเีงนิได้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

ภาษเีงนิได้ปีปัจจุบัน

สาํหรับปีปัจจุบนั (65,181,327) (39,636,896) (27,359,481) (26,424,955)

ภาษีเงินไดปี้ก่อนบนัทึกสูงไป 195,600 -     240,000 -     

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 6,298,901 (6,234,725) 5,974,529 (6,270,533)

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (58,686,826) (45,871,621) (21,144,952) (32,695,488)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บาท

ก่อน รายได้ สุทธิจาก

ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

ภาษเีงนิได้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ขาดทุนจากประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,381,854)         876,371             (3,505,483)         

งบการเงินรวม

2564

 
บาท

ก่อน รายได้ สุทธิจาก

ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

ภาษเีงนิได้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ขาดทุนจากประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,328,471)         865,694             (3,462,777)         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

 
การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีแทจ้ริง 

บาท

ร้อยละ ร้อยละ

อตัราภาษี อตัราภาษี

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 293,436,627 246,554,905 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (58,687,325) 20 (49,310,981)

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี (8,850,443) (2,723,747)

รายไดไ้ม่ตอ้งเสียภาษีเงินได้ 5,999,940 16,149,904 

ค่าใชจ่้ายมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 2,196,697 5,708,196 

ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัทาํงบการเงินรวม (5,840,196) (9,460,268)

ภาษีเงินไดส้าํหรับปีปัจจุบนั 22 (65,181,327) 16 (39,636,896)

ภาษีเงินไดปี้ก่อนบนัทึกสูงไป 195,600 

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 6,298,901 (6,234,725)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (58,686,826) 19 (45,871,621)

งบการเงินรวม

2565 2564
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บาท

ร้อยละ ร้อยละ

อตัราภาษี อตัราภาษี

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 135,833,666 227,635,511 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (27,166,733) 20 (45,527,102)

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี (7,870,684) (2,159,453)

รายไดไ้ม่ตอ้งเสียภาษีเงินได้ 5,999,940 16,149,904 

ค่าใชจ่้ายมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 1,677,996 5,111,696 

ภาษีเงินไดส้าํหรับปีปัจจุบนั 20 (27,359,481) 12 (26,424,955)

ภาษีเงินไดปี้ก่อนบนัทึกสูงไป 240,000 -     

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 5,974,529 (6,270,533)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (21,144,952) 14 (32,695,488)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

บาท

2565 2564 2565 2564

สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,937,681            5,106,481            (1,415,339)           (7,883,040)           

รายการหกักลบภาษีเงินไดส้าํหรับหน่วยภาษีเดียวกนั (1,415,339)           (4,449,966)           1,415,339            4,449,966            

สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 3,522,342            656,515               -                      (3,433,074)           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

งบการเงินรวม
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รายการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกิดขึ้นในระหวา่งปีแสดงดงัน้ี 

บาท

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

1 มกราคม   กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 ธนัวาคม กาํไรหรือ 31 ธนัวาคม

2564 ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน 2564 ขาดทุน 2565

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี

ลูกหน้ีการคา้ 285,634         167,463         -                453,097 (345,873)       107,224

สินคา้คงเหลือ 1,271,588      1,783             -                1,273,371 (206,767)       1,066,604

อุปกรณ์ 784,024         (38,054)         -                745,970 (104,220)       641,750

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 802,940         (25,043)         -                777,897 243,031         1,020,928

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 816,899         162,876         876,371        1,856,146 245,029         2,101,175

ประมาณการตน้ทุนทาํต่อ 120,000         (120,000)       -                -                -                -                

รวม 4,081,085      149,025         876,371        5,106,481 (168,800)       4,937,681

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี

อุปกรณ์ (166,056)       26,850           -                (139,206)       49,071           (90,135)         

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,333,234)    139,400         -                (1,193,834)    287,594         (906,240)       

เงินลงทุนระยะสั้น -                (6,550,000)    -                (6,550,000)    6,131,036      (418,964)       

