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เสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุตอ่ประชาชนเป็นคร้ังแรก 

จ ำนวน 80,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

รำคำเสนอขำยหุน้ละ 7.50 บำท 

เสนอขำยตอ่บคุคลตำมดลุยพินิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ : ไม่เกิน 30,000,000 หุน้ 
เสนอขำยตอ่นกัลงทนุสถำบนั : ไม่เกิน 30,000,000 หุน้ 
เสนอขำยตอ่ผูม้ีอปุกำรคณุของบรษิัท : ไม่เกิน 12,000,000 หุน้ 
เสนอขำยตอ่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัทฯ : ไม่เกิน 8,000,000 หุน้ 

(กำรจดัสรรหุน้ท่ีเสนอขำยเป็นไปตำมดลุยพินิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจดัจ ำหน่ำย / บรษิัท) 

โดยน ำหุน้สำมญัเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

ระยะเวลาเสนอขายระหว่างวนัที ่: 23 และ 26 – 27 เมษำยน 2564 

ทีป่รึกษาทางการเงนิ : บรษิัท เซจแคปปิตอล จ ำกดั 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่าย 

บรษิัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

วันทีย่ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนังสอืชีช้วน วนัที ่21 ธันวาคม 2563 

วันทีแ่บบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพยแ์ละร่างหนังสอืชีช้วนมีผลใช้บังคบั วันที ่21 เมษายน 2564 

  
ค าเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัททีอ่อกหลักทรัพยก์่อนการตัดสินใจลงทุน 

ค ำเตือน 
“ก่อนตดัสินใจลงทนุ ผูล้งทนุตอ้งใชว้ิจำรณญำณในกำรพิจำรณำขอ้มลูรำยละเอียดเกี่ยวกบัผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละเงื่อนไขของหลกัทรพัย ์ รวมทัง้ควำม
เหมำะสมในกำรลงทนุและควำมเสีย่งท่ีเกีย่วขอ้งเป็นอย่ำงดี กำรมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัยนี์ ้มิไดเ้ป็นกำรแสดงว่ำ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์
แนะน ำใหล้งทนุในหลกัทรพัยท่ี์เสนอขำย หรือมิไดป้ระกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขำย หรือรบัรองควำมครบถว้นและถกูตอ้งของขอ้มลู
ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัยนี์แ้ต่อย่ำงใด ทัง้นี ้กำรรบัรองควำมถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลูในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำย
หลกัทรพัยนี์เ้ป็นควำมรบัผิดชอบของผูเ้สนอขำยหลกัทรพัย ์
หำกแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัยม์ขีอ้ควำมหรือรำยกำรท่ีเป็นเท็จ หรือขำดขอ้ควำมที่ควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั ผูถ้ือหลกัทรพัยท่ี์ได้
ซือ้หลกัทรพัยไ์มเ่กินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัยม์ีผลใชบ้งัคบัและยงัเป็นเจำ้ของหลกัทรพัยอ์ยู่ มีสิทธิเรยีกรอ้ง
ค่ำเสียหำยจำกบริษัทหรือเจำ้ของหลกัทรพัยไ์ดต้ำมมำตรำ 82 แห่งพระรำชบญัญัตหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  ทัง้นี ้ภำยในหน่ึงปีนบัแต่
วนัท่ีไดรู้ห้รือควรจะไดรู้ว้่ำแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัยเ์ป็นเท็จหรือขำดขอ้ควำมที่ควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั แต่ไมเ่กินสองปีนบัจำก
วนัท่ีแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูดงักล่ำวมีผลใชบ้งัคบั” 
บคุคลทั่วไปสำมำรถขอตรวจสอบหรือขอส ำเนำแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัยแ์ละหนังสือชีช้วน ไดท่ี้ศนูยส์ำรสนเทศ ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์333/3 ถนนวิภำวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 โทรศพัท ์0-2263-6499 
ในทกุวนัท ำกำรของส ำนกังำน ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00น. – 16.00 น. หรือทำง http://www.sec.or.th 
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ส่วนที ่1 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 
 
 
 

 
ข้อมูลสรุปของกำรเสนอขำยหุ้นทีอ่อกใหม่ต่อประชำชน 

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
(ระยะเวลำกำรเสนอขำย : 23 และ 26 – 27 เมษำยน 2564) 

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย 
 ผู้เสนอขำย : บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“DITTO”) 
 เลขทะเบียนบริษทั : 0107559000150 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกจิจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรดำ้นระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร เครื่องถ่ำยเอกสำร และเครื่องพมิพ ์อยำ่งครบ
วงจร (Document and Data Management Solution) และรบัเหมำวศิวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของ
หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ 

 จ ำนวนหุ้นทีเ่สนอขำย : 80,000,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 18.18 ของจ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกและเรียกช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิัท
ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้  

 สัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้น :  
เสนอขำยต่อบคุคลตำมดลุยพินิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ : ไม่เกิน 30,000,000 หุน้ 
เสนอขำยต่อนกัลงทนุสถำบนั : ไม่เกิน 30,000,000 หุน้ 
เสนอขำยต่อผูม้ีอปุกำรคณุของบรษิัท : ไม่เกิน 12,000,000 หุน้ 
เสนอขำยต่อกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัทฯ : ไม่เกิน   8,000,000 หุน้ 

 เงือ่นไขในกำรจัดจ ำหน่ำย:          รบัประกนักำรจ ำหน่ำยอยำ่งแน่นอนทัง้จ ำนวน (Firm Underwriting) 
ไม่รบัประกนักำรจ ำหน่ำย (Best Effort) 

รำคำเสนอขำยตอ่ประชำชน : 7.50 บำท/หุน้  มูลค่ำกำรเสนอขำย : 600,000,000 บำท 
มูลค่ำทีต่รำไว้ (par) : 0.50 บำท/หุน้ 

 มูลค่ำตำมรำคำบัญชี (book value) :  0.92 บำท/หุน้ กรณีค ำนวณจำกมลูคำ่ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซึง่เทำ่กบั 
332.98 ลำ้นบำท หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัปัจจบุนัก่อนกำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนในครัง้นี ้ซึ่งเท่ำกบั 360 ลำ้นหุน้ หรือเทำ่กบั 0.76 
บำท/หุน้ กรณีค ำนวณจำกมลูคำ่ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซึง่เท่ำกบั 332.98 ลำ้นบำท หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญั
ทัง้หมดหลงักำรเสนอขำยหุน้เพิ่มทนุในครัง้นี ้ซึง่เทำ่กบั 440 ลำ้นหุน้ (Fully Diluted) 

 กำรเสนอขำยหุ้นหรือหลักทรัพยแ์ปลงสภำพในช่วง 6 เดือนกอ่นหน้ำย่ืนค ำขออนุญำตตอ่ส ำนักงำนจนถึงช่วงเสนอขำย : 
          ไม่มี                         มี จ ำนวนหุน้หรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภำพที่เสนอขำย 40,000,000 หุน้     รำคำเสนอขำย 0.50 บำท/หุน้ 
 
ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 3/2563 จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 24 กนัยำยน 2563 ไดม้ีมติอนมุตัใิหอ้อกและเสนอขำยหุน้สำมญัผูถื้อหุน้เดิม
ตำมสดัสว่นกำรถือหุน้จ ำนวน 40 ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
 

ข้อมูลสรุปนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลกัทรัพยแ์ละหนังสอืชีช้วน ซ่ึงเป็นเพียงขอ้มูลสรุป
เกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ยงของบริษัททีอ่อกและเสนอขำยหลกัทรัพย ์(“บริษัท”) ดงัน้ัน ผู้ลงทนุต้องศึกษำ
ข้อมูลรำยละเอียดจำกหนังสือชีช้วนฉบับเต็ม ซ่ึงสำมำรถขอได้จำกผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพยแ์ละบริษัท หรอือำจศึกษำขอ้มูล

ได้จำกแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและหนังสอืชีช้วนทีบ่ริษัทย่ืนตอ่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้ที ่website ของส ำนักงำน ก.ล.ต. 

✓ 

✓ 
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 ควำมสัมพันธร์ะหว่ำงผู้ออกและเสนอขำยหลักทรัพยก์ับกลุ่มที่ปรึกษำทำงกำรเงนิและ/หรือกลุ่มผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย ์
เช่น กำรถือหุ้นระหว่ำงกัน กำรมีกรรมกำร ผู้บริหำร บุคลำกร ของที่ปรึกษำทำงกำรเงินและ/หรือกลุ่มผู้จัดจ ำหน่ำย
หลักทรัพย ์ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของผู้ออกและเสนอขำยหลักทรัพย ์กำรกู้ยืมเงินจำกกลุ่มที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
และ/หรือกลุ่มผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย ์และควำมสัมพันธอ์ื่นทีอ่ำจท ำให้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินและ/หรือกลุ่มผู้จัดจ ำหน่ำย
หลักทรัพยข์ำดควำมเป็นอิสระในกำรท ำหน้ำที ่
          ไม่มี                         มี....................................................................................................... 

 ทีม่ำของกำรก ำหนดรำคำเสนอขำยและข้อมูลทำงกำรเงนิเพื่อประกอบกำรประเมนิรำคำหุ้นทีเ่สนอขำย 
 กำรก ำหนดรำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัท ที่เสนอขำยในครัง้นี ้พิจำรณำจำกอตัรำส่วนรำคำหุน้ต่อก ำไรสทุธิต่อหุน้ของ

บรษิัท (Price to Earnings Ratio : P/E) ทัง้นี ้รำคำหุน้สำมญัที่เสนอขำยหุน้ละ 7.50 บำท คิดเป็นอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสทุธิเทำ่กบั 
28.85 เท่ำ โดยค ำนวณก ำไรสทุธิต่อหุน้จำกผลก ำไรสทุธิในปีที่ผ่ำนมำตัง้แต่ไตรมำสที่ 1 ของปี 2563 ถงึไตรมำสที่ 4 ของปี 2563 ซึง่
เท่ำกบั 114.20 ลำ้นบำท หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทัง้หมดของบรษิัทหลงัจำกกำรเสนอขำยหุน้ในครัง้นี ้(Fully Diluted) ซึ่งเท่ำกบั 
440,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท จะไดก้ ำไรสทุธิต่อหุน้เท่ำกบั 0.26 บำทต่อหุน้ 

 สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในกำรบริหำร” ทีไ่ม่ติด Silent Period : จ ำนวน 61,250,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 13.92 ของ
หุน้ท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิัทภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

 ตลำดรอง :                                  SET                               mai 
หมวดธุรกิจ (Sector) :               เทคโนโลยี 

 เกณฑเ์ข้ำจดทะเบียน :                   Profit Test                      Market Capitalization Test 
 

วัตถุประสงคก์ำรใช้เงนิ :  
วัตถุประสงคก์ำรใช้เงนิ จ ำนวนเงนิโดยประมำณ 

(ล้ำนบำท) 
ระยะเวลำทีใ่ช้เงนิ
โดยประมำณ 

1.  ลงทนุเพื่อขยำยศนูยก์ระจำยกำรใหบ้รกิำรใหค้รอบคลมุทั่ว
ประเทศ 

219.00 ไตรมำสที่ 3 ปี 2564 ถงึ 
ไตรมำสที่ 4 ปี 2565 

2.  โครงกำรลงทนุพฒันำระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรส ำหรบั
ใหบ้รกิำรบนระบบคลำวด ์

50.00 ไตรมำสที่ 3 ปี 2564 ถงึ 
ไตรมำสที่ 4 ปี 2565 

3. ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีน 308.09 ภำยในปี 2565 
รวม 577.09  

 

 

นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล : บรษิัทมีนโยบำยในกำรจำ่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัรำไมต่  ่ำกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิของงบ
กำรเงินเฉพำะบรษิัทภำยหลงัจำกหกัภำษีและเงินทนุส ำรองตำมกฎหมำยและทนุส ำรองอื่น (ถำ้มี) อย่ำงไรก็ตำม กำรจำ่ยเงินปันผล
ดงักล่ำวอำจมกีำรเปล่ียนแปลงได ้ โดยจะขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนนิงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคลอ่ง กำรขยำยธุรกิจ ควำมจ ำเป็นในกำรใช้
เงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินงำน แผนกำรลงทนุและกำรขยำยธรุกิจในอนำคต สภำวะตลำด ควำมเหมำะสม และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กบักำรด ำเนินงำนและกำรบรหิำรงำนของบรษิัท โดยอยู่ภำยใตเ้งื่อนไขที่ว่ำ บริษัทจะตอ้งมีเงินสดเพียงพอส ำหรบักำรด ำเนินธุรกิจ และกำร
ด ำเนินกำรดงักล่ำวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรอื ผูถื้อหุน้ของบรษิัทเห็นสมควร 

ทัง้นี ้ มตคิณะกรรมกำรบรษิัทท่ีอนมุตัิจำ่ยเงินปันผลจะตอ้งน ำเสนอเพื่อขออนมุตัติ่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แต ่ เป็นกำรจำ่ยเงินปัน
ผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบรษิัทมีอ ำนำจอนุมตัิใหจ้่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได ้แลว้รำยงำนใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชมุ
ครำวต่อไป 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบรษิัทย่อย 
บรษิัทย่อยจะพจิำรณำนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทย่อยน ำเสนอ โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำน 

✓ 

✓ 

✓ 
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ฐำนะทำงกำรเงินของบรษิัท สภำพคล่อง แผนกำรลงทนุ เงื่อนไขทำงกฎหมำย รวมถงึปัจจยัที่เก่ียวขอ้งในกำรบรหิำรงำน ควำมจ ำเป็น และ
ควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคตของบรษิัทย่อย 

 

รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย ์:  
  บรษิัท ดิทโต ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 1 ตลุำคม 2556 เพื่อด ำเนินธุรกจิจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำร
ดำ้นระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร เครื่องถ่ำยเอกสำร และเครื่องพิมพ ์อย่ำงครบวงจร (Document and Data Management Solution) และ
ธุรกิจใหบ้รกิำรและรบัเหมำวศิวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ เช่น ศนูยด์ำรำศำสตร ์ พิพิธภณัฑ ์ ระบบ
โทรมำตร หรือระบบเตือนภยัล่วงหนำ้ (Early Warning) เป็นตน้ ซึ่งด ำเนนิงำนโดยบรษิัทย่อย คือ บรษิัท สยำม ทีซี เทคโนโลยี จ ำกดั 
(“บรษิัทยอ่ย”) ซึ่งบรษิัทท ำกำรถือหุน้ในบรษิัทย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ 

ลักษณะของผลิตภัณฑแ์ละบริกำร 

1. ธุรกิจจ ำหน่ำยและให้บริกำรระบบบริหำรจัดกำรเอกสำร  
1.1 ใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรระบบงำน (Business Process Outsourcing) 
บรษิัทใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรระบบงำน (Business Process Outsourcing หรือ BPO) โดยจะมุง่เนน้กำรใหบ้รกิำรรบับรหิำรงำน

ในกระบวนกำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรบรหิำรจดักำรเอกสำร และ/หรือ ขอ้มลูในรูปแบบดิจิทลั โดยครอบคลมุตัง้แต่กำรแปลงเอกสำรใหอ้ยู่ใน
รูปแบบดิจิทลั (Document Digitization) จดัท ำสำรบญัเพื่อควำมสะดวกในกำรคน้หำ (Document Indexing) แลว้ท ำกำรจดัเก็บอยู่ใน
ระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร (Document Management Systems) หรือ ระบบจดักำรขอ้มลูในองคก์ร (Enterprise Content Management 
หรือ ECM) อีกทัง้ยงัสำมำรถน ำเอกสำร และ/หรือ ขอ้มลูดงักล่ำวไปด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรท ำงำน (Workflow) ที่ผูใ้ชก้  ำหนด ไปจนถึง
กำรบนัทึกรำยกำรในระบบบญัชี หรือระบบวำงแผนทรพัยำกรองคก์ร (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) ของลกูคำ้ตำมที่ก ำหนด 

1.2 จ ำหน่ำยระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร 
บรษิัทมีกำรจ ำหน่ำยซอฟทแ์วรท์ีเ่ก่ียวกบัระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มลู (Document and Data Management Solution) 

เช่น ระบบจดัเก็บเอกสำร ซึ่งท ำกำรจดัเก็บเอกสำรในรูปแบบดิจิทลั ท ำใหส้ำมำรถจดัเก็บเป็นหมวดหมูแ่ละสะดวกต่อกำรคน้หำและ
น ำไปใชง้ำน หรือ ระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร ประเภทระบบจดักำรขอ้มลูในองคก์ร (Enterprise Content Management หรือ ECM) 
นอกจำกนี ้ บรษิัทยงัมกีำรจ ำหน่ำยซอฟทแ์วรอ์ื่นๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบรหิำรจดักำรขอ้มลูในองคก์ร เช่น ซอฟทแ์วรว์เิครำะหข์อ้มลูสถติ ิ
(Data Analytic Systems) และซอฟทแ์วรค์วำมมั่นคงและปลอดภยัทำงไซเบอร ์(Cyber Security) เป็นตน้ 

ทัง้นี ้ เพื่อรองรบักำรขยำยตวัในธุรกิจระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรของบรษิัทในอนำคตทัง้ในดำ้นผลิตภณัฑแ์ละบคุลำกร ในวนัท่ี 
25 ธันวำคม 2563 บรษิัทไดท้ ำกำรลงนำมในบนัทึกขอ้ตกลงควำมรว่มมือทำงวิชำกำร รว่มกบัสถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คณุทหำร
ลำดกระบงั โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนควำมรูใ้นกระบวนกำรท ำงำนและรว่มกนัพฒันำซอฟทแ์วร ์ และ/หรือ ผลิตภณัฑอ์ื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรเอกสำรและขอ้มลูดิจิทลั รวมไปถึงระบบ Workflow, Data Analytic และเทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้ง และส่งเสรมิใหเ้กิด
กลไกในกำรสรำ้งบคุลำกรที่มีควำมพรอ้มในกำรท ำงำนใหก้บัอตุสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.3 โครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร 
บรษิัทใหบ้รกิำรโครงกำรโปรแกรมระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มลู โดยบรษิัทจะท ำกำรศกึษำควำมตอ้งกำรในกำรใชง้ำน

ของลกูคำ้แลว้จงึท ำกำรออกแบบขัน้ตอนกำรท ำงำนและฟังกช์ั่นตำ่งๆของโปรแกรมเพื่อใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรที่แตกตำ่งกนัใน
แต่ละโครงกำร จำกนัน้จึงท ำกำรพฒันำโปรแกรมรว่มกบับรษิัทพฒันำโปรแกรมภำยนอก (Outsourcing) เพื่อใหเ้กดิประสิทธิภำพในกำร
พฒันำโปรแกรม โดยมีบคุลำกรของบรษิัทท ำกำรควบคมุกำรท ำงำนทกุขัน้ตอน โดยท ำกำรพฒันำหรือปรบัแต่ง (Modification) โปรแกรม
ใหม้ีฟังกช์นักำรใชง้ำนหรือรูปแบบหนำ้จอใหต้รงตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้แต่ละรำยโดยเฉพำะ   
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2. ธุรกิจให้เช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรด้ำนเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เคร่ืองพิมพ ์และสนิค้ำเทคโนโลยีอื่นๆ 
2.1 ใหบ้รกิำรเช่ำเครื่องถำ่ยเอกสำร 
บรษิัทใหบ้รกิำรเชำ่เครื่องถำ่ยเอกสำรส ำหรบัหน่วยงำนรำชกำรและเอกชน โดยบรษิัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรบ ำรุงรกัษำ

ทัง้หมด เช่น กำรเปล่ียนหมึกพิมพ ์อะไหล่ และซ่อมแซมใหเ้ครื่องถ่ำยเอกสำรสำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ ซึ่งสำมำรถลดควำมยุ่งยำกในกำร
บ ำรุงรกัษำใหแ้ก่ลกูคำ้ได ้ โดยบรษิัทมีกำรเสนอสญัญำเช่ำตำมระยะเวลำที่ลกูคำ้ตอ้งกำร  ตัง้แตร่ะยะสัน้ส ำหรบังำนแสดงสินคำ้ หรืองำน
สมันำ จนถงึระยะยำว 3-5 ปี 

2.2 จ ำหน่ำยเครื่องถำ่ยเอกสำรและเครื่องพิมพ ์
บรษิัทจ ำหน่ำยเครื่องถ่ำยเอกสำรทัง้เครื่องใหม่และเครื่องใชง้ำนแลว้ที่ผ่ำนกำรปรบัสภำพ (Reconditioned) ตำมควำมตอ้งกำร

ของลกูคำ้ทัง้หน่วยงำนรำชกำรและเอกชน รวมถงึรำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำรตำ่งๆ โดยบรษิัทจะท ำกำรน ำเสนอสญัญำบรกิำรซ่อมบ ำรุงควบคู่
กบักำรจ ำหน่ำยเครื่องถำ่ยเอกสำร เพื่อลดควำมยุง่ยำกในกำรดแูลและซ่อมบ ำรุงใหแ้ก่ลกูคำ้ 

2.3 จ ำหน่ำยหมึกพมิพ ์กระดำษ และอะไหล่ส ำหรบัเครือ่งถำ่ยเอกสำรและเครื่องพมิพ ์
บรษิทัจ ำหน่ำยวสัดสิุน้เปลือง ซึ่งไดแ้ก่ กระดำษและหมึกพิมพส์ ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพต์ำ่งๆ ซึ่งเครื่องถำ่ย

เอกสำรและเครื่องพิมพแ์ต่ละรุน่จะสำมำรถใชห้มกึพิมพไ์ดเ้ฉพำะตำมรุน่ท่ีก ำหนดไวเ้ท่ำนัน้ นอกจำกนีบ้รษิัทยงัจ ำหน่ำยอะไหล่ของ
เครื่องพมิพแ์ละเครื่องถำ่ยเอกสำรต่ำงๆทัง้ในส่วนของชิน้ส่วนท่ีจ ำเป็นจะตอ้งท ำกำรเปล่ียนตำมอำยกุำรใชง้ำน และอะไหล่ทดแทนส ำหรบั
ชิน้ส่วนที่เกดิควำมเสียหำย 

2.4 ใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพแ์ละกำรใหบ้รกิำรอื่นๆ 
บรษิัทใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำเครือ่งถ่ำยเอกสำรและเครื่องพมิพใ์หแ้ก่ลกูคำ้ โดยจะมีลกัษณะทัง้ในรูปแบบสญัญำใหบ้รกิำรซึ่งคิด

ค่ำบรกิำรโดยค ำนวณจำกอตัรำขัน้ต ่ำต่อเดือน บวกอตัรำค่ำบรกิำรตำมจ ำนวนหนำ้ที่ลกูคำ้รำยดงักล่ำวใชง้ำนจรงิ หรือเป็นอตัรำเหมำจำ่ย
คงที่ทัง้หมดส ำหรบัลกูคำ้บำงรำย โดยบรษิัทจะเป็นผูด้แูลในดำ้นคำ่ใชจ้ำ่ยและบคุลำกรส ำหรบักำรบ ำรุงรกัษำและซ่อมแซมเครื่องถ่ำย
เอกสำรใหม้ีสภำพพรอ้มใชง้ำนไดต้ำมปกติ และรูปแบบกำรซ่อมเป็นรำยครัง้ 

2.5 จ ำหน่ำยสินคำ้เทคโนโลยีและสินคำ้อื่นๆ และกำรใหบ้รกิำรอื่นๆ 
บรษิัทและบรษิัทย่อยยงัมีกำรจ ำหน่ำยสินคำ้เทคโนโลยีและสินคำ้อืน่ๆ เชน่ จอภำพแอลอีดี อปุกรณค์อมพวิเตอรแ์ละระบบ

เครอืข่ำย เครื่องมือวดัต่ำงๆ และระบบแสดงผลขนำดใหญ่ (Large Format Display) เป็นตน้ โดยในปี 2561 บรษิัทไดท้ ำกำรขยำยธุรกิจไป
ยงัระบบไดรฟ์ทรู (Drive-Through หรือ Drive-Thru) ซึง่เป็นระบบกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ที่อยู่บนยำนพำหนะ โดยบรษิัทไดร้บักำร
แต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยอปุกรณแ์ละระบบไดรฟ์ทรู ตรำสินคำ้ HME ซึ่งเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยระบบไดรฟ์ทรูรำยใหญ่ของโลก 
โดยบรษิัทมุง่เนน้ในกำรขำยสินคำ้ และใหบ้รกิำรซ่อมบ ำรุง นอกจำกนี ้ ในปี 2561 บรษิัทยงัขยำยธุรกิจไปยงัระบบขำยสนิคำ้หนำ้รำ้น 
(Point of Sales หรือ POS) ซึ่งคือระบบกำรขำยหนำ้รำ้น ซึ่งประกอบดว้ยอปุกรณ ์ เช่น เครือ่งคิดเงิน เครื่องแสกนบำรโ์คด้ จอภำพ 
เครื่องพมิพใ์บเสรจ็ ลิน้ชกัเก็บเงนิ เป็นตน้ ซึง่บรษิัทมุง่เนน้ไปยงักำรใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำเชิงปอ้งกนั (Preventive Maintenance) ซ่อมแซม 
(Corrective Maintenance) และติดตัง้และขนยำ้ย เนื่องจำกบรษิัทไดเ้ล็งเหน็โอกำสจำกกำรที่ผูจ้  ำหน่ำยระบบขำยสินคำ้หนำ้รำ้นรำยใหญ่
ในประเทศไทย มิไดมุ้่งเนน้ในกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำว 

 
 

 

3. ธุรกิจรับเหมำวิศวกรรมด้ำนเทคโนโลยีส ำหรับโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ 

บรษิัทย่อยใหบ้รกิำรวิศวกรรมส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ โดยมุ่งเนน้ในโครงกำรท่ีมีเทคโนโลยีที่เป็นนวตักรรม 
(Innovation) และเป็นเทคโนโลยีเฉพำะทำง 

3.1 ระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑ ์
บรษิัทย่อยใหบ้รกิำรทำงวิศวกรรม ออกแบบ จดัหำ และติดตัง้ระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑต์่ำงๆ โดยระบบทอ้งฟำ้จ ำลองที่
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บรษิัทใหก้ำรบรกิำรนัน้ ครอบคลมุตัง้แต่ระบบฉำยภำพดำว ซึ่งเป็นระบบเฉพำะดำ้น ซึง่ตอ้งใชค้วำมรูค้วำมช ำนำญในกำรออกแบบและ
ติดตัง้ รวมไปถึงกำรออกแบบก่อสรำ้งและสถำปัตยกรรมอำคำร ภมูิทศัน ์รวมไปถึงกำรจดัแสดงนทิรรศกำรทำงวิทยำศำสตรต์ำ่งๆ  

3.2 ระบบโทรมำตร (Supervisory Control And Data Acquisition หรือ SCADA) 
บรษิทัย่อยใหบ้รกิำรดำ้นวศิวกรรม ทัง้ในดำ้นกำรออกแบบ จดัหำ และติดตัง้ระบบโทรมำตรส ำหรบักำรชลประทำน เช่น ระบบ

ตรวจวดัสภำพน ำ้ทำงไกลอตัโนมตัิในลุ่มแม่น ำ้ตำ่งๆ หรือระบบแจง้เตือนภยัล่วงหนำ้ (Early Warning) ส ำหรบัพืน้ท่ีเส่ียงอทุกภยัหรือดิน
ถล่มในพืน้ท่ีลำดชนัและพืน้ท่ีรำบเชิงเขำ โดยใหบ้รกิำรตัง้แต่กำรส ำรวจพืน้ท่ี ออกแบบ จดัหำอปุกรณ ์ ติดตัง้สถำนตีรวจวดั รวมถงึกำร
ออกแบบและตดิตัง้ศนูยค์วบคมุ (Control Room) ส ำหรบัระบบที่เก่ียวขอ้งต่ำงๆ นอกจำกนี ้ บรษิัทยงัใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม
ระบบโทรมำตรอีกดว้ย  

3.3 ระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำร 
บรษิัทย่อยใหบ้รกิำรออกแบบ จ ำหน่ำย และติดตัง้ระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำรต่ำงๆ เช่น ระบบหอ้งประชมุวิดีทศัน ์ อปุกรณ์

โสตทศันปูกรณ ์ (Audio-Visual Equipment) ระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร ์ ระบบควบคมุกำรเขำ้ออก (Access Control) และระบบกลอ้ง
วงจรปิด เป็นตน้  

3.4 โครงกำรประเภทอื่นๆ 
บรษิัทย่อยใหบ้รกิำรส ำหรบัโครงกำรประเภทอื่นๆที่เก่ียวขอ้งกบัระบบเทคโนโลยีต่ำงๆที่มิใช่กำรด ำเนินงำนหลกัของบรษิัทย่อย 

เช่น หอ้งปฏิบตักิำรคอมพิวเตอร ์ ระบบคอมพิวเตอร ์ ระบบเครือข่ำย เป็นตน้ โดยในปี 2561 บรษิัทไดย้่อยไดเ้ขำ้รว่มก่อตัง้กิจกำรคำ้รว่ม 
(Consortium) กบับรษิัทท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้ง 2 บรษิัท เพื่อเขำ้ด ำเนนิโครงกำรก่อสรำ้งระบบกำรจดักำรขยะเพื่อผลิตเป็นเชือ้เพลงิ (Refuse 
Derived Fuel : RDF) และปุ๋ ยอนิทรีย ์ของเทศบำลนครสมทุรปรำกำร เพื่อก่อสรำ้งอำคำร เครือ่งจกัร อปุกรณ ์และระบบควบคมุระบบคดั
แยกขยะเพื่อผลิตเป็นเชือ้เพลิง และปุ๋ ยอินทรีย ์

 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ : 

ล ำดับ รำยชื่อ 
ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นในคร้ังนี ้
จ ำนวนหุ้น ร้อยละ จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตระกูลรัตนกมลพร 

 - นำยธีระชยั รตันกมลพร 

 - นำยฐกร รตันกมลพร 

 - นำยพิพฒัน ์รตันกมลพร 

 - นำงระพี รตันกมลพร 

 - นำงกลัยำ สอุมรรตันกลุ 

 - นำงสำวธิดำรตัน ์สอุมรรตันกลุ 

 - นำงสำวภรกำนต ์รตันกมลพร 

315,000,000 

157,500,000 

67,500,000 

28,125,000 

28,125,000 

15,750,000 

15,750,000 

2,250,000 

87.50% 

43.75% 

18.75% 

7.81% 

7.81% 

4.38% 

4.38% 

0.63% 

315,000,000 

157,500,000 

67,500,000 

28,125,000 

28,125,000 

15,750,000 

15,750,000 

2,250,000 

71.59% 

35.80% 

15.34% 

6.39% 

6.39% 

3.58% 

3.58% 

0.51% 

2 นำยกฤตย ์อินทรพรอดุม 11,250,000 3.13% 11,250,000 2.56% 

3 

4 

นำยศภุโชค ตนัติวิท 

กลุ่มตระกลูบุญธกำนนท ์

11,250,000 

11,250.000 

3.13% 

3.13% 

11,250,000 

11,250.000 

2.56% 

2.56% 

5 - นำยเกรียงไกร บญุธกำนนท ์ 5,625,000 1.56% 5,625,000 1.28% 
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6 - นำงสำววำณี บญุธกำนนท ์

นำยอคัเรศ แตงสวุรรณ 

นำยซกเม๋ง แซ่แต ้

5,625,000  

5,625,000 

5,625,000 

1.56% 

1.56% 

1.56% 

5,625,000   

5,625,000 

5,625,000 

1.28% 

1.28% 

1.28% 

7. กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทและ
บริษัทย่อย 

- นำยชยัทดั กลุโชควณิช 
- นำยชยัยทุธ เอียดแกว้ 
- พนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อย 

- 
 

- 
- 
- 

- 
 

- 
- 
- 

8,000,000 
 

2,000,000 
2,000,000 
4,000,000 

1.82% 
 

0.45% 
0.45% 
0.91% 

8. ประชำชนทั่วไป - - 72,000,000 16.36% 

 รวม 360,000,000 100.00% 440,000,000 100.00% 

หมำยเหตุ      *    ทัง้นีค้วำมสมัพนัธใ์นกลุ่มตระกลูรตันกมลพร เป็นดงันี ้
 นำยธีระชยั รตันกมลพร เป็นพี่ชำยของนำยฐกร รตันกมลพร 
 นำยพิพฒัน ์รตันกมลพร เป็นบิดำของนำยฐกร รตันกมลพร 
 นำงระพี รตันกมลพร เป็นมำรดำของนำยฐกร รตันกมลพร 
 นำงสำวธิดำรตัน ์สอุมรรตันกลุ เป็นคู่สมรสของนำยธีระชยั รตันกมลพร 
 นำงกลัยำ สอุมรรตันกลุ เป็นมำรดำของนำงสำวธิดำรตัน ์สอุมรรตันกลุ 
 นำงสำวภรกำนต ์รตันกมลพร เป็นพี่สำวของนำยฐกร รตันกมลพร 

**    นำยกฤตย ์อินทรพรอดุม นำยศภุโชค ตนัติวิท นำยเกรียงไกร บญุธกำนนท ์และนำยอคัเรศ แตงสวุรรณ เขำ้มำซือ้หุน้เพิ่มทนุของ
บริษัทเมื่อวนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2557 ในรำคำเท่ำกบัมลูค่ำท่ีตรำไว ้

***   นำงสำววำณี บญุธกำนนท ์และนำยซกเม๋ง แซแ่ต ้ท ำกำรซือ้หุน้ต่อจำกผูล้งทุน 2 ท่ำนท่ีท ำกำรซือ้หุน้เพิ่มทนุของบริษัทท่ีท ำกำร
เพิ่มทนุเมื่อวนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2557 

คณะกรรมกำรบริษัท :  
   คณะกรรมกำรบรษิัท ณ วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2564 มจี ำนวนทัง้สิน้ 9 ท่ำน ซึ่งประกอบดว้ย 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
1. นำยทว ี มีเงิน ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยฐกร รตันกมลพร*/** กรรมกำร 
3. นำยชยัทดั กลุโชควณิช กรรมกำร  
4. นำงสำวภรกำนต์ รตันกมลพร กรรมกำร 
5. นำยชยัยทุธ เอียดแกว้ กรรมกำร 
6. นำงสำวมทัณำ วิเชยีรแกว้มณี กรรมกำร 
7. นำยวฒุ ิ มีช่วย กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
8. ดร. อภิวตัน ์ พลสยม กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
9. นำยณรงค ์ เดชำธนำรุจิกร กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

หมำยเหตุ  *นำยฐกร รตันกมลพร รกัษำกำรต ำแหน่งประธำนกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นต ำแหน่งผูบ้ริหำรสงูสดุของบริษัท 
**นำยฐกร รตันกมลพร ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ซึ่งมหีนำ้ท่ีและควำมรบัผิดชอบในกำรบริหำรจดักำร
องคก์ร และกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯใหส้อดคลอ้งกบันโยบำย และแนวทำงธุรกิจท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท 
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คณะกรรมกำรบริหำร และประธำนกลุ่มบริษัท 
*** นำยชยัทดั กลุโชควณิช เป็นผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรสงูสดุในสำยงำนบญัชี 
****นำยณรงค ์เดชำธนำรุจิกรเป็นกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรูค้วำมสำมำรถเพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบ

ทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได ้ โดยส ำเรจ็กำรศกึษำ ระดบัปริญญำโท สำขำบญัชี 

 
โดยมีนำงสำวอจัฉวรรณ ตัง้ด ำรงคก์ลุ และนำงสำวดำวิณี  วจิิตรปิยะกลุ ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรษิัท 

 

สัดส่วนรำยได้ :   

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

รำยได ้
ด ำเนินกำร

โดย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ 
1. ธุรกจิจ ำหน่ำยและให้บรกิำร

ระบบบริหำรจัดกำรเอกสำร 
         

- ใหบ้ริกำรบริหำรจดักำรระบบงำน บริษัทและ
บริษัทย่อย 

52.65 9.69 57.53 13.53 35.24 4.5 76.44 7.74 

- จ ำหน่ำยระบบบริหำรจดักำรเอกสำร บริษัทและ
บริษัทย่อย 

31.67 5.83 6.04 1.42 4.92 0.63 0.55 0.06 

- โครงกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำร บริษัทและ
บริษัทย่อย 

7.36 1.35 10.84 2.55 192.80 24.88 308.10 31.18 

2. ธุรกจิให้เช่ำ จ ำหน่ำย และ
ให้บริกำรดำ้นเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
เคร่ืองพิมพ ์และสินค้ำ
เทคโนโลยีอ่ืนๆ 

 
 
 

        

- ใหบ้ริกำรเชำ่เครื่องถ่ำยเอกสำร บริษัท 177.55 32.69 173.73 40.86 168.38 21.72 137.33 13.90 

- จ ำหน่ำยเครื่องถ่ำยเอกสำรและ
เครื่องพมิพ ์

บริษัท 14.20 2.61 12.64 2.97 7.29 0.94 6.01 0.61 

- จ ำหน่ำยหมึกพิมพ ์กระดำษและ
อะไหล่ส ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำร
และเครื่องพมิพ ์

บริษัท 24.91 4.59 27.22 6.40 20.97 2.71 14.56 1.47 

- ใหบ้ริกำรบ ำรุงรกัษำเครื่องถ่ำย
เอกสำรและเครื่องพิมพ ์

บริษัท 10.23/2 1.88 7.42 1.74 7.09 0.91 6.48 0.66 

- จ ำหน่ำยสินคำ้เทคโนโลยีและสินคำ้
อืน่ๆ และกำรใหบ้ริกำรอื่นๆ 

บริษัทและ
บริษัทย่อย 

27.48 5.06 44.85 10.55 95.03 12.26 134.53 13.61 

3. ธุรกจิรับเหมำวิศวกรรมด้ำน
เทคโนโลยีส ำหรับโครงกำรของ
หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ 

 
 

        

- ระบบทอ้งฟำ้จ ำลองและพิพธิภณัฑ ์ บริษัทย่อย 11.31 2.08 19.24 4.53 158.64 20.47 82.50 8.35 

- ระบบโทรมำตร บริษัทย่อย - 0.00 - 0.00 - 0.00 118.16 11.96 
- ระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำร บริษัทย่อย 176.39 32.48 61.26 14.41 33.10 4.27 0.00 0.00 
- โครงกำรประเภทอื่นๆ บริษัทย่อย 3.52 0.65 1.54 0.36 49.57 6.40 101.63 10.28 
รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  537.26 98.92 422.31 99.34 773.02 99.74 986.29 99.81 
รำยไดอ้ื่น1/  5.87 1.08 2.82 0.66 2.04 0.26 1.89 0.19 
รำยได้รวม  543.13 100.00 425.13 100.00 775.06 100.00 988.18 100.00 

หมำยเหตุ : 1/ รำยไดอ่ื้น ประกอบดว้ยก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลบั (Sale and Leaseback) ส ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำร โดยเป็นกำรขำยเครื่องถ่ำยเอกสำรใหแ้ก่
สถำบนักำรเงินและท ำสญัญำเช่ำทำงกำรเงินกลบัมำใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีก ำไรจำกกำร
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ขำยและเชำ่กลบัเท่ำกบั 2.45 ลำ้นบำท 0.97 ลำ้นบำท 0.65 ลำ้นบำท และ 0.36 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั นอกจำกนี ้ บริษัทและบรษิัทย่อยยงัมี
รำยไดอ่ื้นจำกดอกเบีย้รบั ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน  และก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ิน เป็นตน้ ทัง้นี ้ ทัง้นี ้ รำยไดอ่ื้นในส่วนของค่ำส่วนลดรบั
ยอดซือ้ ไดร้บักำรจดัประเภทใหมใ่นปี 2562 และปี 2563 โดยปรบัจำกรำยไดอ่ื้น ไปสทุธิกบัยอดตน้ทนุบริกำร 

2/     ในปี 2560 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำ้นกำรพิมพเ์อกสำร 0.85 ลำ้นบำท 
 

สรุปปัจจัยควำมเสี่ยง :  
1. ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

ธุรกิจต่ำงๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นธุรกิจที่มีกำรพัฒนำและเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีตลอดเวลำที่ผ่ำนมำ ทั้งในด้ำน
ประสิทธิภำพ รำคำ และควำมเหมำะสมกับลักษณะกำรใชง้ำนแต่ละประเภท ซึ่งจะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและ
ภำวะกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรม บริษัทและบรษิัทย่อยจึงตอ้งมีกำรศึกษำและติดตำมขอ้มลูของเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลง รวมถึง
จดัหำผลิตภณัฑใ์หม่ๆเพื่อใหม้ีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทและบริษัทย่อยไดม้ีกำรอบรมบุคลำกรของ
บรษิัทและบรษิัทย่อยใหม้ีควำมรูแ้ละเขำ้ใจเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลำจำกสื่อต่ำงๆอย่ำงสม ่ำเสมอ 
 

2. ควำมเส่ียงจำกกำรสญูเสียกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยตรำสินคำ้ที่ส  ำคญั 
หำกบริษัทและบริษัทย่อยสูญเสียกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้ที่ส  ำคัญ ทัง้ในส่วนของซอฟทแ์วรร์ะบบบริหำรจัดกำรเอกสำร 
เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์รวมถึงอุปกรณ์ส่วนประกอบส ำคัญของธุรกิจให้บริกำรและรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยี
ส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรตำ่งๆ อำจส่งผลกระทบต่อยอดขำยของบรษิัทและบรษิัทย่อยได ้อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทมีฝ่ำย
พฒันำธุรกิจและกำรตลำดในกำรศึกษำและคน้ควำ้เก่ียวกบัเทคโนยีและผลิตภณัฑใ์หม่ๆที่มีศกัยภำพ สำมำรถตอบสนองควำม
ตอ้งกำรที่เปล่ียนแปลงไปของกลุ่มลกูคำ้ 
 

3. ควำมเส่ียงจำกกำรท่ีบรษิัทเจำ้ของตรำสินคำ้เขำ้มำท ำกำรตลำดเอง 
กรณีที่บรษิัทเจำ้ของตรำสินคำ้เครือ่งถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร มีควำมประสงคจ์ะเขำ้มำท ำตลำด
ในกลุ่มลูกคำ้ของบริษัทโดยตรงโดยไม่ผ่ำนบริษัท อำจท ำใหบ้ริษัทมีควำมเส่ียงในกำรสูญเสียควำมเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยตรำ
สินคำ้นัน้ๆ และมีควำมเส่ียงที่จะตอ้งแข่งขนักับบริษัทเจำ้ของตรำสินคำ้ที่จะเขำ้มำท ำกำรตลำดเอง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทด ำเนิน
ธุรกิจจ ำหน่ำยและให้บริกำรระบบบริหำรจัดกำรเอกสำร  เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ์ มำเป็นเวลำนำน ท ำให้บริษัทมี
ควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดด้ี รวมถึงมีระบบบริหำรจดักำรกำรใหบ้รกิำรที่มีประสิทธิภำพ และมี
ประวัติโครงกำรอำ้งอิงในกำรจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรลกูคำ้ทั้งหน่วยงำนรำชกำรและเอกชนเป็นจ ำนวนมำก ท ำใหส้ำมำรถลด
ควำมเส่ียงจำกกำรลดลงของยอดขำยในกรณีที่เจำ้ของตรำสินคำ้รำยใดรำยหนึ่งเขำ้มำท ำกำรตลำดในกลุ่มลกูคำ้ของบรษิัทและ
บรษิัทย่อยเอง 
 

4. ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงผูจ้  ำหน่ำยวรำยใหญ่ 
บริษัทและบรษิัทย่อยมีผูจ้  ำหน่ำยที่มีสดัส่วนกำรสั่งซือ้อุปกรณ ์เช่น เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์หรืออุปกรณส์ ำหรบัโครงกำร
รบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีต่ำงๆ เป็นตน้ มำกกว่ำรอ้ยละ 10 ของยอดสั่งซือ้รวมในปี 2562 เท่ำกับ 3 รำย โดยมีสัดส่วน
เทำ่กับรอ้ยละ 21.36 36  รอ้ยละ 19.79 และรอ้ยละ 11.30 และในปี 2563 เท่ำกบั 2 รำย โดยมีสดัส่วนเท่ำกบัรอ้ยละ 16.56 และ
รอ้ยละ 11.45 เพื่อป้องกันควำมเส่ียงดังกล่ำว บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีกำรวำงแผนกำรสั่งซือ้อุปกรณ์ล่วงหนำ้ตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนของแต่ละโครงกำร และมีกำรประสำนงำนกับผู้จ  ำหน่ำยอุปกรณท์ี่เป็นส่วนประกอบหลกัของระบบท่ีบริษัทและบรษิัท
ย่อยจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรอย่ำงใกลช้ิด 
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5. ควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงผูร้บัจำ้ง (Outsouce) 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรว่ำจำ้งผูร้บัจำ้งที่มีสัดส่วนกำรว่ำจำ้ง (Outsouce) มำกกว่ำรอ้ยละ 10 ของกำรว่ำจำ้งรวมในปี 2562 
เท่ำกับ 4 รำย โดยมีสดัส่วนเท่ำกับรอ้ยละ 27.34  รอ้ยละ 22.53 รอ้ยละ 12.66 และรอ้ยละ 11.13 ของยอดว่ำจำ้งรวม และในปี 
2563 เท่ำกบั 2 รำย โดยมีสดัส่วนเทำ่กบัรอ้ยละ 23.83 และรอ้ยละ 20.41 ของยอดว่ำจำ้งรวม ท ำใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อยมีควำม
เส่ียงหำกผูร้บัจำ้งนัน้ๆ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมเวลำที่ก ำหนด หรือผูร้บัจำ้งนัน้ส่งมอบผลงำนที่ไม่มีคุณภำพหรือไม่เป็นไป
ตำมคุณสมบัติที่ระบุตำมที่ตกลง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรป้องกันควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงผูร้บัจำ้ง โดยให้
วิศวกรของบริษัทหรือบรษิัทย่อยควบคมุกำรท ำงำนและติดตำมควำมคืบหนำ้ของกำรด ำเนินงำนของผูร้บัจำ้งในทกุขัน้ตอน ท ำให้
สำมำรถทรำบถึงปัญหำที่อำจจะเกิดขึน้และสำมำรถแกไ้ขไดท้นัท่วงที 
 

6. ควำมเส่ียงจำกควำมไม่สม ่ำเสมอของรำยไดแ้ละอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของโครงกำรใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรระบบงำน 
ในกำรใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรระบบงำน (Business Process Outsourcing) ของบรษิัทนัน้ มีควำมเส่ียงที่รำยไดท้ี่คิดตำมจ ำนวน
งำนที่ท  ำส ำเร็จนั้นอำจจะนอ้ยกว่ำที่วำงแผนไว้จนอำจท ำใหเ้กิดผลขำดทุนขั้นตน้ส ำหรบัโครงกำรนั้นๆได ้โดยอำจจะเกิดจำก
กระบวนกำรท ำงำนที่บรษิัทออกแบบนั้นไม่สำมำรถประสำนงำนกบักระบวนกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง หรือโปรแกรมที่บรษิัท
ท ำกำรจัดหำและท ำกำรตัง้ค่ำหรือปรบัแต่งนั้นไม่สำมำรถรองรบักระบวนกำรท ำงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ หรือจ ำนวนงำนที่
ไดร้บัจำกลกูคำ้นัน้นอ้ยกว่ำจ ำนวนที่ประมำณกำรณ ์อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทมีกำรวิเครำะหปั์ญหำและท ำกำรปรบัปรุงกระบวนกำร
ท ำงำน และ/หรือ โปรแกรมระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรหรือระบบจดักำรขอ้มูลในองคก์รเพื่อใหส้ำมำรถเพิ่มจ ำนวนผลงำนที่ท  ำ
ส ำเรจ็ และลดควำมเส่ียงที่จะเกิดผลขำดทนุขัน้ตน้ได ้โดยผลกำรด ำเนินงำนของกำรใหบ้ริกำรบรหิำรจดักำรระบบงำนของบริษัท
ในงวดปี 2562 มีผลขำดทนุขัน้ตน้เท่ำกบั 2.69 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำขำดทนุขัน้ตน้รอ้ยละ 7.65 และในปี 2563 มีก ำไรขัน้ตน้ 
14.61 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 19.12 
นอกจำกนี ้ เนื่องจำกกำรใหบ้รกิำรบริหำรจดักำรระบบงำนนัน้ เป็นกำรวำ่จำ้งตำมระยะเวลำสญัญำที่ก ำหนด ซึ่งมคีวำมเส่ียงที่
รำยไดจ้ะผนัผวนจำกกำรท่ีสญัญำนัน้ๆสิน้สดุโครงกำร และลกูคำ้ไม่ประสงคจ์ะต่อสญัญำ อย่ำงไรก็ตำม กำรใหบ้รกิำรนัน้จะเป็น
สญัญำกำรใหบ้รกิำรระยะเวลำ 2-3 ปีขึน้ไป (โดยมีสญัญำกำรใหบ้รกิำร 1 ปี จ ำนวน 1 โครงกำร ซึ่งเป็นโครงกำรท่ีต่อสญัญำ
ต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2560) อีกทัง้บรษิัทยงัมีกำรติตตำมขำ่วสำรถึงโอกำสที่จะขยำยกำรใหบ้รกิำรไปยงัหน่วยงำนต่ำงๆทัง้หน่วยงำน
รฐับำลและเอกชน ท ำใหส้ำมำรถลดควำมเส่ียงจำกควำมไม่สม ่ำเสมอของรำยไดใ้นธุรกจิดงักล่ำวได ้

 
 

7. ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
บรษิัทและบริษัทย่อยมียอดกำรสั่งซือ้สินคำ้ในสกุลเงินต่ำงประเทศในปี 2562 และปี 2563 คิดเป็นประมำณรอ้ยละ 7.16 และ 
รอ้ยละ 4.92 ของยอดกำรสั่งซือ้สินคำ้ทัง้หมด ตำมล ำดบั โดยในปี 2557 มียอดขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียน 0.12 ลำ้นบำท ในปี 
2558 มียอดก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน 0.78 ลำ้นบำท ในปี 2559 มียอดขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียน 0.22 ลำ้นบำท และในปี 
2560 มียอดก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 0.51 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ดี บรษิัทและบรษิัทย่อยไดค้  ำนึงถึงผลกระทบดงักล่ำวและท ำกำร
ขอเปิดวงเงินซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้กบัสถำบนักำรเงนิเพื่อปอ้งกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว ซึ่งวงเงินดงักล่ำวเพียงพอที่จะ
ครอบคลมุยอดเจำ้หนีก้ำรคำ้ต่ำงประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่งได ้
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8. ควำมเส่ียงจำกควำมไม่สม ่ำเสมอของรำยไดแ้ละอตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรงำนในลกัษณะโครงกำร 
บรษิัทและบรษิัทย่อยมีควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวนของรำยไดห้ำกจ ำนวนโครงกำรหรือมลูค่ำของโครงกำรที่บริษัทและ/หรือบรษิัท
ย่อยไดร้บักำรว่ำจำ้งลดลง หรือบริษัทและ/หรือบรษิัทย่อยไม่สำมำรถรบัรูร้ำยไดจ้ำกโครงกำรนัน้ๆไดต้ำมที่ก ำหนด เช่น โครงกำร
ระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร งำนโครงกำรทอ้งฟ้ำจ ำลองพิพิธภณัฑ ์งำนระบบโทรมำตร หรืองำนเทคโนโลยีภำยในอำคำร เป็นตน้ 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรประสำนงำนและมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยอย่ำงใกลช้ิด และมีกำร
ติดตำมสถำนกำรณภ์ำวะอตุสำหกรรมและปัจจยัอื่นๆที่เก่ียวขอ้งอย่ำงตอ่เนื่อง อีกทัง้บรษิัทและบรษิัทย่อยยงัมธีุรกิจจ ำหน่ำยและ
ใหบ้ริกำรระบบบริหำรจัดกำรเอกสำร  และธุรกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ์ และสินคำ้
เทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งมีรำยไดท้ี่ค่อนขำ้งตอ่เนื่องนอกจำกนี ้เนื่องจำกอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของแต่ละโครงกำรจะแตกตำ่งกนัไปตำมปัจจยั
ต่ำงๆ เช่น งบประมำณของผูว้่ำจำ้ง หรือกำรแข่งขนั เป็นตน้ ท ำใหม้ีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจ ธุรกิจ
โครงกำรระบบบริหำรจัดกำรเอกสำรของบริษัท และธุรกิจใหบ้ริกำรและรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของ
หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกบริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเนน้ในกำรใหบ้รกิำรในโครงกำรที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็น
นวตักรรม และเป็นเทคโนโลยีเฉพำะทำง ท ำใหส้ำมำรถหลีกเล่ียงกำรแข่งในในดำ้นรำคำเป็นหลกัได ้และบรษิัทและบรษิัทย่อยจะ
ท ำกำรประเมินอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของแต่ละโครงกำรก่อนท่ีจะเสนอรำคำใหแ้ก่ลกูคำ้ โดยหำกอตัรำก ำไรขัน้ตน้ที่ประเมินไวต้  ่ำกว่ำ
อตัรำก ำไรขั้นตน้ที่ก ำหนด จะตอ้งมีกำรระบุเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรรบังำนดังกล่ำว เช่น เป็นโครงกำรที่มีโครงกำรอื่นๆ
ต่อเนื่อง เป็นตน้ 

 
9. ควำมเส่ียงจำกกำรส่งมอบงำนล่ำชำ้กว่ำที่ก ำหนดตำมสญัญำ 

ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษิัทและบรษิัทยอ่ยตอ้งเสียค่ำปรบัเนื่องจำกงำนผิดพลำดหรือล่ำชำ้เป็นจ ำนวน 0.78 
ลำ้นบำท 1.10 บำท 0.27 ลำ้นบำท และ 0.03 ลำ้นบำท  อย่ำงไรก็ดี บริษัทย่อยมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรส่งมอบงำนล่ำชำ้
กว่ำที่ก ำหนดตำมสัญญำ โดยมีกำรประสำนงำนกับผู้จ  ำหน่ำยอุปกรณ์อย่ำงใกลช้ิด และมีกำรติดตำมควำมคืบหนำ้ของกำร
ด ำเนินงำนของผูร้บัจำ้ง (Outsource) โดยมีวศิวกรของบรษิทัย่อยควบคมุกำรด ำเนินงำนทกุขัน้ตอน ท ำใหส้ำมำรถทรำบถงึปัญหำ
ที่อำจจะเกิดขึน้และสำมำรถแกไ้ขไดท้นัท่วงท ีรวมถึงมีกำรประสำนงำนกับผูว้่ำจำ้งโครงกำรอย่ำงใกลช้ิด 

 

10. ควำมเส่ียงจำกผลกระทบของสถำนกำรณก์ำรระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
เนื่องจำกประเทศไทยนัน้มีสถำนกำรณก์ำรระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ตัง้แตช่่วงตน้ปี 2563 เป็นตน้มำ 
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อย โดยเฉพำะในธรุกิจที่เก่ียวขอ้งกบัเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์ และอปุกณ์
ส ำนกังำน ซึ่งไดร้บัผลกระทบจำกกำรท่ีส ำนกังำนหลำยแหง่ไดปิ้ดตวัลง และปรบัมำใชก้ำรท ำงำนนอกสถำนที่ ดงัจะเห็นไดจ้ำก
รำยไดใ้น ธุรกิจใหบ้รกิำรเชำ่เครื่องถำ่ยเอกสำร ธุรกจิจ ำหน่ำยเครื่องถำ่ยเอกสำรและเครื่องพิมพ ์ ธุรกิจจ ำหน่ำยหมกึพิมพ ์
กระดำษและอะไหล่ส ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพ ์ และใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำเครื่องถำ่ยเอกสำรและเครื่องพิมพ ์ ที่มี
รำยไดใ้นปี 2563 เท่ำกบั 164.38 ลำ้นบำท ลดลงจำกในปี 2562 ซึ่งมีรำยไดเ้ทำ่กบั 203.72 ลำ้นบำท คิดเป็นมลูค่ำลดลง 39.34 
ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำลดลงรอ้ยละ 19.31  

นอกจำกนี ้ กำรระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ยงัส่งผลกระทบต่อธุรกิจโครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร และธุรกิจ
รบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ของบรษิัทและบรษิัทย่อย จำกกำรท่ีกำรด ำเนินงำน
อำจเกิดควำมล่ำชำ้ อยำ่งไรกต็ำม บรษิัทและบรษิัทย่อยมีกำรติดตำมควำมคืบหนำ้ของโครงกำรและมีกำรประสำนงำนกบัผูว้่ำ
จำ้งอย่ำงใกลช้ิด ซึง่หำกโครงกำรใดที่อำจจะเกิดควำมล่ำชำ้จำกปัจจยัขำ้งตน้ บรษิัทและย่อยจะท ำกำรเจรจำกบัผูว้ำ่จำ้งในกำร
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ขยำยระยะเวลำส่งมอบงวดงำน หรือระยะเวลำของสญัญำออกไป เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรผิดเงื่อนไขในระยะเวลำส่งมอบและ
เกิดคำ่ปรบัจำกกำรส่งมอบงำนล่ำชำ้ โดยในปี 2563 บรษิทัและบรษิัทตอ้งเสียคำ่ปรบัเนื่องจำกงำนผิดพลำดหรือล่ำชำ้เป็น
จ ำนวน 0.03 ลำ้นบำท 

 
11. ควำมเส่ียงในกำรพ่ึงพิงกลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ในกำรค ำ้ประกนัวงเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 

ปัจจุบนัสญัญำกูย้ืมเงินและสญัญำเช่ำซือ้เครื่องถ่ำยเอกสำรจำกสถำบนักำรเงินของบริษัท ไดร้บักำรค ำ้ประกันโดยกลุ่มผูถื้อหุน้
ใหญ่ของบรษิัท โดยไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนยีมกำรค ำ้ประกนัท ำใหบ้รษิัทมีควำมเส่ียงหำกกลุ่มผูถื้อหุน้ดงักล่ำวไม่ท ำกำรค ำ้ประกนั
วงเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินใหแ้ก่บริษัท ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรกูย้ืมของบริษัท หรืออำจท ำใหอ้ตัรำ
ดอกเบีย้ของเงินกูย้มืสงูขึน้ อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทไดม้ีกำรเจรจำกบัสถำบนักำรเงนิดงักล่ำว โดยบรษิัทคำดว่ำหำกบรษิัทสำมำรถท ำ
กำรจดทะเบียนหุน้สำมญัในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ แลว้ สถำบนักำรเงินดงักล่ำวจะอนุญำตใหถ้อนกำรค ำ้ประกนัจำกกลุ่มผู้
ถือหุน้ดงักล่ำวได ้
 

12. ควำมเส่ียงจำกกำรมีผูถื้อหุน้รำยใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำร 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 กลุ่มตระกูลรตันกมลพรมีสัดส่วนกำรถือหุน้ในบริษัทคิดเป็นรอ้ยละ  87.50 ของทุนจดทะเบียนและ
ช ำระแลว้ ซึ่งภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้กลุ่มตระกูลรตันกมลพรจะมีสดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษัทคิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 71.59 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทมีกำรควบคุมโครงสรำ้งกำรบรหิำรจดักำร โดยมีกำร
แบ่งเป็นคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร โดยคณะกรรมกำรแต่ละชุดจะมีกำรก ำหนด
ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ไวอ้ย่ำงชดัเจน ท ำใหบ้รษิัทมีควำมโปรง่ใสในกำรบรหิำรจดักำรและมีระบบที่สำมำรถตรวจสอบได ้
 

13. ควำมเส่ียงจำกกำรท่ีบรษิัทอยู่ระหว่ำงกำรยื่นค ำขออนญุำตจำกตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 
บรษิัทมีควำมประสงคจ์ะเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนในครัง้นีก้่อนที่จะไดร้บัทรำบผลกำรพิจำรณำของตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 
(mai) ในกำรรบัหุน้สำมญัของบริษัทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ อย่ำงไรก็ดี บรษิัทไดย้ื่นค ำขอใหร้บัหุน้สำมญั
ของบริษัทเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์แลว้ ซึ่งบริษัทจะตอ้งมีผูถื้อหุน้สำมัญรำยย่อยไม่นอ้ยกว่ำ 300 รำย 
ดังนั้นบริษัทยังคงมีควำมไม่แน่นอนในกำรที่จะไดร้บัอนุญำตจำกตลำดหลักทรพัยใ์หหุ้้นสำมัญของบริษัทเป็นหลักทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์หำกหุน้สำมญัของบรษิัทไม่ไดร้บัอนุญำตใหเ้ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์หรือหำก
บริษัทไม่สำมำรถกระจำยหุน้ต่อประชำชนตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งจะท ำให้บริษัทมีคุณสมบตัิไม่ครบถว้นตำม
ขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
 

14. ควำมเส่ียงที่โอกำสของนกัลงทนุในกำรจองซือ้หุน้ใหม่ที่เสนอขำยในอนำคตอำจมีจ ำกดั 
บรษิัทอำจถูกจ ำกัดดว้ยบทบญัญัติทำงกฎหมำยในกำรเสนอสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรพัยใ์หม่หรือกำรเสนอขำยใหผู้ถื้อหุน้เดิมตำม
สัดส่วนโดยไม่เสนอขำยให้ผู้ถือหุ้นท่ีจะท ำให้บริษัทมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (Preferential Public Offering) หรือกำร
ด ำเนินกำรอื่นใดในลกัษณะเดียวกันในบำงประเทศ เวน้แต่บริษัทจะไดด้ ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ตำมท่ีก ำหนด ในกรณีท่ีบริษัท
เสนอขำยหรือมีเหตุท่ีท ำใหต้อ้งเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมหรือใหส้ิทธิใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ บริษัทจะมีดุลยพินิจใน
กำรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนท่ีจ ำเป็นเพื่อใหส้ิทธิดงักล่ำวแก่ผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ในกำรใหส้ิทธิหรือกำรด ำเนินกำรในลกัษณะเดียวกนั บรษิัท
อำจไม่เสนอสิทธิดงักล่ำวแก่ผูถื้อหุน้ท่ีอยู่นอกประเทศไทย เช่น บริษัทจะไม่ไดร้บัอนุญำตใหเ้สนอสิทธิดงักล่ำวใหก้ับบุคคลสญัชำติ
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อเมริกนั เวน้แต่ (ก) แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูตำมกฎหมำยหลกัทรพัยข์องประเทศสหรฐัอเมรกิำมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ หรือ (ข) กำรเสนอ
สิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรพัยใ์หม่ดงักล่ำว หรือกำรเสนอสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรพัยอ์ำ้งอิงของผูล้งทนุรำยดงักล่ำวไดร้บักำรยกเวน้
กำรจดทะเบียนภำยใตก้ฎหมำยหลกัทรพัย์ของประเทศสหรฐัอเมริกำ ดงันั้น กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยหลกัทรพัยห์รือขอ้ก ำหนดของ
กฎเกณฑอ์ื่นในบำงประเทศอำจท ำใหผู้ล้งทนุบำงกลุ่มไม่สำมำรถไดม้ำซึ่งสิทธิท่ีออกใหม่ดงักล่ำวได ้ซึ่งในกรณีนีอ้ำจส่งผลใหส้ดัส่วน
กำรถือหุน้ของผูล้งทุนดงักล่ำวลดลง ทัง้นี ้บริษัทจะไม่มีหนำ้ท่ีในกำรด ำเนินกำรยื่นขอจดทะเบียนหุน้สำมญัของ บริษัทในประเทศใด 
เพื่อใหผู้ล้งทุนต่ำงชำติสำมำรถใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนในอนำคต อย่ำงไรก็ตำม ขอ้จ ำกัดดงักล่ำวอำจส่งผล
กระทบตอ่ควำมสำมำรถของ บรษิัทในกำรออกหุน้เพิ่มทนุในระยะเวลำท่ีเหมำะสมหรือภำยใตเ้งื่อนไขท่ีเป็นประโยชนต์่อบรษิัทเช่นกนั 

 

สรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง : 
รำยละเอียด : หน่วย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
สินทรัพยร์วม : ล้ำนบำท 501.82 464.68 673.51 773.81 
หนีส้ินรวม : ล้ำนบำท 264.63 259.58 412.14 440.83 
สว่นของผู้ถือหุ้น : ล้ำนบำท 237.19 205.10 261.37 332.98 

 

รำยละเอียด : หน่วย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
รำยได้รวม : ล้ำนบำท 543.13 425.13 776.16 988.18 
ต้นทุน : ล้ำนบำท 337.48 306.99 591.24 730.55 
ก ำไรสุทธิ : ล้ำนบำท 81.07 13.37 56.27 114.20 
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) : บำท/หุ้น 0.25 0.04 0.18 0.35 
จ ำนวนหุ้นสำมัญ : ล้ำนหุ้น 320 320 320 360 
ก ำไรสุทธิต่อหุน้ปรับลดเต็มที ่(Fully Diluted EPS)  : 
บำท/หุ้น1/ 

0.18 0.03 0.13 0.26 

อัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : เท่ำ 1.12 1.27 1.58 1.32 
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) : ร้อยละ 16.74 2.77 9.89 15.78 
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) : ร้อยละ 38.61 6.05 24.13 38.43 

หมำยเหต ุ1/ก ำไรสทุธิต่อหุน้ปรบัลดเตม็ที่ ค  ำนวณโดยใชก้ ำไรสทุธิหำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทัง้หมดภำยหลงัจำกเสนอขำยต่อประชำชนครัง้แรกนี ้ 
 

ค ำอธิบำยเกี่ยวกับฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน :  
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษิัทและบรษิัทย่อยในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษิัทและบรษิทัย่อยมีรำยไดจ้ำกธุรกจิ
จ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 16.88 รอ้ยละ 17.50 รอ้ยละ 30.06 และรอ้ยละ 38.97 ของ
รำยไดร้วม ตำมล ำดบั รำยไดจ้ำกธุรกิจใหเ้ชำ่ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถำ่ยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆ คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 46.83 รอ้ยละ 62.54 รอ้ยละ 38.55 และรอ้ยละ 30.25  ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั และรำยไดจ้ำกธุรกจิรบัเหมำวศิวกรรม
ดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรตำ่งๆ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 35.21 รอ้ยละ 19.30 รอ้ยละ 31.13 และรอ้ยละ  30.59 
ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั และรำยไดอ้ื่น คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 1.08 รอ้ยละ 0.66 รอ้ยละ 0.26 และรอ้ยละ  0.19 ของรำยไดร้วม
ตำมล ำดบั 
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ธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร 
ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยไดจ้ำกธุรกิจจ ำหน่ำยและให้บริกำรระบบบริหำรจัดกำร

เอกสำร เท่ำกบั 91.68 ลำ้นบำท 74.41 ลำ้นบำท 232.96 ลำ้นบำท และ 385.09 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 16.88 รอ้ย
ละ 17.50 รอ้ยละ 30.06 และรอ้ยละ 38.97 ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั 

ในปี 2561 รำยไดจ้ำกธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำร ปรบัตวัลดลงเป็นจ ำนวน 17.27 ลำ้นบำทหรือคิด
เป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ยละ 18.84 จำกปี 2560 โดยสำเหตหุลกัของกำรลดลงของรำยไดใ้นปี 2561 มีดงันี ้

• รำยไดจ้ำกธุรกิจจ ำหน่ำยระบบบริหำรจดักำรเอกสำร ปรบัตวัลดลงเป็นจ ำนวน 25.63 ลำ้นบำท เนื่องจำกในปี 2560 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยไดจ้ำกโครงกำรขำยซอฟทแ์วรร์ะบบบริหำรจัดกำรเอกสำร (DMS) ระบบหนึ่งใหแ้ก่ลกูคำ้

กลุ่มหนึ่ง จ ำนวน 10 Licenses คิดเป็นมลูค่ำรวม 24.40 ลำ้นบำท ในขณะที่ปี 2561 ไม่มีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยระบบ

บรหิำรจดักำรเอกสำรดงักล่ำว จึงท ำใหร้ำยไดจ้ำกธุรกิจจ ำหน่ำยระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรในปี 2561 ลดลง 

• รำยไดจ้ำกธุรกิจโครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร ปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 3.48 ลำ้นบำท เนื่องจำกมีกำรรบัรูแ้ละ

ส่งมอบระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรจำกโครงกำรที่ต่อเนื่องมำจำกในปี 2560 เพิ่มขึน้จ ำนวน 4.24 ลำ้นบำท 

• รำยไดจ้ำกธุรกิจใหบ้ริกำรบริหำรจดักำรระบบงำน (Business Process Outsourcing หรือ BPO) ปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น
จ ำนวน 4.88 ลำ้นบำท เนื่องจำกจ ำนวนลกูคำ้ในธุรกิจใหบ้ริกำรบรหิำรจดักำรระบบงำนที่เพิ่มขึน้มำ 5 รำยในปี 2561 
คิดเป็นรำยไดจ้ ำนวน 9.78 ลำ้นบำท ในขณะเดียวกนั ในปี 2561 รำยไดจ้ำกกลุ่มลกูคำ้เดิมลดลงจ ำนวน 4.89 ลำ้นบำท 
เนื่องจำกรำยไดส่้วนใหญ่ไดร้บัรูต้ำมสญัญำแลว้ในปีก่อน และมีกำรส่งมอบงำนครบตำมสญัญำ ในปี 2561  

ในปี 2562 รำยไดจ้ำกธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร ปรบัตวัเพิ่มขึน้จ ำนวน 158.55 ลำ้นบำทหรือคิด
เป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 213.08 จำกปี 2561 โดยสำเหตหุลกัของกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดใ้นปี 2562 มีดงันี ้

• รำยไดจ้ำกโครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร ปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 181.96 ลำ้นบำท สำเหตหุลกัมำจำกบรษิัท

มีรำยไดจ้ำกโครงกำรระบบบริหำรจัดกำรเอกสำร จ ำนวน 5 โครงกำรประกอบดว้ยระบบจัดเก็บเอกสำร (DMS) 1 

โครงกำร และระบบจดักำรขอ้มลูในองคก์ร (ECM) 4 โครงกำร จำกหน่วยงำนรำชกำร 2 รำยซึ่งเป็นโครงกำรใหม่ที่เริ่มใน

ปี 2562 มลูค่ำโครงกำรรวมทัง้สิน้ 687.50 ลำ้นบำท และรบัรูร้ำยไดจ้ำกโครงกำรดงักล่ำวในปี จ ำนวน 192.48 ลำ้นบำท 

• รำยไดจ้ำกธุรกิจให้บริกำรบริหำรจัดกำรระบบงำน (BPO) ปรบัตัวลดลงเป็นจ ำนวน 22.29 ลำ้นบำท เนื่องจำกในปี 

2561 มีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรระบบงำนโครงกำรหนึ่งไดด้  ำเนินกำรส่งมอบงำนครบตำมสญัญำ จ ำนวน 

27.36 ลำ้นบำท ท ำใหใ้นปี 2562 ไม่มีรำยไดจ้ำกโครงกำรดงักล่ำว 

ส ำหรบัปี 2563 รำยไดจ้ำกธุรกิจจ ำหนำ่ยและใหบ้ริกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 152.13 ลำ้นบำทหรือคิดเป็น
อตัรำกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ  65.30 จำกปี 2562 โดยสำเหตหุลกัของกำรเพิ่มขึน้ของรำยไดปี้ 2563 มีดงันี ้ 

• รำยไดจ้ำกโครงกำรระบบบริหำรจัดกำรเอกสำร ปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 115.30 ลำ้นบำท เนื่องจำกใน ปี 2563 มี

กำรรบัรูร้ำยไดต้่อเนื่องจำกโครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรจำกลกูคำ้หน่วยงำนรำชกำรแห่งหน่ึงจ ำนวน 4 โครงกำร 

ซึ่งโครงกำรไดด้  ำเนินกำรและส่งมอบงำนส่วนใหญ่ในปี 2563 จึงท ำใหร้ำยไดม้ีกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกปีก่อน 

• รำยไดจ้ำกธุรกิจใหบ้ริกำรบรหิำรจดักำรระบบงำน (BPO) ปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 41.20 ลำ้นบำท มีสำเหตุหลกัมำ
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จำกในปี 2562 บริษัทไดร้บังำนใหบ้ริกำรบรหิำรจัดกำรระบบงำนจำกลูกคำ้หน่วยงำนรำชกำรแห่งหนึ่ง มลูค่ำตำม

สญัญำ 38.10 ลำ้นบำท ซึ่งรบัรูร้ำยไดใ้นปี 2563 จ ำนวน 34.94 ลำ้นบำท  และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรบรหิำรจดักำร

ระบบงำนซึ่งเป็นโครงกำรต่อเนื่องมีรำยไดเ้พิ่มขึน้จ ำนวน 7.00 ลำ้นบำทเนื่องจำกในโครงกำรหนึ่ง บริษัทสำมำรถส่ง

มอบผลงำนไดเ้พิ่มขึน้จำกกำรปรบักระบวนกำรท ำงำนในมีประสิทธิภำพเพิม่ขึน้ 

ธุรกิจใหเ้ชำ่ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆ 
ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยไดจ้ำกธุรกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถ่ำย

เอกสำร เครื่องพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆ เท่ำกบั 254.37 ลำ้นบำท 265.86 ลำ้นบำท 298.75 ลำ้นบำท และ 298.91 ลำ้นบำท ซึ่งคิด
เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 46.83 รอ้ยละ 62.54 รอ้ยละ 38.55 และรอ้ยละ 30. 25 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั 

ในปี 2561 รำยไดจ้ำกธุรกิจให้เช่ำ จ ำหน่ำย และให้บริกำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และสินค้ำเทคโนโลยีอื่นๆของ
บรษิัทปรบัตวัเพิ่มขึน้จ ำนวน 11.49 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.52 จำกในปี 2560 โดยสำเหตุหลกัของกำรเพิ่มขึน้ของ
รำยไดใ้นปี 2561 เนื่องจำกบรษิัทมีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้เทคโนโลยีเพิ่มขึน้ 22.17 ลำ้นบำท ในขณะที่รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเช่ำ
เครื่องถ่ำยเอกสำรปรบัตวัลดลง 3.82 ลำ้นบำท โดยเกิดจำกกำรแข่งขนัทำงดำ้นรำคำของคู่แข่งต่ำงๆ 

ในปี 2562 รำยไดจ้ำกธุรกิจให้เช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆของ
บรษิัทปรบัตวัเพิ่มขึน้จ ำนวน 32.89 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.37 จำกในปี 2561 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรปรบัตวั
เพิ่มขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรระบบไดรฟ์ทรูและระบบขำยสินคำ้หนำ้รำ้นเป็นจ ำนวน 31.24 ลำ้นบำท 

ในปี 2563 รำยไดจ้ำกธุรกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆของ
บรษิัทปรบัตวัเพิ่มขึน้จ ำนวน 0.16 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.05 จำกปีก่อน โดยมีสำเหตมุำจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้
กำรจ ำหน่ำยสินคำ้เทคโนโลยีและสินคำ้อื่นจ ำนวน 39.50 ลำ้นบำท จำกกำรจ ำหน่ำยเครื่องสแกนเอกสำรและระบบแม่ข่ำยคอมพิวเตอร ์
(Server) ใหแ้ก่หน่วยงำนรำชกำรแห่งหนึ่งมลูค่ำรวม  43.69 ลำ้นบำทและรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรซ่อมบ ำรุงเสำโทรคมนำคมจ ำนวน 7.22 
ลำ้นบำท ในขณะที่รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรและจ ำหน่ำยหมึกพิมพ ์กระดำษและอะไหล่ส ำหรบัเครือ่งถ่ำยเอกสำร
และเครื่องพิมพล์ดลง 39.34 ลำ้นบำท โดยเกิดจำกกำรแข่งขนัทำงดำ้นรำคำและผลกระทบจำกสถำนกำรณโ์คโรน่ำไวรสั (COVID-19) ซึ่ง
ท ำใหส้ ำนกังำนต่ำงๆลดกำรใชง้ำนเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพมิพ ์
 
รำยไดจ้ำกธุรกจิรบัเหมำวศิวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรตำ่งๆ 

ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรำยไดจ้ำกรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของ
หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ เท่ำกบั 191.22 ลำ้นบำท 82.04 ลำ้นบำท 241.31 ลำ้นบำท และ 302.29 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคิดเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 35.21 รอ้ยละ 19.30 รอ้ยละ 31.13 และรอ้ยละ 30.59 ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั 

ในปี 2561 รำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ปรบัตวัลดลงเป็นจ ำนวน 
109.18 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอัตรำกำรลดลงรอ้ยละ 57.10 โดยมีสำเหตุหลักจำกโครงกำรระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำรจ ำนวน 3 
โครงกำร ที่เป็นงำนต่อเนื่องมำจำกปี 2560 และส่งมอบงำนเสรจ็สิน้ปี 2561 ไดร้บัรูร้ำยไดส่้วนใหญ่ไปแลว้ในปี 2560 จ ำนวน 176.39 ลำ้น
บำท และรบัรูร้ำยไดปี้ 2561 จ ำนวน 29.97 ลำ้นบำท ท ำใหร้ำยไดจ้ำกทัง้ 3 โครงกำรดงักล่ำวลดลงจ ำนวน 146.42 ลำ้นบำท 

ในปี 2562 รำยไดจ้ำกธุรกิจรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น
จ ำนวน 159.27 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 194.14 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรรับรูร้ำยได้ที่ เพิ่มขึน้จำกโครงกำร
พิพิธภัณฑ ์และโครงกำรก่อสรำ้งระบบกำรจดักำรขยะเพื่อผลิตเป็นเชือ้เพลิงและปุ๋ ยอินทรีย ์ซึ่งเป็นโครงกำรต่อเนื่องมำจำกปีก่อน และ
สำมำรถรบัรูร้ำยไดเ้พิ่มขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 138.76 ลำ้นบำท นอกจำกนีย้ังมีโครงกำรระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำร และโครงกำร



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนท่ี 1 หนำ้ 16 
 

ระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรที่เริ่มในปี 2562 จ ำนวน 81.65 ลำ้นบำท  
ในปี 2563 รำยไดจ้ำกธุรกิจรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็น

จ ำนวน 60.98 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 25.27 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยไดโ้ครงกำรระบบโทรมำตร 
3 โครงกำรซึ่งเป็นโครงกำรที่บริษัทย่อยไดร้บัในปี 2563 จ ำนวน 118.16 ลำ้นบำทและในงวดดังกล่ำวยังมีกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกโครงกำร
ก่อสรำ้งระบบกำรจดักำรขยะเพื่อผลิตเป็นเชือ้เพลิงและปุ๋ ยอินทรียซ์ึ่งเป็นโครงกำรต่อเนื่องจำกในปี 2562 เพิม่ขึน้จ ำนวน 52.10 ลำ้นบำท 
ในขณะเดียวกนัในปี 2563 รำยไดจ้ำกระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑ ์และโครงกำรเทคโนโลยีภำยในอำคำรมีกำรปรบัตวัลดลงจ ำนวน 
76.14 ลำ้นบำท และ 33.10 ลำ้นบำทตำมล ำดบั เนื่องจำกทัง้โครงกำรดงักล่ำวไดร้บัรูร้ำยไดส่้วนใหญ่ไปแลว้ในปี 2562 
ต้นทนุขำยและบริกำร และก ำไรขั้นตน้ 

ก ำไรข้ันต้น 
(ตำมงบกำรเงนิรวม) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ก ำไร
ข้ันต้น 
(ล้ำน
บำท) 

อัตรำก ำไร
ข้ันต้น 

(ร้อยละ) 

ก ำไร
ข้ันต้น 
(ล้ำน
บำท) 

อัตรำก ำไร
ข้ันต้น 

(ร้อยละ) 

ก ำไร
ข้ันต้น 
(ล้ำน
บำท) 

อัตรำก ำไร
ขั้นต้น 
(ร้อยละ) 

ก ำไร
ข้ันต้น 
(ล้ำน
บำท) 

อัตรำก ำไร
ข้ันต้น 

(ร้อยละ) 

ธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำร
ระบบบริหำรจดักำรเอกสำร 

49.52 54.01 16.09 21.63 60.74 26.07 129.54 33.64 

ธุรกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และ
ใหบ้ริกำรดำ้นเครือ่งถ่ำยเอกสำร 
เครื่องพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลยี
อ่ืนๆ 

71.62 28.15 67.58 25.42 61.89 20.71 53.80 18.00 

ธุรกิจรบัเหมำวิศวกรรมดำ้น
เทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของ
หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ 

78.65 41.13 31.65 38.58 60.25 24.97 72.40 23.95 

รวมก ำไรข้ันต้น 199.78 37.18 115.32 27.31 182.88 23.66 255.74 25.93 

ส ำหรบัตน้ทุนขำยและบรกิำรรวมของบรษิัทและบริษัทย่อยประกอบดว้ยสดัส่วนที่ส  ำคญัคือตน้ทนุสินคำ้ อุปกรณแ์ละซอฟทแ์วร ์
และตน้ทุนกำรว่ำจ้ำงผู้รบัเหมำ ซึ่งคิดเป็นอัตรำส่วนเฉล่ียในปี 2560 ถึงปี 2563 เท่ำกับรอ้ยละ 34.43 และ 15.37 ตำมล ำดับ โดยกำร
เปล่ียนแปลงที่ส  ำคญัของตน้ทนุขำยและบรกิำรรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อยมีดงันี ้

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีตน้ทุนขำยและบริกำรรวม 306.99 ลำ้นบำท ปรบัตัวลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 30.49 ลำ้น
บำทหรือคิดเป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ยละ 9.03 โดยสำเหตุหลกัปี 2561 เกิดจำกกำรลดลงของตน้ทุนสินคำ้ อุปกรณ์และซอฟทแ์วรจ์ ำนวน 
42.23 ลำ้นบำท และกำรลดลงของตน้ทนุกำรว่ำจำ้งผูร้บัเหมำจ ำนวน 20.13 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นไปตำมกำรลดลงของรำยได ้

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีตน้ทุนขำยและบริกำรรวม 590.14 ลำ้นบำท ปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 283.15 ลำ้น
บำทหรือคิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 92.23 โดยสำเหตุหลักของกำรเพิ่มขึน้ของตน้ทุนขำยและบริกำรรวมในปี 2562 เกิดจำกกำร
เพิ่มขึน้ของตน้ทุนสินคำ้ อุปกรณแ์ละซอฟทแ์วรจ์ ำนวน 144.46 ลำ้นบำทและกำรเพิ่มขึน้ของตน้ทุนกำรว่ำจำ้งผู้รบัเหมำจ ำนวน 124.39 
ลำ้นบำทซึ่งเป็นไปตำมกำรเพิ่มขึน้ของรำยได ้โดยเฉพำะกำรเพิ่มขึน้ของรำยไดจ้ำกโครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร จ ำนวน 5 โครงกำร 
ซึ่งเป็นโครงกำรใหม่ที่เริ่มในปี 2562 

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีตน้ทุนขำยและบริกำรรวม 730.55 ลำ้นบำท ปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกปี 2562 จ ำนวน 140.41 ลำ้น
บำทหรือคิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึ ้นรอ้ยละ 23.79 โดยสำเหตุหลักของกำรเพิ่มขึน้ของตน้ทุนขำยและบริกำรรวมในปี 2563 เกิดจำกกำร
เพิ่มขึน้ของตน้ทนุสินคำ้ อปุกรณแ์ละซอฟทแ์วรจ์ ำนวน 124.14 ลำ้นบำทและกำรเพิ่มขึน้ของตน้ทนุกำรว่ำจำ้งผูร้บัเหมำจ ำนวน 13.66 ลำ้น
บำท เนื่องจำกใน ปี 2563 มีกำรรบัรูร้ำยไดเ้พิ่มขึน้จำกโครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรที่เป็นโครงกำรต่อเนื่องจำกในปี 2562 
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ส ำหรบัก ำไรขัน้ตน้ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีอตัรำรอ้ยละ 37.18 รอ้ยละ 27.3 รอ้ยละ 23.66 และรอ้ยละ 25.93 
ตำมล ำดบั โดยในปี 2561 มีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลงจำกปีก่อนหนำ้เนื่องจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยซอฟทแ์วรร์ะบบบรหิำร
จดักำรเอกสำรที่ลดลงจำกปี 2560 ซึ่งมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ท่ีสงู 

ในปี 2562 มีอัตรำก ำไรขั้นต้นลดลงจำกปี 2561 เนื่องจำกงำนโครงกำรระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำรงำนหนึ่ง ซึ่งมิไดเ้ป็น
โครงกำรที่ใชเ้ทคโนโลยีนวตักรรม ท ำใหม้ีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ที่ค่อนขำ้งต ่ำรอ้ยละ 15.17  จึงท ำใหปี้ 2562 มีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ท่ีลดลง  

ในปี 2563 มีอตัรำก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จำกปี 2562 เนื่องจำกธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรมีอตัรำก ำไร
ขัน้ตน้เพิ่มขึน้ รวมไปถึงกำรเพิ่มขึน้ของรำยไดโ้ครงกำรโทรมำตร 

ก ำไรขัน้ตน้และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจจ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร 

ในปี 2561 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจจ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรของบรษิัทและบรษิัทย่อยเท่ำกบัรอ้ยละ 
21.63 ลดลงจำกปี 2560 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกในปี 2560 มีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยซอฟทแ์วรร์ะบบบริหำรจัดกำรเอกสำรที่มีก ำไร
ขัน้ตน้จ ำนวน 23.10 ลำ้นบำทคิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 94.67 ท ำใหใ้นปี 2560 มีอตัรำก ำไรที่ค่อนขำ้งสงู เนื่องจำกเป็นกำรจ ำหน่ำย
ซอฟทแ์วรร์ะบบบรหิำรจดักำรเอกสำรระบบหนึ่งที่มีลกัษณะเหมือนกันใหก้ับลกูคำ้กลุ่มหนึ่งจ ำนวน 10 Licenses จึงท ำใหส้ำมำรถบรหิำร
ตน้ทุนในกำรจดัซือ้ซอฟทแ์วรส์ ำหรบักำรติดตัง้ทัง้หมด ท ำใหม้ีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของโครงกำรนีเ้ท่ำกบัรอ้ยละ 94.67 ซึ่งส่งผลใหก้ ำไรขัน้ตน้
ของปี 2560 สงูกว่ำก ำไรขัน้ตน้ของปี 2561 