รวม (1,499,290)    (6,383,750)    -                (7,883,040)    6,467,701      (1,415,339)    

งบการเงินรวม

 
 

บาท

2565 2564 2565 2564

สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,790,219            4,238,525            (1,248,763)           (7,671,599)           

รายการหกักลบภาษีเงินไดส้าํหรับหน่วยภาษีเดียวกนั (1,248,763)           (4,238,525)           1,248,763            4,238,525            

สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 2,541,456            -                      -                      (3,433,074)           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกิดขึ้นในระหวา่งปีแสดงดงัน้ี 

บาท

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

1 มกราคม   กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 ธนัวาคม กาํไรหรือ 31 ธนัวาคม

2564 ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน 2564 ขาดทุน 2565

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี

ลูกหน้ีการคา้ 285,633        167,464        -               453,097 (345,873)       107,224

สินคา้คงเหลือ 1,271,588     1,783            -               1,273,371 (206,767)       1,066,604

อุปกรณ์ 784,024        (38,055)         -               745,969 (104,220)       641,749

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 145,587        8,813            -               154,400 4,457            158,857

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 639,653        106,341        865,694       1,611,688 204,097        1,815,785     

ประมาณการตน้ทุนทาํต่อ 120,000        (120,000)       -               -                -                -                

รวม 3,246,485 126,346        865,694       4,238,525 (448,306)       3,790,219

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,274,721)    153,122        -               (1,121,599)    291,799        (829,800)       

เงินลงทุนระยะสั้น -                (6,550,000)    -               (6,550,000)    6,131,037     (418,963)       

รวม (1,274,721)    (6,396,878)    -               (7,671,599)    6,422,836     (1,248,763)    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

33. กําไรต่อหุ้น 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีหารดว้ยส่วนของ

ผูถื้อหุน้สามญัของกลุ่มบริษทัตามจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปีดว้ยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
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สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงการคาํนวณดงัน้ี 

บาท

2565 2564 2564 2563

กาํไรสาํหรับปี 234,748,308  200,682,754  114,688,714  194,940,023  

หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (หุ้น)

หุน้สามญั ณ วนัตน้ปี 440,000,000  360,000,000  440,000,000  360,000,000  

เพ่ิมทุน 54,496,609    54,136,986    54,496,609    54,136,986    

หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 494,496,609  414,136,986  494,496,609  414,136,986  

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.4747           0.4846           0.2319           0.4707           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กําไรต่อหุ้นปรับลด 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่ม

บริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี ดว้ยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัหลงัจากปรับปรุงผลกระทบของหุ้น

ปรับลด ดงัน้ี 

กาํไรต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีกบัส่วนของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวั

เฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักออกจาํหน่ายระหว่างปีบวกจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักซ่ึงกลุ่มบริษทัอาจตอ้งออกเพ่ือ

แปลงสภาพหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดให้เป็นหุ้นสามญัโดยมิไดรั้บส่ิงตอบแทน และสมมติว่าผูถื้อใบสําคญัแสดง

สิทธิจะใชสิ้ทธิแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดเป็นหุน้สามญัเม่ือราคาตามสิทธิตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญั  

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 กาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงดงัน้ี 

บาท

กาํไรสาํหรับปี 234,748,308                      114,688,714                      

หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด (หุ้น)

หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 494,496,609                      494,496,609                      

ใบสาํคญัแสดงสิทธิแปลงสภาพหุน้สามญั 19,774,994                        19,774,994                        

หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 514,271,603                      514,271,603                      

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.4565                               0.2230                               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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34. ส่วนงานดําเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทสําหรับผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ดาํเนินงานเพื่อใช้ในการตดัสินใจจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน โดย

พิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานตามส่วนงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดักาํไร

หรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน คือ คณะกรรมการบริษทั 

ส่วนงานธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจ ดงัน้ี 

1) ใหเ้ช่า จาํหน่ายและใหบ้ริการดา้นเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ ์และสินคา้เทคโนโลย ี