ในปี 2562 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจจ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำรของบรษิัทและบรษิัทย่อยเท่ำกบัรอ้ยละ 
26.07 เพิม่ขึน้จำกปี 2561 สำเหตหุลกัมำจำกในปี 2562 บรษิัทมีก ำไรจำกโครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรเพิ่มเขำ้มำ 5 โครงกำรและมี
ก ำไรขั้นตน้รอ้ยละ 32.04 ซึ่งสูงกว่ำปี 2561 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมีขำดทุนขั้นตน้จำกโครงกำรใหบ้ริกำรบริหำรจัดกำรระบบงำน รอ้ยละ 
7.65 เนื่องจำกมีโครงกำรหนึ่งเป็นโครงกำรที่อยู่ในระยะเริ่มตน้ ซึ่งตอ้งมีกำรปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำน ท ำใหไ้ม่สำมำรถรบัรูร้ำยไดต้ำม
เป้ำหมำย ในขณะที่ตน้ทุนค่ำเส่ือมรำคำอุปกรณแ์ละค่ำบุคลำกรค่อนขำ้งคงที่ ท ำใหอ้ตัรำก ำไรขั้นตน้เฉล่ียของปี 2562 เป็นอตัรำรอ้ยละ 
26.07 

ในปี 2563 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจจ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรของบรษิัทและบรษิัทย่อยเท่ำกบัรอ้ยละ 
33.64 เพิ่มขึน้จำกในปี 2562 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรทบทวนประมำณกำรตน้ทนุของโครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรในปี 2563 ของ
ลกูคำ้หน่วยงำนรำชกำรแห่งหนึ่ง เนื่องจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณโ์คโรน่ำไวรสั (COVID-19)  ท ำใหก้ำรจดัอบรมกำรใชซ้อฟทแ์วรก์่อน
ส่งมอบงำนมีกำรเปล่ียนแปลงไป จำกเดิมที่ตอ้งเดินทำงไปจดัอบรมใหแ้ก่หน่วยงำนรำชตำมสถำนที่ต่ำงๆ เป็นกำรจดัอบรมแบบออนไลน ์
ท ำใหส้ำมำรถลดค่ำใชจ้่ำยในดำ้นค่ำแรง ค่ำเดินทำง และค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัอบรมได ้ท ำใหก้ ำไรขัน้ตน้มีกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 
34.00 เป็นรอ้ยละ 37.00 รวมไปถึงกำรรบัรูร้ำยไดท้ี่เพิ่มขึน้ จำกปี 2562 จ ำนวน 146.74 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 307.63 ลำ้นบำท และใน
ขณะเดียวกัน ธุรกิจใหบ้ริกำรบริหำรจดักำรระบบงำนมีก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 32.10 จำกกำรปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนในโครงกำรที่มีผล
ขำดทนุขัน้ตน้ในปี 2562 ใหม้ีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

 

ก ำไรขัน้ตน้และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครือ่งถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆ 

ในปี 2561 และปี 2562 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกจิใหเ้ชำ่ จ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรดำ้นเครือ่งถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และสินคำ้
เทคโนโลยีอื่นๆของบรษิัทเท่ำกบัรอ้ยละ 25.42 และ 20.71 ตำมล ำดบั ซึ่งกำรลดลงของอตัรำก ำไรขัน้ตน้ดงักลำ่ว มีสำเหตหุลกัมำจำกกำร
แข่งขนัดำ้นรำคำที่รุนแรงมำกขึน้ส ำหรบัธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรดำ้นเครือ่งถ่ำยเอกสำร รวมไปถึงแนวโนม้ปรมิำณกำรใชง้ำนที่
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หน่วยงำนตำ่งๆลดกำรใชก้ระดำษในส ำนกังำนของลง ในขณะเดียวกนัตน้ทนุคงที่ดำ้นทรพัยำกรบคุคลและค่ำเส่ือมรำคำของเครื่องถำ่ย
เอกสำรยงัคงเกดิขึน้เช่นเดมิ 

ส ำหรบัปี 2563 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกจิใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลยี
อื่นๆของบรษิัทเทำ่กบัรอ้ยละ 18.00 ลดลงจำกในปี 2562 โดยมีสำเหตหุลกัจำกธุรกิจใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถำ่ยเอกสำรท่ีไดร้บัผลกระทบจำก
สถำนกำรณโ์คโรน่ำไวรสั (COVID-19) ซึ่งท ำใหส้ ำนกังำนตำ่งๆลดกำรใชง้ำนลง เนื่องจำกพนกังำนตอ้งท ำงำนนอกสถำนท่ี และส ำนกังำน
บำงส่วนตอ้งปิดตวัลง ในขณะทีต่น้ทนุคงที่ดำ้นคำ่เส่ือมรำคำยงัคงเกิดขึน้ตำมเดิม  

 

ก ำไรขัน้ตน้และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหนว่ยงำนรำชกำรต่ำงๆ 

ในปี 2561 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหนว่ยงำนรำชกำรต่ำงๆของบรษิัท
ย่อยเทำ่กบัรอ้ยละ 38.58 ลดลงจำกปี 2560 โดยสำเหตหุลกัมำจำกบรษิัทมีรำยไดจ้ำกโครงกำรทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพธิภณัฑท์ี่เกิดขึน้ในปี 
2561 จ ำนวน 2 โครงกำรที่มีก ำไรขัน้ตน้จ ำนวน 48.47 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เฉล่ียรอ้ยละ 31.16 ซึ่งนอ้ยกวำ่ก ำไรขัน้ตน้เฉล่ีย
ของปี 2560 ซึ่งเท่ำกบัรอ้ยละ 41.13 ในขณะท่ีมีโครงกำรระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำร จ ำนวน 2 โครงกำร ซึ่งเป็นโครงกำรที่ต่อเนื่องและ
รบัรูร้ำยไดส่้วนใหญ่แลว้ในปี 2560 จ ำนวน 176.39 ลำ้นบำท และเหลือมำรบัรูร้ำยไดใ้นปี 2561 จ ำนวน 48.47 ลำ้นบำท เป็นโครงกำรทีม่ี
ก ำไรขัน้ตน้สงูเทำ่กบัรอ้ยละ 51.03 และ 56.35 ตำมล ำดบั ท ำใหก้ ำไรขัน้ตน้ในปี 2561 จงึลดลงจำกปีก่อนหนำ้ 

ในปี 2562 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหนว่ยงำนรำชกำรต่ำงๆของบรษิัท
ย่อยเทำ่กบัรอ้ยละ 24.97 ลดลงจำกปี 2561  โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกโครงกำรเทคโนโลยีภำยในอำคำรโครงกำรหนึง่ มลูค่ำ 22.10 ลำ้น
บำท ซึ่งมิไดเ้ป็นโครงกำรที่ใชเ้ทคโนโลยีนวตักรรม ท ำใหม้ีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ท่ีต ่ำ และโครงกำรระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑโ์ครงกำร
หน่ึง ที่มีรำยไดใ้นปี 2562 จ ำนวน 108.86 ลำ้นบำท มีกำรปรบัประมำณกำรตน้ทนุเพิม่ขึน้โดยเฉพำะในค่ำแรง ท ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้ใน
ธุรกิจระบบทอ้งฟำ้จ ำลองและพพิิธภณัฑเ์ท่ำกับรอ้ยละ 28.21 ลดลงจำกในปี 2561 ซึ่งเท่ำกบัรอ้ยละ 32.50 ท ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้เฉล่ีย
ของปี 2562 ปรบัตวัลดลง 

ส ำหรบัปี 2563 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกจิรบัเหมำวศิวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรตำ่งๆของ
บรษิัทย่อยเท่ำกบัรอ้ยละ 23.95 ปรบัตวัลดลงจำกปี 2562 เนื่องจำกในปี 2563 โครงกำรระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑโ์ครงกำรหนึ่งที่
เป็นโครงกำรต่อเนื่องและรบัรูร้ำยไดใ้นปี 2563 จ ำนวน 30.27 ลำ้นบำท มีกำรปรบัประมำณกำรตน้ทนุเพิ่มขึน้จำกค ำขอของผูว้ำ่จำ้งที่เป็น
ส่วนงำนเพิ่มเติมโดยมิไดเ้พิม่รำยได ้ ท ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้ของโครงกำรดงักล่ำวในปี 2563 ลดลงเหลืออตัรำรอ้ยละ 14.45 ท ำใหก้ ำไร
ขัน้ตน้โดยรวมของธุรกจินีใ้นปี 2563 ลดลงจำกปีก่อน 

 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยและกำรบรหิำร 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 96.30 ลำ้นบำท 
97.19 ลำ้นบำท 102.90 ลำ้นบำท และ 104.15 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 17.73 รอ้ยละ 22.86 รอ้ยละ 13.26 และ
รอ้ยละ 10.54 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั โดยแบ่งเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย และค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรไดด้งันี ้
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำย 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยส่วนใหญ่ของบรษิัทและบรษิัทย่อยประกอบดว้ย เงินเดือนพนกังำน ค่ำนำยหนำ้ ค่ำโฆษณำและส่งเสรมิกำร
ขำย และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ เป็นตน้ โดยในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของบรษิัทและบริษัทย่อยเท่ำกบั 28.30 
ลำ้นบำท 24.51 ลำ้นบำท 28.77 ลำ้นบำท และ 25.70 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 5.21 รอ้ยละ 5.77 รอ้ยละ 3.71 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนท่ี 1 หนำ้ 19 
 

และรอ้ยละ 2.60 ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั 
ในปี 2561 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของบริษัทและบรษิัทย่อยปรบัตวัลดลง 3.79 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ยละ 13.39 

จำกในปี 2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรปรบัตวัลดลงเนื่องจำกในปี 2560 ไดม้ีกำรรวมค่ำใชจ้่ำยค่ำนำยหนำ้ของช่ำงบรกิำร จ ำนวน 6.14 
ลำ้นบำทเขำ้ในค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำย ซึ่งในปี 2561 ค่ำใชจ้่ำยส่วนนีไ้ดถ้กูจดัประเภทใหม่และถกูรวมเขำ้ในตน้ทนุขำย ท ำใหค้่ำใชจ้่ำยในกำร
ขำยของปี 2561 ลดลง 

ในปี 2562 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของบริษัทและบริษัทย่อยปรบัตัวเพิ่มขึน้ 4.26 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
17.38 จำกในปี 2561 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกมีกำรเพิ่มบคุลำกรในแผนกพฒันำซอฟทแ์วร ์(ฝ่ำยพฒันำธุรกิจและกำรตลำด) เขำ้มำในปี 
2562 ท ำใหม้ีค่ำใชจ้่ำยเพิ่มขึน้จ ำนวน 4.12 ลำ้นบำท ท ำใหค้่ำใชจ้่ำยในกำรขำยเพิ่มขึน้จำกปีก่อนหนำ้ 

ส ำหรบัปี 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของบริษัทและบริษัทย่อยปรบัตัวลดลง 3.07 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ยละ 
10.67 จำกในปี 2562 เนื่องจำกมีกำรน ำบคุคลำกรจำกแผนกพฒันำซอฟทแ์วร ์ไปท ำงำนใหก้บัลกูคำ้โครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร 
ท ำใหค้่ำใชจ้่ำยเงินเดอืนจ ำนวน 4.43 ลำ้นบำทของบคุลำกรดงักล่ำวถกูปันส่วนเขำ้ไปเป็นตน้ทนุขำยของโครงกำร ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของ
ปี 2563 จึงปรบัตวัลดลงจำกปีก่อนหนำ้ 
 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบดว้ย เงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำน ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำ
สำธำรณูปโภค ค่ำสอบบญัชี และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ เป็นตน้ โดยในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรของบริษัท
และบริษัทย่อยเท่ำกับ 68.00 ลำ้นบำท 72.68 ลำ้นบำท 74.13 ลำ้นบำท และ 78.45 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 
12.52 รอ้ยละ 17.10 รอ้ยละ 9.55 และรอ้ยละ 7.94 ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั 

ในปี 2561 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยปรบัตวัเพิ่มขึน้ 4.68 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
6.88 จำกปี 2560 เนื่องจำกบริษัทย่อยมีค่ำใชจ้่ำยค่ำปรบัจำกกรมศุลกำกรจำกกำรน ำเขำ้เครื่องฉำยภำพดำวส ำหรบังำนโครงกำรของ
บรษิัทย่อยจ ำนวน 3.07 ลำ้นบำท และกำรจำ้งที่ปรกึษำส ำหรบัระบบกำรขำยสินคำ้หนำ้รำ้น (Point of Sale หรือ POS) จ ำนวน 0.48 ลำ้น
บำท  เนื่องจำกบรษิัทท ำกำรขยำยไปยงัธุรกิจใหม่จึงจ ำเป็นตอ้งว่ำจำ้งที่ปรกึษำที่มีประสบกำรณด์ำ้นธุรกิจดงักล่ำว ท ำใหค้่ำใชจ้่ำยในกำร
บรหิำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

ในปี 2562 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยปรบัตวัเพิ่มขึน้ 1.45 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
2.00 จำกปี 2561 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรจำ้งที่ปรกึษำส ำหรบัระบบกำรขำยสินคำ้หนำ้รำ้น (POS) ซึ่งเป็นสญัญำต่อเนื่องมำจำกปี 2561 
จ ำนวน 0.96 ลำ้นบำท นอกจำกนีย้ังมีกำรตัดหนีส้งสัยจะสูญเพิ่มขึน้ในปีจ ำนวน 0.80 ลำ้นบำท จำกกำรที่มีลูกหนีร้ำยหนึ่งท ำกำรเช่ำ
เครื่องถ่ำยเอกสำรและไม่จ่ำยช ำระเงินจ ำนวน 0.60 ลำ้นบำท และลกูหนีร้ำยอืน่ๆอีก 0.20 ลำ้นบำท 

ส ำหรบัปี 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรของบรษิัทและบรษิัทย่อยปรบัตวัเพิม่ขึน้ 4.33 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 5.84 จำกปี 2562 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกลบัรำยกำรหนีส้งสยัจะสญูจำกลกูคำ้รำยหนึง่ซึ่งบรษิัทไดท้ ำกำรตัง้หนีส้งสยัจะสญูไวจ้ ำนวน 
3.32 ลำ้นบำท ตัง้แต่ปี 2560 โดยในปี 2563 บริษัทไดท้ ำกำรยกเลิกสญัญำโครงกำรพฒันำระบบบริหำรจดักำรเอกสำร ท ำใหม้ีกำรกลับ
รำยกำรหนีส้งสยัจะสญูจ ำนวนดงักล่ำว นอกจำกนีบ้รษิัทย่อยมีคำ่ใชจ้ำ่ยบคุคลำกรท่ีเพิม่ขึน้จำกฝ่ำยกำรเงินดำ้นจ่ำยและฝ่ำยประสำนงำน
โครงกำรจ ำนวน 2.72 ลำ้นบำทและมีกำรว่ำจำ้งบุคลำกรต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยเขำ้มำใหม่ จึงท ำใหปี้ 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรมี
กำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ 4.32 ลำ้นบำท 
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ก ำไรสุทธิ 
ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ก ำไรสทุธิของบริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่ำเท่ำกับ 81.07 ลำ้นบำท 13.37 ลำ้นบำท 

56.27 ลำ้นบำท และ 114.20 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิรอ้ยละ 14.93 รอ้ยละ 3.15 รอ้ยละ 7.26 และรอ้ยละ  11.56 
ตำมล ำดบั 

ก ำไรสทุธิของบรษิัทและบรษิัทย่อยในปี 2561 ปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบกับก ำไรสทุธิในปี 2560 ซึ่งสอดคลอ้งกับกำรปรบัตวัลดลง
ของก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน ซึ่งมีสำเหตหุลกัจำกกำรปรบัตวัลดลงของอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่อง
ถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆ และจำกกำรปรบัตัวเพิ่มขึน้ของค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรของบริษัทและ
บรษิัทย่อย 

ก ำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 ปรบัตัวเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับก ำไรสุทธิในปี 2561 ซึ่งสอดคลอ้งกับกำรปรบัตัว
เพิ่มขึน้ของก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ซึ่งมีสำเหตุหลักจำกกำรปรบัตัวเพิ่มขึน้ของอตัรำก ำไรขั้นตน้ของธุรกิจจ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรระบบ
บรหิำรจดักำรเอกสำร 

ก ำไรสทุธิของบรษิัทและบรษิัทย่อยในปี 2563 ปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกช่วงเวลำเดียวกันในปี 2562 ซึ่งสอดคลอ้งกบักำรปรบัตวัเพิ่มขึน้
ของก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ซึ่งมีสำเหตุหลักจำกกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ของอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจระบบบริหำรจดักำรเอกสำรและอตัรำ
ก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจใหบ้รกิำรและรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรต่ำงๆ  
 
ฐำนะกำรเงนิ 
สินทรพัย ์
 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีสินทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เป็นมลูค่ำ 501.82 ลำ้นบำท 464.68 ลำ้นบำท 
673.51 ลำ้นบำท และ 773.81 ลำ้นบำทตำมล ำดบั ทัง้นีสิ้นทรพัยข์องบรษิัทมีรำยละเอยีดดงัต่อไปนี ้

สินทรพัยห์มนุเวียน ณ สิน้ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีมลูคำ่เทำ่กบั 209.22 ลำ้นบำท 164.13 ลำ้นบำท 347.00 
ลำ้นบำท และ 468. 01 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 41.69 รอ้ยละ 35.32 รอ้ยละ 51.52 และรอ้ยละ 60.48 ของ
สินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั ซึง่สินทรพัยห์มนุเวยีนส่วนใหญ่ของบรษิัทและบรษิัทย่อยประกอบดว้ยลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ืน่ รำยไดท้ี่ยงัไม่
เรยีกช ำระและสินคำ้คงเหลือเป็นหลกั ซึ่งเป็นไปตำมลกัษณะของธุรกจิหลกัของบรษิัทและบรษิัทยอ่ย  

ในขณะท่ีสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนของบรษิัทและบรษิัทย่อยส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ยที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์ บรษิัทและบรษิัท
ย่อยมีสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน ณ สิน้ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกบั 292.60 ลำ้นบำท 300.55 ลำ้นบำท 326.51 ลำ้นบำท 
และ 305. 80 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 58.31 รอ้ยละ 64.68 รอ้ยละ 48.48 และรอ้ยละ 39.52 ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั 
ลกูหนีก้ำรคำ้ ลกูหนีอ้ื่นและค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

ณ สิน้ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563  บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี ้กำรคำ้และลูกหนีอ้ื่นสุทธิจ ำนวน 76.00 ลำ้นบำท 
88.72 ลำ้นบำท 125.50 ลำ้นบำท และ 182.19 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมี
ระยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉล่ียเท่ำกับ 57.62 วนั 72.21 วนั 51.42 วนั และ 56.92 วนั ตำมล ำดบั บริษัทมีนโยบำยพิจำรณำเงื่อนไขกำรช ำระ
เงินใหแ้ก่ลกูคำ้โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรท่ีผ่ำนมำ ยอดกำรสั่งซือ้ และประวตัิกำรช ำระเงินในอดีต โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระเงินเฉล่ีย
ประมำณ 30 วนัแก่ลกูคำ้จำกหน่วยงำนเอกชนและ เงื่อนไขกำรช ำระเงินเฉล่ียประมำณ 60 วนัแก่หน่วยงำนรำชกำร 

ในปี 2561 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นสทุธิจ ำนวน 88.72 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2560 เป็นจ ำนวน 12.72 
ลำ้นบำทหรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 16.74 โดยมีสำเหตุมำจำกในสิน้ปี 2561 บรษิัทมีกำรส่งมอบงำนและออกใบแจง้หนีต้ำมงวด
กำรเก็บช ำระเงินลกูหนีโ้ครงกำรระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑจ์ ำนวน 2 โครงกำร มลูค่ำรวม 21.33 ลำ้นบำท ท ำใหล้กูหนีก้ำรคำ้และ
ลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จำกปี 2560 
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ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนีอ้ื่นสุทธิจ ำนวน 125.50 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2561 เป็นจ ำนวน 
36.78 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 41.46 โดยมีสำเหตุมำจำกในสิน้ปี 2562 บริษัทย่อยมีกำรส่งมอบงำนและออกใบแจง้หนี ้
ตำมงวดกำรเก็บช ำระเงินจำกลกูหนีโ้ครงกำรระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑจ์ ำนวน 40.34 ลำ้นบำทท ำใหล้กูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น
เพิ่มขึน้จำกปีก่อน 

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนีอ้ื่นสุทธิจ ำนวน 182.19 ลำ้นบำทเพิ่มขึน้จำกปี 2562 เป็นจ ำนวน 
56.69 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 45.17 โดยมีสำเหตุมำจำกในช่วงสิน้ปี 2563 บรษิัทมีกำรส่งมอบงำนและออกใบแจง้หนี ้
ตำมงวดกำรเก็บช ำระเงินจำกลูกหนี ้หน่วยงำนรำชกำรแห่งหนึ่งโครงกำรระบบบริหำรจัดกำรเอกสำร จ ำนวน 65 ลำ้นบำท ท ำใหลู้กหนี ้
กำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จำกปีก่อน 

 
อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

- อตัรำส่วนสภำพคล่อง 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 1.07 เท่ำ 0.72 เท่ำ 0.91 เท่ำ และ 

1.14 เท่ำ ตำมล ำดับ และมีอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วในช่วงเวลำเดียวกันเท่ำกับ 0.90 เท่ำ 0.49 เท่ำ 0.57 เท่ำ และ 0.91 เท่ำ 
ตำมล ำดบั  

ในปี 2561 อัตรำส่วนสภำพคล่องและอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วปรบัตัวลดลงจำกในปี 2560 โดยมีสำเหตุจำกกำรปรบัตัว
เพิ่มขึน้ของหนีสิ้นหมุนเวียน เนื่องจำกในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรเบิกเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงิน โดยเกิดจำกกำร
เพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร จ ำนวน 45.73 ลำ้นบำท เพื่อใชเ้ป็นเงินหมนุเวียนภำยในบรษิัท ซึ่งส่งผลใหห้นีสิ้นหมนุเวียนของบรษิัท
และบรษิัทย่อยปรบัตวัเพิ่มขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 17.35 

ในปี 2562 อตัรำส่วนสภำพคล่องและอตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็วปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกในปี 2561 โดยมีสำเหตุจำกกำรปรบัตวั
เพิม่ขึน้ของสินทรพัยห์มนุเวียน เนื่องจำกในปี 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีสินคำ้คงเหลือเพิ่มขึน้ จ ำนวน 69.45 ลำ้นบำท เนื่องจำกบรษิัท
ตอ้งท ำกำรซือ้อปุกรณเ์พื่อเตรียมกำรติดตัง้ส ำหรบัโครงกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำรใหแ้ก่ลกูคำ้หน่วยงำนรำชกำรหน่ึงในไตรมำสที่ 1 ปี 
2563 ซึ่งส่งผลใหสิ้นทรพัยห์มนุเวียนของบรษิัทและบรษิัทย่อยปรบัตวัเพิ่มขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 111.43 

ในปี 2563 อตัรำส่วนสภำพคล่องและอตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็วปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกในปี 2562 มีสำเหตุหลกัจำกกำรปรบัตวั
เพิ่มขึน้ของสินทรพัยห์มนุเวียน เนื่องจำกในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยไดท้ี่ยงัไม่เรียกช ำระเพิ่มขึน้ จ ำนวน 112.62 ลำ้นบำท ซึ่ง
ส่งผลใหสิ้นทรพัยน์หมนุเวียนของบรษิัทและบรษิัทย่อยปรบัตวัเพิ่มขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 34.87 

- วงจรเงินสด – Cash cycle 
ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงจรเงินสด – Cash cycle เท่ำกับ 28.13 วนั 54.40 วนั 42.30 

วนั และ 38.36 วนัตำมล ำดบั  
โดย ณ สิน้ปี 2561 วงจรเงินสดเพิ่มขึน้จำกปี 2560 มีสำเหตุจำกในปี 2561 มีระยะเวลำกำรเก็บหนี ้เฉล่ียเท่ำกับ 72.21 วัน 

เพิ่มขึน้จำกปีก่อนเนื่องจำกบรษิัทไดส่้งใบแจง้หนีไ้ปยงัลกูคำ้ในช่วงสิน้ปี 2561 และลกูคำ้มีรอบระยะเวลำกำรช ำระหนี ้(Credit Term) 90 
วนั ท ำใหร้ะยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉล่ียของปี 2561เพิม่ขึน้ส่งผลใหว้งจรเงินสดปี 2561 เพิ่มขึน้จำกปีกอ่น 

โดย ณ สิน้ปี 2562 วงจรเงินสดลดลงจำกปี 2561 มีสำเหตุจำกในปี 2562 มีระยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉล่ียเท่ำกับ 51.42 วนั ลดลง
จำกปีก่อนเนื่องจำกมีกำรออกใบแจง้หนีข้องโครงกำรระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภัณฑ์ไปในปี 2561 นอกจำกนีก้ำรออใบแจง้หนีใ้นปี 
2562 มีกำรรบัช ำระหนีภ้ำยในงวดเดียวกนัเรียบรอ้ยแลว้ ท ำใหร้ะยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉล่ียของปี 2562 ลดลงจำกปี 2561 ส่งผลใหว้งจรเงิน
สดลดลงจำกปี 2561 
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โดย ณ สิน้ปี 2563 วงจรเงินสดลดลงจำกปี 2562 มีสำเหตุจำกในปี 2563 มีระยะเวลำกำรขำยสินคำ้เฉล่ียเท่ำกับ 36.92 วัน 
ลดลงจำกปีก่อนเนื่องจำกมีกำรน ำอะไหล่และอปุกรณท์ี่ซือ้ปี 2562 ไปติดตัง้จ ำนวน 78.17 ลำ้นบำทส่งผลใหว้งจรเงินสดของปี 2563 ลดลง
จำกปีก่อน 

- อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั - Cash basis 
ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563  บรษิัทและบรษิัทย่อยมีอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั – Cash Basis 

เท่ำกับ 1.57 เท่ำ 1.20 เท่ำ 3.69 เท่ำ และ 10.25 เท่ำ ตำมล ำดบั โดยในปี 2561 อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผูกพัน ลดลง
จำกปี 2560 เนื่องจำกในปี 2561 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีกำรช ำระเงินส ำหรบักำรซือ้ที่ดิน อำคำรและอปุกรณแ์ละสิททรพัยไ์ม่มีตวัตนรวม
เป็นจ ำนวน 37.23 ลำ้นบำทและมีกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นจ ำนวน 45.00 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำมในปี 2563 บริษัทไม่มีกำร
ลงทุนในสินทรพัยอ์ย่ำงมีนยัส ำคญั และมีเงินเบิกเกินบญัชีเพิ่มขึน้เพื่อเป็นสินเชื่อโครงกำร จ ำนวน 93.24 ลำ้นบำท จึงส่งผลใหอ้ตัรำส่วน
ควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูผนัปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกปี 2562 

- โครงสรำ้งเงินทนุ 
ณ สิน้ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ำกับ 1.12 เท่ำ 1.27 

เท่ำ 1.58 เท่ำ และ 1.32 เท่ำ ตำมล ำดบั   
โดย ณ สิน้ปี 2561 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้เทำ่กับ 1.27 เท่ำ เพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 2560 อย่ำง

มีนยัส ำคญั โดยเพิ่มขึน้จำก 1.12 เท่ำ โดยมีรำยกำรท่ีส ำคญัคือกำรลดลงของก ำไรสทุธิประจ ำปี โดยปรบัตวัลดลงในอตัรำรอ้ยละ 83.51 
และกำรเพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน โดยปรบัตวัเพิม่ขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 62.09 

โดย ณ สิน้ปี 2562 บรษิัทและบริษัทย่อยมีอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกับ 1.58 เท่ำ เพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 2561 โดย
เพิ่มขึน้จำก 1.27 เทำ่ โดยมีรำยกำรท่ีส ำคญัคอืกำรเพิม่ขึน้ของเงินเบิกเกนิบญัชีและเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิโดยปรบัตวัเพิ่มขึน้
ในอตัรำรอ้ยละ 33.39 และกำรเพิ่มขึน้ของเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นโดยปรบัตวัเพิ่มขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 236.16  

โดย ณ สิน้ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 1.32 เท่ำลดลงจำก ณ สิน้ปี 2562 ซึ่ง
ลดลงจำก 1.58 เท่ำ โดยมีรำยกำรท่ีส ำคญัคือกำรเพิ่มขึน้ของก ำไรสทุธิของปี 2563 ส่งผลใหส่้วนของผูถื้อหุน้ปรบัตวัเพิ่มขึน้ในอตัรำส่วนที่
สงูกว่ำอตัรำกำรเพิ่มขึน้ของหนีสิ้น 
 
แหล่งที่มำของเงินทนุ 
หนีสิ้น 

ณ สิน้ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี ้สินรวมเท่ำกับ 264.63 ล้ำนบำท 259.58 ล้ำนบำท 
412.14 ลำ้นบำท และ 440.83 ลำ้นบำทตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 52.73 รอ้ยละ 55.86  รอ้ยละ 61.19 และรอ้ยละ 56.97 ของ
สินทรพัยร์วมตำมล ำดบั โดยแบง่เป็นหนีสิ้นหมนุเวียนจ ำนวน 195.42 ลำ้นบำท 229.33 ลำ้นบำท 380.14 ลำ้นบำท และ 411.09 ลำ้นบำท
ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 73.85 รอ้ยละ 88.35 รอ้ยละ 92.24 และรอ้ยละ 93.25 ของหนีสิ้นรวมตำมล ำดับ และมีส่วนของ
หนีสิ้นไม่หมุนเวียนเท่ำกับ 69.21 ลำ้นบำท 30.25 ลำ้นบำท 32.00 ลำ้นบำท และ 29.74 ลำ้นบำทตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 
26.15 รอ้ยละ 11.65 รอ้ยละ 7.76 และรอ้ยละ 6.75 ของหนีสิ้นรวมตำมล ำดบั หนีสิ้นที่ส  ำคญัของบรษิัทและบริษัทย่อยไดแ้ก่ เงินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน หนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำกำรเงินและเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ืน่  

- เจ้ำหนีก้ำรคำ้และเจ้ำหนีอ้ืน่ 
บริษัทและบรษิัทย่อยมีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น ณ สิน้ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 53.39 ลำ้นบำท 39.71 

ลำ้นบำท 133.49 ลำ้นบำทและ 91.67 ลำ้นบำทตำมล ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 20.18 รอ้ยละ 15.30 รอ้ยละ 32.39 และรอ้ยละ 
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20.79 ของหนีสิ้นรวม ตำมล ำดบัโดยเป็นรำยกำรเจำ้หนีก้ำรคำ้ เท่ำกบั 35.90 ลำ้นบำท 24.03 ลำ้นบำท 121.90 ลำ้นบำทและ 75.86 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั ซึ่งสำมำรถค ำนวนระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉล่ียไดเ้ท่ำกบั 58.46 วนั 54.59 วนั 52.83 วนัและ 55.48 ตำมล ำดบั โดยมีรำยกำร
ที่ส  ำคญัคือเจำ้หนีก้ำรคำ้ที่เกิดจำกเจำ้หนีอ้ะไหล่และวสัดุสิน้เปลือง เพื่อรองรบักำรขยำยตวัธุรกิจระบบไดรฟ์ทรูและระบบขำยสินคำ้หนำ้
รำ้น และโครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรจำกลกูคำ้หน่วยงำนรำชกำร โดยไดร้บัเครดิตเทอมเฉล่ียอยู่ที่ประมำณ 60 วนั 

ณ สิน้ปี 2561 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ืน่ เท่ำกบั 39.71 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2560 เป็นจ ำนวน 13.68 
ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ยละ 34.45 โดยมีสำเหตุมำจำกในสิน้ปี 2560 บริษัทย่อยไดม้ีกำรสั่งซือ้สินคำ้และอุปกรณส์ ำหรบังำน
จ ำหน่ำยหมึกพิมพ ์กระดำษและอะไหล่ส ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพเ์ป็นจ ำนวน 5.02 ลำ้นบำท ซึ่งในปี 2561 ไม่มีกำรขำย
สินคำ้และอปุกรณด์งักล่ำว นอกจำกนีใ้นปลำยปี 2560 มีกำรสั่งซือ้วสัดอุุปกรณส์ ำหรบังำนโครงกำรระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำรเพื่อใช้
งำนในปี 2561 เป็นจ ำนวน 7 ลำ้นซึ่งเป็นงำนท่ีเสรจ็สิน้และส่งมอบกลำงปี 2561 ท ำใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น
ในปี 2561 ลดลงจำกปี 2560 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจำ้หนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่นเท่ำกับ 133.49 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2561 เป็นจ ำนวน 
93.78 ลำ้นบำทคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 236.16 โดยมีสำเหตมุำจำกกำรสั่งซือ้วสัดอุปุกรณท์ัง้ฮำรด์แวรแ์ละซอฟทแ์วร ์เพื่อใชใ้นกำร
ติดตัง้และใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้หน่วยงำนรำชกำรแห่งหนึ่ง ส ำหรบัไตรมำสที่ 1 ปี 2563 ในงำนโครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร จ ำนวน 
90.89 ลำ้นบำท 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นเท่ำกับ 91.67 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2562 เป็นจ ำนวน 41.82 
ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ยละ 31.33 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรสั่งซือ้วสัดุอุปกรณส่์วนใหญ่ไดส้ั่งซือ้ไปในปลำยปี 2562 เรียบรอ้ย
แลว้ท ำใหจ้ ำนวนเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นในปี 2563 ลดลงจ ำนวน 99.89 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำมในปี 2563 บริษัทมีเจำ้หนีก้ำรคำ้
ส ำหรบัค่ำแรงที่เพิ่มขึน้จำกปีก่อนส ำหรบังำนติดตัง้ซอฟทแ์วรง์วดสดุทำ้ยของโครงกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำรจ ำนวน 18.45 ลำ้นบำท 
และบรษิัทย่อยมีเจำ้หนีก้ำรคำ้ส ำหรบักำรติดตัง้วสัดอุปุกรณข์องโครงกำรระบบโทรมำตร ระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑแ์ละงำนธุรกิจ
ใหบ้ริกำรบริหำรจดักำรระบบงำน (Business Process Outsourcing หรือ BPO) จ ำนวนรวม 38.83 ลำ้นบำท ท ำใหย้อดรวมของเจำ้หนี ้
กำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นในปี 2563 ลดลงจำกปีก่อน 
 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ณ สิน้ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563  บรษิัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกบั 237.19 ลำ้นบำท 205.10 ลำ้นบำท 
261.38 ลำ้นบำทและ 332.98 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 47.27 รอ้ยละ 44.14 รอ้ยละ 38.81 และรอ้ยละ 43.03 ของ
สินทรพัยร์วมตำมล ำดบั  

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทและบริษัทย่อยมีมลูค่ำเท่ำกับ 237.19 ลำ้นบำท โดยมีทุนจด
ทะเบียนและช ำระแลว้ 160.00 ลำ้นบำท และมียอดก ำไรสะสมเท่ำกับ 74.72 ลำ้นบำท เนื่องจำกในปี 2560 บริษัทและบรษิัทย่อยมีก ำไร
สทุธิเท่ำกบั 81.07 ลำ้นบำท นอกจำกนี ้บรษิัทยงัมีสว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จำกส่วนต่ำงจำกกำรรวมกิจกำรเท่ำกบั 2.47 ลำ้นบำท 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทและบริษัทย่อยมีมลูค่ำเท่ำกับ 205.10 ลำ้นบำท มีส่วนของก ำไร
สะสมที่จดัสรรเพื่อส ำรองตำมกฎหมำย และส่วนที่ยังไม่ไดจ้ัดสรรเท่ำกับ 11.78 ลำ้นบำท และ 30.85 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยกำรปรบั
ลดลงของส่วนของผูถื้อหุน้เป็นผลมำจำกก ำไรสทุธิประจ ำปีจ ำนวน 13.37 ลำ้นบำท และในปี 2561 บริษัท ไดม้ีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำล จ ำนวน 45 ลำ้นบำท  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทและบริษัทย่อยมีมลูค่ำเท่ำกับ 261.38 ลำ้นบำท มีส่วนของก ำไร
สะสมที่จดัสรรเพื่อส ำรองตำมกฎหมำย และส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเท่ำกบั 13.87 ลำ้นบำท และ 85.04 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 
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บรษิัทและบริษัทย่อยมีก ำไรสทุธิประจ ำปี 2562 จ ำนวน 56.27 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำมกำรปรบัเพิ่มขึน้ของส่วนของผูถื้อหุน้เป็นผลมำจำก
กำรก ำไรสทุธิส ำหรบัปีเพิม่ขึน้จำกปี 2561  

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกับ 332.98 ลำ้นบำท  มีส่วนของก ำไรสะสมที่
จดัสรรเพื่อส ำรองตำมกฎหมำย และส่วนที่ยงัไม่ไดจ้ัดสรรเท่ำกับ 17.85 ลำ้นบำท และ 132.67 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยกำรปรบัเพิ่มขึน้
ของส่วนของผูถื้อหุน้เป็นผลมำจำกก ำไรสุทธิของ ปี 2563 จ ำนวน 114.20 ลำ้นบำท และในเดือนกันยำยน 2563 บริษัทไดม้ีกำรเพิ่มทุน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ในรำคำเท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เป็นจ ำนวน 40 ลำ้นหุน้ รวมเป็นมูลค่ำทัง้สิน้ 20 
ลำ้นบำท 

นอกจำกนี ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2564 มีมติเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติใหจ้่ำยเงินปันผล มูลค่ำหุน้ละ 0.2222 บำทส ำหรบัหุน้จ ำนวน 360 ลำ้นหุน้ จ ำนวนเงิน 80 ลำ้นบำท มีก ำหนดกำรจ่ำยเงินปันผล
ภำยในวันที่ 19 เมษำยน 2564  ซึ่งหำกที่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว จะท ำใหส่้วนของผูถื้อหุน้เมื่อค ำนวนตำมงบ
กำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 จะลดลงเหลือเท่ำกับ 252.98 ลำ้นบำท จำกเดิม 332.98 ลำ้นบำท และท ำใหอ้ตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ ซึ่งค ำนวนตำมงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จะเพิ่มขึน้เป็น 1.74 เท่ำ จำกเดิม 1.32 เท่ำ 

 

นักลงทนุสัมพนัธ ์: นำงสำวกญัจมำ วรำหบ์ณัฑูรวิทย ์   เบอรโ์ทรศัพท ์: 02-517-5555 
e-mail address : ir@dittothailand.com 
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ส่วนที ่2.2 
การประกอบธุรกิจ 

 

 
 บรษิัท ดิทโต ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 1 ตลุำคม 2556 โดยเกิดจำกกำรควบรวม
กิจกำรระหวำ่งบรษิัท สยำม รอยลั อินดสัตรี ้จ ำกดั บรษิัท ก๊อปป้ี แมน เรนทอล จ ำกดั และบรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั 
บรษิัทประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรดำ้นระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร เครื่องถำ่ยเอกสำร และเครื่องพมิพ ์ อยำ่งครบ
วงจร (Document and Data Management Solution) ซึ่งด ำเนินงำนโดยบรษิัทและบรษิัทย่อย ซึ่งคือ บรษิัท สยำม ทีซ ี
เทคโนโลยี จ ำกดั (“บรษิัทย่อย”) และธุรกจิใหบ้รกิำรและรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำน
รำชกำรต่ำงๆ เช่น ศนูยด์ำรำศำสตร ์ พิพิธภณัฑ ์ ระบบโทรมำตร หรือระบบเตือนภยัล่วงหนำ้ (Early Warning) เป็นตน้ ซึ่ง
ด ำเนินงำนโดยบรษิัทย่อย ซึ่งบรษิัทท ำกำรถือหุน้ในบรษิัทย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ 

 โดยปัจจบุนั บรษิัทและบรษิัทย่อยมีที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่อยู่ที่เลขที่ 235/1-3 ถนนรำษฎรพ์ฒันำ แขวงสะพำนสงู เขต
สะพำนสงู กรุงเทพมหำนคร 10240 

1.1 วิสัยทัศน ์วัตถุประสงค ์และเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ 

วิสยัทศัน ์

“เป็นผูน้  ำกำรใหบ้รกิำรระบบจดักำรเอกสำรแบบครบวงจร สู่ววิฒันำกำร Digital Transformation” 

พนัธกิจ 

1. ลกูคำ้ (Customers) – ไดร้บักำรบรกิำรอย่ำงดจีนเกดิควำมพึงพอใจสงูสดุดว้ยผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรท่ีมี
มำตรฐำนเป็นเลิศ 

2. พนัธมิตรธุรกิจ (Business Partners) – ด ำเนินธุรกิจอย่ำงซื่อตรงและเป็นธรรม เพื่อสรำ้งควำมสมัพนัธท์ี่ดี และ
ไวว้ำงใจซึง่กนัและกนั 

3. ผูถื้อหุน้ (Shareholders) – ท ำใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัผลตอบแทนจำกกำรลงทนุเป็นท่ีน่ำพึงพอใจ มุง่ขยำยธุรกจิให้
เติบโตอยำ่งต่อเนื่อง 

4. พนกังำน (Employees) – สรำ้งควำมสขุในกำรท ำงำนใหแ้ก่พนกังำนทกุคนเสมือนคนในครอบครวัเดยีวกนัและ
มุ่งเนน้พฒันำควำมสำมำรถท ำงำนอย่ำงมืออำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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1.2 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการทีส่ าคัญในชว่งทีผ่่านมา 