2) จาํหน่าย และใหบ้ริการระบบบริหารจดัการขอ้มูลและเอกสาร 

3) รับเหมาวิศวกรรมดา้นเทคโนโลย ี

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานถูกตดัออกจากงบการเงินรวม 

 



 

 

 96 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แสดงดงัน้ี 

บาท

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

จงัหวะเวลาการรับรู้รายได้

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 63,121,665 167,359,269 118,632,274 12,582,009 -     -     181,753,939 179,941,278 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 137,987,760 166,543,078 274,676,222 433,360,586 642,293,626 310,670,599 1,054,957,608 910,574,263 

รวม 201,109,425 333,902,347 393,308,496 445,942,595 642,293,626 310,670,599 1,236,711,547 1,090,515,541 

กาํไรขั้นต้นตามส่วนงาน 39,248,921 57,575,554 104,343,740 156,681,959 267,658,093 108,263,330 411,250,754 322,520,843 

รวม

 เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์  ระบบบริหาร

  และสินคา้เทคโนโลยี  จดัการขอ้มูลและเอกสาร  วิศวกรรมดา้นเทคโนโลยี
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสาํคญัตามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แสดงดงัน้ี 

บาท

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 141,418,430 56,418,859 94,027,165 125,265,995 31,415,727 36,091,081 266,861,322 217,775,935 

มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงิน -     -     136,596,731 164,330,947 174,765,605 89,595,732 311,362,336 253,926,679 

สินคา้คงเหลือ 55,034,426 27,697,498 107,788 313,311 2,301,654 1,859,197 57,443,868 29,870,006 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 111,082,899 120,784,765 17,129,075 31,693,462 12,293,480 7,418,193 140,505,454 159,896,420 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 56,246,978 53,351,053 -     -     615,613 644,320 56,862,591 53,995,373 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,107,263 2,508,558 17,891,447 6,191,050 204,692 242,989 20,203,402 8,942,597 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 66,681,724 29,494,626 84,931,163 51,774,603 24,198,109 19,351,157 175,810,996 100,620,386 

เงินรับล่วงหนา้ -     -     -     -     101,949,400 18,492,757 101,949,400 18,492,757 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 20,630,214 13,941,698 1,220,815 2,185,281 4,836,451 3,153,532 26,687,480 19,280,511 

 เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์  ระบบบริหาร

  และสินคา้เทคโนโลยี  จดัการขอ้มูลและเอกสาร  วิศวกรรมดา้นเทคโนโลยี รวม
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ลูกค้ารายใหญ่ 

ราย บาท

2565 2564 2565 2564

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2               2               405,879,940       258,169,973       

รายได้ลูกคา้รายใหญ่

ส่วนงานภูมิศาสตร์  

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ โดยลูกคา้มีสถานท่ีตั้งอยูภ่ายในราชอาณาจกัรไทย 
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35. สัญญาสําคญั 

บริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 15 กันยายน 2565 บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จาํกัด ได้รับอนุมัติจากกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝ่ัง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เขา้ร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต 

โดยได้รับจัดสรรพื้นท่ี จาํนวน 11,448.30 ไร่ กําหนดระยะเวลา 30 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 13 กันยายน 2565 ถึงวนัท่ี 13 

กนัยายน 2595 การจดัสรรคาร์บอนเครดิตให้บริษทัย่อยสัดส่วนร้อยละ 90 และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

สัดส่วนร้อยละ 10 

เม่ือวนัท่ี 27 กันยายน 2565 บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จาํกดั ทาํสัญญาจา้ง จดัหา ปลูกและบาํรุงรักษาพนัธ์ุไม ้

โครงการปลูกป่าชายเลน เพ่ือประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต กบับริษทั โรลล่ิง คอมเซปต์ อินโนเวชัน่ จาํกดั “ผูรั้บ