ในปี 2544 กลุ่มตระกลูรตันกมลพรไดก้่อตัง้บรษิัท ออฟฟิศ โปรเฟสชั่นแนล ซพัพลำย จ ำกดั (ตอ่มำเปล่ียนชื่อเป็น
บรษิัท สยำม รีคอนดิชั่น อินดสัตรี ้จ ำกดั และบรษิัท สยำม รอยลั อินดสัตรี ้จ ำกดั ตำมล ำดบั) เมื่อวนัท่ี 12 กมุภำพนัธ ์2544 
ดว้ยทนุจดทะเบยีนและช ำระแลว้ 2 ลำ้นบำท เพื่อด ำเนินธุรกจิปรบัสภำพเครื่องถ่ำยเอกสำรท่ีผ่ำนกำรใชง้ำนแลว้ และจดั
จ ำหน่ำยและใหเ้ชำ่เครื่องถำ่ยเอกสำรท่ีผ่ำนกำรปรบัสภำพ (Reconditioned Photocopier) แก่ลกูคำ้หน่วยงำนเอกชน  และ
ก่อตัง้บรษิัท ก๊อปป้ี แมน เรนทอล จ ำกดั เมื่อวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ ์ 2544 ดว้ยทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ 2 ลำ้นบำทเพื่อ
ด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหน่ำยและใหเ้ช่ำเครื่องถำ่ยเอกสำรส ำหรบัหน่วยงำนรำชกำร จำกนัน้ในปี  2550 ไดท้ ำกำรกอ่ตัง้บรษิัท ดิท
โต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั เมื่อวนัที่ 9 พฤษภำคม 2550 ดว้ยทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ 1 ลำ้นบำท โดยกลุ่มตระกลูรตันกมล
พรเพื่อท ำกำรปรบัโครงสรำ้งกำรด ำเนินธุรกิจเครื่องถำ่ยเอกสำรโดยท ำกำรยำ้ยธุรกจิจดัจ ำหน่ำยและใหเ้ชำ่เครื่องถ่ำยเอกสำร
แก่หน่วยงำนเอกชนจำกบรษิัท สยำม รอยลั อินดสัตรี ้จ ำกดั มำด ำเนินกำรโดยบรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ในปี 2554 บรษิัทไดม้องเห็นศกัยภำพในกำรบรหิำรจดักำรเอกสำรและกำรจดักำรขอ้มลูในองคก์รในรูปแบบดิจิทลั
จำกแนวโนม้ที่องคก์รตำ่งๆเริ่มลดกำรใชก้ระดำษ (Paperless) และเปล่ียนมำใขเ้อกสำรและขอ้มลูในรูปแบบดิจิทลัมำกขึน้ จงึ
เริ่มขยำยธุรกจิจำกกำรใหเ้ชำ่และจ ำหน่ำยเครื่องถำ่ยเอกสำรและเครื่องพมิพม์ำยงัธุรกิจโปรแกรมบรหิำรจดักำรเอกสำร ที่
สำมำรถท ำใหอ้งคก์รต่ำงๆสำมำรถบรหิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มลูในองคก์รไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ และในปี 2558 บรษิัทได้
ขยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจกำรใหบ้รกิำรจดัเก็บเอกสำรในรูปแบบอเิล็กทรอนกิส ์ โดยมุ่งเนน้ในกำรใหบ้รกิำรสแกนเอกสำรแก่
องคก์รตำ่งๆ (Document Digitization) รวมถึงกำรจดัท ำสำรบญัเพื่อควำมสะดวกในกำรคน้หำ (Document Indexing) เพื่อ
เป็นกำรรองรบักำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจและลดควำมเส่ียงจำกกำรท่ีองคก์รต่ำงๆมีแนวโนม้ลดกำรใชก้ระดำษและเปล่ียน
เอกสำรตำ่งๆใหอ้ยูใ่นรูปแบบดิจทิลัมำกขึน้ ใหม้ีควำมสะดวกต่อกำรบรหิำรจดักำร จำกนัน้ บรษิทัจึงไดท้ ำกำรขยำยขอบเขต
กำรใหบ้รกิำรไปยงักำรใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรระบบงำน (Business Process Outsourcing หรือ BPO) ซึง่ครอบคลมุตัง้แต่
กำรแปลงเอกสำรใหอ้ยู่ในรูปแบบดิจิทลัโดยกำรสแกนเอกสำร จดัท ำสำรบญัเพื่อท ำกำรจดัเก็บในระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร 
ไปจนถึงกำรน ำขอ้มลูในระบบรหิำรจดักำรเอกสำรและ/หรอืขอ้มลูในองคก์รไปบรหิำรจดักำรตำมที่ลกูคำ้แต่ละรำยตอ้งกำร 
เช่น กำรบรหิำรจดักำรเจำ้หนีก้ำรคำ้ (Account Payable Processing) ไปจนถึงบนัทึกขอ้มลูในระบบวำงแผนทรพัยำกรองคก์ร 
(ERP) ของลกูคำ้ เป็นตน้ 

ส ำหรบับรษิัท สยำม ทีซี เทคโนโลยี จ ำกดั ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 22 กมุภำพนัธ ์2549 โดยกลุ่มตระกลูรตันกมลพร ดว้ย
ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ 2 ลำ้นบำท เพื่อใหบ้รกิำรดำ้นวิศวกรรมเก่ียวกบัระบบโทรมำตรแก่หน่วยงำนรำชกำร และต่อมำ
ไดท้ ำกำรเพิ่มทนุจดทะเบยีนและช ำระแลว้เป็น 20 ลำ้นบำท และไดท้ ำกำรขยำยธุรกจิใหค้รอบคลมุงำนโครงกำรวิศวกรรมดำ้น
เทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำรระบบทอ้งฟำ้จ ำลอง พพิิธภณัฑ ์ ระบบเทคโนโลยีภำยใน
อำคำร และสินคำ้อิเล็กทรอนิกสต์่ำงๆ เป็นตน้ 

ในวนัท่ี 1 ตลุำคม 2556 บรษิัท ดิทโต ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิัท ก๊อปป้ี แมน เรนทอล จ ำกดั และบรษิัท สยำม 
รอยลั อินดสัตรี ้ จ ำกดั  ไดท้ ำกำรควบรวมกิจกำรเพื่อท ำกำรปรบัภำพลกัษณอ์งคก์ร (Corporate Rebranding) และใชช้ื่อ
บรษิัท ดิทโต ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่ต่อมำไดท้ ำกำรปรบัโครงสรำ้งกลุม่บรษิัทโดยไดท้ ำกำรซือ้หุน้ของบรษิัท สยำม ทีซ ี
เทคโนโลยี จ ำกดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช ำระแลว้ 20 ลำ้นบำท เขำ้มำเป็นบรษิัทย่อย จำกกลุ่ม
ตระกลูรตันกมลพร เมื่อวนัที่ 3 พฤศจิกำยน 2557 

ในปี 2561 บรษิัทเริ่มขยำยธุรกจิไปยงัธุรกจิระบบไดรฟ์ทรู (Drive-Thru) และระบบขำยหนำ้รำ้น (Point of Sales 
หรือ POS) เนื่องจำกเล็งเห็นวำ่เป็นธุรกิจที่มีศกัยภำพในกำรเติบโต โดยมุ่งเนน้ในกำรจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรอปุกรณแ์ละระบบ
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ไดรฟ์ทรูแก่กลุ่มลกูคำ้รำ้นคำ้ปลีกที่มีจ ำนวนสำขำจ ำนวนมำก โดยบรษิัทไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑร์ะบบ
ไดรฟ์ทรูตรำสินคำ้ HME ซึง่เป็นหน่ึงในผูจ้  ำหน่ำยระบบไดรฟ์ทรูรำยใหญ่ของโลก 

 

โดยสำมำรถสรุปประวตัิควำมเป็นมำของบรษิัทและบรษิัทย่อยได ้ดงันี ้

1. โครงสรำ้งจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรดำ้นระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร เครื่องถ่ำยเอกสำร และเครื่องพิมพก์่อนกำร
ควบรวมกิจกำร 

 
2. ท ำกำรควบรวมกจิกำรระหว่ำงบรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิัท ก๊อปป้ี แมน เรนทอล จ ำกดั และบรษิัท 

สยำม รอยลั อินดสัตรี ้จ ำกดั (ตลุำคม 2556) 

 

3. ท ำกำรซือ้หุน้บรษิัท สยำม ทีซี เทคโนโลยี จ ำกดั เพื่อเป็นบรษิัทยอ่ย โดยกำรออกหุน้เพิม่ทนุมลูคำ่ 20 ลำ้นบำท 
ใหแ้ก่กลุ่มนกัลงทนุท่ีไม่มคีวำมเก่ียวขอ้ง 
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 ทัง้นี ้บรษิัทมีกำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญัในอดตี ดงัตอ่ไปนี ้

ปี 2544 

กมุภำพนัธ ์2544 : จดทะเบยีนก่อตัง้บรษิัท ออฟฟิศ โปรเฟสชั่นแนล ซพัพลำย จ ำกดั ดว้ยทนุจดทะเบยีนและช ำระ
แลว้ 2 ลำ้นบำท แบง่เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 20,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท เรยีกช ำระ
เต็มมลูค่ำ เมื่อวนัท่ี 12 กมุภำพนัธ ์ 2544 เพื่อประกอบธุรกจิด ำเนนิธุรกจิปรบัสภำพเครื่องถ่ำย
เอกสำรที่ผ่ำนกำรใชง้ำนแลว้ และจดัจ ำหน่ำยและใหเ้ช่ำเครื่องถำ่ยเอกสำรที่ผ่ำนกำรปรบัสภำพ 
(Reconditioned Photocopier) แก่ลกูคำ้หน่วยงำนเอกชน  โดยมีผูถื้อหุน้หลกัคือกลุม่ตระกลูรตั
นกมลพร ซึ่งถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ซึ่งมีโรงงำนปรบัสภำพเครื่องถ่ำยเอกสำรตัง้อยู่ที่จงัหวดั
ชลบรีุ 

 : จดทะเบยีนก่อตัง้บรษิัท ก๊อปป้ี แมน เรนทอล จ ำกดั ดว้ยทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ 2 ลำ้นบำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 10,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 200 บำท เรียกช ำระเต็มมลูค่ำ เมื่อ
วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ ์ 2544 เพื่อประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยและใหเ้ชำ่เครื่องถ่ำยเอกสำรส ำหรบั
หน่วยงำนรำชกำร โดยมีผูถื้อหุน้หลกัคือกลุ่มตระกลูรตันกมลพร ซึ่งถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 
47.50 และกลุ่มผูร้ว่มลงทนุรำยอื่นๆซึ่งถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 52.50 ของทนุจดทะเบียนและ
ช ำระแลว้ 

ปี 2545 

กนัยำยน 2545 : บรษิัท ก๊อปป้ี แมน เรนทอล จ ำกดั ท ำกำรเพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 12 ลำ้นบำท เมื่อวนัท่ี 18 
กนัยำยน 2545 โดยกำรออกหุน้สำมญั 50,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 200 บำท  

ตลุำคม 2548 : บรษิัท ออฟฟิศ โปรเฟสชั่นแนล ซพัพลำย จ ำกดั ท ำกำรเพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 4 ลำ้นบำท เมื่อ
วนัที่ 14 ตลุำคม 2545 โดยกำรออกหุน้สำมญั 20,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 
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ปี 2547 

กรกฎำคม 2547 : บรษิัท ออฟฟิศ โปรเฟสชั่นแนล ซพัพลำย จ ำกดั ท ำกำรเพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 20 ลำ้นบำท เมื่อ
วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2547 โดยกำรออกหุน้สำมญั 160,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 

ปี 2548 

เมษำยน 2548 : บรษิัท ก๊อปป้ี แมน เรนทอล จ ำกดั ท ำกำรเพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 15 ลำ้นบำท เมื่อวนัท่ี 21 
เมษำยน 2548 โดยกำรออกหุน้สำมญั 15,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 200 บำท โดยกลุ่ม
ตระกลูรตันกมลพรไดท้ ำกำรเพิ่มสดัส่วนกำรถือหุน้เป็นรอ้ยละ 58 ของทนุจดทะเบียนและช ำระ
แลว้ 

กนัยำยน 2548 : บรษิัท ออฟฟิศ โปรเฟสชั่นแนล ซพัพลำย จ ำกดั ท ำกำรเพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 30 ลำ้นบำท เมื่อ
วนัท่ี 23 กนัยำยน 2548 โดยกำรออกหุน้สำมญั 100,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 

ปี 2549 

กมุภำพนัธ ์2549 : จดทะเบยีนก่อตัง้บรษิัท สยำม ทีซี เทคโนโลยี จ ำกดั ดว้ยทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ 2 ลำ้น
บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 20,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท เรียกช ำระเต็มมลูคำ่ 
เมื่อวนัที่ 22 กมุภำพนัธ ์2549  เพื่อประกอบธุรกิจใหบ้รกิำรดำ้นวศิวกรรมเก่ียวกบัระบบโทรมำตร
แก่หน่วยงำนรำชกำร โดยมีผูถื้อหุน้หลกัคือกลุ่มตระกลูรตันกมลพร ซึ่งถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 70 
และกลุ่มผูร้ว่มลงทนุรำยอื่นๆซึง่ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 ของทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ 

กนัยำยน 2549 : บรษิัท ออฟฟิศ โปรเฟสชั่นแนล ซพัพลำย จ ำกดั ท ำกำรเปล่ียนชื่อบรษิัทเป็น บรษิัท สยำม          
รีคอนดิชั่น อินดสัตรี ้จ ำกดั เมื่อวนัท่ี 14 กนัยำยน 2549 

ปี 2550 

มีนำคม 2550 : บรษิัท ก๊อปป้ี แมน เรนทอล จ ำกดั ท ำกำรเพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 25 ลำ้นบำท เมื่อวนัท่ี 26 
มีนำคม 2550 โดยกำรออกหุน้สำมญั 50,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 200 บำท โดยบรษิัท 
สยำม รีคอนดชิั่น อินดสัตรี ้ จ ำกดั และกลุ่มตระกลูรตันกมลพรถือหุน้รวมกนัในสดัส่วนรอ้ยละ 
74.80 ของทนุจดทะเบยีนและช ำระแลว้ 

พฤษภำคม 2550 : จดทะเบยีนก่อตัง้บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั ดว้ยทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ 1 ลำ้นบำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 100,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท เรียกช ำระเต็มมลูค่ำ เมื่อ
วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2550 เพื่อประกอบธุรกิจ โดยมีผูถื้อหุน้หลกัคือกลุ่มตระกลูรตันกมลพร ซึ่งถือ
หุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 

ปี 2551 

พฤษภำคม 2551 : บรษิัท สยำม รีคอนดิชั่น อินดสัตรี ้จ ำกดั ท ำกำรเพิม่ทนุจดทะเบยีนเป็น 55 ลำ้นบำท เมื่อวนัท่ี 21 
พฤษภำคม 2551 โดยกำรออกหุน้สำมญั 250,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 

กรกฎำคม 2551 : บรษิัท สยำม รีคอนดิชั่น อินดสัตรี ้จ ำกดั ท ำกำรเพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 70 ลำ้นบำท เมื่อวนัท่ี 14 
กรกฎำคม 2551 โดยกำรออกหุน้สำมญั 150,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 
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กนัยำยน 2551 : บรษิัท สยำม รีคอนดิชั่น อินดสัตรี ้จ ำกดั และกลุ่มตระกูลรตันกมลพร ไดท้ ำกำรซือ้หุน้ของบรษิัท 
ก๊อปป้ี แมน เรนทอล จ ำกดั จำกกลุ่มผูล้งทนุจ ำนวน 35,100 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 25.20 
ของทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้  ท ำใหบ้รษิัท สยำม รีคอนดิชั่น อินดสัตรี ้จ ำกดั และกลุ่มตระกลู
รตันกมลพรมีสดัส่วนกำรถือหุน้รอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีนและช ำระแลว้ และท ำกำรเพิม่ทนุ
จดทะเบยีนของบรษิัท ก๊อปป้ี แมน เรนทอล จ ำกดั เป็น 60 ลำ้นบำท เมื่อวนัท่ี 16 กนัยำยน 2551 
โดยกำรออกหุน้สำมญั 175,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 200 บำท  

พฤศจิกำยน 2551 : บรษิัท สยำม รีคอนดิชั่น อินดสัตรี ้จ ำกดั ท ำกำรซือ้หุน้ของบรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั จำก
กลุ่มตระกลูรตันกมลพร เมื่อวนัที่ 21 พฤศจกิำยน 2551 เพื่อท ำกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้ 
ส่งผลใหบ้รษิัท สยำม รีคอนดชิั่น อินดสัตรี ้จ ำกดั ถือหุน้ในบรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ 

ปี 2552 

มกรำคม 2552 : บรษิัท สยำม ทีซี เทคโนโลยี จ ำกดั ท ำกำรลงนำมในบนัทึกขอ้ตกลงกิจกำรรว่มคำ้ รว่มกบั บรษิทั
ออฟฟิเชียล อีควิปเมน้ท ์ แมนแูฟคเจอริง่ จ ำกดั (เป็นบรษิัทที่ไม่มีควำมเก่ียวขอ้ง) ซึง่ด  ำเนนิ
กิจกำรจดัจ ำหน่ำยอปุกรณห์อ้งปฏิบตัิกำร เพื่อก่อตัง้กจิกำรรว่มคำ้ สยำม ทีซี ออฟฟิเชยีล อีควิป
เมน้ท ์ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อท ำกำรประกวดรำคำกำรซือ้ครุภณัฑส์ ำหรบัหอ้งปฏิบตัิกำรของ
สถำบนักำรศกึษำ โดยไดท้ ำกำรจดทะเบยีนกิจกำรรว่มคำ้กบักรมสรรพำกรเมื่อวนัท่ี 15 ตลุำคม 
2552 และบรษิัท สยำม ทีซี เทคโนโลยี จ ำกดั ไดท้ ำกำรลงนำมในสญัญำเลิกกิจกำรรว่มคำ้ ทีซ ี
ออฟฟิเชียล อีควิปเมน้ท ์เมื่อวนัที่ 7 สิงหำคม 2558 

เมษำยน 2552 : บรษิัท สยำม ทีซี เทคโนโลยี จ ำกดั ท ำกำรเพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 4 ลำ้นบำท เมื่อวนัท่ี 27 
เมษำยน 2552 โดยกำรออกหุน้สำมญั 20,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท     ใหแ้กก่ลุ่ม
ตระกลูรตันกมลพรท ำใหม้ีสดัสว่นกำรถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 85 ของทนุจดทะเบียนและช ำระ
แลว้ 

พฤศจิกำยน 2552 : บรษิัท สยำม ทีซี เทคโนโลยี จ ำกดั ท ำกำรเพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 10 ลำ้นบำท เมื่อวนัที่ 23 
พฤศจิกำยน 2552 โดยกำรออกหุน้สำมญั 60,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท ใหแ้กก่ลุ่ม
ตระกลูรตันกมลพร ท ำใหม้ีสดัสว่นกำรถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 94 ของทนุจดทะเบียนและช ำระ
แลว้ 

ปี 2553 

กนัยำยน 2553 : บรษิัท สยำม ทีซี เทคโนโลยี จ ำกดั ท ำกำรเพิ่มทนุจดทะเบยีนเป็น 20 ลำ้นบำท เมื่อวนัท่ี 1 
กนัยำยน 2553  โดยกำรออกหุน้สำมญั 1,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท ใหแ้ก่กลุม่
ตระกลูรตันกมลพร ท ำใหม้ีสดัสว่นกำรถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 97 ของทนุจดทะเบียนและช ำระ
แลว้ 

ตลุำคม 2553 :  บรษิัท สยำม รีคอนดิชั่น อินดสัตรี ้จ ำกดั ท ำกำรเพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 100 ลำ้นบำท เมื่อวนัที่ 
15 ตลุำคม 2553 โดยกำรออกหุน้สำมญั 300,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 
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 : บรษิัท ดิทโต ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั ท ำกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 11 ลำ้นบำท เมื่อวนัท่ี 15 
ตลุำคม 2553 โดยกำรออกหุน้สำมญั 1,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท และไดท้ ำกำร
ช ำระเต็มมลูค่ำหุน้ทัง้หมดเมื่อวนัที่ 4 พฤศจิกำยน 2553 

ปี 2554 

ปี 2554 : บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั เริ่มขยำยธุรกจิไปยงัธุรกิจโปรแกรมบรหิำรจดักำรเอกสำร 

พฤษภำคม 2554 : บรษิัท ดิทโต ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดร้บัใบรบัรองระบบบรหิำรคณุภำพตำมมำตรฐำน ISO 
9001:2008 ส ำหรบักำรขำย กำรตลำด กำรตดิตัง้ และกำรใหบ้รกิำรหลงักำรขำยเครื่องถ่ำย
เอกสำร โดยบรษิัท เอสจีเอส ยไูนเต็ด  คิงดอม จ ำกดั และ บรษิทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
เป็นผูใ้หก้ำรรบัรอง 

 : บรษิัท สยำม รีคอนดิชั่น อินดสัตรี ้จ ำกดั ไดร้บัใบรบัรองระบบบรหิำรคณุภำพตำมมำตรฐำน ISO 
9001:2008 ส ำหรบักำรขำย กำรตลำด กำรตดิตัง้ และกำรใหบ้รกิำรหลงักำรขำยเครื่องถ่ำย
เอกสำร โดยบรษิัท เอสจเีอส ยไูนเต็ด คงิดอม จ ำกดั และ บรษิัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
เป็นผูใ้หก้ำรรบัรอง 

 : บรษิัท ก๊อปป้ี แมน เรนทอล จ ำกดั ไดร้บัใบรบัรองระบบบรหิำรคณุภำพตำมมำตรฐำน ISO 
9001:2008 ส ำหรบักำรขำย กำรตลำด กำรตดิตัง้ และกำรใหบ้รกิำรหลงักำรขำยเครื่องถ่ำย
เอกสำร โดยบรษิัท เอสจเีอส ยไูนเต็ด คงิดอม จ ำกดั และ บรษิัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
เป็นผูใ้หก้ำรรบัรอง 

พฤศจิกำยน 2554 : บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั ไดร้บัใบรบัรองระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2004 
ส ำหรบักำรขำย จดัจ ำหน่ำย ผลิต และพฒันำสินคำ้ ส ำหรบัเครื่องถำ่ยเอกสำรที่ผ่ำนกำรปรบั
สภำพ โดยบรษิัท ยไูนเต็ด รีจิสตรำ้ ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นผูใ้หก้ำรรบัรอง 

 : บรษิัท สยำม รีคอนดิชั่น อินดสัตรี ้ จ ำกดั ไดร้บัใบรบัรองระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14001:2004 ส ำหรบักำรขำย จดัจ ำหน่ำย ผลิต และพฒันำสินคำ้ ส ำหรบัเครื่องถำ่ยเอกสำรที่
ผ่ำนกำรปรบัสภำพ โดยบรษิัท ยไูนเต็ด รีจิสตรำ้ ซิสเทม็ส ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นผูใ้หก้ำร
รบัรอง 

 : บรษิัท ก๊อปป้ี แมน เรนทอล จ ำกดั ไดร้บัใบรบัรองระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2004 
ส ำหรบักำรขำย จดัจ ำหน่ำย ผลิต และพฒันำสินคำ้ ส ำหรบัเครื่องถำ่ยเอกสำรที่ผ่ำนกำรปรบั
สภำพ โดยบรษิัท ยไูนเต็ด รีจิสตรำ้ ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นผูใ้หก้ำรรบัรอง 

ธันวำคม 2554 : บรษิัท สยำม รีคอนดิชั่น อินดสัตรี ้ จ ำกดั ท ำกำรเพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 120 ลำ้นบำท เมื่อวนัที่ 
22 ธันวำคม 2554 โดยกำรออกหุน้สำมญั 200,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 

ปี 2555 

เมษำยน 2555 : บรษิัท สยำม รีคอนดิชั่น อินดสัตรี ้ จ ำกดั ท ำกำรเพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 300 ลำ้นบำท เมื่อวนัที่ 
18 เมษำยน 2555 โดยกำรออกหุน้สำมญั 1,800,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 
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พฤษภำคม 2555 : บรษิัท สยำม รีคอนดิชั่น อินดสัตรี ้ จ ำกดั ท ำกำรเปล่ียนชื่อบรษิัทเป็น บรษิัท สยำม รอยลั      
อินดสัตรี ้จ ำกดั เมื่อวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2555 

ตลุำคม 2555 : กลุ่มตระกลูรตันกมลพร ท ำกำรซือ้หุน้ของบรษิัท สยำม ทซีี เทคโนโลยี จ ำกดั จำกกลุ่มผูล้งทนุ
จ ำนวน 6,000 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 3 ของทนุจดทะเบยีนและช ำระแลว้ เมื่อวนัท่ี 8 ตลุำคม 
2555 ท ำใหก้ลุ่มตระกลูรตันกมลพรมีสดัส่วนกำรถือหุน้รอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียนและช ำระ
แลว้ 

ปี 2556 

เมษำยน 2556 : ในวนัท่ี 3 เมษำยน 2556 บรษิัท ก๊อปป้ี แมน เรนทอล จ ำกดั ท ำกำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำที่ตรำไว้
ของหุน้สำมญั จำกหุน้ละ 200 บำท เป็นหุน้ละ 5 บำท ท ำให ้บรษิทั ก๊อปป้ี แมน เรนทอล จ ำกดั มี
ทนุจดทะเบียน 60 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั 12,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท 

ตลุำคม 2556 : บรษิัท ดิทโต ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิัท ก๊อปป้ี แมน เรนทอล จ ำกดั และบรษิัท สยำม รอยลั 
อินดสัตรี ้ จ ำกดั  ไดท้ ำกำรควบรวมกจิกำรเมื่อวนัที่ 1 ตลุำคม 2556 เพื่อท ำกำรปรบัภำพลกัษณ์
องคก์ร (Corporate Rebranding) และใชช้ื่อบรษิัท ดิทโต ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยมีทนุจด
ทะเบียนหลงักำรควบรวมบรษิัททัง้สิน้ 371 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัทัง้สิน้ 74,200,000 หุน้ 
มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท ซึง่มีผูถื้อหุน้หลกัคือกลุ่มตระกลูรตันกมลพร ซึ่งถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ย
ละ 100 จำกทนุจดทะเบยีนและช ำระแลว้ 

ปี 2557 

พฤษภำคม 2557 : บรษิัทไดร้บัใบรบัรองระบบบรหิำรคณุภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001:2008 ส ำหรบักำรขำย 
กำรตลำด กำรติดตัง้ กำรผลิต และกำรใหบ้รกิำรหลงักำรขำยเครื่องถำ่ยเอกสำรที่ผ่ำนกำรปรบั
สภำพ โดยบรษิัท เอสจีเอส ยไูนเต็ด  คิงดอม จ ำกดั และ บรษิัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
เป็นผูใ้หก้ำรรบัรอง 

มิถนุำยน 2557 : บรษิัทท ำกำรลดทนุจดทะเบียนเป็นจ ำนวน 231 ลำ้นบำท จำกทนุจดทะเบยีน 371 ลำ้นบำท เป็น 
140 ลำ้นบำทเมื่อวนัท่ี 25 มิถนุำยน 2557  โดยกำรลดจ ำนวนหุน้สำมญัจำก 74,200,000 หุน้ มลู
ค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท ลงเหลือจ ำนวน 28,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท โดยมี
วตัถปุระสงค ์ดงันี ้
1) ลำ้งขำดทนุสะสม 82.84 ลำ้นบำท 
2) ท ำกำรช ำระคืนผูถื้อหุน้ 148.16 ลำ้นบำท 

ตลุำคม 2557 : บรษิัทไดร้บัใบรบัรองระบบบรหิำรคณุภำพตำมมำตรฐำน ISO 14001:2004 ส ำหรบักำรขำย 
กำรตลำด กำรติดตัง้ กำรผลิต และกำรใหบ้รกิำรหลงักำรขำยเครื่องถำ่ยเอกสำรท่ีผ่ำนกำรปรบั
สภำพ โดยบรษิัท เอสจีเอส ยไูนเต็ด  คิงดอม จ ำกดั และ บรษิัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
เป็นผูใ้หก้ำรรบัรอง 

พฤศจิกำยน 2557 : บรษิัทท ำกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 160 ลำ้นบำท เมื่อวนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2557 โดยกำรออก
หุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 4,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท ใหแ้ก่กลุ่มนกัลงทนุที่ไม่มี
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ควำมเก่ียวขอ้งเพื่อน ำเงินท่ีไดจ้ำกกำรเพิ่มทนุไปท ำกำรซือ้หุน้สำมญัของบรษิัท สยำม ทีซ ี
เทคโนโลยี จ ำกดั 

 : บรษิัทท ำกำรซือ้หุน้สำมญัของบรษิัท สยำม ทีซี เทคโนโลยี จ ำกดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของ
ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ 20 ลำ้นบำท จำกกลุ่มตระกลูรตันกมลพร เมื่อวนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 
2557 เพื่อท ำกำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มบรษิัท 

ปี 2558 

ปี 2558 : บรษิัทท ำกำรขยำยธุรกจิไปยงัธุรกิจกำรใหบ้รกิำรจดัเก็บเอกสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ โดย
มุ่งเนน้ในกำรใหบ้รกิำรสแกนเอกสำรแก่องคก์รตำ่งๆ (Document Digitization) รวมถงึกำรจดัท ำ
สำรบญัเพื่อควำมสะดวกในกำรคน้หำ (Document Indexing) เพื่อเป็นกำรรองรบักำร
เปล่ียนแปลงของธุรกิจและลดควำมเส่ียงจำกกำรท่ีองคก์รตำ่งๆมแีนวโนม้ลดกำรใชก้ระดำษและ
เปล่ียนเอกสำรต่ำงๆใหอ้ยู่ในรูปแบบดิจิทลัมำกขึน้ 

ปี 2559 

มีนำคม 2559 : ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2559 จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 28 มีนำคม 2559 ไดม้ีมตดิงันี ้

1. มีมติพิเศษใหแ้ปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั 

2. มีมตใิหเ้ปล่ียนแปลงมลูค่ำหุน้ท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัจำกหุน้ละ 5 บำท เป็นหุน้ละ 0.10 บำท 

3. มีมติพิเศษใหบ้รษิัทเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 200 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 
2,000 ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท 

4. มติอนมุตักิำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ประชำชนทั่วไปจ ำนวน 400 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ที่
ตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท 

5. มีมติอนมุตัิใหน้ ำหุน้สำมญัของบรษิัทจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

ธันวำคม 2559 : ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 2/2559 จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 21 ธันวำคม 2559 ไดม้ีมติดงันี ้

1. มีมตใิหเ้ปล่ียนแปลงมลูค่ำหุน้ท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัจำกหุน้ละ 0.10 บำท เป็นหุน้ละ 0.50 
บำท 

2. มีมตยิกเลิกมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ที่เก่ียวขอ้งกบักำรเสนอขำยหุน้เพิ่มทนุต่อประชำชนทั่วไป 
(IPO) กำรน ำหุน้สำมญัเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์ เอ็ม เอ 
ไอ (mai) แลว้จึงมมีติอนมุตัิวำระดงักล่ำวใหม่อีกครัง้ เนื่องจำกมตดิงักล่ำวก ำลงัจะมีอำยคุรบ
ก ำหนด 1 ปี ดงันี ้

2.1 มติอนมุตักิำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ประชำชนทั่วไปจ ำนวน 80 ลำ้นหุน้ มลู
ค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

2.2 มีมติอนมุตัิใหน้ ำหุน้สำมญัของบรษิัทจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 
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ปี 2560 

พฤษภำคม 2560 : บรษิัทไดร้บัใบรบัรองระบบบรหิำรคณุภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001:2005 และ ISO 
14001:2015 ส ำหรบักำรขำย กำรตลำด กำรติดตัง้ กำรผลิต และกำรใหบ้รกิำรหลงักำรขำยเครื่อง
ถ่ำยเอกสำร โดยบรษิัท เอสจเีอส ยไูนเต็ด  คิงดอม จ ำกดั และ บรษิัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) 
จ ำกดั เป็นผูใ้หก้ำรรบัรอง 

มิถนุำยน 2560 : บรษิัทย่อยไดร้บัใบรบัรองระบบบรหิำรคณุภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001:2005 ส ำหรบักำร
ออกแบบและก่อสรำ้งโครงกำรน ำ้บนผิวดินซึง่รวมถึงกำรใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำและตดิตัง้ โดย
บรษิัท เอสจีเอส ยไูนเต็ด  คิงดอม จ ำกดั และ บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นผูใ้หก้ำร
รบัรอง 

ปี 2561  

เมษำยน 2561 : บรษิัทย่อยไดเ้ขำ้รว่มก่อตัง้กจิกำรคำ้รว่ม (Consortium) กบับรษิทัท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้ง 2 บรษิัท 
เพื่อเขำ้ด ำเนินโครงกำรก่อสรำ้งระบบกำรจดักำรขยะเพื่อผลิตเป็นเชือ้เพลงิ (Refuse Derived 
Fuel : RDF) และปุ๋ ยอินทรีย ์เทศบำลนครสมทุรปรำกำร เพื่อก่อสรำ้งอำคำร เครื่องจกัร อปุกรณ ์
และระบบควบคมุระบบคดัแยกขยะเพื่อผลิตเป็นเชือ้เพลงิ และปุ๋ ยอินทรีย ์ มลูคำ่โครงกำรทัง้สิน้ 
315.71 ลำ้นบำท โดยบรษิัทยอ่ยมีส่วนแบง่รำยไดจ้ำกโครงกำรดงักล่ำวในสดัส่วนรอ้ยละ 54 
ของมลูคำ่โครงกำรรวม 

กรกฎำคม 2561 : บรษิัทไดท้ ำกำรขยำยกำรด ำเนินงำนไปยงัธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบไดรฟ์ทรู (Drive-
Thru) และระบบขำยสินคำ้หนำ้รำ้น โดยบรษิัทไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยอยำ่งเป็น
ทำงกำรของระบบไดรฟ์ทรู ตรำสนิคำ้ HME 

ปี 2563 

พฤษภำคม 2563 : ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 2/2563 จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2563 ไดม้มีตดิงันี ้

1. มตอินมุตักิำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ประชำชนทั่วไปจ ำนวน 80 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ที่
ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

2. มีมติอนมุตัิใหน้ ำหุน้สำมญัของบรษิัทจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

กนัยำยน 2563 : ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 3/2563 จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 24 กนัยำยน 2563 ไดม้ีมตดิงันี ้

1. มีมตยิกเลิกมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ที่เก่ียวขอ้งกบักำรเสนอขำยหุน้เพิ่มทนุต่อประชำชนทั่วไป 
(IPO) กำรน ำหุน้สำมญัเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์ เอ็ม เอ 
ไอ (mai) แลว้จึงมีมติอนมุตัวิำระดงักลำ่วใหม่อีกครัง้ เนื่องบรษิทัมีควำมประสงคท์ี่จะเพิ่มทนุ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ จึงตอ้งท ำกำรลดทนุจดทะเบยีนส ำหรบักำรเสนอ
ขำยหุน้เพิม่ทนุต่อประชำชนทั่วไปก่อน จึงจะสำมำรถท ำกำรเพิม่ทนุได ้

2. มีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทลดทนุจดทะเบียนเป็น 160 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 320 
ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที่ 2 หนำ้ 13 

3. มีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 220 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 
440 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

4. มีมติอนมุตัิใหอ้อกและเสนอขำยหุน้สำมญัผูถื้อหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถือหุน้จ ำนวน 40 ลำ้น
หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

5. มติอนมุตักิำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ประชำชนทั่วไปจ ำนวน 80 ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่
ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

6. มีมติอนมุตัิใหน้ ำหุน้สำมญัของบรษิัทจดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

ธันวำคม 2563 : บรษิัทไดท้ ำกำรลงนำมในบนัทึกขอ้ตกลงควำมรว่มมือทำงวชิำกำร รว่มกบัสถำบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลำ้เจำ้คณุทหำรลำดกระบงั โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนควำมรูใ้นกระบวนกำร
ท ำงำนและรว่มกนัพฒันำซอฟทแ์วร ์ และ/หรือ ผลิตภณัฑอ์ื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรเอกสำร
และขอ้มลูดิจิทลั รวมไปถึงระบบ Workflow, Data Analytic และเทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้ง และ
ส่งเสรมิใหเ้กิดกลไกในกำรสรำ้งบคุลำกรท่ีมีควำมพรอ้มในกำรท ำงำนใหก้บัอตุสำหกรรม
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 

บรษิัทแบ่งกำรด ำเนินงำนโดยบรษิัทด ำเนินธรุกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถำ่ยเอกสำร เครื่องพิมพ ์
และระบบจดักำรเอกสำรครบวงจร และบรษิัทย่อยคือ บรษิัท สยำม ทีซี เทคโนโลยี จ ำกดั  ด ำเนินธุรกิจใหบ้รกิำรและรบัเหมำ
วิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีแก่หน่วยงำนรำชกำรตำ่งๆ โดยมีโครงสรำ้งกำรถือหุน้ของกลุ่มบรษิัท ดงันี ้

 แผนภำพแสดงโครงสรำ้งกลุ่มบรษิัท บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 บริษัทย่อย 

บรษิัท สยำม ทีซี เทคโนโลยี จ ำกดั เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 22 กมุภำพนัธ ์2549 โดยกลุ่มตระกลู
รตันกมลพร และต่อมำบรษิัทไดท้ ำกำรซือ้หุน้ของบรษิัท สยำม ทีซี เทคโนโลยี จ ำกดั เป็นบรษิัทย่อยเมื่อวนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 
2557 โดยบรษิัทถือหุน้สำมญัในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ทัง้สิน้ 20 ลำ้นบำท โดยบรษิัทย่อย
ด ำเนินธุรกิจใหบ้รกิำรและรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ โดยมุ่งเนน้ในโครงกำร

บริษัท ดทิโต้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

 

บรษิัท สยำม ทีซี เทคโนโลยี จ ำกดั  

รอ้ยละ 99.99 
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ที่มีเทคโนโลยีที่เป็นนวตักรรม (Innovation) และเป็นเทคโนโลยีเฉพำะทำง เช่น ศนูยด์ำรำศำสตร ์ พิพิธภณัฑ ์ ระบบโทรมำตร 
หรือระบบเตือนภยัล่วงหนำ้ (Early Warning) เป็นตน้ 

 

1.4 ความสัมพนัธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ใหญ่ของบริษทั 

 กลุ่มตระกลูรตันกมลพร ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัท โดยถือหุน้ในบรษิัทในสดัสว่นรอ้ยละ 87.50 มีกำรถือหุน้ใน
บรษิัทท่ีด ำเนินธุรกิจต่ำงๆ เช่น ธรุกิจใหเ้ชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ธุรกิจดำ้นกำรกำรก่อสรำ้งระบบประปำบำดำล ธุรกิจดำ้นระบบ
บ ำบดัน ำ้ เป็นตน้ 

 ในอดีต กลุ่มตระกลูรตันกมลพรไดท้ ำกำรจดัตัง้บรษิัทต่ำงๆเพื่อด ำเนินกิจกำรเก่ียวกบัเครื่องถำ่ยเอกสำรและระบบ
จดักำรเอกสำร ซึ่งนอกเหนือจำกบรษิัท ดงันี ้

1. บรษิัท ดิทโต ้เทค จ ำกดั 

บรษิัท ดิทโต ้ เทค จ ำกดั ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 30 ตลุำคม 2550 โดยมีจดุมุ่งหมำยใหเ้ช่ำและใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำและ

ซ่อมแซมเครื่องถำ่ยเอกสำรใหแ้ก่กลุ่มลกูคำ้ศนูยถ์ำ่ยเอกสำร ซึง่หลงัจำกกำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มบรษิัทเพื่อท ำกำร

ปรบัภำพลกัษณอ์งคก์รและโครงสรำ้งธุรกิจ โดยก่อตัง้บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั ขึน้มำเมื่อปี 2550 จงึไดท้ ำ

กำรยำ้ยกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวจำกบรษิัท ดิทโต ้ เทค จ ำกดั มำยงั บรษิัท ดิทโต ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั ทัง้นีปั้จจบุนั 

บรษิัท ดิทโต ้เทค จ ำกดั ไดท้ ำกำรจดทะเบยีนเลิกกจิกำร แลว้เมื่อวนัท่ี 5 กมุภำพนัธ ์2558 

 

2. บรษิัท ดิทโต ้เวิลด ์จ ำกดั 

บรษิัท ดิทโต ้ เวิลด ์จ ำกดัก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 27 มกรำคม 2546 โดยมีจดุมุง่หมำยเพื่อด ำเนินกิจกำรศนูยถ์ำ่ยเอกสำร

ใหแ้ก่ลกูคำ้ทั่วไป ซึ่งหลงัจำกกำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มบรษิัทเพื่อท ำกำรปรบัภำพลกัษณอ์งคก์รและโครงสรำ้งธุรกจิ 

โดยก่อตัง้บรษิัท ดิทโต ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั ขึน้มำเมื่อปี 2550 บรษิัทมคีวำมเห็นว่ำธุรกิจดงักล่ำวไม่เหมำะสมกบั

กำรด ำเนินงำนของบรษิัท บรษิัท ดิทโต ้เวิลด ์จ ำกดัจึงไดท้ ำกำรหยดุกำรด ำเนินกำรเชงิพำณิชยต์ัง้แต่ปี 2551 เป็นตน้

มำ ทัง้นี ้ ปัจจบุนับรษิัท ดิทโต ้ เวิลด ์จ ำกดั ไดท้ ำกำรจดทะเบียนหยดุประกอบกจิกำรชั่วครำว กับกรมสรรพำกรแลว้ 

เมื่อวนัท่ี 24 มีนำคม 2558 

 

3. บรษิัท ดิทโต ้อีสท ์จ ำกดั 

บรษิัท ดิทโต ้อีสท ์จ ำกดั ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 18 มีนำคม 2542 โดยมีจดุมุง่หมำยเพื่อจ ำหนำ่ยเครือ่งถ่ำยเอกสำรและ
ใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ในภำคตะวนัออก ซึ่งหลงัจำกกำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มบรษิัทเพื่อท ำกำรปรบัภำพลกัษณอ์งคก์รและ
โครงสรำ้งธุรกจิ จึงไดท้ ำกำรยำ้ยกำรด ำเนินงำนดงักลำ่วจำกบรษิัท ดิทโต ้ อีสท ์ จ ำกดั มำยงั บรษิัท สยำม รอยลั 
อินดสัตรี ้ จ ำกดั ทัง้นี ้ ปัจจบุนับรษิัท ดิทโต ้ อีสท ์ จ ำกดั ไดท้ ำกำรจดทะเบียนหยดุประกอบกิจกำรชั่วครำว กบั
กรมสรรพำกรแลว้ แลว้เมื่อวนัท่ี 21 เมษำยน 2558 
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นอกจำกนี ้กลุ่มตระกลูรตันกมลพร ยงัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบรษิัทที่อำจมคีวำมขดัแยง้กบับรษิัท โดยไดม้ีมำตรกำรป้องกนั
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ดงันี ้

 

1. บรษิัท ทรี ศนูยอ์จัฉรยิะแห่งปัญญำ จ ำกดั (ชื่อเดมิ บรษิัท บี พี พี สเตชนัเนอรี่ จ ำกดั) 

บรษิัท ทรี ศนูยอ์จัฉรยิะแห่งปัญญำ จ ำกดั (ชื่อเดมิ บรษิัท บี พี พี สเตชนัเนอรี่ จ ำกดั) ก่อตัง้ขึน้เมื่อ 17 เมษำยน 
2539 เพื่อด ำเนนิธุรกิจจ ำหน่ำยเครื่องเขยีนและใหบ้รกิำรถำ่ยเอกสำร ในอ ำเภอบำ้นบงึ จงัหวดัชลบรีุ โดยนำยธีระธัช 
รตันกมลพร และนำยธีระธัช รตันกมลพร และบตุรอีก 3 คน ถือหุน้รวมกนัในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน
และช ำระแลว้ ซึง่ในปี 2555 ไดห้ยดุกำรด ำเนินธุรกจิจ ำหน่ำยเครื่องเขยีนและใหบ้รกิำรถำ่ยเอกสำร และไดท้ ำกำร
ขำยสินคำ้คงเหลือและเครื่องถำ่ยเอกสำรทัง้หมดแลว้ในปี 2558 ซึง่ปัจจบุนัไดเ้ปล่ียนกำรด ำเนินงำนไปยงัธุรกิจ
ใหบ้รกิำรหอ้งประชมุ หอ้งสมันำ และพืน้ท่ีส ำหรบักำรกวดวชิำ โดยบรษิัท ทรี ศนูยอ์จัฉรยิะแห่งปัญญำ จ ำกดั (ในชื่อ
เดิม คือ บรษิัท บี พี พี สเตชนัเนอร่ี จ ำกดั ในขณะนัน้) ไดม้ีกำรลงนำมในหนงัสือใหค้  ำรบัรองที่จะไม่ด ำเนินธุรกิจ
แข่งขนักบับรษิัทและบรษิัทย่อย ในธุรกิจเก่ียวกบักำรใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถำ่ยเอกสำร 
เครื่องพมิพ ์ และระบบจดักำรเอกสำร และธุรกจิใหบ้รกิำรและรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของ
หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ เช่น ระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑ ์ระบบโทรมำตร ระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำร เป็น
ตน้ หรือธุรกรรมที่อำจเป็นกำรแขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิัทหรือบรษิทัย่อย ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 