จา้ง” มูลค่าตามสัญญา จาํนวนเงินรวม 344.54 ลา้นบาท ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ว่าดว้ยการ

ปลูกและบาํรุงรักษาป่าชายเลนสําหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. 2564 หรือคู่มือการปลูกป่าชายเลน เพื่อ

ประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตโดยองค์กรหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. 2564 (ฉบบัปรับปรุง) กาํหนดระยะเวลา 10 ปี 

ตั้งแต่วนัท่ี 27 กนัยายน 2565 ถึงวนัท่ี 26 กนัยายน 2575 แบ่งการชาํระดงัน้ี 

ก) ค่าจา้งจดัหาและปลูกกลา้ไม ้ปีท่ี 1 อตัราค่าบริการไร่ละ 7,000 – 25,000 บาท แบ่งชาํระออกเป็น 3 งวด ไดแ้ก่  

- งวด 1 สัดส่วนร้อยละ 30 ของค่าจา้งจดัหาและปลูกกลา้ไม ้จ่ายชาํระภายใน 15 วนั นับจากวนัท่ีลงนามใน

สัญญาจา้ง 

- งวด 2 สัดส่วนร้อยละ 40 ของค่าจา้งจดัหาและปลูกกลา้ไม ้จ่ายชาํระภายใน 15 วนั นับจากวนัท่ีส่งกล้าไม้

ครบถว้น 

- งวด 3 สัดส่วนร้อยละ 30 ของค่าจ้างจดัหาและปลูกกลา้ไม ้จ่ายชาํระภายใน 15 วนั นับจากวนัท่ีปลูกกลา้ไม้

แลว้เสร็จ 

ข) ค่าบาํรุงรักษาพนัธ์ุไม้ ปีท่ี 2 ถึงปีท่ี 6 อตัราค่าบริการไร่ละ 2,300 – 8,000 บาท จ่ายชําระล่วงหน้าเป็นรายปี 

ภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีเร่ิมดาํเนินการในแต่ละปี 

ค) ค่าบาํรุงรักษาพนัธ์ุไม ้ปีท่ี 7 ถึงปีท่ี 10 อตัราค่าบริการไร่ละ 2,000 บาท จ่ายชาํระล่วงหน้าเป็นรายปี ภายใน 15 

วนันบัจากวนัท่ีเร่ิมดาํเนินการในแต่ละปี 

การรับประกนั 

ผูรั้บจา้งตกลงรับประกนัการปลูกและบาํรุงรักษาพนัธ์ุไมใ้หเ้ติบโตและอยูร่อดตลอดอายสุัญญาไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

ของจาํนวนพนัธ์ุไมท่ี้ปลูก 
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36. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 

ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

ภาระผูกพนั 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันในนามบริษทัเก่ียวกับภาระผูกพนัตาม

สัญญา ดงัน้ี 

บาท

2565 2564 2565 2564

หนงัสือคํ้าประกนั

ปฏิบติังานตามสญัญา 204,833,856 172,268,098 79,241,741 82,302,123 

เบิกเงินล่วงหนา้ 154,789,920 52,570,666 5,532,000 12,913,666 

ประกวดราคา 52,621,370 88,076,585 6,984,900 22,650,850 

ปฏิบติังานกิจการคา้ร่วม 27,770,000 27,770,000 -     -     

ซ้ือสินคา้ 1,000,000 3,000,000 -     2,000,000 

ใชส้าธารณูปโภค -     24,400 -     24,400 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัแสดงภาระผกูพนัตามสัญญา ดงัน้ี 

บาท

2565 2564 2565 2564

ค่าจ้างบริการ/ผู้รับเหมาช่วง

บาท 173,781,974 204,987,254 93,409,571 188,294,300 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 313,518 55,530,441 313,518 55,530,441 

ค่าจ้างบริการจดัหา ปลูกและบํารุงรักษาพนัธ์ุไม้

ปีท่ี 1 93,558,055 -     -     -     

ปีท่ี 2 - 6 159,398,533 -     -     -     

ปีท่ี 7 - 10 91,586,374 -     -     -     

รวม 344,542,962 -     -     -     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บาท

2565 2564 2565 2564

ใบส่ังซ้ือสินค้าและวสัดุ

บาท 37,379,002 43,101,827 17,832,723 36,293,800 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 678,311 13,713,203 678,311 13,713,203 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ค) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ดงัน้ี 

ล้าน บาท

สกลุเงิน จาํนวนเงิน อตัราแลกเปล่ียน ครบกาํหนด

บริษทั

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1,851,175           32.93 - 32.96 21 ม.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
 

ง) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เลตเตอร์ออฟเครดิตยงัไม่ไดใ้ชค้งเหลือดงัน้ี 

สกลุเงิน จาํนวนเงิน

บริษทั

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1,316,800                       

 

หนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากภาระการคํ้าประกนัหน้ีสิน ดงัน้ี 

บาท

ผูไ้ดรั้บ

ผูค้ ํ้าประกนั คํ้าประกนั การคํ้าประกนั วงเงิน มูลหน้ี/ใชไ้ป วงเงิน มูลหน้ี/ใชไ้ป

บริษทั วงเงินสินเช่ือจาก บริษทัยอ่ย 708,447,500 277,252,249 780,425,000 208,351,996 

สถาบนัการเงิน

บริษทัยอ่ย วงเงินสินเช่ือจาก บริษทั 259,840,000 81,021,666 342,340,000 201,017,792 

สถาบนัการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564
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37. เคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาทาํให้สินทรัพยท์างการเงินของกิจการหน่ึง และหน้ีสินทางการเงินหรือตราสาร

ทุนของอีกกิจการหน่ึงเพิ่มขึ้น 

เคร่ืองมือทางการเงินสําคญัของกลุ่มบริษทัแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน มูลค่างานทาํเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน เจา้หน้ีการคา้

และเจา้หน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน และหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และความเส่ียง

ด้านการให้สินเช่ือจากคู่สัญญาจะไม่ปฏิบัติตามสัญญา กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ซ่ึงกลุ่มบริษัทพิจารณาว่า

เหมาะสมเป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงดังกล่าว นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการเขา้ทาํสัญญากับ

คู่สัญญาท่ีมีฐานะการเงินมัน่คง ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายอย่างมีสาระสําคญัจากคู่สัญญาไม่

สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัซ่ึงระบุในสัญญาเคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบญัชีสาํหรับตราสารอนุพนัธ์เปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

ก) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย  

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงอาจจะส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหน้ี

เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และหน้ีสินตามสัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรืออตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนั กลุ่มบริษทัมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์เพื่อบริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
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บาท

ผนัแปร คงท่ี ผนัแปร คงท่ี

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินฝากธนาคาร 242,212,643    -                  169,790,883    -                  

เงินลงทุนระยะสั้น 82,092,319      -                  50,000,000      -                  

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม

    ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (358,450)          -                  (358,450)          -                  

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                  (26,687,480)     -                  (21,851,029)     

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินฝากธนาคาร 411,850,205    -                  401,690,223    -                  

เงินลงทุนระยะสั้น 3,740,237        -                  -                  -                  

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  -                  20,728,808      

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม

    ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (87,010,570)     -                  (1,078,802)       -                  

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                  (19,280,511)     -                  (16,126,978)     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย

 

ข) ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ  

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บความเสียหายทางการเงินเน่ืองจากคู่สัญญาของ

กลุ่มบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืม อยา่งไรก็ตาม กลุ่ม

บริษัทมีการควบคุมความเส่ียงโดยการพิจารณากาํหนดวงเงินสินเช่ือให้กับลูกคา้หรือคู่สัญญาแต่ละรายอย่าง

เหมาะสม และทบทวนฐานะทางการเงินของลูกคา้หรือคู่สัญญาอย่างสมํ่าเสมอ กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับ

ผลกระทบจากความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือไม่มากนกัและอาจสูญเสียจากการให้สินเช่ือสูงสุดคือมูลค่าตามบญัชี

แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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กลุ่มบริษทักาํหนดนโยบายการคาํนวณการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืนและเงินให้กูย้ืมโดยใช้โมเดลผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงกลุ่มบริษทัจดัทาํและทบทวนโมเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นแลว้อยา่งเหมาะสม ฝ่ายบริหารความเส่ียงสอบทานตวัเลขและขอ้มูลนาํมาใชใ้นการคาํนวณอยา่งสมํ่าเสมอ 

ค) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงกลุ่มบริษทัอาจไดรั้บความเสียหายเน่ืองจากกลุ่มบริษทัย่อยไม่สามารถ

เปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดและหรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนเพียงพอตามความตอ้งการและทนัต่อเวลากลุ่มบริษทั

จะตอ้งนาํไปชาํระภาระผกูพนัเม่ือครบกาํหนด 

ระยะเวลาวนัครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2565 และ 2564 แสดงดงัน้ี  

บาท

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินลงทุนระยะสั้น 376,234,093 82,092,319 -     -     -     458,326,412 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -     266,861,322 -     -     -     266,861,322 

มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงิน -     311,362,336 -     -     -     311,362,336 

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -     358,450 -     -     -     358,450 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -     175,810,996 -     -     -     175,810,996 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -     10,331,837 16,355,643 -     -     26,687,480 

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565
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บาท

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินลงทุนระยะสั้น 42,750,000 3,740,237 -     -     -     46,490,237 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -     217,775,935 -     -     -     217,775,935 

มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงิน -     253,926,679 -     -     -     253,926,679 

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -     87,010,570 -     -     -     87,010,570 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -     100,620,386 -     -     -     100,620,386 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -     9,981,670 9,298,841 -     -     19,280,511 

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

 

บาท

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินลงทุนระยะสั้น 376,234,093 50,000,000 -     -     -     426,234,093 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -     199,886,748 -     -     -     199,886,748 

มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงิน -     143,553,574 -     -     -     143,553,574 

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -     358,450 -     -     -     358,450 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -     139,643,132 -     -     -     139,643,132 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -     8,595,847 13,255,182 -     -     21,851,029 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565
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บาท

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินลงทุนระยะสั้น 42,750,000 -     -     -     -     42,750,000 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -     201,927,187 -     -     -     201,927,187 

มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงิน -     82,292,534 -     -     -     82,292,534 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -     20,728,808 -     -     -     20,728,808 

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -     1,078,802 -     -     -     1,078,802 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -     46,916,486 -     -     -     46,916,486 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -     8,836,996 7,289,982 -     -     16,126,978 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

 

ง) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

จ) มูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้น มูลค่ายุติธรรม

ประมาณขึ้นซ่ึงเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงจาํนวนเงินซ่ึงเกิดขึ้นจริงในตลาด

แลกเปล่ียนในปัจจุบนั การใชข้อ้สมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณแตกต่างกนัอาจมีผลกระทบท่ี

มีสาระสาํคญัต่อมูลค่ายติุธรรมประมาณขึ้น  

การแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมไม่รวมมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่า

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
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บาท

มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร ผา่นกาํไรขาดทุน ราคาทุน

วันที� 31 ธันวาคม 2565 หรือขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน ตดัจาํหน่าย รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

วัดมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 376,234,093 -     -     376,234,093 -     376,234,093 -     376,234,093 

รวม 376,234,093 -     -     376,234,093 

วันที� 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์ทางการเงิน

วัดมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 864,962 -     -     864,962 -     864,962 -     864,962 

เงินลงทุนในตราสารทุน 42,750,000 -     -     42,750,000 42,750,000 -     -     42,750,000 

รวม 43,614,962 -     -     43,614,962 

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม

งบการเงินรวม

 