2. บรษิัท โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชั่น จ ำกดั 

บรษิัท โรลล่ิง คอนเซปต ์ อินโนเวชั่น จ ำกดั เป็นบรษิัทท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคมุของกลุ่มตระกลูรตันกมลพร โดยนำย  
ธีระชยั รตันกมลพร และนำยฐกร รตันกมลพร ถือหุน้อยู่ในบรษิทั โรลล่ิง คอนเซปต ์ อินโนเวชั่น จ ำกดั รวมกนัใน
สดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ โดยด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรวศิวกรรมและรบัเหมำงำน
โครงกำรระบบประปำบำดำลใหแ้ก่หน่วยงำนรำชกำรตำ่งๆ 

ในปี 2557 บรษิัทย่อย ไดล้งนำมในสญัญำคำ้รว่ม (Consortium) รว่มกบับรษิัท โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชั่น จ ำกดั 
และบรษิัทท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งอกี 2 บรษิัท ในกำรเขำ้ประกวดรำคำจำ้ง โครงกำรอำคำรบรหิำรเชิงบรูณำกำร 1 
หลงั ซึ่งมีกำรระบใุนสญัญำวำ่บรษิัทย่อยจะรบัผิดชอบในดำ้นเทคโนโลยีภำยอำคำรต่ำงๆ เช่น ระบบถ่ำยทอดภำพ
และเสียง ระบบพลงังำนแสงอำทิตย ์ ระบบกลอ้งวงจรปิด ระบบส่ือสำรประชำสมัพนัธ ์ เป็นตน้ และบรษิัท โรลล่ิง 
คอนเซปต ์ อินโนเวชั่น จ ำกดั รบัผิดชอบในดำ้นงำนวศิวกรรมโครงสรำ้งประกอบอำคำรทัง้หมดโดยบรษิัทและบรษิัท
ย่อยไม่มีนโยบำยที่จะเขำ้ท ำสญัญำคำ้รว่มกบับรษิัท โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชั่น จ ำกดัอีกในอนำคต 

ทัง้นี ้บรษิัท โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชั่น จ ำกดั ไดม้ีกำรลงนำมในหนงัสือใหค้  ำรบัรองที่จะไม่ด  ำเนินธุรกิจแข่งขนักบั
บรษิัทและบรษิัทย่อย ในธุรกิจเก่ียวกบักำรใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์ และ
ระบบจดักำรเอกสำร และธุรกิจใหบ้รกิำรและรบัเหมำวศิวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำร
ต่ำงๆ เช่น ระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑ ์ระบบโทรมำตร ระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำร เป็นตน้ หรือธุรกรรมที่
อำจเป็นกำรแขง่ขนักบัธุรกิจของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย ไมว่่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 
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3. บรษิัท กรีน วอเตอร ์เอ็นจิเนยีริ่ง จ ำกดั  

บรษิัท กรนี วอเตอร ์ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ำกดั เป็นบรษิัทที่อยู่ภำยใตก้ำรควบคมุของกลุ่มตระกลูรตันกมลพร โดยนำยฐกร 
รตันกมลพร และนำยชยัทดั กลุโชควณิช เป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม โดยนำยฐกร รตันกมลพร และนำยธีระชยั 
รตันกมลพร ถือหุน้อยู่ในบรษิัท กรนี วอเตอร ์เอ็นจิเนยีริง่ จ ำกดั รวมกนัในสดัส่วนรอ้ยละ 80.00 ของทนุจดทะเบยีน
และช ำระแลว้ และนำยชยัทดั กลุโชควณิช ถือหุน้อยูใ่นบรษิัท กรนี วอเตอร ์ เอ็นจเินยีริ่ง จ ำกดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 
10.00 ของทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ โดยด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรวิศวกรรมและรบัเหมำงำนโครงกำรระบบประปำ
บำดำลใหแ้ก่หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ และน ำเขำ้อปุกรณด์ำ้นน ำ้ อปุกรณค์วบคมุประตนู ำ้ อปุกรณว์ดัน ำ้และเครื่อง
ผสมน ำ้โซดำสปำส ำหรบัควำมสวยควำมงำม  โดยบรษิัท กรีน วอเตอร ์เอ็นจิเนียริง่ จ ำกดั ไดม้กีำรลงนำมในหนงัสือ
ใหค้  ำรบัรองที่จะไม่ด ำเนินธุรกิจแขง่ขนักบับรษิัทและบรษิัทย่อย ในธุรกิจเก่ียวกบักำรใหเ้ช่ำ จ ำหนำ่ย และใหบ้รกิำร
ดำ้นเครื่องถำ่ยเอกสำร เครื่องพิมพ ์ และระบบจดักำรเอกสำร และธุรกิจใหบ้รกิำรและรบัเหมำวศิวกรรมดำ้น
เทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ เช่น ระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑ ์ ระบบโทรมำตร 
ระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำร เป็นตน้ หรือธุรกรรมที่อำจเป็นกำรแข่งขนักบัธรุกจิของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย ไมว่่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 

4. บรษิัท เกทเวย ์กรีน จ ำกดั 

บรษิัท เกทเวย ์ กรีน จ ำกดั ก่อตัง้ขึน้เมื่อ 11 มกรำคม 2553 เพื่อด ำเนินธุรกิจน ำเขำ้หมกึพิมพส์ ำหรบัเครือ่งถ่ำย
เอกสำรและเครื่องพิมพใ์หแ้ก่บรษิัท โดยนำงสำวภรกำนต ์ รตันกมลพร เป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม และนำงสำว
ภรกำนต ์รตันกมลพร และนำงระพี รตันกมลพร ถือหุน้รวมกนัในสดัส่วนรอ้ยละ 75.00 ของทนุจดทะเบียนและช ำระ
แลว้ ซึ่งในปี 2558 ไดท้ ำกำรยตุิกำรด ำเนินธุรกิจน ำเขำ้หมกึพมิพส์ ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพมิพ ์ โดย
เปล่ียนมำด ำเนินงำนดำ้นจดัจ ำหนำ่ยผลิตภณัฑเ์พื่อสขุภำพ เช่น น ำ้มนัมะกอก เป็นตน้ และปัจจบุนัมิไดด้  ำเนินธุรกิจ
เชงิพำณิชยแ์ต่อย่ำงใด โดยบรษิทั เกทเวย ์ กรีน จ ำกดั ไดม้ีกำรลงนำมในหนงัสือใหค้  ำรบัรองที่จะไม่ด ำเนินธุรกจิ
แข่งขนักบับรษิัทและบรษิัทย่อย ในธุรกิจเก่ียวกบักำรใหเ้ชำ่ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถำ่ยเอกสำร 
เครื่องพมิพ ์ และระบบจดักำรเอกสำร และธุรกิจใหบ้รกิำรและรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของ
หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ เช่น ระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑ ์ระบบโทรมำตร ระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำร เป็น
ตน้ หรือธุรกรรมที่อำจเป็นกำรแขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิัทหรือบรษิทัย่อย ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 

5. บรษิัท อำรย์ ูเทคโนโลยี จ ำกดั 

บรษิัท อำรย์ ู เทคโนโลยี จ ำกดั ปัจจบุนั เป็นบรษิัทท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคมุของกลุ่มตระกลูรตันกมลพร โดยนำยธีระ
ชยั รตันกมลพร เป็นกรรมกำรผูม้อี  ำนำจลงนำม และถือหุน้อยู่ใน บรษิัท อำรย์ ู เทคโนโลยี จ ำกดั ในสดัส่วนรอ้ย
ละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ โดยในอดตีก่อตัง้โดยอดีตผูบ้รหิำรของบรษิัท โรลล่ิง คอนเซปต ์ อนิ
โนเวชั่น จ ำกดั เพื่อด ำเนินธุรกิจใหบ้รกิำรวศิวกรรมและรบัเหมำงำนโครงกำรระบบประปำบำดำลใหแ้ก่หน่วยงำน
รำชกำรต่ำงๆ และจ ำหน่ำยเครื่องครุภณัฑป์ระเภทชดุฝึกสอนในรูปแบบเครื่องเจำะ เครื่องกลงึ แกส่ถำบนักำรศกึษำ
ต่ำงๆ โดยในอดีต บรษิัท อำรย์ ู เทคโนโลยี จ ำกดั ไดท้ ำกำรซือ้ชดุฝึกสอนกำรซ่อมเครื่องถ่ำยเอกสำร จำกบรษิัท 
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สยำม รอยลั อินดสัตรี ้จ ำกดั และบรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อท ำกำรจ ำหนำ่ยใหแ้ก่ลกูคำ้ ซึง่รวมถึงบรษิัท 
สยำม ทีซี เทคโนโลยี จ ำกดั เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยใหแ้ก่สถำบนัศกึษำต่ำงๆ 

ต่อมำ ในวนัท่ี 28 เมษำยน 2560 นำยธีระชยั รตันกมลพร ไดท้ ำกำรซือ้หุน้ของบรษิัท อำรย์ ู เทคโนโลยี จ ำกดั 
ทัง้หมดจำกอดีตผูบ้รหิำรของบริษัท โรลล่ิง คอนเซปต ์ อินโนเวชั่น จ ำกดั เนื่องจำกเล็งเห็นวำ่มีกำรด ำเนินธุรกจิ
รบัเหมำงำนโครงกำรระบบประปำบำดำลใหแ้ก่หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ เช่นเดียวกบับรษิัท โรลล่ิง คอนเซปต ์ อิน
โนเวชั่น จ ำกดั โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อเป็นกำรขยำยศกัยภำพในธรุกิจดงักล่ำว และบรษิัท อำรย์ ูเทคโนโลยี จ ำกดั ได้
มีกำรลงนำมในหนงัสือใหค้  ำรบัรองที่จะไม่ด  ำเนินธุรกิจแขง่ขนักบับรษิัทและบรษิัทย่อย ในธุรกจิเก่ียวกบักำรใหเ้ชำ่ 
จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และระบบจดักำรเอกสำร และธุรกิจใหบ้รกิำรและรบัเหมำ
วิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหนว่ยงำนรำชกำรต่ำงๆ เช่น ระบบทอ้งฟำ้จ ำลองและพิพธิภณัฑ ์ระบบ
โทรมำตร ระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำร เป็นตน้ หรือธุรกรรมที่อำจเป็นกำรแข่งขนักบัธุรกิจของบรษิัทหรือบรษิัท
ย่อย ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 

6. บรษิัท อำรย์ ูแอสเซท ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั 

บรษิัท อำรย์ ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั เป็นบรษิัทท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคมุของกลุ่มตระกลูรตันกมลพร โดยนำย
ธีระชยั รตันกมลพร เป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม และถือหุน้อยูใ่นบรษิัท อำรย์ ูแอสเซท ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ โดยในอดีตบริษัทและบรษิัทย่อยท ำกำรเช่ำอำคำรส ำนกังำน
จำกบรษิัท อำรย์ ู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทที่อยู่ภำยใตก้ำรควบคมุของกลุ่มตระกลูรตันกมลพร 
ส ำหรบัเป็นส ำนกังำนใหญ่ของบรษิัทและบรษิัทย่อย และบรษิัทไดท้ ำกำรเชำ่อำคำรคลงัสินคำ้ภำยในซอยรำมค ำแหง 
118 ส ำหรบัเป็นพืน้ท่ีจดัเก็บ ตรวจสอบ และซ่อมสินคำ้ โดยสญัญำเช่ำส ำหรบัอำคำรส ำนกังำนและคลงัสินคำ้
ดงักล่ำว เป็นสญัญำระยะสัน้ โดยบรษิัทย่อยไดท้ ำกำรจำ่ยค่ำส่วนปรบัปรุงอำคำรส ำหรบัอำคำรส ำนกังำนดงักล่ำว
เป็นจ ำนวนเงิน 29.74 ลำ้นบำท และบรษิัทไดท้ ำกำรจ่ำยค่ำส่วนปรบัปรุงอำคำรส ำหรบัอำคำรคลงัสินคำ้ดงักลำ่ว
เป็นจ ำนวนเงิน 10.06 ลำ้นบำท เพื่อเป็นกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นระหวำ่งบรษิัท บรษิัทย่อย 
และบคุคลที่เก่ียวขอ้ง และสญัญำเชำ่ใหม้ีควำมโปรง่ใส บรษิัทและบรษิัทย่อยจึงท ำกำรขำยทรพัยสิ์นในส่วนของส่วน
ปรบัปรุงอำคำรของอำคำรส ำนกังำนและคลงัสินคำ้ดงักลำ่วใหแ้กบ่รษิัท อำรย์ ู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั ดว้ย
มลูค่ำเทำ่กบั 22.78 ลำ้นบำท และ 9.32 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่เท่ำกับมลูคำ่ทำงบญัชี ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2558 
และบรษิัทท ำกำรเชำ่อำคำรส ำนกังำนดงักล่ำวจำกบรษิัท อำรย์ ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั โดยเป็นสญัญำเช่ำ
ระยะยำวเป็นเวลำ 30 ปี ซึ่งมีอตัรำคำ่เช่ำเป็นไปตำมรำคำประเมินของผูป้ระเมินรำคำที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ และท ำกำรซือ้อำคำรท่ีดินพรอ้มคลงัสินคำ้ขำ้งตน้
จำกบรษิัท อำรย์ ู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์ จ ำกดั  ในรำคำเทำ่กบัรำคำประเมินจำกผูป้ระเมินรำคำซึ่งไดร้บัควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ โดยธุรกรรมระหวำ่งบรษิัท บรษิัทย่อย และบรษิทั 
อำรย์ ูแอสเซท ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั ตำมที่กล่ำวมำขำ้งตน้ทัง้หมดไดร้บัควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำร
ตรวจสอบครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัที่ 5 พฤศจกิำยน 2558 และไดร้บักำรอนมุตัจิำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 
2/2558 เมื่อวนัท่ี 5 พฤศจกิำยน 2558 และไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 20 
พฤศจิกำยน 2558 (กรุณำดรูำยละเอียดของสญัญำเช่ำระยะยำวดงักล่ำวไดใ้น ส่วนที ่2.2 ข้อ 5 ทรัพยส์ินทีใ่ช้ใน
การประกอบธุรกิจ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 
 

ส่วนที ่2 
บริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์

 
 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 1 

ส่วนที ่2 บริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์
ส่วนที ่2.1 

วัตถุประสงคก์ำรใช้เงนิ 

 
 

ชื่อบรษิัทภำษำไทย   : บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ชื่อบรษิัทภำษำองักฤษ  : Ditto (Thailand) Public Company Limited 
เลขทะเบียนบรษิัทท่ี  : 0107559000150 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ : ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรดำ้นระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร เครื่อง

ถ่ำยเอกสำร และเครื่องพิมพ ์อยำ่งครบวงจร (Document Management 
Solution) และรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของ
หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ 

ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่  : 235/1-3 ถนนรำษฎรพ์ฒันำ แขวงสะพำนสงู เขตสะพำนสงู กรุงเทพมหำนคร 
   10240 
ที่ตัง้ส ำนกังำนสำขำ 1  : 40 ถนนอดุมสขุ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250 
ที่ตัง้ส ำนกังำนสำขำ 2  : 2 หมู่ 2 ต ำบลคลองต ำหรุ อ ำเภอเมือง จงัหวดัชลบรุี 20000 
ที่ตัง้คลงัสินคำ้  : 8 ซอยรำมค ำแหง 118 แยก 42-2 ถนนรำมค ำแหง แขวงสะพำนสงู เขต

สะพำนสงู กรุงเทพมหำนคร 10240 
โทรศพัท ์    : 02-517-5555 
โทรสำร    : 02-517-5434 
Homepage   : http://www.dittothailand.com/ 
ทนุจดทะเบียน   : 220,00,000 บำท  
ทนุท่ีเรียกช ำระแลว้   : 180,00,000 บำท 
มลุค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ  : 0.50 บำท 

 
มีวตัถปุระสงคใ์นกำรน ำเงินท่ีไดจ้ำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทนุแก่ประชำชนเป็นครัง้แรกประมำณ 577.09 ลำ้น

บำท (ภำยหลงัหกัคำ่ใชจ้ำ่ยกำรเสนอขำย)  ไปใชด้งันี ้

วัตถุประสงคก์ำรใช้เงิน 
จ ำนวนเงินทีใ่ช้
โดยประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ระยะเวลำทีใ่ช้เงิน
โดยประมำณ 

รำยละเอียด 

1.  ลงทนุเพื่อขยำยศูนยก์ระจำยกำร
ใหบ้ริกำร (Service Distribution 
Center) ใหค้รอบคลมุทั่วประเทศ 

219.00 ไตรมำสที่ 3 ปี 2564 ถึง
ไตรมำสที่ 4 ปี 2565 

บ ริษั ท มี โค ร งก ำร ใน กำรล งทุ น ตั้ ง
ส  ำนักงำนศูนย์กระจำยกำรให้บริกำร 
(Service Distribution Center)ส ำ ห รับ
กำรให้บริกำรบริหำรจัดกำรระบบงำน 
(Business Process Outsourcing หรือ 
BPO) และระบบบริหำรจัดกำรเอกสำร
เพื่อให้สำมำรถท ำกำรตลำดครอบคลุม
กลุ่มลกูคำ้ในภูมิภำคต่ำงๆ โดยเฉพำะใน
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วัตถุประสงคก์ำรใช้เงิน 
จ ำนวนเงินทีใ่ช้
โดยประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ระยะเวลำทีใ่ช้เงิน
โดยประมำณ 

รำยละเอียด 

กลุ่มลูกค้ำหน่วยงำนท่ีมีข้อจ ำกัดท่ีไม่
สำมำรถน ำเอกสำรออกมำนอกพืน้ท่ีได ้
จึงจ ำเป็นต้องเข้ำไปให้บริกำรในพื ้นท่ี
สำขำขอ งลูกค้ำ  ซึ่ ง กำรขยำยศูนย์
กระจำยกำรให้บ ริกำรนั้น  จะท ำให้
สำมำรถครอบคลุมกำรให้บริกำรแก่
ลูกค้ำได้ทั่ วประเทศ และสร้ำงควำม
ได้เปรียบในกำรแข่งขัน โดยมีแผนท่ีจะ
ท ำกำรตั้งส  ำนักงำนศูนย์กระจำยกำร
ให้บริกำร จ ำนวน 9 แห่ง โดยใช้เงิน
ลงทุนแห่งละประมำณ 21 ลำ้นบำท และ
ซอฟท์แวร์ระบบบริหำรจัดกำรเอกสำร
และควบคุมกำรด ำเนินงำนของทุกศูนย์
กระจำยกำรใหบ้ริกำร ประมำณ 30 ลำ้น
บำท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิน้ประมำณ 
219 ลำ้นบำท 

2.  โครงกำรลงทนุพฒันำระบบบริหำร
จดักำรเอกสำรส ำหรบัใหบ้ริกำรบน
ระบบคลำวด ์

50.00 ไตรมำสที่ 3 ปี 2564 ถึง
ไตรมำสที่ 4 ปี 2565 

บริษัทมีกำรวำงแผนท่ีจะพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรเอกสำรเพื่อให้บริกำรบน
ระบบคลำวด ์ในลักษณะกำรให้บริกำร
ใน ด้ ำ น ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์  (Software as a 
Service ห รื อ  SAAS) ซึ่ ง ผู้ ใช้ บ ริ ก ำ ร
สำมำรถท ำกำรเขำ้สู่ระบบบริหำรจัดกำร
เอกสำรของบริษัทบนระบบคลำวด ์โดย
บริษัทมีกำรวำงแผนเงินลงทุนในกำร
พัฒ นำระบบบริหำรจัดกำรเอกสำร
ข้ำ งต้ น ป ระม ำณ  50 ล้ ำนบ ำท  ซึ่ ง
ประกอบด้วยค่ำบุคลำกรในกำรพัฒนำ
ซอฟท์แวร ์ฮำรด์แวรแ์ละอุปกรณ์ต่ำงๆ 
รวมถึงค่ำลิขสิทธิ์ซอฟท์แวรท่ี์จ ำเป็นใน
กำรพฒันำ 

3. ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน 308.09 ภำยในปี 2565  
รวม 577.09   
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2. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ ์
 

2.1 โครงสร้างรายได้ของการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ ์

กำรประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถแบ่งออกตำมประเภทของกำรด ำเนินธุรกิจเป็น  3 ธุรกิจหลกั 
ไดแ้ก่ 1) ธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรระบบบริหำรจัดกำรเอกสำร 2) ธุรกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรดำ้นเครื่องถ่ำย
เอกสำร เครื่องพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆ และ 3) ธุรกิจใหบ้ริกำรและรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำร
ของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ โดยโครงสรำ้งรำยไดต้ำมแต่ละประเภทของกำรด ำเนินธุรกิจในงวดปี 2560 ถึงปี 2563 มีสดัส่วน
รำยไดด้งันี ้    

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

รายได ้
ด าเนินการ

โดย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
1. ธุรกจิจ าหน่ายและให้บริการ

ระบบบริหารจัดการเอกสาร 
         

- ใหบ้ริกำรบริหำรจดักำรระบบงำน บริษัทและ
บริษัทย่อย 

52.65 9.69 57.53 13.53 35.24 4.55 76.44 7.74 

- จ ำหน่ำยระบบบริหำรจดักำร
เอกสำร 

บริษัทและ
บริษัทย่อย 

31.67 5.83 6.04 1.42 4.92 0.63 0.55 0.06 

- โครงกำรระบบบริหำรจดักำร
เอกสำร 

บริษัทและ
บริษัทย่อย 

7.36 1.35 10.84 2.55 192.80 24.88 308.10 31.18 

2. ธุรกจิให้เช่า จ าหน่าย และ
ให้บริการด้านเคร่ืองถ่าย
เอกสาร เคร่ืองพิมพ ์และ
สินค้าเทคโนโลยีอ่ืนๆ 

 
 
 

        

- ใหบ้ริกำรเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร บริษัท 177.55 32.69 173.73 40.86 168.38 21.72 137.33 13.90 

- จ ำหน่ำยเครื่องถ่ำยเอกสำรและ
เครื่องพมิพ ์

บริษัท 14.20 2.61 12.64 2.97 7.29 0.94 6.01 0.61 

- จ ำหน่ำยหมึกพิมพ ์กระดำษและ
อะไหล่ส ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำร
และเครื่องพิมพ ์

บริษัท 24.91 4.59 27.22 6.40 20.97 2.71 14.56 1.47 

- ใหบ้ริกำรบ ำรุงรกัษำเครื่องถ่ำย
เอกสำรและเครื่องพิมพ ์

บริษัท 10.23/2 1.88 7.42 1.74 7.09 0.91 6.48 0.66 

- จ ำหน่ำยสินคำ้เทคโนโลยีและสินคำ้
อื่นๆ และกำรใหบ้ริกำรอื่นๆ 

บริษัทและ
บริษัทย่อย 

27.48 5.06 44.85 10.55 95.03 12.26 134.53 13.61 

3. ธุรกจิรับเหมาวิศวกรรมด้าน
เทคโนโลยีส าหรับโครงการ
ของหน่วยงานราชการต่างๆ 

 
 

        

- ระบบทอ้งฟำ้จ ำลองและพิพธิภณัฑ ์ บริษัทย่อย 11.31 2.08 19.24 4.53 158.64 20.47 82.50 8.35 

- ระบบโทรมำตร บริษัทย่อย - 0.00 - 0.00 - 0.00 118.16 11.96 
- ระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำร บริษัทย่อย 176.39 32.48 61.26 14.41 33.10 4.27 0.00 0.00 
- โครงกำรประเภทอื่นๆ บริษัทย่อย 3.52 0.65 1.54 0.36 49.57 6.40 101.63 10.28 
รวมรายได้จากการขายและบริการ  537.26 98.92 422.31 99.34 773.02 99.74 986.29 99.81 
รำยไดอ้ื่น1/  5.87 1.08 2.82 0.66 2.04 0.26 1.89 0.19 
รายได้รวม  543.13 100.00 425.13 100.00 775.06 100.00 988.18 100.00 

หมายเหตุ : 1/ รำยไดอ่ื้น ประกอบดว้ยก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลบั (Sale and Leaseback) ส ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำร โดยเป็นกำรขำยเครื่องถ่ำยเอกสำร
ใหแ้ก่สถำบนักำรเงินและท ำสญัญำเชำ่ทำงกำรเงินกลบัมำใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มี
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ก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลบัเท่ำกบั 2.45 ลำ้นบำท 0.97 ลำ้นบำท 0.65 ลำ้นบำท และ 0.36 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั นอกจำกนี ้บริษัทและ
บริษัทย่อยยงัมีรำยไดอ่ื้นจำกดอกเบีย้รบั ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน  และก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ิน เป็นตน้ ทัง้นี ้ รำยไดอ่ื้นในส่วน
ของค่ำส่วนลดรบัยอดซือ้ ไดร้บักำรจดัประเภทใหม่ในปี 2562 และปี 2563 โดยปรบัจำกรำยไดอ่ื้น ไปสทุธิกบัยอดตน้ทนุบริกำร 

2/     ในปี 2560 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำ้นกำรพิมพเ์อกสำร 0.85 ลำ้นบำท 

 

โดยลกัษณะกำรด ำเนินงำนของแต่ละประเภทธุรกิจหลกั มีรำยละเอียด ดงันี ้

2.2 ลักษณะของผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

2.2.1 ธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร 

บรษิัทไดเ้ริ่มด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรตัง้แต่ปี 2554 เป็นตน้มำ โดยเริ่มจำกกำร
จ ำหน่ำยโปรแกรมบรหิำรจดักำรเอกสำร และไดข้ยำยไปยงัใหบ้รกิำรสแกนเอกสำร (Document Digitization) รวมถึงกำรจดัท ำ
สำรบญัเพื่อควำมสะดวกในกำรคน้หำ (Document Indexing) จนถึงกำรใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรระบบงำน (Business 
Process Outsourcing) ตัง้แตปี่ 2558 เป็นตน้มำ บรษิัทไดเ้ล็งเห็นถงึควำมส ำคญัและมุง่เนน้ในกำรขยำยธุรกจิระบบบรหิำร
จดักำรเอกสำรเป็นหลกั ซึง่ระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรนัน้ นอกจำกจะสำมำรถลดค่ำใชจ้่ำยในดำ้นกระดำษ หมึกพิมพ ์ และ
วสัดสิุน้เปลืองอื่นๆแลว้ ยงัสำมำรถท ำกำรจดัเก็บ คน้หำ และสำมำรถน ำเอกสำรและ/หรือขอ้มลูไปใชใ้นกำรด ำเนินกำรหรือท ำ
กำรวเิคระหไ์ดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ซึ่งสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพใหแ้ก่องคก์รต่ำงๆไดใ้นระยะยำว บรษิัทจึงใหค้วำมส ำคญัใน
กำรขยำยธุรกจิและท ำกำรตลำดส ำหรบัระบบจดักำรเอกสำรมำกขึน้ 

จำกนัน้ในปี 2562 บรษิัทย่อยไดข้ยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรเช่นเดียวกบั
บรษิัท เพื่อสรำ้งโอกำสในกำรขยำยฐำนลกูคำ้ในธุรกจิจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรไปยงักลุม่ลกูคำ้
หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆของบรษิทัย่อย โดยเมื่อบรษิัทยอ่ยไดร้บักำรวำ่จำ้งแลว้ จะท ำกำรว่ำจำ้งบรษิัทใหเ้ป็นผูร้บัจำ้งชว่งใน
กำรด ำเนินกำร โดยมีบคุลำกรของบรษิัทย่อยเป็นผูป้ระสำนงำนในโครงกำรนัน้ๆ 

โดยในกำรจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรของบรษิัทนัน้ บรษิัทมุง่เนน้ในกำรบรกิำรจดักำรเอกสำร
และขอ้มลูในองคก์รอยำ่งครบวงจร (Document and Data Management Solution) ครอบคลมุตัง้แต่กำรแปลงเอกสำรหรือ
ขอ้มลูประเภทอื่นๆ ใหอ้ยูใ่นรูปแบบดิจิทลั (Document Digitization) จดัท ำสำรบญัเพื่อควำมสะดวกในกำรคน้หำ (Document 
Indexing) แลว้ท ำกำรจดัเก็บอยูใ่นระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร (Document Management Systems) หรือ ระบบจดักำรขอ้มลู
ในองคก์ร (Enterprise Content Management หรือ ECM) อีกทัง้ยงัสำมำรถน ำเอกสำร และ/หรือ ขอ้มลูดงักลำ่วไปด ำเนินกำร
ตำมกระบวนกำรท ำงำน (Workflow) ที่ผูใ้ชก้  ำหนด ไปจนถงึกำรบนัทึกรำยกำรในระบบบญัชี หรือระบบวำงแผนทรพัยำกร
องคก์ร (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) ของลกูคำ้ตำมที่ก ำหนด และยงัสำมำรถน ำขอ้มลูดงักลำ่วไปท ำกำร
วิเครำะหไ์ดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยสำมำรถสรุปเป็นแผนภำพไดด้งันี ้
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บรษิัทมีศกัยภำพในกำรจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรอยำ่งครบวงจร และมคีวำมยืดหยุ่นในกำร
จ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรตำมควำมตอ้งกำรท่ีแตกต่ำงกนัของลกูคำ้แต่ละรำย ตัง้แตเ่ครื่องมือสแกนเอกสำร ซอฟทแ์วรส์ ำหรบักำร
ควบคมุกำรสแกนเอกสำร อปุกรณฮ์ำรด์แวรต์ำ่งๆ (เช่น คอมพิวเตอร ์ระบบเครือข่ำย เซิฟเวอร ์เป็นตน้) ซอฟทแ์วรร์ะบบบรหิำร
จดักำรเอกสำร ซอฟทแ์วรว์ิเครำะหข์อ้มลูสถิติ (Data Analytic Systems) และซอฟทแ์วรร์ะบบสำรสนเทศต่ำงๆที่เก่ียวขอ้ง เชน่ 
ซอฟทแ์วรค์วำมมั่นคงและปลอดภยัทำงไซเบอร ์(Cyber Security) เพื่อป้องกนัควำมปลอดภยัของเอกสำรและขอ้มลูตำ่งๆ เป็น
ตน้ ไปจนถึงบคุลำกรในกำรสแกนเอกสำรหรือด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรของลกูคำ้ ซึง่กลุ่มลกูคำ้ของบรษิัทในธุรกิจจ ำหน่ำย
และใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร คือหนว่ยงำนเอกชนและหน่วยงำนรำชกำรที่มีกระบวนกำรท ำงำนประกอบดว้ย
เอกสำรจ ำนวนมำก รวมถึงหน่วยงำนท่ีมเีอกสำรที่มคีวำมส ำคญัหรือมีมลูค่ำสงูและตอ้งกำรจดัเก็บในรูปแบบดจิิทลั หรือ
ตอ้งกำรน ำขอ้มลูในเอกสำรจ ำนวนมำกไปด ำเนินกำรตำมทำงเดนิเอกสำรหรือขัน้ตอนท่ีก ำหนด เช่น ส ำนกังำนศำลยตุิธรรม 
บรษิัท หำ้งเซ็นทรลั ดีพำทเมนทส์โตร ์จ ำกดั หรือ สถำบนักำรเงิน เป็นตน้ โดยธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำร
เอกสำรของบรษิัท สำมำรถแบง่ตำมประเภทของสินคำ้และบรกิำรไดด้งันี ้

1) ใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรระบบงำน (Business Process Outsourcing) 
2) จ ำหน่ำยระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร 
3) โครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร 
 
ในปี 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรำยไดจ้ำกธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร จำกกลุม่ลกูคำ้

เอกชนและรำชกำร คดิเป็นส่วนรอ้ยละ 4.82 และรอ้ยละ 25.32 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรรวม ตำมล ำดบั และในปี 
2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรำยไดจ้ำกธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรจำกกลุ่มลกูคำ้เอกชนและ
รำชกำร คิดเป็นส่วนรอ้ยละ 4.20 และรอ้ยละ 34.84 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรรวม ตำมล ำดบั โดยลกัษณะกำร
ประกอบธุรกิจและรำยละเอียดของผลิตภณัฑแ์ละกำรใหบ้รกิำรแต่ละประเภทของสินคำ้และบรกิำร เป็นดงันี ้

 

1) ให้บริการบริหารจัดการระบบงาน (Business Process Outsourcing) 
เนื่องจำกบรษิัทเล็งเห็นโอกำสจำกที่หน่วยงำนตำ่งๆมีควำมสนใจในกำรจดัเก็บเอกสำรตำ่งๆใหอ้ยู่ในรูปแบบดิจิทลั

มำกขึน้ ในปี 2558 บรษิัทจึงไดข้ยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรระบบงำน (Business Process Outsourcing หรือ 
BPO) โดยจะมุ่งเนน้กำรใหบ้รกิำรรบับรหิำรงำนในกระบวนกำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรบรหิำรจดักำรเอกสำร และ/หรือ ขอ้มลูใน
รูปแบบดิจิทลั โดยใชร้ะบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเขำ้มำช่วยในกำรบรหิำรจดักำร ที่สำมำรถลดค่ำใชจ้ำ่ยหรือควำมซบัซอ้นใน
กำรท ำงำนใหแ้ก่ลกูคำ้ได ้ โดยในชว่งแรกบรษิัทเริม่จำกกำรใหบ้รกิำรกำรสแกนเอกสำรโดยมุง่เนน้ในกำรใหบ้รกิำรสแกน
เอกสำรและท ำกำรจดัเก็บขอ้มลูแก่องคก์รต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรรองรบักำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและลดควำมเส่ียงจำกกำร
ที่องคก์รตำ่งๆมีแนวโนม้ลดกำรใชก้ระดำษ โดยบรษิัทมีกำรใหบ้รกิำรกำรสแกนเอกสำรส ำหรบักำรจดัเก็บเอกสำรและขอ้มลูใน
รูปแบบดิจิทลั โดยท ำกำรจดัเกบ็เอกสำรดจิิทลัผ่ำนกำรสแกนใหเ้ป็นหมวดหมู่และจดัระบบหมนุเวียนเอกสำรตำมรูปแบบกำร
ท ำงำนของแต่ละองคก์รเพื่อใหส้ะดวกต่อกำรคน้หำและใชง้ำน ซึ่งสำมำรถประหยดัเวลำในกำรคน้หำและค่ำใชจ้่ำยในกำร
จดัเก็บเอกสำรดงักล่ำวได ้ ซึ่งระบบดงักล่ำวเหมำะส ำหรบัหน่วยงำนท่ีตอ้งใชเ้อกสำรจ ำนวนมำกและตอ้งท ำกำรจดัเก็บเป็น
หมวดหมู่ เช่น สถำบนักำรเงิน องคก์รขนำดใหญ่ หรือหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ เป็นตน้ โดยเอกสำรท่ีถกูสแกนจะถกูจดัเก็บใน
ระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร ทัง้ในระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรของหน่วยงำนของลกูคำ้เอง หรือซอฟทแ์วรท์ี่บรษิัทท ำกำร
จ ำหน่ำยและใหบ้รกิำร ซึ่งกลุ่มลกูคำ้เปำ้หมำยของบรษิัทคือหน่วยงำนทัง้รฐับำลและเอกชนท่ีตอ้งกำรเปล่ียนแปลงกำรจดัเก็บ
เอกสำรจำกรูปแบบกระดำษใหอ้ยู่ในรูปแบบดิจิทลั เช่น สถำบนักำรเงินต่ำงๆ เป็นตน้ 
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ตวัอย่ำงกำรใหบ้ริกำรกำรสแกนเอกสำรของบริษัท 

   
  บรษิัทสำมำรถใหบ้รกิำรกำรสแกนเอกสำรไดอ้ยำ่งครบวงจร ทัง้ในดำ้นซอฟตแ์วร ์เครื่องถ่ำยเอกสำรหรือเครื่องสแกน
เอกสำร รวมถึงสำมำรถจดัหำบคุลำกรในกำรด ำเนินกำร เช่น กำรสแกนเอกสำร หรือกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้ง เพื่อลดภำระ
ของลกูคำ้ทัง้ในดำ้นทรพัยำกรบคุคลและกำรบรหิำรงำน โดยบรษิัทจะท ำกำรศกึษำรำยละเอียดควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ เช่น 
ประเภทเอกสำร รูปแบบกำรจดัเก็บ เป็นตน้ แลว้จงึท ำกำรออกแบบขัน้ตอนในกำรปฏิบตัิงำนและทำงเดินของเอกสำร 
(Document Flow) เพื่อใหส้ำมำรถท ำกำรสแกนและจดัเก็บไดถ้กูตอ้งตำมที่ลกูคำ้แต่ละรำยตอ้งกำร โดยสำมำรถใหบ้รกิำรกำร
สแกนเอกสำรพเิศษ ที่ตอ้งมีควำมระมดัระวงัมใิหเ้อกสำรเสียหำยได ้รวมถงึมีกำรควบคมุคณุภำพของเอกสำรท่ีท ำกำรสแกนทัง้
โดยบคุลำกรของบรษิัทหรือรว่มกบักำรใชโ้ปรแกรมควบคมุกำรสแกนเอกสำรในกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่บรษิัท
พฒันำขึน้มำเอง เพื่อใหม้ั่นใจวำ่สำมำรถใหบ้รกิำรสแกนเอกสำรไดอ้ย่ำงถกูตอ้งและครบถว้น โดยหำกเอกสำรดงักล่ำวเป็น
เอกสำรลบั บรษิัทจะจดักำรใหม้ีกำรควบคมุควำมปลอดภยัในขัน้ตอนกำรท ำงำนเพื่อป้องกนัมใิหม้ีกำรรั่วไหลของขอ้มลูอีก
ดว้ย 
  ต่อมำ บรษิัทไดท้ ำกำรขยำยขอบเขตไปยงักำรบรกิำรใหค้รอบคลมุกำรน ำเอกสำร และ/หรือ ขอ้มลูที่จดัเก็บในรูปแบบ
ดิจิทัลไปส่งมอบหรือใชง้ำนตำมกระบวนกำรท ำงำนที่ก ำหนด (Workflow) โดยบริษัทจะท ำกำรตัง้ค่ำ (Configuration) หรือ
ปรบัแต่ง (Modification) ซอฟทแ์วรร์ะบบบรหิำรจดักำรเอกสำรใหเ้หมำะสมกบักระบวนกำรท ำงำนตำมควำมตอ้งกำรลกูคำ้แต่
ละรำย ซึ่งบริษัทสำมำรถให้บริกำรซอฟทแ์วรใ์นลักษณะกำรประมวลผลบนคลำวด ์ (Cloud Computing) ในรูปแบบกำร
ใหบ้รกิำรในดำ้นซอฟตแ์วร ์(Software as a Service หรือ SAAS) ซึ่งลกูคำ้ของบรษิัทสำมำรถเขำ้ถึงซอฟทแ์วรจ์ำกที่ใดก็ไดท้ี่มี
อินเตอรเ์น็ท ท ำใหส้ะดวกต่อกำรเขำ้ถึง และประหยดังบประมำณลงทุนในอปุกรณฮ์ำรด์แวรต์่ำงๆ เช่น ระบบเซิฟเวอร ์เป็นตน้ 
โดยบริษัทสำมำรถใหบ้ริกำรบริหำรจดักำรระบบงำนไดอ้ย่ำงครบวงจร ตัง้แต่ท ำกำรออกแบบขั้นตอนในกำรท ำงำน จัดกำร
บคุลำกรในกำรด ำเนินกำร จดัหำซอฟทแ์วรร์ะบบบรหิำรจดักำรเอกสำร รวมถึงอปุกรณใ์นกำรสแกนเอกสำร คอมพิวเตอร ์เซิฟ
เวอรแ์ละอุปกรณต์่ำงที่จ  ำเป็นในกำรด ำเนินกำรตำมระบบงำนที่ก ำหนด ซึ่งจะมีกำรออกแบบกำรตรวจสอบขอ้มูลทั้งแบบ
ตรวจสอบทัง้หมด และแบบสุ่มตรวจสอบผลของกำรท ำงำน ทัง้โดยบุคลำกรของบรษิัท หรือร่วมกบับคุลำกรของลกูคำ้ เพี่อให้
สำมำรถมั่นใจว่ำจะไดร้บัผลลพัธต์ำมขัน้ตอนถกูตอ้งตำมที่ก ำหนด 
  โดยลกัษณะของกำรใหบ้ริกำรจะเป็นสญัญำตำมระยะเวลำที่ก ำหนดและมีค่ำบริกำรอำ้งอิงตำมผลงำนที่ท  ำได ้เช่น 
ตำมจ ำนวนหน้ำหรือจ ำนวนชุดเอกสำรที่ด  ำเนินกำร หรือตำมจ ำนวนบุคลำกรที่บริษัทจัดหำในกำรให้บริกำร เป็นต้น 
ยกตวัอย่ำงเช่น กำรบรหิำรจดักำรเจำ้หนีก้ำรคำ้ (Accountpayable Processing) ซึ่งบรษิัทท ำหนำ้ที่ออกแบบระบบกำรสแกน
เอกสำรใบแจง้หนีจ้ำกผูจ้  ำหน่ำยต่ำงๆ จัดหำบุคลำกรและเครื่องมือในกำรสแกนเอกสำร เพื่อจัดเก็บเอกสำรดิจิทลัในระบบ
จัดกำรขอ้มูลในองคก์ร (Enterprise Content Management หรือ ECM) ซึ่งมีระบบซอฟแวรส์ ำหรบัแปลงภำพเป็นตัวอักษร
ดิจิทัล (Optical Character Recognition หรือ OCR) ซึ่งจะท ำกำรแปลงเอกสำรดิจิทัลที่ไดจ้ำกกำรสแกนเป็นข้อมูลตำมที่
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ก ำหนด จำกนัน้ระบบจดักำรขอ้มลูในองคก์รจะน ำขอ้มลูจำกใบแจง้หนีท้ี่ไดจ้ำกสแกนไปท ำกำรเทียบกบัใบสั่งซือ้โดยอตัโนมตัิ 
โดยมีบุคลำกรที่บริษัทจัดหำและบุคลำกรของผูใ้ชง้ำนท ำกำรสุ่มรำยกำรเพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้ง จำกนั้นระบบจัดกำร
ข้อมูลในองคก์รจะท ำกำรบันทึกรำยกำรใบแจง้หนีท้ี่เทียบกับใบสั่งซือ้แลว้ในระบบวำงแผนทรัพยำกรองคก์ร (ERP)  ของ
ผูใ้ชง้ำนเพื่อน ำไปด ำเนินกำรต่อไป โดยบริษัทสำมำรถปรบัเปล่ียนขั้นตอนกำรท ำงำนและรูปแบบกำรใหบ้ริกำรกำรบริหำร
จดักำรระบบงำนไดต้ำมกระบวนกำรท ำงำนของลกูคำ้แต่ละรำยตอ้งกำร เช่น บริกำรดำ้นใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส ์สแกน
และบนัทึกขอ้มลูส ำหรบัพิจำรณอนมุตัิกำรท ำประกนั และกำรบรหิำรจดักำรขอ้มลูในองคก์ร เป็นตน้  
  ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรระบบงำน 
(Business Process Outsourcing) เทำ่กบั 52.65 ลำ้นบำท 57.53 ลำ้นบำท 35.24 ลำ้นบำท และ 76.44 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 9.80 รอ้ยละ 13.62 รอ้ยละ 4.56 และรอ้ยละ 7.75 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรตำมล ำดบั  

 
2) จ าหน่ายระบบบริหารจัดการเอกสาร 
บรษิัทมีกำรจ ำหน่ำยซอฟทแ์วรท์ี่เก่ียวกบัระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มลู (Document and Data 

Management Solution) เช่น ระบบจดัเก็บเอกสำร ซึ่งท ำกำรจดัเก็บเอกสำรในรูปแบบดิจิทลั ท ำใหส้ำมำรถจดัเก็บเป็น
หมวดหมูแ่ละสะดวกต่อกำรคน้หำและน ำไปใชง้ำน หรือ ระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร ประเภทระบบจดักำรขอ้มลูในองคก์ร 
(Enterprise Content Management หรือ ECM) ซึ่งนอกจำกจะสำมำรถจดัเก็บเอกสำรแลว้ ยงัสำมำรถจดัเก็บขอ้มลูรูปแบบ
อื่นๆ เช่น ไฟลภ์ำพ เป็นตน้ และยงัสำมำรถส่งต่อเอกสำร และน ำขอ้มลูดงักล่ำวไปท ำกำรบรหิำรจดักำร ตำมวงจรกำรท ำงำน
ขององคก์รนัน้ๆ (Workflow) ท ำใหก้ระบวนกำรมีประสิทธิภำพมำกขึน้ และลดทรพัยำกรที่ใชใ้นกระบวนกำรนัน้ๆ โดยบรษิัท
เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยอยำ่งเป็นทำงกำรของระบบจดักำรขอ้มลูในองคก์รตรำสินคำ้ Laserfiche (ประเทศสหรฐัอเมรกิำ) และ 
Amagno (ประเทศเยอรมน)ี 

นอกจำกนี ้ บรษิัทยงัมกีำรจ ำหน่ำยซอฟทแ์วรอ์ื่นๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบรหิำรจดักำรขอ้มลูในองคก์ร เช่น ซอฟทแ์วร์
วิเครำะหข์อ้มลูสถิติ (Data Analytic Systems) และซอฟทแ์วรค์วำมมั่นคงและปลอดภยัทำงไซเบอร ์(Cyber Security) เป็นตน้ 

ทัง้นี ้ เพื่อรองรบักำรขยำยตวัในธุรกิจระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรของบรษิัทในอนำคตทัง้ในดำ้นผลิตภณัฑแ์ละ
บคุลำกร ในวนัท่ี 25 ธันวำคม 2563 บรษิัทไดท้ ำกำรลงนำมในบนัทึกขอ้ตกลงควำมรว่มมือทำงวชิำกำร รว่มกบัสถำบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คณุทหำรลำดกระบงั โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนควำมรูใ้นกระบวนกำรท ำงำนและรว่มกนั
พฒันำซอฟทแ์วร ์และ/หรือ ผลิตภณัฑอ์ื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรเอกสำรและขอ้มลูดิจิทลั รวมไปถึงระบบ Workflow, Data 
Analytic และเทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้ง และส่งเสรมิใหเ้กิดกลไกในกำรสรำ้งบคุลำกรที่มีควำมพรอ้มในกำรท ำงำนใหก้บั
อตุสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมรีำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร 
เท่ำกบั 31.67 ลำ้นบำท 6.04 ลำ้นบำท 4.92 ลำ้นบำท และ 0.55ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 5.89 รอ้ยละ 
1.43 รอ้ยละ 0.64 และรอ้ยละ 0.06 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรตำมล ำดบั 
 

3) โครงการระบบบริหารจัดการเอกสาร 
นอกจำกบริษัทมีกำรจ ำหน่ำยระบบบริหำรจัดกำรเอกสำรและขอ้มุลในรูปแบบโปรแกรมส ำเร็จรูปแลว้ บริษัทยัง

ใหบ้รกิำรโครงกำรโปรแกรมระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรและขอ้มลู ที่ท  ำกำรพฒันำหรือปรบัแต่ง (Modification) ฟังกช์นักำรใช้
งำนหรือรูปแบบหนำ้จอใหต้รงตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้แต่ละรำยโดยเฉพำะ  โดยบริษัทจะท ำกำรศกึษำควำมตอ้งกำรใน
กำรใช้งำนและกระบวนกำรท ำงำนของลูกคำ้แต่ละรำย แลว้จึงท ำกำรออกแบบขั้นตอนกำรท ำงำนและฟังก์ชั่นต่ำงๆของ
โปรแกรมเพื่อใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรที่แตกต่ำงกันในแต่ละโครงกำร จำกนั้นจึงท ำกำรพัฒนำโปรแกรมร่วมกับ
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บริษัทพฒันำโปรแกรมภำยนอก (Outsourcing) เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภำพในกำรพฒันำโปรแกรม โดยมีบุคลำกรของบรษิัทท ำ
กำรควบคมุกำรท ำงำนทกุขัน้ตอน เพื่อใหม้ั่นใจว่ำโปรแกรมไดร้บักำรพฒันำตำมที่บรษิัทไดท้ ำกำรออกแบบไว ้ 
  ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมรีำยไดจ้ำกกำรโครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร 
เท่ำกบั 7.36 ลำ้นบำท 10.84 ลำ้นบำท 192.80 ลำ้นบำท และ 308.10 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 1.37 รอ้ย
ละ 2.57 รอ้ยละ 24.94 และรอ้ยละ 31.24 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรตำมล ำดบั 
 

2.2.2 ธุรกิจให้เช่า จ าหน่าย และใหบ้ริการด้านเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ ์และสนิค้าเทคโนโลยีอื่นๆ 

  ธุรกิจบรกิำรใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถำ่ยเอกสำร เครื่องพิมพ ์ และสินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่ง
ด ำเนินกำรโดยบรษิัทและบรษิัทย่อยสำมำรถแบง่ตำมประเภทของสินคำ้ไดด้งันี ้

1) ใหบ้รกิำรเช่ำเครื่องถำ่ยเอกสำร 
2) จ ำหน่ำยเครื่องถำ่ยเอกสำรและเครื่องพิมพ ์
3) จ ำหน่ำยหมึกพมิพ ์กระดำษและอะไหล่ส ำหรบัเครื่องถำ่ยเอกสำรและเครื่องพมิพ ์
4) ใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพ ์
5) จ ำหน่ำยสินคำ้เทคโนโลยีและสินคำ้อื่นๆและกำรใหบ้รกิำรอื่นๆ 
ทัง้นี ้ ในปี 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรำยไดจ้ำกธุรกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถำ่ยเอกสำร 

เครื่องพมิพ ์ และสินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆ จำกกลุ่มลกูคำ้เอกชนและรำชกำร คิดเป็นส่วนรอ้ยละ 28.96 และรอ้ยละ 9.69 ของ
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรรวม ตำมล ำดบั และในปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรำยไดจ้ำกธุรกิจใหเ้ชำ่ จ ำหน่ำย และ
ใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถำ่ยเอกสำร เครื่องพิมพ ์ และสินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆ จำกกลุ่มลกูคำ้เอกชนและรำชกำร คิดเป็นส่วนรอ้ยละ 
16.85 และรอ้ยละ 13.45 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรรวม ตำมล ำดบั โดยลกัษณะกำรประกอบธุรกิจและรำยละเอยีด
ของผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภทของกำรใหบ้รกิำร เป็นดงันี ้

 
 

1) ให้บริการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
บรษิัทใหบ้รกิำรเชำ่เครื่องถำ่ยเอกสำรส ำหรบัหน่วยงำนรำชกำรและเอกชน โดยอตัรำค่ำเชำ่จะค ำนวณจำกอตัรำขัน้

ต ่ำต่อเดือน บวกอตัรำค่ำบรกิำรตำมจ ำนวนหนำ้ที่ลกูคำ้รำยดงักล่ำวใชง้ำนจรงิ หรือเป็นอตัรำเหมำจำ่ยคงที่ส  ำหรบัลกูคำ้บำง
รำย ซึ่งบรษิัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรบ ำรุงรกัษำทัง้หมด เช่น กำรเปล่ียนหมึกพมิพ ์ อะไหล่ และซ่อมแซมใหเ้ครื่องถำ่ย
เอกสำรสำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ ซึ่งสำมำรถลดควำมยุง่ยำกในกำรบ ำรุงรกัษำใหแ้ก่ลกูคำ้ได ้ โดยเฉพำะลกูคำ้กลุม่
หน่วยงำนรำชกำรท่ีจะตอ้งมีขัน้ตอนกำรเบิกจ่ำยทกุครัง้หำกจะตอ้งท ำกำรซือ้หมกึพิมพห์รืออะไหล่ส ำหรบักำรซ่อมแซม ท ำให้
มีควำมยุง่ยำกและมคีวำมเส่ียงที่จะท ำใหเ้ครื่องถำ่ยเอกสำรไม่สำมำรถใชง้ำนไดเ้ป็นระยะเวลำหน่ึง ซึ่งกำรใหเ้ชำ่เครื่องถำ่ย
เอกสำรของบรษิัทจะสำมำรถลดขัน้ตอนและระยะเวลำดงักลำ่วได ้ โดยบรษิัทมกีำรเสนอสญัญำเชำ่ตำมระยะเวลำที่ลกูคำ้
ตอ้งกำร ตัง้แต่ระยะสัน้ส ำหรบังำนแสดงสินคำ้ หรืองำนสมันำ จนถึงระยะยำว 3-5 ปี ตำมแต่ที่ตกลงกบัลกูคำ้แต่ละรำย ทัง้นี ้
ในปัจจบุนัลกูคำ้ส่วนใหญ่ในธุรกจิใหบ้รกิำรเชำ่เครื่องถำ่ยเอกสำรของบรษิัทตัง้อยูใ่นจงัหวดักรุงเทพและปรมิณฑล ตำมที่ตัง้
ของส ำนกังำนใหญ่และสำขำของบรษิัทในปัจจบุนั 

เครื่องถ่ำยเอกสำรที่บรษิัทใหเ้ชำ่เป็นเครื่องถำ่ยเอกสำรระบบดิจิทลัประเภทมลัติฟังกช์นั (Digital Multi-Function 
Photocopier) ซึ่งสำมำรถใชง้ำนหลำกหลำย เช่น กำรถำ่ยส ำเนำเอกสำร กำรพิมพเ์อกสำร กำรสแกนเอกสำร หรือกำรรบัส่ง
โทรสำร เป็นตน้ โดยเนน้กำรใหเ้ช่ำเครื่องถำ่ยเอกสำรส ำหรบักระดำษขนำด A3 และ A4 โดยมเีครื่องถ่ำยเอกสำรท่ีหลำกหลำย
ตรำสินคำ้และรุน่ เพื่อใหเ้หมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ เชน่ เครื่องถ่ำยเอกสำรสีหรือขำวด ำ ควำมเรว็ในกำรพิมพ ์ระบบ
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จอสมัผสั หรือสำมำรถสั่งพิมพเ์อกสำรผ่ำนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ เป็นตน้ โดยบรษิัทใหเ้ชำ่เครื่องถำ่ยเอกสำรตรำสินคำ้ Canon 
Samsung Kyocera HP และ OKI เป็นตน้ 

บรษิัทใหเ้ช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรทัง้เครื่องใหม่และเครื่องใชง้ำนแลว้ที่ผ่ำนกำรปรบัสภำพ (Reconditioned) ตำมควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้ โดยเครื่องที่ผ่ำนกำรปรบัสภำพ คือเครื่องถำ่ยเอกสำรที่ผ่ำนกำรใชง้ำนแลว้ น ำมำท ำกำรซ่อมแซม และ
ปรบัปรุงสภำพใหส้ำมำรถใชง้ำนไดเ้ป็นปกติ ซึ่งบรษิัทมีโรงงำนปรบัสภำพเครื่องถำ่ยเอกสำรของบรษิัทเอง โดยเครื่องถำ่ย
เอกสำรที่ผ่ำนกำรปรบัสภำพจะไดร้บักำรตรวจสอบคณุภำพทกุเครื่องว่ำสำมำรถใชง้ำนไดเ้ป็นปกตกิ่อนส่งมอบใหแ้ก่ลกูคำ้แต่
ละรำย 

     
ตวัอย่ำงเครื่องถ่ำยเอกสำรท่ีบริษัทใหเ้ช่ำ 

 

  ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
เท่ำกบั 177.55 ลำ้นบำท 173.73 ลำ้นบำท 168.38 ลำ้นบำท และ 137.33 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
33.05 รอ้ยละ 41.14 รอ้ยละ 21.78 และรอ้ยละ 13.92 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรตำมล ำดบั 
 

2) จ าหน่ายเคร่ืองถ่ายเอกสารและเคร่ืองพิมพ ์
บรษิัทจ ำหน่ำยเครื่องถ่ำยเอกสำรทัง้เครื่องใหม่และเครื่องใชง้ำนแลว้ที่ผ่ำนกำรปรบัสภำพ (Reconditioned) ตำม

ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ทัง้หน่วยงำนรำชกำรและเอกชน รวมถงึรำ้นเครื่องถำ่ยเอกสำรต่ำงๆ ส ำหรบัลกูคำ้ที่ตอ้งกำรเครื่องถ่ำย
เอกสำรเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง ซึ่งบรษิัทมีทำงเลือกในกำรจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลกูคำ้ทัง้กำรจ ำหน่ำยโดยตรงหรือในลกัษณะของ
สญัญำเชำ่ซือ้ โดยบรษิัทจะท ำกำรน ำเสนอสญัญำบรกิำรซ่อมบ ำรุงควบคู่กบักำรจ ำหน่ำยเครื่องถ่ำยเอกสำร เพื่อลดควำม
ยุ่งยำกในกำรดแูลและซ่อมบ ำรุงใหแ้ก่ลกูคำ้ (กรุณำดรูำยละเอยีดเพิ่มเติมในบรกิำรบ ำรุงรกัษำเครื่องถ่ำยเอกสำร) นอกจำกนี ้
บรษิัทยงัมีกำรขำยเครื่องถ่ำยเอกสำรท่ีผ่ำนกำรใหเ้ชำ่และน ำมำท ำกำรปรบัสภำพแลว้ แตบ่รษิัทพิจำรณำวำ่มีสภำพไม่
เหมำะสมกบักำรน ำไปใหเ้ชำ่ต่อไป โดยท ำกำรขำยทัง้รูปแบบขำยปลีกหรือแบบท ำกำรขำยเหมำทัง้จ ำนวน 

นอกจำกเครื่องถำ่ยเอกสำรแลว้ บรษิัทและบรษิัทย่อยยงัจ ำหน่ำยเครื่องพิมพ ์ โดยเนน้เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์ (Laser 
Printer) ทัง้สีและขำวด ำ โดยเครื่องพิมพท์ี่บรษิัทและบรษิัทย่อยจ ำหน่ำยมขีนำดตัง้แต่ขนำด A3 และ A4 ซึ่งเหมำะสมกบั
ส ำนกังำนทั่วไป ไปจนถึงเครื่องพมิพข์นำด A0 หรือ A1 จนถึงขนำดหนำ้กวำ้ง 44 นิว้ ซึ่งเหมำะสมส ำหรบังำนเขียนแบบขนำด
ใหญ่ งำนพิมพแ์ผนท่ี หรืองำนพิมพป์้ำยหรือโปสเตอร ์ซึ่งมีคณุสมบตัิแตกต่ำงกนัไปแต่ละรุน่ เช่น ควำมละเอียด หรือควำมเรว็
ในกำรพิมพ ์ เป็นตน้ เพื่อใหเ้หมำะสมกบักำรใชง้ำนท่ีแตกตำ่งกนัของลกูคำ้แต่ละรำย โดยกลุ่มลกูคำ้ส ำหรบัเครื่องพมิพข์อง
บรษิัทและบรษิัทย่อยคือ ส ำนกังำนของหน่วยงำนรำชกำรและเอกชน และรำ้นใหบ้รกิำรดำ้นงำนพิมพต์่ำงๆ โดยบรษิัทและ
บรษิัทย่อยจ ำหน่ำยเครื่องถำ่ยเอกสำรและเครื่องพิมพต์รำสินคำ้ตำ่งๆ เช่น Canon Samsung HP Kyocera OKI Océ Pantum 
และ Brother เป็นตน้ นอกจำกนี ้บรษิัทยงัจ ำหน่ำยหมกึส ำหรบัเครื่องพิมพรุ์น่ต่ำงๆที่บรษิัทและบรษิัทย่อยจ ำหน่ำยอีกดว้ย 
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ตวัอย่ำงเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพท่ี์บริษัทจ ำหน่ำย 

 
  โดยในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษิัทมีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพมิพ ์
เท่ำกบั 14.20 ลำ้นบำท 12.64 ลำ้นบำท 7.29 ลำ้นบำท และ 6.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.64 รอ้ยละ 
2.99 รอ้ยละ 0.94 และรอ้ยละ 0.61 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรตำมล ำดบั 
 

3) จ าหน่ายหมึกพิมพ ์กระดาษ และอะไหล่ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารและเคร่ืองพิมพ ์
นอกจำกกำรใหเ้ช่ำและจ ำหน่ำยเครื่องถำ่ยเอกสำรและเครื่องพิมพ ์ บรษิัทยงัจ ำหน่ำยวสัดสิุน้เปลือง ซึ่งไดแ้ก ่

กระดำษและหมึกพมิพส์ ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพต์ำ่งๆ ซึง่เครื่องถำ่ยเอกสำรและเครื่องพมิพแ์ต่ละรุน่จะ
สำมำรถใชห้มึกพิมพไ์ดเ้ฉพำะตำมรุน่ท่ีก ำหนดไวเ้ท่ำนัน้ โดยลกูคำ้ส่วนใหญ่จะเป็นลกูคำ้ที่ซือ้เครื่องถำ่ยเอกสำรหรือ
เครื่องพมิพข์องบรษิัทท่ีมิไดท้  ำสญัญำกำรใหบ้รกิำรกบับรษิัท นอกจำกนี ้บรษิัทยงัสญัญำใหล้กูคำ้หน่วยงำนรำชกำรท ำกำรยืม
เครื่องถ่ำยเอกสำรของบรษิัทโดยไม่คิดมลูคำ่ โดยมกีำรก ำหนดใหล้กูคำ้ดงักล่ำวท ำกำรซือ้หมึกพมิพส์ ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำร
รุน่นัน้ๆจำกบรษิัทตำมจ ำนวนขัน้ต ่ำต่อปีตำมที่ก ำหนดในสญัญำ นอกจำกนี ้ บรษิัทไดม้ีขอ้ตกลงกบัตวัแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็น
ทำงกำรของเครื่องพิมพต์รำสินคำ้หน่ึง ซึง่ตวัแทนจ ำหน่ำยเครื่องพิมพร์ำยดงักล่ำวจะท ำกำรส่งมอบเครื่องพมิพใ์หแ้ก่ผูใ้ชง้ำน
โดยไม่คิดมลูคำ่ และบรษิัทจะท ำกำรขำยหมึกพิมพส์ ำหรบัเครือ่งพิมพรุ์น่ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูใ้ชง้ำนนัน้ โดยกำรซือ้ผ่ำนตวัแทน
จ ำหน่ำยเครื่องพิมพด์งักลำ่ว 

นอกจำกนี ้ บรษิัทยงัจ ำหน่ำยอะไหล่ของเครื่องพมิพแ์ละเครือ่งถ่ำยเอกสำรตำ่งๆทัง้ในส่วนของชิน้ส่วนท่ีจ ำเป็น
จะตอ้งท ำกำรเปล่ียนตำมอำยกุำรใชง้ำน และอะไหล่ทดแทนส ำหรบัชิน้ส่วนท่ีเกดิควำมเสียหำย 

 
 
 

 
 

  
ตวัอย่ำงหมึกพิมพ ์กระดำษและอะไหล่ส  ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำรท่ีบริษัทจ ำหน่ำย 
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  โดยในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษิัทมีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยหมึกพิมพ ์กระดำษ และอะไหล่ส ำหรบั
เครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพเ์ท่ำกบั 24.91 ลำ้นบำท 27.22 ลำ้นบำท 20.97 ลำ้นบำท และ 14.56 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่ง
คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 4.64 รอ้ยละ 6.45 รอ้ยละ 2.71 และรอ้ยละ 1.48 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรตำมล ำดบั 
 

4) ให้บริการบ ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสารและเคร่ืองพิมพแ์ละการให้บริการอืน่ๆ 
บรษิัทมีกำรใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำเครื่องถำ่ยเอกสำรและเครื่องพิมพใ์หแ้ก่ลกูคำ้ โดยจะมีลกัษณะทัง้ในรูปแบบสญัญำ

ใหบ้รกิำรและรูปแบบกำรซ่อมเป็นรำยครัง้เมื่อไดร้บักำรแจง้ โดยกำรใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำในรูปแบบสญัญำใหบ้รกิำรจะมี
ค่ำใชจ้ำ่ยเริ่มแรกหำกเครื่องถำ่ยเอกสำรดงักล่ำวตอ้งมีกำรซ่อมแซมใหอ้ยูใ่นสภำพพรอ้มใชง้ำน จำกนัน้จึงคดิคำ่บรกิำรโดย
ค ำนวณจำกอตัรำขัน้ต ่ำต่อเดือน บวกอตัรำค่ำบรกิำรตำมจ ำนวนหนำ้ที่ลกูคำ้รำยดงักล่ำวใชง้ำนจรงิ หรือเป็นอตัรำเหมำจำ่ย
คงที่ทัง้หมดส ำหรบัลกูคำ้บำงรำย โดยบรษิัทจะเป็นผูด้แูลในดำ้นค่ำใชจ้่ำยและบคุลำกรส ำหรบักำรบ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม
เครื่องถ่ำยเอกสำรใหม้ีสภำพพรอ้มใชง้ำนไดต้ำมปกติ เช่น กำรเปล่ียนหมึกพิมพ ์อะไหล่ เป็นตน้ ท ำใหล้กูคำ้สำมำรถประหยดั
ค่ำใชจ้ำ่ยและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ซึง่บรษิัทมีหน่วยงำนใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำเคลื่อนที่ (Mobile Service Team) 
มำกกวำ่ 70 คน โดยระยะเวลำของสญัญำบ ำรุงรกัษำโดยทั่วไปมรีะยะเวลำประมำณ 1 ปี 

ส ำหรบักำรใหบ้รกิำรซ่อมเป็นรำยครัง้นัน้ บรษิัทจะส่งทีมช่ำงของบรษิัทไปท ำกำรประเมินส่วนท่ีจะตอ้งท ำกำร
ซ่อมแซมรวมถึงแรงงำนและอะไหล่ที่ใชใ้นกำรซ่อมจำกนัน้จงึท ำกำรแจง้ค่ำบรกิำรแก่ลกูคำ้ แลว้จงึท ำกำรซ่อมแซมใหส้ำมำรถ
ใชง้ำนไดต้ำมปกติก่อนท่ีจะท ำกำรส่งมอบงำนแก่ลกูคำ้  

ทัง้นี ้ ในปัจจบุนัลกูคำ้ส่วนใหญ่ในธุรกิจใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพแ์ละกำรใหบ้รกิำรอื่นๆ
ของบรษิัทตัง้อยูใ่นจงัหวดักรุงเทพและปรมิำณฑล รวมถึงจงัหวดัในเขตภำคตะวนัออกตำมที่ตัง้ของส ำนกังำนใหญ่และสำขำ
ของบรษิัทในปัจจบุนั ส ำหรบัในพืน้ท่ีต่ำงจงัหวดัที่อยู่นอกพืน้ท่ีใหบ้รกิำรของทมีช่ำงของบรษิัท บรษิัทจะท ำกำรว่ำจำ้งชำ่งใน
พืน้ท่ีดงักล่ำวส ำหรบักำรบ ำรุงรกัษำเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพข์องบรษิัท โดยบรษิัทมีกำรควบคมุตำรำงเวลำที่ช่ำงใน
พืน้ท่ีที่ท  ำกำรว่ำจำ้งดงักล่ำวเขำ้ใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ รวมถึงมีกำรใหล้กูคำ้ท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บรกิำรของชำ่ง
ในพืน้ท่ีดงักล่ำวเช่นเดียวกบัทีมชำ่งของบรษิัทเอง เพื่อใหส้ำมำรถมั่นใจไดว้ำ่ลกูคำ้จะไดร้บักำรใหบ้รกิำรท่ีมีคณุภำพ เป็นตน้ 
นอกจำกนี ้ บรษิัทยงัมีกำรใหบ้รกิำรดำ้นกำรพิมพเ์อกสำรอื่นๆ เช่น กำรพิมพเ์อกสำรที่เป็นควำมลบั ซึ่งตอ้งมีกำรรกัษำควำม
ปลอดภยัป้องกนัมใิหข้อ้มลูรั่วไหล เป็นตน้ 

โดยในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษิัทมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำเครือ่งถ่ำยเอกสำรและ
เครื่องพมิพแ์ละกำรใหบ้รกิำรอื่นๆเท่ำกบั 10.23 ลำ้นบำท 7.42 ลำ้นบำท 7.09 ลำ้นบำท และ 6.48 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคิด
เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 1.90 รอ้ยละ 1.76 รอ้ยละ 0.92 และรอ้ยละ 0.66 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรตำมล ำดบั 
 

5) จ าหน่ายสินค้าเทคโนโลยีและสินค้าอื่นๆ และการให้บริการอื่นๆ 
บรษิัทและบรษิัทย่อยยงัมีกำรจ ำหน่ำยสินคำ้เทคโนโลยีและสินคำ้อื่นๆ เช่น จอภำพแอลอีดี อปุกรณค์อมพิวเตอรแ์ละ

ระบบเครือข่ำย เครื่องมือวดัต่ำงๆ และระบบแสดงผลขนำดใหญ่ (Large Format Display) ซึ่งเป็นกำรท ำงำนรว่มกนัของ
จอแสดงผลจ ำนวนมำกรว่มกบัโปรแกรมแสดงผลเพื่อใหภ้ำพท่ีแสดงออกมำเชื่อมต่อกนั หรือควบคมุใหแ้สดงภำพจำกหลำยๆ
แหล่งพรอ้มกนัได ้ 

ในปี 2561 บริษัทไดท้ ำกำรขยำยธุรกิจไปยังระบบไดรฟ์ทรู (Drive-Through หรือ Drive-Thru) ซึ่งเป็นระบบกำร
จ ำหน่ำยสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้ที่อยู่บนยำนพำหนะ ท ำให้ลูกคำ้ไม่ตอ้งลงจำกยำนพำหนะเพื่อซือ้สินคำ้ โดยระบบไดรฟ์ทรู
ประกอบดว้ยอุปกรณต์่ำงๆ เช่น เซ็นเซอรต์รวจจบัยำนพำหนะ ป้ำยแสดงสินคำ้และรำคำ ล ำโพง อุปกรณร์บัค ำสั่งซือ้ ชุดหฟัูง
ส ำหรบัพนกังำนรบัค ำสั่งซือ้ เป็นตน้ ซึ่งจะท ำงำนร่วมกับซอฟทแ์วรใ์นกำรบริหำรจดักำรระบบไดฟรท์รู เช่น จ ำนวนพำหนะที่
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เขำ้-ออก ค ำสั่งซือ้ของลกูคำ้แต่ละรำย ระยะเวลำรอสินคำ้ส ำหรบัพำหนะแต่ละคนั เป็นตน้ ซึ่งมีศกัยภำพในกำรบรหิำรจดักำร
ตัง้แต่ระดบัสำขำ พืน้ท่ี ไปจนถึงระดบัประเทศ โดยบรษิัทไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยอุปกรณแ์ละระบบไดรฟ์ทรู ตรำ
สินค้ำ HME ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจ ำหน่ำยระบบไดรฟ์ทรูรำยใหญ่ของโลก โดยบริษัทมุ่งเน้นในกำรขำยสินคำ้ และ
ให้บริกำรซ่อมบ ำรุง ติดตั้งและขนยำ้ย อย่ำงครบวงจร ให้แก่กลุ่มธุรกิจรำ้นคำ้ปลีกเครือข่ำย (Chain Retailer) ซึ่งมีสำขำ
จ ำนวนมำกกระจำยในหลำยภมูิภำคในประเทศไทย 

นอกจำกนัน้ บรษิัทยงัขยำยธุรกิจไปยงัระบบขำยสินคำ้หนำ้รำ้น (Point of Sales หรือ POS) ซึ่งคือระบบกำรขำยหนำ้
รำ้น ซึ่งประกอบดว้ยอปุกรณ ์เช่น เครื่องคิดเงิน เครื่องสแกนบำรโ์คด้ จอภำพ เครื่องพิมพใ์บเสรจ็ ลิน้ชกัเก็บเงิน เป็นตน้ ซึ่งจะ
ท ำงำนร่วมกับระบบซอฟทแ์วรท์ี่จะบนัทึกขอ้มลูในกำรขำยเพื่อน ำไปประมวลผล เช่น ยอดขำย ประเภทและจ ำนวนสินคำ้ใน
กำรซือ้ของลกูคำ้แต่ละรำย ขอ้มลูกำรตดัสต็อกสินคำ้ ขอ้มลูสมำชิก เป็นตน้ โดยในปี 2561 บริษัทไดท้ ำกำรขยำยธุรกิจไปยงั
ธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรระบบขำยสินคำ้หนำ้รำ้น ซึ่งบริษัทมุ่งเนน้ไปยงักำรใหบ้ริกำรบ ำรุงรกัษำเชิงป้องกนั (Preventive 
Maintenance) ซ่อมแซม (Corrective Maintenance) และติดตัง้และขนยำ้ย  เนื่องจำกบริษัทไดเ้ล็งเห็นโอกำสจำกกำรที่ผู้
จ  ำหน่ำยระบบขำยสินคำ้หนำ้รำ้นรำยใหญ่ในประเทศไทย มิไดมุ้่งเนน้ในกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว อีกทัง้บริษัทยงัมีบุคลำกรช่ำง
บรกิำรเครื่องถ่ำยเอกสำรที่มีทกัษะดำ้นเครื่องกล และอิเล็กทรอนิกสต์่ำงๆ และบรษิัทมีทรพัยำกรที่เพียงพอแก่กำรใหบ้รกิำรแก่
ลกูคำ้ที่มีสำขำเป็นจ ำนวนมำก โดยในกำรท่ีบรษิัทท ำกำรขยำยธุรกิจไปยงักำรจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรระบบไดรฟ์ทรูและระบบ
ขำยสินคำ้หนำ้รำ้นนัน้ ซึ่งนอกจำกบริษัทจะมีช่ำงผูช้  ำนำญกำรในดำ้นระบบไดรฟ์ทรูและระบบขำยสินคำ้หนำ้รำ้นโดยเฉพำะ
แลว้ บรษิัทไดท้ ำกำรฝึกอบรมพนกังำนช่ำงบรกิำรของบรษิัทใหม้ีทกัษะและควำมรูท้ัง้ในดำ้นเครื่องถำ่ยเอกสำรและเครื่องพมิพ ์
และทัง้ในดำ้นระบบไดรฟ์ทรูและระบบขำยสินคำ้หนำ้รำ้นอีกดว้ย เพื่อใหเ้ป็นกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคลของบริษัทไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

   
ตวัอย่ำงสินคำ้ระบบไดรฟ์ทรูและระบบขำยสินคำ้หนำ้รำ้นของบริษัท 

 
ต่อมำ ในปี 2563 บรษิัทไดข้ยำยกำรใหบ้รกิำรไปยงักำรใหบ้รกิำรติดตัง้ รือ้ถอน และซ่อมแซมโครงข่ำยสำยใยแกว้น ำ

แสง และซ่อมบ ำรุงและตดิตัง้อปุกรณใ์นสถำนเีครือขำ่ยระบบโทรคมนำคม เนื่องจำกพนกังำนชำ่งบรกิำรของบรษิัทมีทกัษะ
ควำมรูด้ำ้นอเิล็กทรอนิกส ์ซึ่งบรษิัทไดท้ ำกำรฝึกอบรมพนกังำนชำ่งบรกิำรของบรษิัทใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำร
ขำ้งตน้ ท ำใหส้ำมำรถบรหิำรทรพัยำกรบคุคลของบรษิัทใหม้ีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ โดยในระยะแรก บรษิัทไดท้ ำกำรว่ำจำ้งบรษิัท
ภำยนอกในกำรใหบ้รกิำรดงักลำ่วรว่มกบัพนกังำนของบรษิัทเพื่อเป็นกำรฝึกพนกังำนในกำรปฏิบตังิำนจรงิ ซึ่งบรษิัทมีแผนท่ีจะ
ลดกำรวำ่จำ้งบรษิัทภำยนอกและเพิ่มสดัส่วนช่ำงของบรษิัทใหม้ำกขึน้ต่อไป 

โดยในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษิัทมีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้เทคโนโลยีและสินคำ้อื่นๆ และกำร
ใหบ้รกิำรอื่นๆเท่ำกบั 27.48 ลำ้นบำท 44.85 ลำ้นบำท 95.03 ลำ้นบำท และ 134.53 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคิดเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 5.12 รอ้ยละ 10.62 รอ้ยละ 12.29 และรอ้ยละ 13.64 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรตำมล ำดบั 
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2.2.3 ธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ 

ธุรกิจใหบ้รกิำรและรบัเหมำวศิวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ซึ่งด ำเนินกำรโดย
บรษิัทย่อย มุ่งเนน้ในโครงกำรท่ีมีเทคโนโลยีที่เป็นนวตักรรม (Innovation) และเป็นเทคโนโลยีเฉพำะทำง สำมำรถแบง่ตำม
ระบบซึ่งบรษิัทย่อยใหบ้รกิำรไดด้งันี ้

1) ระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑ ์
2) ระบบโทรมำตร (Supervisory Control And Data Acquisition หรือ SCADA) 
3) ระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำร 
4) โครงกำรประเภทอื่นๆ 
 
ในปี 2562 บรษิัทและบรษิัทยอ่ยมีรำยไดจ้ำกธุรกจิรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำน

รำชกำรต่ำงๆ จำกกลุ่มลกูคำ้เอกชนและรำชกำร คดิเป็นส่วนรอ้ยละ 0.00 และรอ้ยละ 31.21 ตำมล ำดบั และในปี 2563 บรษิัท
มีรำยไดจ้ำกธุรกิจรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรตำ่งๆ จำกกลุ่มลกูคำ้เอกชนและ
รำชกำร คิดเป็นส่วนรอ้ยละ 0.00 และรอ้ยละ 30.65 ตำมล ำดบั โดยลกัษณะกำรประกอบธุรกิจและรำยละเอียดของระบบแต่
ละประเภท เป็นดงันี ้
 

1) ระบบท้องฟ้าจ าลองและพิพิธภัณฑ ์
บรษิัทย่อยมกีำรใหก้ำรบรกิำรทำงวิศวกรรม ออกแบบ จดัหำ และติดตัง้ระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพพิิธภณัฑ์ต่ำงๆ โดย

ระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองที่บรษิัทย่อยใหก้ำรบรกิำรนัน้ ครอบคลมุตัง้แต่ระบบฉำยภำพดำว ซึ่งเป็นระบบเฉพำะดำ้น ซึ่งตอ้งใช้
ควำมรูค้วำมช ำนำญในกำรออกแบบและติดตัง้ รวมไปถงึกำรออกแบบก่อสรำ้งและสถำปัตยกรรมอำคำร ภมูิทศัน ์ รวมไปถงึ
กำรจดัแสดงนิทรรศกำรทำงวิทยำศำสตรต์่ำงๆ ซึง่บรษิัทจะท ำกำรออกแบบแต่ละส่วนตำมควำมตอ้งกำรของผูว้่ำจำ้งและท ำ
กำรจดัหำอปุกรณท์ี่เหมำะสมแลว้ท ำกำรติดตัง้ใหส้ำมำรถพรอ้มใชง้ำน โดยบรษิัทย่อยเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยระบบฉำยภำพดำว
ตรำสินคำ้ E&S ของบรษิัท  Evans & Sutherland Computer Corporation (ประเทศสหรฐัอเมรกิำ) ซึ่งเป็นหนึ่งในผูน้  ำดำ้น
ระบบฉำยภำพดำวของโลก (ที่มำ : http://www.es.com) และระบบฉำยภำพดำวตรำสินคำ้ MEGASTAR ของบรษิัท Ohira 
Tech Ltd. (ประเทศญ่ีปุ่ น) 

โดยในกำรด ำเนินงำนระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑน์ัน้ บรษิัทย่อยจะด ำเนินกำรในดำ้นกำรออกแบบโครงกำร
โดยรวม และใหบ้รกิำรในส่วนระบบวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีตำ่งๆ และท ำกำรวำ่จำ้งผูร้บัเหมำช่วงส ำหรบังำนก่อสรำ้งต่ำงๆ 
เช่น โครงสรำ้ง อำคำร และภมูิทศัน ์ เป็นตน้ โดยวิศวกรของบรษิัทย่อยจะเป็นผูค้วบคมุผูร้บัเหมำชว่งเพื่อใหส่้งมอบงำนท่ีมี
คณุภำพและตรงตำมเวลำที่ก ำหนด 

 
โครงกำรทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑท์ี่บรษิัทย่อยไดใ้หบ้รกิำรดำ้นวิศวกรรมที่เสรจ็สิน้แลว้ ไดแ้ก่  
1. ศนูยด์ำรำศำสตร ์(ทอ้งฟ้ำจ ำลอง) และศนูยว์ิทยำศำสตร ์จงัหวดันครรำชสีมำ ซึง่บรษิัทย่อยไดเ้ป็นผูร้บัเหมำชว่ง

ในส่วนของกำรใหบ้รกิำรออกแบบ ก่อสรำ้ง และติดตัง้ทัง้ในส่วนอำคำรและส่ิงปลกูสรำ้ง หอ้งฉำยดำว ส่วนแสดง
นิทรรศกำร และภมูิทศันโ์ดยรอบ 

2. หอ้งฉำยดำว ณ ศนูยว์ิทยำศำสตรเ์พื่อกำรศกึษำ (ทอ้งฟำ้จ ำลองกรุงเทพ) ซึ่งบรษิัทย่อยเป็นผูน้  ำเขำ้เครื่องฉำย
ภำพ ครสิตี ้ (Christie) เพื่อปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีเครื่องฉำยดำว และด ำเนินกำรกำรปรบัปรุงกำรตกแตง่
ภำยในของหอ้งฉำยดำว 

http://www.es.com/
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3. พิพิธภณัฑซ์ำกดกึด ำบรรพ ์ ธรณีวิทยำและธรรมชำติวิทยำ อ ำเภอท่ำขำ้ม จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี ซึง่บรษิัทย่อยได้
เป็นผูร้บัเหมำในกำรออกแบบ กอ่สรำ้ง อำคำรพิพิธภณัฑ ์และระบบหุ่นยนตไ์ดโนเสำร ์

4. นิทรรศกำรทอ้งฟำ้จ ำลองเคลื่อนที่ ณ ศนูยว์ิทยำศำสตรเ์พื่อกำรศกึษำนครสวรรค ์ จงัหวดันครสวรรค ์ ซึ่งบรษิัท
ย่อยไดท้ ำกำรออกแบบ ก่อสรำ้ง และติดตัง้ระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองเคล่ือนท่ี และนิทรรศกำรดำ้นอวกำศ 

5. นิทรรศกำรทอ้งฟำ้จ ำลองเคลื่อนที่ ณ ศนูยว์ิทยำศำสตรเ์พื่อกำรศกึษำสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ซึง่บรษิัทย่อยได้
ท ำกำรออกแบบ ก่อสรำ้ง และตดิตัง้ระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองเคลื่อนที่ และนิทรรศกำรดำ้นอวกำศ 

6. นิทรรศกำรทอ้งฟำ้จ ำลองเคลื่อนที่ ณ ศนูยว์ิทยำศำสตรเ์พื่อกำรศกึษำพษิณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก ซึ่งบรษิัทย่อย
ไดท้ ำกำรออกแบบ ก่อสรำ้ง และติดตัง้ระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองเคลื่อนที่ และนิทรรศกำรดำ้นอวกำศ 

7. พิพิธภณัฑธ์รรมชำติวิทยำพืชและสตัวท์ะเล จงัหวดัระยอง ซึ่งบรษิัทย่อยไดเ้ป็นผูร้บัเหมำในกำรออกแบบ 
ก่อสรำ้งอำคำรพิพิธภณัฑ ์และส่วนจดัแสดงนิทรรศกำร 
 

           
 

 
โครงกำรทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑท่ี์บริษัทใหบ้ริกำร 

 
โดยในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษิัทย่อยมีรำยไดจ้ำกธุรกิจโครงกำรระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและ

พิพิธภณัฑเ์ท่ำกบั 11.31 ลำ้นบำท 19.24 ลำ้นบำท 158.64 ลำ้นบำท และ 82.50 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่คิดเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 2.11 รอ้ยละ 4.56 รอ้ยละ 20.52 และรอ้ยละ 8.36 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรตำมล ำดบั 

 
2) ระบบโทรมาตร (Supervisory Control And Data Acquisition หรือ SCADA) 

 ระบบโทรมำตรซึ่งด ำเนินกำรโดยบรษิัทย่อย คือ ระบบตรวจวดั รวบรวม รบั-ส่ง และจดักำรขอ้มลู รวมถึงแสดงผล
ขอ้มลู และควบคมุกำรท ำงำนของอปุกรณร์ะยะไกล ผ่ำนระบบส่ือสำรขอ้มลูต่ำงๆ เช่น สญัญำณโทรศพัทเ์คลื่อนที่ หรือระบบ
อินเตอรเ์น็ตควำมเรว็สงู เป็นตน้ โดยระบบตรวจวดัและจดักำรสภำพแวดลอ้มประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกั 3 ส่วน ไดแ้ก ่