บาท

มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร ผา่นกาํไรขาดทุน ราคาทุน

วันที� 31 ธันวาคม 2565 หรือขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน ตดัจาํหน่าย รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

วัดมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 376,234,093 -     -     376,234,093 -     376,234,093 -     376,234,093 

รวม 376,234,093 -     -     376,234,093 

วันที� 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์ทางการเงิน

วัดมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 864,962 -     -     864,962 -     864,962 -     864,962 

เงินลงทุนในตราสารทุน 42,750,000 -     -     42,750,000 42,750,000 -     -     42,750,000 

รวม 43,614,962 -     -     43,614,962 

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ระดบั 1 :  ขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ตลาดหลกัทรัพย)์ สําหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั และกลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

ระดบั 2 :  ข้อมูลอ่ืนสามารถสังเกตได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
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ระดบั 3 : ขอ้มูลไม่สามารถสังเกตไดส้ําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตซ่ึง

กลุ่มบริษทัประมาณขึ้น 

สาํหรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นราคาอา้งอิงการ

ปรับมูลค่าของสัญญาซ่ึงกลุ่มบริษทัทาํไวก้บัธนาคารตั้งแต่เร่ิมตน้ดว้ยราคาตลาด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เพื่อ

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนัมากขึ้น 

38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

บริษัท 

เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2566 บริษทัลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงดาํเนินธุรกิจ

ให้บริการแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชนัสําหรับบริหารจดัการธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัประกนัภยัรถยนตใ์นประเทศไทย

โดยการจองซ้ือหุน้จาํนวน 10 ลา้นหุ้นในราคาเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก มูลค่าหุน้ละ 3.85 

บาท จาํนวนเงิน 38.50 ลา้นบาท  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2566 มีมติอนุมัติและให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ

พิจารณาและอนุมติั 

ก) ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจ

ทัว่ไป (General Mandate) โดยการออกหุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน 40 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อ

เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) และวาระท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติั

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

• ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบ

อาํนาจทัว่ไป (General Mandate) โดยคิดเป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 20 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 314 

ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 334 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวนไม่เกิน 40 ลา้นหุ้น มูล

ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

• ยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) 

จาํนวนไม่เกิน 40 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อจดัสรรใหแ้ก่บุคคลจาํกดั (Private Placement) 

• ยกเลิกการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ตามแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวนไม่

เกิน 40 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อจดัสรรใหแ้ก่บุคคลจาํกดั (Private Placement) 

ข) ยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษทั 

และ/หรือ บริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 1 (ESOP-W1) จาํนวน 12 ลา้นหน่วย 

ค) ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัในส่วนท่ีเหลือจากการจดัสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผล และหุ้นรองรับจากการยกเลิก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือ พนกังานของบริษทั 
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และ/หรือ บริษัทย่อย คร้ังท่ี 1 (ESOP-W1) จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวนเงิน 314 ล้านบาท เป็นจาํนวนเงิน 

307.99 ลา้นบาท โดยตดัหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลือ จาํนวน 12.01 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท จาํนวน

เงิน 6.01 ลา้นบาท 

ง) จ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุน้ปันผลและเงินสด 

• จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้น อตัรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จาํนวนไม่เกิน 105.62 

ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท จาํนวนเงินไม่เกิน 52.81 ลา้นบาท หรือเทียบเป็นอตัราการจ่ายปัน

ผล 0.10 บาท ต่อหุน้ เศษของหุน้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัรา 0.10 บาทต่อหุน้ 

• จ่ายปันผลเป็นเงินสดอตัราประมาณหุ้นละ 0.0111 บาท จาํนวนเงินไม่เกิน 5.87 ลา้นบาท เพื่อรองรับภาษี

เงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย อตัราร้อยละ 10 ของเงินไดผู้รั้บปันผล 

รวมจ่ายเงินปันผล อตัราประมาณหุ้นละ 0.1111 บาท จาํนวนเงินไม่เกิน 58.68 ลา้นบาท กาํหนดจ่ายเงินปันผล

ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2566 

จ) พิจารณาและเห็นชอบการเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั คร้ังท่ี 1 

(DITTO-W1) เน่ืองจากการจ่ายหุ้นปันผลส่งผลกระทบต่อราคาและอตัราการใช้สิทธิของผูถื้อใบสําคญัแสดง

สิทธิ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม จึงเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

• ราคาใชสิ้ทธิ : จากเดิม 40 บาทต่อหุน้ เป็น 33.333 บาทต่อหุน้ 

• อตัราใชสิ้ทธิ : จากเดิมใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญัใหม่ จาํนวน 1 หุ้น เป็น ใบสาํคญัแสดง

สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญัใหม่ จาํนวน 1.2 หุน้ 

• จาํนวนหุน้สามญัจดทะเบียนเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ : จากเดิม 88 ลา้นหุน้ เป็น 105.57 ลา้นหุน้ 

ฉ) ลงทุนในหุน้สามญับริษทั โสมาภา อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) จาํนวน 45 ลา้นหุน้ คิดเป็นร้อยละ 

18 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ จาํนวนเงินไม่เกิน 1,080 ลา้นบาท โดยรับโอนจากบริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จาํกัด 

ภายใตก้ระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT) 

บริษทัจะชาํระค่าตอบแทนดว้ยหุ้นสามญัเพิ่มทุนออกใหม่ของบริษทั ในราคาต่อหุ้นเท่ากบัราคาถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้ าหนักของหุ้นสามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ยอ้นหลงั 7 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดราคา

เสอนขายหุ้น จาํนวนไม่เกิน 27 ลา้นหุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท จาํนวนเงินไม่เกิน 1,080 ลา้นบาท หากมี

หุ้นเหลือจากการชาํระการรับโอนกิจการทั้งหมด บริษทัจะดาํเนินการลดทุนในส่วนของหุ้นท่ีเหลือจากการ

ชาํระต่อไป 

อนุมติัแต่งตั้งบริษทั แกรนท์ ธอนตนั เซอร์วิสเซส จาํกดั เป็นท่ีปรึกษาการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบั

รายการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
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ช) ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกิน 25 ลา้นหุ้น มูล

ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท จาํนวนเงิน 12.50 ลา้นบาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

ซ) เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวนเงิน 307.99 ล้านบาท เป็นจาํนวนเงิน 395.59 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญั 

จาํนวน 175.20 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ 1) การจ่ายหุน้ปันผล 2) การปรับสิทธิของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ คร้ังท่ี 1 (DITTO-W1) 3) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบกําหนด

วตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ตามท่ีบริษทัมีวตัถุประสงคจ์ะลงทุนในหุ้นสามญับริษทั 

โสมาภา อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) และ 4) การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบ

อาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

ฌ) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั จาํนวน 175.20 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับดงัน้ี 

1) การจ่ายหุน้ปันผล จาํนวนไม่เกิน 105.62 ลา้นหุน้ 

2) การปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั คร้ังท่ี 1 (DITTO-W1) จาํนวนไม่เกิน 17.57 ลา้นหุน้ 

3) การเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  ให้แก่บุคคลในวงจํากัด  ตามท่ีบริษัทมี

วตัถุประสงคจ์ะลงทุนในหุน้สามญับริษทั โสมาภา อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) จาํนวนไม่

เกิน 27 ลา้นหุน้ 

4) การเพิ่มทุนตามแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลใน

วงจาํกดั เพ่ือลงทุนหรือในกิจการ และ/หรือ บริษทัอ่ืนรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการลงทุนในหุ้นสามญั 

หรือสินทรัพย ์เป็นตน้ รวมถึงเพื่อใชใ้นการขยายกิจการของบริษทัในอนาคต และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ของบริษทั จาํนวนไม่เกิน 25 ลา้นหุน้ 
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