1) อปุกรณต์รวจวดั (Sensor Unit) 
2) อปุกรณเ์ก็บขอ้มลูและประมวลผล (Display and Processing Unit) 
3) โปรแกรมแสดงผลและควบคมุ (Monitoring Software) 
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โดยอปุกรณต์รวจวดัตำ่งๆ จะท ำหนำ้ที่ตรวจวดัคำ่ตำ่งๆ ตำมที่ก ำหนด เช่น ระดบัน ำ้ ปรมิำณน ำ้ฝน คณุภำพน ำ้  
ระดบัออกซเิจนในน ำ้ คำ่ควำมเป็นกรด-ดำ่ง อณุหภมูิ ค่ำควำมเค็ม ควำมสำมำรถในกำรน ำไฟฟ้ำ ต ำแหน่งพิกดั หรือระบบ
กลอ้งวงจรปิด เป็นตน้ แลว้ส่งขอ้มลูดงักลำ่วไปยงัอปุกรณเ์ก็บขอ้มลูและประมวลผล ซึ่งจะน ำขอ้มลูดงักล่ำวมำแสดงผลและส่ง
ขอ้มลูผ่ำนระบบเครือขำ่ยตำ่งๆไปยงัศนูยค์วบคมุส่วนกลำง และขอ้มลูดงักลำ่ว จะไดร้บักำรบนัทึก ประมวลผล และท ำกำร
รำยงำนผลขอ้มลู ณ ขณะนัน้ตำมเวลำจรงิ (Real-Time) หรือแจง้เตือนผ่ำนโปรแกรมหรือผ่ำนเวบ็ไซตท์ี่บรษิัทย่อยไดท้ ำกำร
ออกแบบและพฒันำขึน้ อีกทัง้ยงัสำมำรถส่งค ำสั่งควบคมุอปุกรณร์ะยะไกลผ่ำนเครือขำ่ยขอ้มลูดงักล่ำวไดอ้กีดว้ย 

 

                 
 

           
ระบบโทรมำตรท่ีบริษัทย่อยใหบ้ริกำร 

 

  โดยบรษิัทย่อยเนน้กำรใหบ้รกิำรดำ้นวศิวกรรม ทัง้ในดำ้นกำรออกแบบ จดัหำ และติดตัง้ระบบโทรมำตรส ำหรบักำร
ชลประทำน เช่น ระบบตรวจวดัสภำพน ำ้ทำงไกลอตัโนมตัิในลุ่มแม่น ำ้ตำ่งๆ หรือระบบแจง้เตือนภยัล่วงหนำ้ (Early Warning) 
ส ำหรบัพืน้ท่ีเส่ียงอทุกภยัหรือดินถล่มในพืน้ท่ีลำดชนัและพืน้ท่ีรำบเชิงเขำ โดยใหบ้รกิำรตัง้แต่กำรส ำรวจพืน้ท่ี ออกแบบ จดัหำ
อปุกรณ ์ติดตัง้สถำนตีรวจวดั รวมถึงกำรออกแบบและติดตัง้ศนูยค์วบคมุ (Control Room) ส ำหรบัระบบที่เก่ียวขอ้งตำ่งๆ โดย
กลุ่มลกูคำ้หลกัของบรษิัทย่อยไดแ้ก่ กรมชลประทำน และกรมทรพัยำกรน ำ้ เป็นตน้ นอกจำกนี ้ บรษิัทยงัใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำ
และซ่อมแซมระบบโทรมำตร ซึ่งโครงกำรระบบโทรมำตรที่บรษิัทย่อยใหบ้รกิำรออกแบบและติดตัง้ ไดแ้ก่ โครงกำรศกึษำวำง
ระบบและติดตัง้ระบบโทรมำตรเพื่อพยำกรณน์ ำ้และเตือนภยัลุม่น ำ้วงั โครงกำรศกึษำส ำรวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถำนภำพน ำ้
ทำงไกลอตัโนมตัใินพืน้ท่ีลุ่มน ำ้เจำ้พระยำและลุ่มน ำ้มลูตอนกลำง และโครงกำรส ำรวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถำนภำพน ำ้
ทำงไกลอตัโนมตัิลุ่มน ำ้ยมและนำ่น เป็นตน้ 

ทัง้นี ้ ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 บรษิัทย่อยไมม่ีรำยไดจ้ำกธุรกิจระบบโทรมำตร อย่ำงไรก็ตำม ในไตรมำสที่ 2 ปี 
2563 บรษิัทย่อยไดท้ ำกำรลงนำมในสญัญำรบัจำ้งเป็นท่ีปรกึษำในกำรพฒันำระบบตดิตำมสถำกำรณน์ ำ้ทำงไกลอตัโนมตั ิ
จ ำนวน 2 โครงกำร มลูคำ่สญัญำรวม 74.21 ลำ้นบำท และโครงกำรติดตัง้ระบบเตือนภยัล่วงหนำ้ (Early Warning) ส ำหรบัพืน้ท่ี
เส่ียงอทุกภยั-ดินถล่ม จ ำนวน 1 โครงกำร มลูค่ำสญัญำ 135.00 ลำ้นบำท โดยในปี 2563 บรษิัทย่อยมีรำยไดจ้ำกระบบโทร
มำตรเท่ำกบั 118.16 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 11.98 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรตำมล ำดบั 
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3) ระบบเทคโนโลยีภายในอาคาร 
บรษิัทย่อยมกีำรใหบ้รกิำรออกแบบ จ ำหน่ำย และตดิตัง้ระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำรตำ่งๆ เชน่ ระบบหอ้งประชมุ

วิดีทศัน ์อปุกรณโ์สตทศันปูกรณ ์(Audio-Visual Equipment) ระบบเครือข่ำยคอมพวิเตอร ์ระบบควบคมุกำรเขำ้ออก (Access 
Control) และระบบกลอ้งวงจรปิด เป็นตน้ โดยบรษิัทย่อยจะท ำกำรศกึษำควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ หรือขอ้ก ำหนดของผูว้ำ่จำ้ง 
(Terms of Reference หรือ TOR) แลว้ท ำกำรออกแบบระบบและคดัเลือกอปุกรณท์ี่เหมำะสม เพื่อท ำกำรน ำเสนอตอ่ลกูคำ้
ต่อไป บรษิัทย่อยมีกำรน ำเสนอโครงกำรใหแ้ก่ลกูคำ้โดยตรง หรือท ำกำรรบัเหมำช่วงจำกผูร้บัเหมำระบบ (Sub-Contract) หรือ
ท ำกำรน ำเสนองำนรว่มกบับรษิัทอื่นท่ีมีควำมช ำนำญเฉพำะดำ้นท่ีต่ำงกนัในลกัษณะกจิกำรคำ้รว่ม (Consortium) หรือกิจกำร
รว่มคำ้ (Joint Venture) แลว้รบัผิดชอบในเฉพำะส่วนของเทคโนโลยีภำยในอำคำร โดยใหส้มำชิกอื่นในกจิกำรคำ้รว่มหรือ
กิจกำรรว่มคำ้ เป็นผูร้บัผิดชอบในงำนส่วนอื่นๆ เช่น งำนโครงสรำ้ง อำคำร ภมูิทศัน ์และสถำปัตยกรรม เป็นตน้ หรืออำจจะท ำ
กำรวำ่จำ้งผูร้บัเหมำชว่ง (Subcontractor) ในกำรด ำเนินกำรในสว่นงำนดงักล่ำว  

       
ระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำรท่ีบริษัทย่อยใหบ้ริกำร 

โดยในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษิัทย่อยมีรำยไดจ้ำกธุรกิจโครงกำรระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำร
เท่ำกบั 176.39 ลำ้นบำท 61.26 ลำ้นบำท 33.10 ลำ้นบำท และ 0.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 32.83 รอ้ย
ละ 14.51 รอ้ยละ 4.28 และรอ้ยละ 0.00 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรตำมล ำดบั 

 
4) โครงการประเภทอืน่ๆ 
นอกจำกนี ้ บรษิัทยอ่ยยงัมีกำรใหบ้รกิำรส ำหรบัโครงกำรประเภทอื่นๆที่เก่ียวขอ้งกบัระบบเทคโนโลยีต่ำงๆ เช่น 

หอ้งปฏิบตัิกำรคอมพิวเตอร ์ ระบบคอมพิวเตอร ์ ระบบเครือขำ่ย เป็นตน้ โดยในปี 2561 บรษิัทย่อยไดเ้ขำ้รว่มก่อตัง้กิจกำรคำ้
รว่ม (Consortium) กบับรษิัทท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้ง 2 บรษิัท เพื่อเขำ้ด ำเนินโครงกำรก่อสรำ้งระบบกำรจดักำรขยะเพื่อผลิตเป็น
เชือ้เพลงิ (Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ ยอินทรีย ์ เทศบำลนครสมทุรปรำกำร เพื่อก่อสรำ้งอำคำร เครื่องจกัร อปุกรณ ์
และระบบควบคมุระบบคดัแยกขยะเพื่อผลิตเป็นเชือ้เพลงิ และปุ๋ ยอินทรีย ์ มลูคำ่โครงกำรทัง้สิน้ 315.71 ลำ้นบำท โดยบรษิัท
ย่อยมีส่วนแบ่งรำยไดจ้ำกโครงกำรดงักล่ำวในสดัส่วนรอ้ยละ 54 ของมลูคำ่โครงกำรรวม 

โดยในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษิัทย่อยมีรำยไดจ้ำกธุรกิจโครงกำรประเภทอื่นๆเท่ำกบั 3.52 ลำ้น
บำท 1.54 ลำ้นบำท 49.57 ลำ้นบำท และ 101.63ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.66 รอ้ยละ 0.37 รอ้ยละ 6.41 
และรอ้ยละ 10.30 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรตำมล ำดบั 

 
2.3  การจ าหน่ายและชอ่งทางการจ าหน่ายและให้บริการ 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีทีมฝ่ำยขำยที่จะเป็นผูต้ิดตอ่กบัลกูคำ้โดยตรง ซึง่ส ำหรบัลกูคำ้หน่วยงำนรำชกำรหรือ
รฐัวิสำหกจินัน้ บรษิัทจะท ำกำรตดิตำมข่ำวสำรเก่ียวกบักำรจดัซือ้จดัจำ้งจำกช่องทำงต่ำงๆ เช่น เวบ็ไซตร์ะบบกำรจดัซือ้จดัจำ้ง
ภำครฐั (http://www.gprocurement.go.th) หรือจำกประกำศของหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นตน้ จำกนัน้จึงท ำกำรศกึษำรำยละเอียด
ของโครงกำรดงักล่ำวเพื่อท ำกำรออกแบบระบบและคดัเลือกอปุกรณแ์ละส่วนประกอบต่ำงๆ แลว้จึงส่งรำยละเอียดของ
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โครงกำรเพื่อผ่ำนระบบจดัซือ้จดัจำ้งเพื่อพิจำรณำควำมถกูตอ้งและมีคณุสมบตัิที่ครบถว้น จำกนัน้จึงท ำกำรประกวดรำคำเพื่อ
พิจำรณำคดัเลือกผูท้ี่ไดร้บักำรวำ่จำ้งต่อไป หรือผ่ำนกระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้งโดยวิธีพเิศษ ซึง่หน่วยงำนดงักล่ำวจะติดต่อกบั
บรษิัทท่ีมีควำมเชี่ยวชำญในโครงกำรดงักล่ำวโดยตรงเพื่อท ำกำรเปรียบเทียบคณุสมบตัิและรำคำเพื่อท ำกำรคดัเลือกโดยมิได้
ผ่ำนขัน้ตอนกำรประมลูรำคำ โดยบรษิัทและบรษิัทย่อยจะมีพนกังำนฝ่ำยขำยท ำกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนท่ีมศีกัยภำพใน
กำรวำ่จำ้งอยู่เป็นประจ ำ รวมถึงมกีำรน ำเสนอขอ้มลูของผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรของบรษิัทใหแ้ก่หน่วยงำนดงักล่ำว เพื่อให้
หน่วยงำนนัน้ๆมีควำมเขำ้ใจและเล็งเห็นประโยชนข์องระบบและผลิตภณัฑท์ี่บรษิัทจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำร รวมถงึเป็นกำรสรำ้ง
ควำมสมัพนัธท์ี่ดีแก่บคุลำกรในหน่วยงำนดงักล่ำวอีกดว้ย 

ส ำหรบัหน่วยงำนเอกชนนัน้ พนกังำนฝ่ำยขำยของบรษิัทจะเขำ้ไปน ำเสนอขอ้มลูของระบบและผลิตภณัฑท์ี่บรษิัท
จ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรแก่หน่วยงำนท่ีเป็นกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย ซึ่งหำกไดร้บัควำมสนใจจะท ำกำรศกึษำรำยละเอียดควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้ดงักลำ่ว แลว้จึงท ำกำรน ำเสนอผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรท่ีเหมำะสมกบัลกูคำ้รำยดงักล่ำวเพื่อท ำขอ้เสนอ
เพื่อใหพ้ิจำรณำว่ำจำ้งต่อไป  

 

2.3.1 ธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร และธุรกิจให้เช่า จ าหน่าย และให้บริการด้าน
เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ ์และสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆ 
  
บรษิัทมีทีมฝ่ำยขำยส ำหรบัธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรโดยเฉพำะ เนื่องจำกเป็นสินคำ้

และบรกิำรท่ีตอ้งกำรควำมรูแ้ละควำมช ำนำญเฉพำะดำ้น โดยหำกเป็นสินคำ้หรือบรกิำรประเภทระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร 
ภำยหลงัน ำเสนอขอ้มลูของระบบและผลิตภณัฑข์องบรษิัทและท ำกำรศกึษำรำยละเอียดควำมตอ้งกำรของลกูคำ้แลว้ 
พนกังำนฝ่ำยขำยของบรษิัทจะท ำกำรทดสอบระบบสำธิต (Proof of Concept) เพื่อใหล้กูคำ้มั่นใจว่ำจะไดร้บัระบบซึง่สำมำรถ
ท ำงำนไดต้ำมควำมตอ้งกำร 

นอกจำกนี ้ บรษิัทยงัมชี่องทำงในกำรจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรผ่ำนทำงโทรศพัท ์ โดยมีทมีฝ่ำยขำยท ำกำรติดต่อลกูคำ้
ทำงโทรศพัทไ์ปยงัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเพื่อน ำเสนอผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรของบรษิัท  อีกทัง้ยงัมีกำรโฆษณำผลิตภณัฑ์
และบรกิำรของบรษิัทผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ โดยเนน้ในช่องทำงออนไลนเ์ป็นหลกั เช่น เว็บไซตต์ำ่งๆที่ไดร้บัควำมนิยม หรือโซเชยีล
มีเดียต่ำงๆ เป็นตน้ และผ่ำนเว็บไซตข์องบรษิัท (http://www.dittothailand.com) รวมถงึกำรเขำ้รว่มแสดงสินคำ้ในงำน
นิทรรศกำรตำ่งๆ ท ำใหบ้รษิัทสำมำรถเขำ้ถึงลกูคำ้ไดใ้นวงกวำ้งมำกขึน้ 

ส ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำรท่ีผ่ำนกำรใหเ้ช่ำแลว้น ำมำปรบัสภำพและไม่เหมำะสมกบักำรน ำมำใหเ้ชำ่ใหม่อีกครัง้นัน้ 
บรษิัทจะท ำกำรขำยโดยตรงจำกโรงงำนของบรษิัทซึง่ลกูคำ้ส่วนใหญ่จะเป็นรำ้นถ่ำยเอกสำรตอ้งกำรเครื่องถ่ำยเอกสำรสภำพดี
และรำคำถกู 
 
2.3.2 ธุรกิจให้บริการและรับเหมาวศิวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ 

 เนื่องจำกลกูคำ้ส่วนใหญ่ของบริษัทย่อยในธุรกิจใหบ้รกิำรและรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของ
หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆนัน้ จะเป็นหน่วยงำนรำชกำรและสถำบนักำรศึกษำต่ำงๆ จึงจะตอ้งปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรจดัซือ้จดั
จำ้งของหน่วยงำนรำชกำร  อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทย่อยมีทีมฝ่ำยขำยและกำรตลำดท ำหนำ้ที่ติดต่อกบัผูว้่ำจำ้งโดยตรง โดยจะท ำ
กำรรบัรำยละเอียดของโครงกำรแลว้ร่วมกันออกแบบกับทีมวิศวกรของบริษัทเพื่อน ำเสนอโครงกำรแก่หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง
ต่อไป 

http://www.dittothailand.com/
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  นอกจำกนี ้บริษัทยังมีกำรร่วมยื่นขอ้เสนอและประกวดรำคำร่วมกับผูร้บัเหมำส ำหรบัระบบอื่นๆในโครงกำรขนำด
ใหญ่ส ำหรบัส่วนประกอบในส่วนที่บริษัทไม่มีควำมเชี่ยวชำญทั้งในลักษณะคำ้ร่วม (Consortium) หรือเป็นกำรว่ำจำ้งกำร
รบัเหมำช่วงใหแ้ก่ผูร้บัเหมำในระบบอื่นๆ เป็นตน้ 
   
2.4  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

2.4.1 ธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร และธุรกิจให้เช่า จ าหน่าย และให้บริการด้าน
เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ ์และสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆ 

2.4.1.1  ภาวะอุตสาหกรรม 
ธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรระบบบริหำรจัดกำรเอกสำร และธุรกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรดำ้นเครื่องถ่ำย

เอกสำร เครื่องพิมพ ์และสินค้ำเทคโนโลยีอื่นๆ  ของบริษัท มีภำวะเศรษฐกิจของประเทศเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท เนื่องจำก งำนดำ้นเอกสำร ทัง้กำรถ่ำยเอกสำร กำรพิมพ ์และระบบบริหำรจดักำรเอกสำร เป็นกิจกรรม
ทั่วไปของธุรกิจต่ำงๆ ภำวะเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรชีว้ดักิจกรรมทำงธุรกิจของทั้งภำครฐัและเอกชนและแสดงถึง
ก ำลงัซือ้หรือกำรใชจ้่ำยของภำคครวัเรือน นอกจำกนีแ้นวโนม้กำรเจริญเติบโตของกำรด ำเนินงำนของบริษัทยังสะทอ้นไดจ้ำก
แนวโนม้กำรใชเ้ทคโนโลยีจดักำรเอกสำรในรูปแบบดิจิทลั ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลกัที่บรษิัทมุ่งเนน้ในกำรขยำยธุรกิจในปัจจบุนั 

1) ภาพรวมและแนวโน้มเศรษฐกจิภายในประเทศไทย 
ภำพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ที่ผ่ำนมำปรบัตวัลดลงจำกกำรระบำดของโรคโควิด-19 โดยมีตวัเลขผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศแบบปริมำณลูกโซ่ (Gross Domestic Product Chain Volume Measures: “GDP”) มูลค่ำเท่ำกับ 10.27 
ลำ้นลำ้นบำท ลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 6.1 เทียบกับปี 2562 โดยมลูค่ำกำรส่งออกสินคำ้ กำรอุปโภคบริโภคภำคเอกชน และกำร
ลงทุนรวมลดลงรอ้ยละ 6.6 รอ้ยละ 1.0 และรอ้ยละ 4.8 ตำมล ำดับ อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียอยู่ที่รอ้ยละ -0.8 และดุลบัญชี
เดินสะพดัเกินดลุรอ้ยละ 3.3 ของ GDP โดยมีรำยละเอียดของกำรเปล่ียนแปลงรำยไตรมำสของปี 2563 เป็นดงันี ้

ส ำหรบัเศรษฐกิจไทยในไตรมำสแรกของปี 2563 ปรบัตัวลดลงรอ้ยละ 2.0 เทียบกับไตรมำสเดียวกันในปีก่อนหนำ้ 
(%YOY) โดยมีปัจจยัหลกัมำจำกกำรบริโภคภำคเอกชนขยำยตวัในอตัรำที่ชะลอลง สอดคลอ้งกับกำรชะลอตวัของฐำนรำยได้
ในระบบเศรษฐกิจและกำรลดลงของควำมเชื่อมั่นผู้บริโภค กำรบริโภคภำครัฐ กำรลงทุนภำครัฐและเอกชนปรับตัวลดลง 
นอกจำกนีใ้นดำ้นกำรผลิต กำรผลิตสำขำพี่พกัแรมและบริกำรดำ้นอำหำรปรบัตวัลดลงอย่ำงมำก  ตำมกำรลดลงของจ ำนวน
นกัท่องเที่ยวและรำยรบัจำกนกัท่องเที่ยวต่ำงประเทศ เป็นส ำคญั และกำรผลิตสำขำกำรขนส่งและสถำนที่เก็บสินคำ้ปรบัตวั
ลดลง ตำมกำรลดลงของบริกำรขนส่งผู้โดยสำร สืบเนื่องจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 
ในขณะที่กำรผลิตสำขำกำรเงินและกำรประกันภยัมีกำรขยำยตวัเร่งขึน้ เป็นผลมำจำกกำรเติบโตของสินเชื่อบตัรเครดิตและ
สินเชื่ออุปโภคบริโภค ผลประกอบกำรของกลุ่มธนำคำรพำณิชยป์รับตัวดีขึน้ และกำรขยำยตัวเร่งขึน้ของประกันชีวิตและ
ประกันวินำศภยั ส ำหรบักำรส่งออกสินคำ้และกำรผลิตสำขำขอ้มูลข่ำวสำรและกำรส่ือสำรขยำยตวัชะลอตวัลงเมื่อเทียบกับ
ไตรมำสก่อนหนำ้ 

ส ำหรบัเศรษฐกิจไทยในไตรมำสที่ 2 ของปี 2563 ปรบัตวัลดลงต่อเนื่องในอตัรำเรง่ คิดเป็นรอ้ยละ 12.2 เทียบกบัไตร
มำสเดียวกันในปีก่อนหนำ้ (%YOY) เนื่องจำกผลกระทบจำกกำรปรบัเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และกำรด ำเนินมำตรกำร
ควบคุมและป้องกนักำรระบำดของโรคโควิด 19 เป็นปัจจยัหลกัต่อกำรปรบัตวัลดลงทัง้ในดำ้นกำรใชจ้่ำย กำรบริโภคและกำร
ลงทุนภำคเอกชน กำรส่งออกสินคำ้และบริกำร และในดำ้นกำรผลิตสำขำที่พกัแรมและบริกำรดำ้นอำหำร สำขำอุตสำหกรรม 
สำขำเกษตรกรรม สำขำกำรขนส่งและสถำนที่เก็บสินคำ้ สำขำกำรขำยส่งขำยปลีก และสำขำไฟฟ้ำและก๊ำซ ทัง้หมดปรบัตวั
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ลดลง ในขณะท่ีกำรใชจ้่ำยและกำรลงทนุภำครฐักลบัมำขยำยตวั และกำรผลิตสำขำก่อสรำ้ง กำรเงินกำรประกนัภยั และสำขำ
ขอ้มลูข่ำวสำรและกำรส่ือสำร มีกำรขยำยตวั 

ส ำหรบัเศรษฐกิจไทยในไตรมำสที่ 3 ของปี 2563 ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 6.4 ซึ่งถือว่ำปรบัตวัดีขึน้จำกที่ลดลงรอ้ยละ 
12.1 ในไตรมำสก่อนหนำ้ (%YOY) ซึ่งมีปัจจยัส ำคัญมำจำกกำรส่งออกสินคำ้และบริกำร กำรลงทุนภำคเอกชน และกำรใช้
จ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคขัน้สดุทำ้ยของเอกชนปรบัตวัดีขึน้ ขณะที่กำรใชจ้่ำยเพื่อกำรอปุโภคขัน้สดุทำ้ยของรฐับำล และกำร
ลงทนุของภำครฐัขำยตวัต่อเนื่อง ดำ้นกำรผลิตภำยนอกเกษตรปรบัตวัดีขึน้ เป็นผลมำจำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรปิดเมืองเพื่อ
ควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ตลอดจนมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจของรฐับำล ส่งผลใหภ้ำคอุตสำหกรรมและภำค
บริกำรเริ่มกลบัมำด ำเนินกิจกรรมกำรผลิตได ้นอกจำกนี ้กิจกรรมหลกัทำงดำ้นบริกำรเริ่มมีสญัญำของกำรฟ้ืนตวั เช่น สำขำ
กำรขำยส่งและกำรขำยปลีกฯ สำขำที่พกัแรมและบริกำรดำ้นอำหำร สำขำกำรขนส่งและสถำนที่เก็บสินคำ้ ปรบัตวัดีขึน้ ส่วน
สำขำกำรก่อสรำ้ง และสำขำขอ้มลูข่ำวสำรและกำรส่ือสำร ยงัคงขยำยตวัต่อเนื่อง 

ส ำหรบัเศรษฐกิจไทยในไตรมำสที่ 4 ของปี 2563 ปรบัตัวลดลงรอ้ยละ 4.2 จำกเดิมที่ลดลงรอ้ยละ 6.4 ในไตรมำส
ก่อนหนำ้ (%YOY) โดยกำรใชจ้่ำยเพื่อกำรอปุโภคบรโิภคขัน้สดุทำ้ยของเอกชนและรฐับำลมีกำรขยำยตวั กำรลงทนุในประเทศ
และกำรส่งออกสินคำ้ปรบัตัวดีขึน้ ขณะที่รำยรบัจำกกำรบริกำรต่ำงประเทศยังคงหดตัวต่อเนื่อง ดำ้นกำรผลิต ภำคเกษตร
ปรบัตวัดีขึน้เล็กนอ้ย ภำยนอกกำรเกษตรลดลงรอ้ยละ 4.7 ซึ่งปรบัตวัดีขึน้กว่ำไตรมำสก่อนหนำ้ เป็นผลจำกภำวะเศรษฐกิจ
โลกที่เริ่มฟ้ืนตวั และกำรใชจ้่ำยในประเทศที่เริ่มปรบัตวัดีขึน้ในภำพรวม รวมทัง้มำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจของภำครฐัส่งผลให้
ภำคกำรผลิตทัง้ภำคอุตสำหกรรมและบริกำร เริ่มกลบัมำด ำเนินกำรผลิตต่อเนื่อง ภำคบริกำรปรบัตวัลดลงนอ้ยกว่ำไตรมำส
ก่อน เป็นผลมำจำกกิจกรรมหลกัทำงดำ้นบริกำรเริ่มมีกำรฟ้ืนตวั เช่น สำขำกำรขำยส่งและกำรขำยปลีกฯ สำขำกำรขนส่งและ
สถำนที่เก็บสินคำ้ ปรบัตวัดีขึน้ ส่วนสำขำขอ้มลูข่ำวสำรและกำรส่ือสำร สำขำกิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภยั สำขำ
กิจกรรมดำ้นสขุภำพและงำนสงัคมสงเครำะห ์และสำขำกำรศึกษำ ยงัคงขยำยตวัต่อเนื่อง นอกจำกนี ้ดำ้นกำรใชจ้่ำย กำรใช้
จ่ำยเพื่อกำรอปุโภคบรโิภคของเอกชนและรฐับำล มีกำรขยำยตวัขึน้เล็กนอ้ย 

 
ภำพท่ี 1: ผลิตภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศแบบปรมิำณลกูโซ่ของประเทศไทยและอตัรำกำรเติบโต 

ในปี 2557 – ปี 2563 
หน่วย: ลำ้นลำ้นบำท                            หน่วย: รอ้ยละ 

 
ที่มำ: ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ 
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ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ (สคช.) คำดว่ำ แนวโนม้เศรษฐกิจไทยปี 2564 จะขยำยตวั

รอ้ยละ 2.5 – 3.5 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนส ำคญั ประกอบดว้ย (1) แนวโนม้กำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและปริมำณกำรคำ้โลก (2) 
แรงขบัเคล่ือนจำกกำรใชย้ภำครฐั (3) กำรกลบัมำขยำยตวัของอปุสงคภ์ำคเอกชนในประเทศ และ (4) กำรปรบัตวัตำมฐำนกำร
ขยำยตวัที่ต  ่ำผิดปกติในปี 2563 ทัง้นี ้คำดว่ำ มลูค่ำกำรส่งออกสินคำ้ในรูปดอลลำร ์สรอ. จะขยำยตวัรอ้ยละ 5.8 กำรอุปโภค
บริโภคภำคเอกชน และกำรลงทุนรวมขยำยตวัรอ้ยละ 2.0 และรอ้ยละ 5.7 ตำมล ำดบั อตัรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียอยู่ในช่วงรอ้ย
ละ 1.0 – 2.0 และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุรอ้ยละ 2.3 ของ GDP 

 
2) ภาพรวมของตลาดส านักงานในกรุงเทพมหานคร 
จำกรำยงำนวิจัยของไนทแ์ฟรงคป์ระเทศไทย (Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.) ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึง

กำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของอุปทำนและอุปสงค์ของตลำดส ำนักงำนในกรุงเทพมหำนคร โดยผู้เช่ำส่วนใหญ่ไดเ้ห็นถึง
ควำมส ำคญัของพืน้ท่ีรอบนอกศนูยก์ลำงธุรกิจ (Fringe Areas) มำกขึน้เนื่องจำกมีระบบคมนำคมหรือขนส่งมวลชนที่ใหค้วำม
สะดวกไดม้ำกขึน้และอำคำรส ำนกังำนเกรดบีนั้นมีรำคำค่อนขำ้งสงูจึงท ำใหผู้เ้ช่ำยำ้ยจำกอำคำรเกรดบีมำอยู่ในพืน้ที่รอบนอก
ศนูยก์ลำงธุรกิจจึงท ำใหร้ำคำของพืน้ท่ีนัน้เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 

 
ภำพท่ี 2: อปุสงค ์อปุทำนและอตัรำกำรครอบครองพืน้ท่ีส ำนกังำนในกรุงเทพมหำนครในช่วงปี 2554 – ไตรมำส 3 ปี 2563 

หน่วย: ลำ้นตำรำงเมตร                                        หน่วย: รอ้ยละ 

 

ที่มำ: Knight Frank Chartered (Thailand) 
 
จำกภำพที่ 2 จะเห็นว่ำปี 2554 ถึงปี 2562 นั้นอุปทำนและอุปสงคเ์พิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่ 4.54 ถึง 5.12 ลำ้น

ตำรำงเมตรและ 3.87 ถึง 4.66 ลำ้นตำรำงเมตรโดยอตัรำกำรเติบโตเฉล่ียอยู่ที่รอ้ยละ 1.51 และ รอ้ยละ 2.35 ตำมล ำดบั ท ำให้
ทรำบว่ำควำมตอ้งกำรของผูเ้ช่ำนั้นมีควำมตอ้งกำรมำกกว่ำผูใ้หเ้ช่ำ หรือทรำบไดจ้ำกอัตรำกำรครอบครอง (Occupancy 
Rate) ที่เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่รอ้ยละ 85 ในปี 2554 จนกลำยมำเป็นรอ้ยละ 91 ในปี 2562 ซึ่งแสดงถึงโอกำสของกำร
เติบโตของตลำดส ำนักงำนในกรุงเทพมหำนครนั้นยังคงมีโอกำสเติบโตขึน้อยู่เรื่อยๆ นอกจำกนี ้แม้ว่ำในปี 2563 จะเกิด
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สถำนกำรณร์ะบำดของโรคโควิด 19 ตัง้แต่ตอนเริ่มตน้ปี ตลำดส ำนักงำนในกรุงเทพมหำนครยงัมีกำรเติบโตขึน้ของอุปทำน
อย่ำงต่อเนื่องในครึ่งปีแรก ในดำ้นอุปสงคข์องส ำนกังำนในกรุงเทพมหำนครนัน้พบว่ำควำมตอ้งกำรของผูเ้ช่ำเริ่มชะลอตวัลง 
ส่วนหนึ่งเกิดจำกผลกระทบระยะสัน้ของมำตรกำรควบคุมและป้องกันกำรระบำดของโรคโควิด 19 ท ำใหอ้งคก์รหลำยแห่ง
ตดัสินใจใหพ้นกังำนท ำงำนจำกบำ้น (Work From Home) ในช่วงปลำยไตรมำสแรกจนถึงกลำงไตรมำสสองของปี 2563 และ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ระบำดของโรคโควิด 19 ต่อเศรษฐกิจและกำรด ำเนินธุรกิจ จึงท ำให้บริษัทหลำยแห่งมีกำร
ปรบัเปล่ียนแนวทำงกำรท ำงำนขององคก์ร รวมถึงกำรปรบัลดพืน้ที่เช่ำส ำนกังำน หรือลดคุณภำพของพืน้ที่เช่ำส ำนกังำน กำร
น ำเอำเทคโนโลยีมำใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นกำรด ำเนินงำน และกำรเปล่ียนผ่ำนธุรกิจสู่ดิจิทลั (Digital Transformation) 

กำรเติบโตของอุปสงค ์อุปทำนและอตัรำกำรครอบครองพืน้ที่ส  ำนกังำนในกรุงเทพมหำนครที่ผ่ำนมำ นัน้สอดคลอ้ง
กบักำรเติบโตของรำยไดจ้ำกธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร และธุรกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำร
ดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆ ของบริษัท ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงโอกำสเติบโตของบริษัทไปพรอ้มๆ
กบักำรเติบโตของส ำนกังำนในกรุงเทพมหำนคร โดยในปัจจบุนัลกูคำ้ส่วนใหญ่ของบรษิัทตัง้อยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหำนครและ
ปรมิำณฑล รวมถึงจงัหวดัในเขตภำคตะวนัออก ตำมที่ตัง้ของส ำนกังำนใหญ่และสำขำของบรษิัทในปัจจบุนั 

 
3) เศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) 
ส ำนกังำนพฒันำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส ์(องคก์ำรมหำชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตดำ้) ใหน้ิยำมของเศรษฐกิจ

ดิจิทลั (Digital Economy) ว่ำ ระบบเศรษฐกิจที่ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อช่วยเพิ่มมลูค่ำใหแ้ก่สินคำ้ต่ำงๆ โดยที่ใชเ้วลำนอ้ยลง
เนื่องจำกกำรติดต่อส่ือสำรผ่ำนเครือข่ำยควำมเร็วสูง (Wireless Broadband) เช่น 3G หรือ 4G เป็นตน้ โดยที่ผ่ำนมำนั้น
หน่วยงำนเอกชนมกัจะท ำดว้ยตวัเอง แต่กำรที่จะขบัเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทลัจ ำเป็นตอ้งอำศยักำรร่วมมือระหว่ำง ภำครฐัและ 
ภำคเอกชน โดยที่ ETDA ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักรวมไปถึงกำรเป็นผู้ยกร่ำงชุดกฎหมำยเพื่อก้ำวเข้ำสู่
เศรษฐกิจดิจิทัลและส่งเสริมสนับสนุนกำรพำณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์(e-Commerce) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
(Electronic Transaction) อีกดว้ย 

ในปัจจุบันธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Transaction) คือ กิจกรรมเพื่อวัตถุประสงคท์ำงธุรกิจโดยใชว้ิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกสร์ะหว่ำงหน่วยธุรกิจ บุคคล รฐั ตลอดจนองคก์รเอกชนหรือองคก์รภำครฐั เช่น กำรพำณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์
หรือ กำรสอบถำมขอ้มลูผ่ำนระบบออนไลน ์เป็นตน้ ไดเ้ขำ้มำมีบทบำทอย่ำงมำกในระบบเศรษฐกิจยคุใหม่เนื่องจำกเอกสำร
กระดำษนั้นไม่สะดวกในกำรจัดเก็บและสืบคน้ ETDA ไดม้ีร่วมมือกับหน่วยงำนรฐัในกำรต่อยอดงำนระบบจัดเก็บเอกสำร
อิเล็กทรอนิกสท์ี่มีควำมน่ำเชื่อถือ (Trusted e-Document Authority หรือ โครงกำร TeDA) เพื่อเปล่ียนเอกสำรกระดำษใหเ้ป็น
อิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งมีผลตำมกฎหมำย ท ำใหส้ำมำรถลดขัน้ตอนพรอ้มสรำ้งควำมเชื่อมั่นในกำรคำ้กำรลงทุนใหก้ับประเทศได้
อย่ำงครบวงจร เช่น กำรรบัรองเอกสำรอิเล็กทรอนิกส ์(e-Notary) และกำรประทับตรำอิเล็กทรอนิกส ์(e-Time Stamp) ที่ไม่
สำมำรถแกไ้ขยอ้นหลงัไดเ้พื่อยืนยนัช่วงเวลำในกำรท ำธุรกรรมอย่ำงชดัเจนซึ่งก่อใหเ้กิดขอ้ผูกพนัทำงกฎหมำย ซึ่ง TeDA นีย้งั
รวมไปถึง e-Archive Service ซึ่งเป็นกำรจดัเก็บขอ้มลูเอกสำรอิเล็กทรอนิกส ์อย่ำงเป็นระบบเพื่อใหส้ำมำรถเรียกใชไ้ดโ้ดยง่ำย
และสำมำรถบรหิำรจดักำรผูท้ี่มีสิทธิในกำรเขำ้ถึงเอกสำรไดอ้ีกดว้ย ซึ่งส่ิงเหล่ำนีจ้ะส่งผลต่อธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบ
บรหิำรจดักำรเอกสำรและกำรสแกนเอกสำร 

แผนพฒันำดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมโดยกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ซึ่งไดร้บัควำมเห็นชอบ
จำกคณะรฐัมนตรี ณ 5 เมษำยน พ.ศ.2559 ไดว้ำงแผนภมูิทศันด์ิจิทลัของประเทศไทย (Thailand Digital Landscape) ไว ้20 
ปี โดยระยะที่ 1: Digital Foundation จะใชเ้วลำประมำณ 1 ปี 6 เดือน ในกำรปรบัมิติหลำยๆดำ้นรวมไปถึงกำรปรบัมิติดำ้น
ภำครฐัซึ่งจะเปล่ียนเป็นรฐับำลดิจิทลัอย่ำงเป็นระบบ โดยมีกำรใชเ้อกสำรอิเล็กทรอนิกสแ์ทนเอกสำรกระดำษมำกขึน้ ซึ่งจะ
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สอดคลอ้งกับ ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งอยู่ในแผนพฒันำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดย
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร เช่น ยุทธศำสตรท์ี่ 4: ปรับเปล่ียนภำครัฐเป็นรัฐบำลดิจิทัล ที่จะพัฒนำ
แพลตฟอรม์กำรบรหิำรจดักำรภำยในองคก์ร (Back Office Platform) เพื่อรองรบักำรน ำเอกสำรอิเล็กทรอนิกสม์ำแทนเอกสำร
กระดำษและยทุธศำสตรท์ี่ 6: สรำ้งควำมเชื่อมั่นในกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั นัน้ไดม้ีกำรกล่ำวถึงกำรแกไ้ขกฎหมำยใหร้บัเอกสำร
อิเล็กทรอนิกสใ์นกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆไดเ้ช่นกนั 

กำรใชจ้่ำยลงทนุในผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรดำ้นไอทีในประเทศไทยในปี 2563 มีแนวโนม้ชะลอตวัลดลงในอตัรำรอ้ยละ 
6.8 หรือคิดเป็นมลูค่ำ 623,865 ลำ้นบำท และจะเติบโตขึน้รอ้ยละ 5.6 หรือคิดเป็นมลูค่ำ 659,089 ลำ้นบำท ในปี 2564 จำก
กำรคำดกำรณ ์ณ เดือนตุลำคม 2563 ของกำรท์เนอร ์(Gartner Inc.) บริษัทวิจยัและใหค้  ำปรกึษำชัน้น ำระดบัโลก กำรชะลอ
ตวัของมลูค่ำกำรใชจ้่ำยดำ้นไอทีในปี 2563 เป็นผลกระทบมำจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด 19 โดยค่ำใชจ้่ำย
ดำ้นไอทีเกือบทุกประเภทปรบัตัวลดลง เวน้แต่เพียงค่ำใชจ้่ำยประเภทซอฟตแ์วรม์ีมูลค่ำใชจ้่ำยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.0 ส ำหรบั
แนวโนม้กำรเติบโตของค่ำใชจ้่ำยดำ้นไอทีในปี 2564 กำรใชจ้่ำยดำ้นซอฟตแ์วรค์ำดว่ำจะมีกำรเติบโตในอตัรำเร่งสงูที่สดุ และ
กำรใช้จ่ำยดำ้นดำตำ้ เซ็นเตอรจ์ะมีกำรเติบโตในอัตรำเร่งสูงในอันดับรองลงมำ สะท้อนให้เห็นถึงควำมตอ้งกำรในกำร
ปรบัเปล่ียนแนวทำงกำรท ำงำนในองคก์รสู่รูปแบบดิจิทลัมำกขึน้ ส่วนกำรใหบ้ริกำรดำ้นกำรส่ือสำรของโทรศพัทพ์ืน้ฐำนและ
โทรศพัทม์ือถือ ซึ่งรวมทัง้เสียงและขอ้มลูจะเป็นเทคโนโลยีที่มีมลูค่ำกำรลงทุนมำกที่สดุในประเทศไทย สะทอ้นใหเ้ห็นถึงกำร
ลงทนุเพื่อรองรบักำรติดต่อส่ือสำร แลกเปล่ียนขอ้มลูผ่ำนเครือข่ำยควำมเรว็สงู โดยมลูค่ำคำดกำรณข์องค่ำใชจ้ำ่ยดำ้นไอทีของ
ประเทศไทย ระหว่ำงปี 2562 – 2564 สำมำรถแสดงในตำรำงได ้ดงันี ้

 
ตำรำงที่ 1: มลูค่ำคำดกำรณข์องค่ำใชจ้ำ่ยดำ้นไอทีของประเทศไทย ระหว่ำงปี 2562 – 2564 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

ประเภทค่าใช้จ่ายด้านไอท ี ข้อมูล ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

บรกิำรดำ้นกำรส่ือสำร 
มลูค่ำกำรใชจ้ำ่ย 352,442 349,255 358,855 

อตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 3.2 (0.9) 2.8 

ดำตำ้ เซ็นเตอร ์
มลูค่ำกำรใชจ้ำ่ย 24,994 24,788 27,829 

อตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ (4.2) (0.8) 12.3 

อปุกรณ ์Device 
มลูค่ำกำรใชจ้ำ่ย 189,157 149,438 167,527 

อตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ (2.3) (21.0) 12.1 

บรกิำรดำ้นไอที 
มลูค่ำกำรใชจ้ำ่ย 62,288 59,727 58,560 

อตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 9.5 (4.1) (2.0) 

ซอฟตแ์วร ์
มลูค่ำกำรใชจ้ำ่ย 40,273 40,687 46,317 

อตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 12.1 1.0 13.8 

มูลค่าการลงทุนด้านไอททีัง้หมด มูลค่าการใช้จ่าย 669,153 623,865 659,089 

อัตราการการเติบโต ร้อยละ 2.3 (6.8) 5.6 

ที่มำ: Gartner Inc. (ขอ้มลู ณ เดอืนตลุำคม 2563) 
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แนวโนม้กำรเติบโตของค่ำใชจ้่ำยดำ้นไอทีของประเทศไทย โดยเฉพำะค่ำใชจ้่ำยดำ้นซอฟตแ์วรส์ ำหรบัองคก์รนัน้ 
สอดคลอ้งกับกำรเติบโตในอตัรำเร่งของรำยไดจ้ำกธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำรของบริษัท โดย
บรษิัทมีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรในปี 2560 เท่ำกบั 91.68 ลำ้นบำท รำยไดใ้นปี 2561 
เท่ำกับ 74.41 ลำ้นบำท รำยไดใ้นปี 2562 เท่ำกบั 232.96 ลำ้นบำท และมีรำยไดใ้นปี 2563 เท่ำกบั 385.09 ลำ้นบำท สะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงกำรใหค้วำมส ำคญัในกำรปรบัเปล่ียนแนวทำงกำรด ำเนินงำนภำยในองคก์รทัง้ภำครฐัและภำคเอกชน โดยมีกำรใช้
เอกสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสม์ำกขึน้ รวมทั้งมีกำรจัดเก็บข้อมูลบนระบบบริหำรจัดกำรเอกสำร และกำรน ำเอกสำร
อิเล็กทรอนิกสไ์ปใชใ้นแพลตฟอรม์ที่วำงไวข้ององคก์ร 

 
4) ตลาดการจัดการข้อมูลดิจิทัลของประเทศไทย 
(ที่มำ : รำยงำนกำรวิจัยตลำดอิสระ เก่ียวกับตลำดกำรจัดกำรขอ้มูลดิจิทัลในประเทศไทย ซึ่งจัดท ำโดย ฟรอสท์ 

แอนด ์ซลัลิวนั (Frost & Sullivan) ซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชำญทำงดำ้นกำรวิจยักำรตลำดที่บรษิัทเป็นผูว้่ำจำ้ง) 
ตลำดกำรจดักำรขอ้มลูดิจิทลั ซึ่งครอบคลมุกำรใหบ้ริกำรซอฟตแ์วรจ์ดักำรเอกสำรและกำรบรกิำรสแกนเอกสำรของ

ประเทศไทยระหว่ำงปี 2558 - 2563 มีปัจจัยขับเคล่ือนกำรเติบโตจำกหน่วยงำนภำครัฐ องคก์รและบริษัทในภำคเอกชน
ตอ้งกำรปรบัเปล่ียนกระบวนกำรท ำงำนและระบบกำรบริหำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูลต่ำงๆ เป็นรูปแบบดิจิทัล แทนกำร
จดัเก็บเอกสำรกระดำษ เพื่อรองรบักำรรบัส่งแลกเปล่ียนขอ้มลูในระบบดิจิทลั อนัจะเพิ่มศกัยภำพแก่องคก์ร จำกควำมสะดวก
รวดเร็วดำ้นกำรจดักำรระบบเอกสำร กำรสืบคน้ กำรเขำ้ใชง้ำนขอ้มลูและลดตน้ทนุในกำรจดัเก็บไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ กลุ่ม
ตลำดองคก์รขนำดใหญ่เป็นตลำดที่เติบโตเร็วที่สดุในช่วงระหว่ำงปี 2558 - 2563 อนัเนื่องมำจำกนโยบำย Digital Thailand 
หรือ Thailand 4.0 ในกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัยกระดบัประสิทธิภำพกำรท ำงำนของภำคส่วนและองคก์รต่ำงๆ ซึ่งองคก์รขนำด
ใหญ่ในภำคเอกชนมีควำมพรอ้มดำ้นเทคโนโลยี กระบวนกำรและบุคลำกรขององคก์รมำกกว่ำ ส่งผลใหส้ำมำรถปรบัตวัน ำ
เอกสำรกระดำษเขำ้สู่ระบบกำรจดักำรขอ้มลูดิจิทลัไดร้วดเรว็กว่ำภำครัฐ เช่นเดียวกับกลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
ที่มีจ ำนวนทั้งหมด 2-3 ลำ้นรำยทั้งประเทศและบำงส่วนเริ่มให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำงำนบนแพลตฟอรม์ดิจิทัลมำกขึน้
ตำมล ำดบั เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพควำมคล่องตวัและลดตน้ทนุกำรด ำเนินงำนใหเ้หมำะสมกบัขนำดขององคก์ร 

ในช่วงปี 2563-2568F เป็นที่คำดหมำยว่ำ กลุ่มตลำดหน่วยงำนภำครัฐจะเติบโตรวดเร็วที่สุด เนื่องจำกจะมี
หน่วยงำนภำครฐัจ ำนวนมำกขึน้ครอบคลุมกระทรวง ทบวง และกรมต่ำงๆ ที่ตอ้งเปล่ียนผ่ำนวิธีกำรท ำงำนและระบบกำร
จดักำรเอกสำรจำกกระดำษมำจดักำรและจดัเก็บเอกสำรและขอ้มูลในรูปแบบดิจิทัลแทนกำรใชแ้รงงำนคนที่มีขอ้เสียหลำย
ประกำร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและควำมสะดวกในกำรท ำงำน ตลอดจนลดค่ำใชจ้่ำยและพืน้ที่ในกำรจดักำรเอกสำรกระดำษ 
พิจำรณำจำกแนวโนม้โครงกำรจดัซือ้จัดจำ้งของภำครฐัที่มีขอบเขตงำนเก่ียวกับกำรสแกนเอกสำร กำรน ำขอ้มลูเขำ้สู่ระบบ 
ตลอดจนกำรจดัท ำระบบจัดกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อรองรบักำรเขำ้ถึงและใชง้ำนขอ้มลูดงักล่ำวมีปริมำณเพิ่มขึน้ ไม่ว่ำ
จะเป็น ส ำนกังำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรือน กรมสรรพสำมิต กำรนิคมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย ส ำนกังำนกำรบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐับำลวิสำหกิจ จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั กรมที่ดิน ตลอดจนศำล
ยุติธรรมทั่วประเทศที่มีเอกสำรทำงกฎหมำยที่ยังตอ้งน ำเข้ำสู่ระบบไม่น้อยกว่ำ 2 พันลำ้นหน้ำ เป็นตน้ รำยชื่อหน่วยงำน
เบือ้งตน้เป็นเพียงองคก์รบำงส่วนท่ีไดเ้ริ่มด ำเนินกำรเปล่ียนผ่ำนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำและมีแผนท่ีจะด ำเนินกำรน ำเอกสำรเขำ้
สู่ระบบอย่ำงต่อเนื่องตำมล ำดบัในช่วง 3-5 ปีขำ้งหนำ้ 

ในขณะที่กลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีแนวโนม้ตื่นตัวกับกำรใชบ้ริกำรซอฟตแ์วรจ์ัดกำรเอกสำรและ
สแกนเอกสำรในวงกวำ้งมำกขึน้อย่ำงต่อเนื่องในช่วงปี 2563-2568F จึงคำดหมำยว่ำจะมีอัตรำกำรเติบโตรวดเร็วกว่ำกลุ่ม
องคก์รขนำดใหญ่ และเป็นรองเพียงกลุ่มหน่วยงำนภำครฐั โดยแมม้ีอตัรำกำรใชจ้่ำยต่อองคก์รต ่ำกว่ำภำครฐัและองคก์รขนำด
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ใหญ่ แต่มีสดัส่วนมำกกว่ำหลำยเท่ำตวั จึงกลำยเป็นกลุ่มผูใ้ชบ้ริกำรที่ก ำลงักำ้วขึน้มำมีบทบำทควำมส ำคญัมำกขึน้ในภำพ  
รวมของตลำดกำรจดักำรขอ้มลูดิจิทัล ขณะที่กลุ่มองคก์รขนำดใหญ่ แมม้ีอตัรำกำรเติบโตตำมหลงั 2 กลุ่มแรก แต่ยงัมีอตัรำ
กำรเติบโตที่เรว็และยงัคงมีสดัส่วนในตลำดมำกกว่ำกลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมหลำยเท่ำตวั 
 

ภำพท่ี 3 : ขนำดตลำดกำรจดักำรขอ้มลูดิจิทลั (ลำ้นบำท) ปี 2558 – 2568F 

 
 (ที่มำ: ฟรอสท์ แอนด ์ซลัลิวนั) 

หมำยเหต:ุ  
1) ขนำดตลำดกำรจดักำรขอ้มลูดิจิทลั ประกอบดว้ยรำยไดร้วมจำกกำรบริกำรซอฟตแ์วรจ์ดักำรเอกสำรและบริกำรสแกนเอกสำร 

2) ขอ้มลูจำกกำรสมัภำษณแ์ละขอ้มลูเปิดเผยสูส่ำธำรณะ 
 

ภำพท่ี 4 : ขนำดตลำดกำรจดักำรขอ้มลูดิจิทลั (ลำ้นบำท) จ ำแนกตำมกลุ่มตลำดของประเทศไทย ปี 2558 - 2568F 

 
 (ที่มำ: ฟรอสท์ แอนด ์ซลัลิวนั) 

หมำยเหต:ุ  
1) ขนำดตลำดกำรจดักำรขอ้มลูดิจิทลั ประกอบดว้ยรำยไดร้วมจำกกำรบริกำรซอฟตแ์วรจ์ดักำรเอกสำรและบริกำรสแกนเอกสำร 

2) ขอ้มลูจำกกำรสมัภำษณแ์ละขอ้มลูเปิดเผยสูส่ำธำรณะ 
 

ตำมกำรรำยงำนของ Gartner บรษิัทท่ีปรกึษำดำ้น IT ระดบัโลก พบว่ำในปี 2563 ที่มีกำรแพรร่ะบำดของไวรสัโควิด-
19 ส่งผลใหก้ำรใชจ้่ำยดำ้นไอทีของไทยหดตวัเกือบรอ้ยละ 5 แต่คำดวำ่ในปีนีค้่ำใชจ้่ำยดำ้นไอทีจะกลบัมำเติบโตรอ้ยละ 5 โดย
ไดร้บัแรงหนนุหลกัจำกผูค้นที่ท  ำงำนจำกที่บำ้นและเล่ำเรียนหนงัสือผ่ำนช่องทำงออนไลน ์โดยกลุ่มที่เติบโตสงูสดุคือ ซอฟตแ์วร์
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องคก์ร และ ศนูยข์อ้มลู ซึ่งคำดกำรณว์ำ่จะเติบโตที่รอ้ยละ 13.6 และ 10.9 ตำมล ำดบั  ทัง้นี ้ซอฟตแ์วรอ์งคก์รเป็นองคป์ระกอบ
จ ำเป็นในกำรรองรบักำรท ำงำนแบบไม่ใชก้ระดำษ ซึ่งเป็นแนวโนม้ที่เติบโตขึน้อย่ำงมำกในปีที่ผ่ำนมำ โดยไดร้บัอำนิสงคจ์ำก
สดัส่วนผูค้นที่ท  ำงำนท่ีบำ้นเพิ่มขึน้ เช่นเดยีวกบัเทคโนโลยีคลำวดท์ี่ถกูมองวำ่จะเป็นกลุ่มที่ไดร้บักำรลงทนุสงูที่สดุในหมวด
ศนูยข์อ้มลู โดยตำมกำรรำยงำนของฟรอสท ์ แอนด ์ ซลัลิวนั พบว่ำอตัรำกำรลงทนุในเทคโนโลยีคลำวดข์องภมูิภำคเอเชีย-
แปซิฟิก จะมอีตัรำกำรเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) ระหวำ่งปี 2562-2568 อยู่ที่รอ้ยละ 16.4 

 
ปัจจยัขบัเคลื่อนกำรเติบโตของตลำด 
กฎหมายรัฐบาลดจิิทัลผลกัดนักระแสการท างานแบบไม่ใชก้ระดาษในหน่วยงานภาครัฐ 
พระรำชบญัญัตกิำรบรหิำรงำนและกำรใหบ้รกิำรภำครฐัผ่ำนระบบดิจิทลั พ.ศ. 2562 (2019) มีผลบงัคบัใหห้น่วยงำน
รำชกำรต่ำงๆ ประยกุตใ์ชเ้ครื่องมือและช่องทำงดิจิทลัในกำรบรหิำรงำนและใหบ้รกิำรสำธำรณะอย่ำงบรูณำกำรและ
มั่นคงปลอดภยั เพื่อยกระดบัควำมคล่องตวัและขีดควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรและอ ำนวยควำม
สะดวกแก่ประชำชนในกำรเขำ้ถึงบรกิำรต่ำงๆ เหล่ำนี ้ จึงเป็นกำรเรง่กระบวนกำรใหห้น่วยงำนกว่ำ 100,000 
หน่วยงำนทั่วประเทศ ไม่วำ่จะเป็น หน่วยงำนภำครฐั โรงพยำบำลของรฐั โรงเรียนของรฐั และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น จ ำเป็นตอ้งคลอ้ยตำมและเปล่ียนระบบวิธีกำรท ำงำนจำกกำรพ่ึงพำเอกสำรกระดำษหนัไปใชเ้อกสำรและ
ขอ้มลูดิจิทลัอยำ่งเป็นกิจจะลกัษณะมำกขึน้  
ทัง้นี ้ ภำยใตพ้ระรำชบญัญัติขำ้งตน้ กำรยกระดบักำรใหบ้รกิำรดิจิทลัภำครฐัอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมมั่นคง
ปลอดภยั เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจในกำรท ำธุรกรรมออนไลนก์บัภำครฐัไดส้ะดวกยิ่งขึน้และขบัเคลือ่นประเทศไทยให้
พรอ้มรองรบัยคุดิจิทลัอยำ่งเต็มรูปแบบ นบัเป็นโครงกำรส ำคญัตำมเปำ้ประสงคใ์นยทุธศำสตรช์ำติ 20 ปี (ปี พ.ศ. 
2561 - 2580) ดำ้นกำรปรบัสมดลุและพฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั ซึ่งเป็นยทุธศำสตรท์ี่มีผลกำรเบิกจ่ำย
สงูสดุ 3 ปีติดต่อกนั ในชว่งระหวำ่งปี 2561 - 2563 ดว้ยอตัรำกำรเติบโตเฉล่ียต่อปีรอ้ยละ 22.3 ในช่วงเวลำดงักล่ำว 
โดยในปี  2563 เมื่อเทียบกบัยทุธศำสตรอ์ื่นๆ ยทุธศำสตรด์งักล่ำวมีผลกำรเบิกจำ่ยสงูสดุที่ 1.18 ลำ้นลำ้นบำท คิด
เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40.2 ของผลกำรเบิกจ่ำยประจ ำปีของภำครฐัทัง้หมด บ่งชีใ้หเ้ห็นถึงกำรใหค้วำมส ำคญัของภำครฐั
ไทยเป็นอนัดบัตน้ๆ ต่อกำรยกระดบักำรใหบ้รกิำรดจิิทลัอย่ำงต่อเนื่องในปี 2564 และในอนำคตอนัใกล ้
 
โรคระบาดส่งผลให้ผู้คนพึ่งพาการใช้และเข้าถึงขอ้มูลดิจิทัลออนไลน ์ 
 สถำนกำรณโ์รคระบำดจำกเชือ้โควิด-19 ส่งผลกระทบใหรู้ปแบบและวิธีกำรท ำงำน ตลอดจนกำรศกึษำเล่ำ
เรียนหนงัสือของคนส่วนใหญ่เปล่ียนแปลงไป เนื่องจำกมำตรกำรท ำงำนหรือเรียนหนงัสือจำกที่พกัอำศยั กำรกกักนั
ตวัและกำรเวน้ระยะห่ำงระหวำ่งบคุคลเพื่อป้องกนักำรแพรก่ระจำยเชือ้โรค ส่งผลใหจ้ ำเป็นตอ้งเพิ่มปรมิำณกำรใช้
งำนและเขำ้ถงึขอ้มลูดจิิทลัผ่ำนชอ่งทำงออนไลนต์ำมระดบัมำตรกำรควบคมุ เพื่อใหก้ำรท ำงำนและกำรศกึษำยงัคง
ด ำเนินต่อไปไดท้่ำมกลำงสถำนกำรณท์ี่กำรรวมตวัของคนในสถำนท่ีใดสถำนหนึง่ไม่อำจท ำไดต้ำมปกติอีกต่อไป 
สงัเกตไดจ้ำกจ ำนวนผูใ้ชง้ำนอินเทอรเ์น็ตที่เพิ่มขึน้ถึง 3.4 ลำ้นรำยเฉพำะในปี 2563 คดิเป็นอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 
7.4 เทียบกบัปี 2562 ที่มีจ ำนวนผูใ้ชง้ำนอินเทอรเ์นต็เพิ่มขึน้ 1 ลำ้นรำย หรือ คดิเป็นเพยีงรอ้ยละ 2.0  ผูใ้หบ้รกิำร
ระบบจดัเก็บและใชง้ำนเอกสำรจงึเขำ้มำมีบทบำทส ำคญัในกำรรองรบัควำมตอ้งกำรและพฤตกิรรมที่เปล่ียนไป  
 
E-tax invoice กระตุ้นให้ภาคเอกชนจัดหาพืน้ทีจั่ดเกบ็ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
ใบก ำกบัภำษีอเิล็กทรอนิกส ์ (E-Tax invoice) หรือใบก ำกบัภำษีที่ปรบัรูปแบบจำกกระดำษไปเป็นขอ้มลู
อิเล็กทรอนิกสเ์ป็นเอกสำรส ำคญัในกำรท ำบญัชีของผูป้ระกอบกำรธุรกิจในขนำดตำ่งๆ ผูป้ระกอบกำรขนำดใหญ่ 
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กลำง เล็ก และไมโคร ไดถ้กูก ำหนดใหต้อ้งเขำ้ใชร้ะบบกำรจดัท ำเอกสำรอิเล็กทรอนิกสท์กุรำยตำมล ำดบัและตำม
ขนำดผูป้ระกอบกำร ซึง่คำดวำ่จะเสรจ็สิน้ภำยในปี 2564 ทศิทำงกำรผลกัดนันีส่้งผลใหผู้ป้ระกอบกำรเอกชนทกุระดบั
จ ำเป็นตอ้งจดัหำพืน้ท่ีจดัเก็บขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์ เพื่อรองรบักำรเปล่ียนแปลงระบบกำรจดัท ำเอกสำรภำยในองคก์ร 
ส่งผลใหจ้ ำเป็นตอ้งมีกำรพ่ึงพำใชบ้รกิำรผูใ้หบ้รกิำรระบบกำรจดัเก็บเอกสำรและพืน้ท่ีจดัเก็บเอกสำรเพิ่มขึน้
ตำมล ำดบั สอดคลอ้งกบัอตัรำกำรเติบโตเฉล่ียต่อปีรอ้ยละ 26.5 ของรำยไดต้ลำดบรกิำรศนูยข์อ้มลูของประเทศไทย
ระหว่ำงปี 2562-2569 ส่งผลใหข้ยำยตวัจำกมลูค่ำ 4.6 พนัลำ้นบำทในปี 2562 เป็น 2.5 หมื่นลำ้นบำทในปี 2569 จำก
ขอ้มลูของ ฟรอสท์ แอนด ์ซลัลิวนั 
 
การใช้งานบริการจัดการเอกสารบนระบบคลาวดไ์ด้รับความนิยมมากขึน้  
ระบบคลำวดช์่วยอ ำนวยควำมสะดวกใหธุ้รกจิทัง้ขนำดกลำงและขนำดย่อมเขำ้ถงึขอ้มลูและเอกสำรผ่ำนช่องทำง
ดิจิทลัไดอ้ย่ำงสะดวกและรวดเรว็ เนื่องจำกเป็นระบบที่ไม่ตอ้งใชก้ำรลงทนุสงู องคก์รไมจ่ ำเป็นตอ้งเป็นผูล้งทนุ
คอมพิวเตอรเ์ครื่องแม่ข่ำยเอง และสำมำรถช ำระค่ำบรกิำรตำมปรมิำณกำรใชง้ำนตำมที่ตกลงได ้ ดงันัน้กำรใชง้ำน
คลำวดจ์ึงไมจ่ ำกดัเฉพำะในกลุ่มผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่เท่ำนัน้ ภำคส่วนธุรกจิทกุขนำดลว้นมคีวำมสำมำรถในกำร
เขำ้ถงึโซลชูั่นคลำวดไ์ด ้ อีกทัง้เทคโนโลยีคลำวดเ์ป็นเครื่องมือส ำคญัในกำรสรำ้งควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินธุรกิจทัง้
ต่อธุรกรรมภำยในองคก์ร เช่น กำรเขำ้ถึงและใชง้ำนขอ้มลูจำกนอกสถำนท่ีท ำงำน และธุรกรรมภำยนอกองคก์ร เช่น 
กำรเขำ้ถงึผูบ้รโิภค โดยขอ้มลูจำกศนูยว์ิจยักสิกรไทยคำดวำ่ในปี 2564 นี ้ตลำดโซลชูั่นคลำวดจ์ะเติบโตรอ้ยละ 8.2   
 
เทคโนโลยีใหม่ RPA เอือ้การเชื่อมโยงขอ้มูลโดยไม่ต้องอาศัยคน  
Robotic Process Automation (RPA) เป็นเทคโนโลยีที่ชว่ยในกระบวนกำรกำรท ำงำนแบบอตัโนมตัิ โดยแต่ละ
องคก์รสำมำรถท ำกำรออกแบบขึน้มำตำมวิถีกำรท ำงำนขององคก์รเองไดเ้พื่อช่วยในกระบวนกำรท ำงำนท่ีเกดิขึน้
ซ  ำ้ๆ RPA จะเขำ้มำชว่ยองคก์รจดักำรขอ้มลูที่มีปรมิำณมหำศำลและช่วยลดควำมผิดพลำดที่เกดิจำกมนษุย ์ โดย 
RPA มีควำมสำมำรถที่หลำกหลำย เช่น ช่วยตรวจสอบขอ้มลูในช่องทำงตำ่งๆและท ำกำรดงึขอ้มลูมำป้อนในระบบ 
หรือกำรน ำขอ้มลูจำกระบบต่ำงๆ ขององคก์รมำป้อนใส่ระบบอื่นๆ เพื่อเพิ่มควำมสะดวกสบำยในกำรรบั-ส่งขอ้มลู
อตัโนมตัิ จดุเด่นของ RPA ยงัรวมถงึควำมรวดเรว็ในกำรท ำงำนและควำมงำ่ยในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ เพื่อรองรบั
ปรมิำณขอ้มลูที่เพิม่ขึน้ดว้ย นอกจำกนีย้งัช่วยลดควำมกงัวลดำ้นกำรรั่วไหลของขอ้มลูและยกระดบัควำมมั่นคง
ปลอดภยัของขอ้มลู เนื่องจำกพนกังำนจะสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูไดน้อ้ยลง ทัง้นี ้เนื่องดว้ยกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสั
โควิด-19 อตัรำกำรประยกุตใ์ช ้ RPA ในประเทศไทยมีแนวโนม้ปรบัตวัเพิ่มขึน้ หลงัจำกรำยไดจ้ำกกำรบรกิำร RPA 
เพิ่มขึน้มำกกว่ำเท่ำตวัในปี 2562 และคำดกำรณว์ำ่จะเติบโต เนื่องจำกมคีวำมตอ้งกำรใชง้ำนอย่ำงต่อเนื่องในปี 
2563 เพื่อรองรบักำรปรบักระบวนกำรทำงธุรกจิและบรรลเุป้ำหมำยในหลำกหลำยอตุสำหกรรม เช่น กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกระบวนกำรท ำงำน กำรยกระดบัประสบกำรณข์องลกูคำ้ กำรยกระดบักำรบรกิำรและกำรลดตน้ทนุ 
 
ปัจจยัจ ำกดักำรเติบโตของตลำด 
ประเด็นความกังวลด้านความม่ันคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 
ขอ้มลูและเอกสำรกำรท ำงำนขององคก์รในยคุขบัเคลื่อนดว้ยดิจิทลัในปัจจบุนัมมีลูค่ำไมต่่ำงจำกสกลุเงินดจิิทลั 
ส่งผลใหก้ำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัและควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มลูเหล่ำนีม้ีบทบำทควำมส ำคญัมำกขึน้มำใน
ระดบัท่ีไม่สำมำรถละเลยได ้ เนื่องจำกเหตกุำรณข์อ้มลูควำมลบัและขอ้มลูส่วนบคุคลรั่วไหลไม่เพยีงท ำลำยชื่อเสียง
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ของบรษิัทหรือองคก์รที่เก่ียวขอ้งอย่ำงหนกั แตย่งับั่นทอนควำมเชื่อมั่นในขดีควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน อกีทัง้
อำจน ำไปสู่กำรด ำเนินคดีฟ้องรอ้งเรียกค่ำเสียหำยและควำมผดิทำงอำญำดว้ย 
 
การขาดตัวชีว้ดัประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล 
กำรประเมินผลประสิทธิภำพของกำรประยกุตใ์ชร้ะบบจดัเก็บขอ้มลูดิจิทลัถือเป็นควำมทำ้ทำยที่หลำยองคก์รไม่
สำมำรถกำ้วขำ้มผ่ำนไปได ้ โดยแมต้วัชีว้ดัตำ่งๆ สำมำรถสะทอ้นควำมหลำกหลำยของโซลชูนัและเครื่องมือในกำร
จดักำรขอ้มลูดจิิทลั แต่วิธีกำรวดัแบบเดมิมกัมุ่งเนน้กำรประยกุตใ์ชง้ำน ระดบักำรใชง้ำน และควำมพึงพอใจของ
พนกังำนเท่ำนัน้ ในบำงกรณี อำจวดัผลประโยชนใ์นภำพรวมกลยทุธ ์ เช่น ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ (ROI) รำยได้
เพิ่มขึน้ หรือเป็นกำรวดัควำมพงึพอใจของลกูคำ้แทนกำรประเมนิประสิทธิภำพระบบกำรท ำงำนภำยในอยำ่งแทจ้รงิ 
กระบวนกำรวดัประสิทธิภำพท่ียงัอยู่เพยีงในระยะเริ่มตน้ ไม่ไดว้ดัที่ระบบงำนโดยตรง จงึส่งผลใหไ้ม่สำมำรถพฒันำ
ระบบจดัเก็บขอ้มลูไปสู่ระดบัต่อไปได ้โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง เมื่อตอ้งไดร้บัควำมเห็นพอ้งตอ้งกนัจำกผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
 
เงนิลงทนุในการเปลี่ยนกระบวนการท างานเป็นดจิิทัล (Digital transformation) 
สภำวะกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงท ำใหธุ้รกิจในภำคส่วนตำ่งๆ ตอ้งเรง่เปล่ียนผ่ำนไปสู่ระบบดิจิทลั เพื่อปรบัปรุง
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน อย่ำงไรก็ตำม หลำกหลำยองคก์รประสบปัญหำกำรขำดแคลนทรพัยำกรเงินทนุ 
โดยเฉพำะองคก์รขนำดกลำงและขนำดย่อม อีกทัง้เมื่อเกิดกำรลงทนุ องคก์รสำมำรถมองเห็นตวัเลขเม็ดเงินท่ีท ำกำร
จ่ำยออกไปไดอ้ย่ำงชดัเจน แตก่ำรคืนทนุในเชงิก ำไรและกำรลดตน้ทนุจำกกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนอำจเห็น
ไดไ้ม่ชดันกั ท ำใหห้ลำยองคก์รลงัเลที่จะแบง่สรรเงินลงทนุไปท ำกำรเปล่ียนผ่ำนดจิิทลั  
 
แรงต่อต้านการปรับเปลี่ยนระบบการท างาน  
กำรเปล่ียนแปลงระบบกำรท ำงำน (Transformation) ย่อมน ำมำซึ่งกำรเปล่ียนแปลงกระบวนกำรและวฒันธรรมกำร
ท ำงำนขององคก์ร โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรเปล่ียนแปลงที่ไมม่ีกำรส่ือสำรอย่ำงแนช่ดั ท ำใหบ้คุลำกรไม่เห็นภำพว่ำกำร
เปล่ียนแปลงที่เกดิขึน้มีนยัส ำคญัหรือมีคณุประโยชนอ์ยำ่งไร ส่งผลใหเ้กดิกำรต่อตำ้น อีกทัง้บคุลำกรบำงกลุ่มที่
ท  ำงำนอยู่กบัองคก์รมำอยำ่งเนิ่นนำนอำจเกดิควำมหวำดกลวัต่อกำรใชเ้ทคโนโลยีใหม่และเปล่ียนควำมกลวัเป็นแรง
ต่อตำ้น ดงันัน้องคก์รจงึตอ้งสง่เสรมิใหบ้คุลำกรเกดิกำรเรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่อย่ำงค่อยเป็นค่อยไป พรอ้มทัง้สรำ้ง
ควำมเขำ้ใจวำ่เทคโนโลยีใหม่นีจ้ะเขำ้มำช่วยเหลือทัง้ต่อตวัองคก์รและพนกังำนไดอ้ย่ำงไรในระยะยำว เพรำะ
บคุลำกรอำจมองวำ่กำรเรียนรูส่ิ้งใหม่เป็นกำรเพิม่ภำระงำนในช่วงกำรเปล่ียนผ่ำน 
 

2.4.1.2 สภาวะการแข่งขัน 
ส ำหรบัสภำวะกำรแข่งขันในธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำร จำกรำยงำนกำรวิจัยตลำด

อิสระ เก่ียวกับตลำดกำรจดักำรขอ้มลูดิจิทัลในประเทศไทย ซึ่งจัดท ำโดย ฟรอสท์ แอนด ์ซัลลิวัน (Frost & Sullivan) ระบุว่ำ 
ตลำดกำรจดักำรขอ้มูลดิจิทัลในประเทศไทย อันประกอบดว้ยผูเ้ล่นที่มีขีดควำมสำมำรถทั้งกำรบริกำรซอฟตแ์วรห์รือระบบ
จดักำรเอกสำรและกำรบริกำรสแกนเอกสำรแบบครบวงจรตัง้แต่กำรน ำเขำ้สู่ระบบ เพื่อจดัเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสน์ัน้มี
จ ำนวนค่อนข้ำงจ ำกัดในตลำด เนื่องจำกจ ำเป็นตอ้งมีควำมเชี่ยวชำญในกำรออกแบบระบบจัดกำรเอกสำรรองรบัควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ที่แตกต่ำงกันไปตำมแต่ลักษณะพืน้ฐำนขององคก์ร ตลอดจนมีคณะบุคลำกรจ ำนวนมำกในกำรจัดกำร
เอกสำรปริมำณมหำศำลและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชง้ำนของลูกคำ้ ในขณะที่ผูเ้ล่นที่บริกำรซอฟตแ์วรจ์ดักำรเอกสำร 
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หรือ บริกำรสแกนเอกสำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งโดยเฉพำะนัน้มีกำรกระจำยตวัสงูมำกในประเทศไทย แต่ไม่ไดค้รอบคลมุอยู่ใน
กำรศกึษำครัง้นีท้ี่มุ่งเนน้ผูใ้หบ้รกิำรแบบครบวงจร 

 
จำกรำยงำนกำรวิจยัตลำดอิสระ ที่จดัท ำโดย ฟรอสท์ แอนด ์ซลัลิวนั ไดท้ ำกำรระบุคู่แข่งที่ส  ำคญัของบริษัทในธุรกิจ

จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำร และท ำกำรจดัอนัดบับริษัทที่มีรำยไดจ้ำกกำรจดักำรขอ้มลูดิจิทลัปี  2563 
สงูสดุ และเกินกว่ำ 100 ลำ้นบำท ดงันี ้

บริษัท รายได้จากการจัดการข้อมูลดจิิทัลปี 2563 (ล้านบาท) 
1.  บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 343.43 
2. บรษิัท กรุงเทพคลงัเอกสำร จ ำกดั 108.16 
3. บรษิัท สยำมรำชธำนี จ ำกดั (มหำชน) 103.36 

(ที่มำ: ฟรอสท์ แอนด ์ซลัลิวนั) 
หมำยเหต:ุ  
1) ค ำนวณรวมรำยไดก้ำรบริกำรซอฟตแ์วรจ์ดักำรเอกสำรและกำรบริกำรรสแกนเอกสำร 

2) ขอ้มลูจำกกำรสมัภำษณแ์ละขอ้มลูเปิดเผยสูส่ำธำรณะ 

 
  จำกข้อมูลรำยไดปี้ 2563 ในตำรำงข้ำงตน้ บริษัทถือเป็นผู้ให้บริกำรซอฟตแ์วรจ์ัดกำรเอกสำรและบริกำรสแกน
เอกสำรอนัดบั 1 ในประเทศไทย (ที่มำ : จำกรำยงำนกำรวิจยัตลำดอิสระ เก่ียวกบัตลำดกำรจดักำรขอ้มลูดิจิทลัในประเทศไทย 
ซึ่งจดัท ำโดย ฟรอสท์ แอนด ์ซลัลิวนั (Frost & Sullivan)) 
 

หน่วย: ลำ้นบำท 

รายชื่อคู่แข่ง งวดงบการเงนิ 
รายได้จากการ
ขายและบริการ 

ก าไรขั้นตน้ ก าไรสุทธ ิ

บรษิัท กรุงเทพคลงัเอกสำร จ ำกดั 31 มีนำคม 2562 291.44 126.53 82.48 
บรษิัท สยำมรำชธำนี จ ำกดั (มหำชน) 31 ธันวำคม 2562 1,949.96 351.78 109.06 

*หมำยเหต:ุ ขอ้มลูจำกฐำนขอ้มลูของบรษิัท บิซิเนส ออนไลน ์จ ำกดั (มหำชน)   
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ส ำหรบัคู่แข่งที่ส  ำคญัของบรษิัทในธุรกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และสินคำ้
เทคโนโลยีอื่นๆ มีดงันี ้

 
ธุรกิจทีแ่ขง่ขนั รายชื่อคู่แข่ง 

ธุรกิจให้เช่า จ าหน่าย และใหบ้ริการด้านเคร่ืองถ่าย
เอกสาร เคร่ืองพิมพ ์และสนิคา้เทคโนโลยีอื่นๆ 

บรษิัท ฟจูิ ซีรอ็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั 

บรษิัท แคนนอน มำรเ์ก็ตติง้ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
*หมำยเหต:ุ ขอ้มลูจำกผูบ้รหิำรของบรษิัท 

หน่วย: ลำ้นบำท 

รายชื่อคู่แข่ง งวดงบการเงนิ 
รายได้จากการ
ขายและบริการ 

ก าไรขั้นตน้ ก าไรสุทธ ิ

บรษิัท ฟจูิ ซีรอ็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 31 มีนำคม 2562 5,388.76 2,255.29 409.41 
บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั 31 มีนำคม 2563 6,641.54 2,297.44 422.13 
บรษิัท แคนนอน มำรเ์ก็ตติง้ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 31 ธันวำคม 2562 4,643.68 978.10 79.76 

*หมำยเหต:ุ ขอ้มลูจำกฐำนขอ้มลูของบรษิัท บิซิเนส ออนไลน ์จ ำกดั (มหำชน)  
 

2.4.2 ธุรกิจให้บริการและรับเหมาวศิวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ 

2.4.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม 
1) ระบบโทรมาตร 
เนื่องจำกน ำ้เป็นทรพัยำกรธรรมชำติที่ส  ำคญัของประเทศเพื่อกำรอปุโภค บรโิภค อตุสำหกรรม และเกษตรกรรม กำร

เปล่ียนแปลงของน ำ้ที่มีอยู่ทัง้ในเชิงปริมำณและคุณภำพระหว่ำงช่วงเวลำต่ำงๆ ของปี และในระยะยำวท ำใหเ้กิดควำมไม่
สมดลุของกำรใชท้รพัยำกรธรรมชำติที่มีอยู่ ท ำใหเ้กิดควำมสญูเสียและเสียหำยทัง้ชีวิตและทรพัยสิ์นโดยมีระดบัควำมรุนแรง
มำกนอ้ยต่ำงกนัไปในแตล่ะปี ทัง้จำกภยัแลง้ อทุกภยั และน ำ้เสีย ระบบต่ำงๆ เช่น ระบบโทรมำตร ระบบกำรติดตำมเฝำ้ระวงั
และเตือนภยัล่วงหนำ้ และระบบส่งขอ้มลูสญัญำณภำพ จึงถูกน ำมำใชส้ ำหรบักำรวำงแผนบรรเทำปัญหำอุทกภยั กำรแจง้
เตือนภยัและกำรเตรียมควำมพรอ้มเพื่อรบัสถำนกำรณท์ัง้ในกรณีเกิดน ำ้หลำกและในฤดแูลง้ในบริเวณพืน้ท่ีเป้ำหมำย ทัง้ยงั
สำมำรถประยกุตใ์ชเ้ครื่องมือช่วยประกอบกำรตดัสินใจเพื่อบรหิำรจดักำรน ำ้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพิ่มมำกยิ่งขึน้และสำมำรถ
ใชส้ ำหรบักำรติดตำมและเฝำ้ระวงัสถำนกำรณน์ ำ้ตำมลุ่มน ำ้ที่มีควำมเส่ียงต่อกำรเกิดภยัจำกสถำนกำรณน์ ำ้ 

ระบบและกำรติดตัง้ระบบโทรมำตร เพื่อพยำกรณน์ ำ้และเตือนภยัในระดบัลุ่มน ำ้ 
หน่ึงในมำตรกำรของกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำอทุกภยั คือ กำรติดตัง้ระบบโทรมำตรเพื่อพยำกรณน์ ำ้และเตือนภยั

ในระดับลุ่มน ้ำ เพื่อใช้ในกำรติดตำม เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์น ้ำแบบเวลำจริง (Real Time) ตลอดจนสำมำรถพยำกรณ์
สถำนกำรณน์ ำ้ได ้ช่วยใหก้ำรบริหำรจดักำรน ำ้ในพืน้ที่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมรวดเร็วและต่อเนื่องรวมทัง้ทนัต่อ
เหตุกำรณท์ี่เกิดขึน้ กรมชลประทำนและกรมทรพัยำกรน ำ้ท ำกำรติดตัง้ระบบโทรมำตรเพื่อพยำกรณน์ ำ้และเตือนภัยลุ่มน ำ้
ต่ำงๆ และได้เผยแพร่ข้อมูลสถำนกำรณ์น ้ำผ่ำนทำงเว็บไซต์ของกรมชลประทำนและของกรมทรัพยำกรน ้ำ โดยข้อมูล
สถำนกำรณน์ ำ้จำกระบบโทรมำตรท่ีด ำเนินกำรแลว้เสรจ็จะถกูเผยแพรใ่หก้บัสำธำรณชนผ่ำนทำงเว็บไซตข์องกรมชลประทำน 
http://water.rid.go.th/flood/ridtele/ และ http://www.ridtele.com เป็นตน้ 

http://water.rid.go.th/flood/ridtele/%20และ
http://www.ridtele.com/
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ในระยะเวลำที่ผ่ำนมำ ตัง้แต่เริ่มตน้สญัญำในปี 2538 กรมชลประทำนไดด้  ำเนินโครงกำรศกึษำและติดตัง้ระบบโทร
มำตรเพื่อพยำกรณน์ ำ้และเตือนภยัในระดบั 25 ลุ่มน ำ้หลกั มีจ ำนวนโครงกำรทัง้สิน้ 38 โครงกำร ซึ่งไดด้  ำเนินกำรติดตัง้แลว้ 
โดยแบ่งเป็นโทรมำตรขนำดใหญ่ (ชั้นดี) จ ำนวน 711 สถำนี โทรมำตรขนำดเล็ก (ตน้ทุนต ่ำ) 467 สถำนี นอกจำกโครงกำร
ศกึษำระบบและติดตัง้ระบบโทรมำตรเพื่อพยำกรณน์ ำ้และเตือนภยัในระดบัลุ่มน ำ้แลว้ กรมชลประทำนยงัไดด้  ำเนินกำรติดตัง้
ระบบโทรมำตรขนำดเล็กที่ในระดบัล ำน ำ้สำขำอีกกว่ำ 200 แห่ง เพื่อใหค้รอบคลมุพืน้ที่ลุ่มน ำ้ที่เส่ียงภยัน ำ้ท่วมมำกขึน้ (ที่มำ: 
แผนกำรป้องกนัและบรรเทำภยัอนัเกิดจำกน ำ้ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2560 โดยส่วนบริหำรจดักำรน ำ้ ส ำนกับริหำรจดักำรน ำ้และอทุก
วิทยำ) 

ตำมยุทธศำสตรก์รมชลประทำน 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนยุทธศำสตร ์กรมชลประทำน พ.ศ. 2560 – 
2564 โดยกรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กำรปรบัปรุงระบบขอ้มลูดำ้นน ำ้และระบบชลประทำนใหท้นัสมัยเป็น
แบบ Real Time โดยวิธีกำรส่งขอ้มูลทำงไกลอัตโนมัติ และเครื่องมือวัดระดับน ำ้ (ระบบโทรมำตร) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ
ยทุธศำสตรท์ี่ 3 เรื่อง กำรป้องกนัควำมเสียหำยและสนบัสนนุกำรบรรเทำภยัอนัเกิดจำกน ำ้ โดยกรมชลประทำนใหค้วำมส ำคญั
ในกำรพฒันำระบบกำรเชื่อมโยงขอ้มูลจำกสถำนีโทรมำตรของหน่วยงำนที่ไดด้  ำเนินกำรแลว้เสร็จของกรมชลประทำน และ
เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงำนที่เก่ียวข้องอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสำมำรถด ำเนินกำรทดสอบข้อมูลคำดกำรณ์สถำนกำรณน์ ำ้ตำม
แบบจ ำลองทำงคณิตศำสตรท์ัง้น ำ้ท่วม และน ำ้แลง้ 

โดยกรมชลประทำนไดท้ ำกำรเสนอของบประมำณส ำหรบัแผนกำรดงักล่ำวทุกปีงบประมำณ เพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยใน
โครงกำรศึกษำวำงระบบ ติดตัง้ และบ ำรุงรกัษำระบบโทรมำตรเพื่อพยำกรณน์ ำ้และเตือนภัยลุ่มน ำ้ต่ำงๆ ซึ่งถูกรวมอยู่ใน 
ยุทธศำสตรท์ี่ 3 เรื่อง กำรป้องกันควำมเสียหำยและสนบัสนุนกำรบรรเทำภยัอนัเกิดจำกน ำ้ ซึ่งถือส่วนหนึ่งในแผนงำนบูรณำ
กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน ำ้ ในรำยงำนประจ ำปีของกรมชลประทำน โดยในปี 2562 กรมชลประทำนมีงบประมำณดงักล่ำว
จ ำนวน 6,320.05 ลำ้นบำท 

 
ภำพที่ 5: งบประมำณรำยจ่ำยของกรมชลประทำนจ ำแนกตำมยทุธศำสตรท์ี่ 3 เรื่อง กำรป้องกันควำมเสียหำยและ

สนบัสนนุกำรบรรเทำภยัอนัเกิดจำกน ำ้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2562 
   หน่วย: ลำ้นบำท 

 
ที่มำ: รำยงำนประจ ำปี พ.ศ. 2558 – 2562 กรมชลประทำน 
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ระบบกำรติดตำมเฝำ้ระวงัและเตือนภยัล่วงหนำ้ (Early Warning) 
น ำ้ท่วมฉับพลันและดินถล่ม เป็นเหตุกำรณท์ี่เกิดบ่อยครัง้ในพืน้ที่ตน้น ำ้ที่เป็นภูเขำสูงชันและที่รำบเชิงเขำในทุก

ภมูิภำคของประเทศและนบัวนัจะทวีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึน้ ดงันัน้เพื่อเป็นกำรป้องกนัและบรรเทำควำมเสียหำยที่อำจเกิดจำก
ภยัธรรมชำติ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ตอ้งมีกำรเตรียมควำมพรอ้มในดำ้นต่ำงๆ เพื่อรบัมือเหตุกำรณด์งักล่ำวที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต 
อำทิ กำรพยำกรณก์ำรตกของฝน กำรศึกษำเสน้ทำงและศกัยภำพของกำรระบำยน ำ้ออกจำกพืน้ที่ที่เส่ียงต่อกำรเกิดน ำ้ท่วม
ฉับพลนั กำรศึกษำเสน้ทำงและพืน้ที่ปลอดภยั (Safety Area) ส ำหรบัอพยพเมื่อเกิดเหตุกำรณข์ึน้ ตลอดจนกำรเตรียมควำม
พรอ้มของประชำชนใหม้ีควำมรูค้วำมเขำ้ใจ  

เนื่องจำกตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรเตอืนภยัที่อำจเกิดจำกน ำ้ท่วมฉบัพลนัน ำ้ป่ำไหลหลำกและกำรเกิดดินถล่ม 
กรมทรัพยำกรน ำ้ไดท้ ำกำรศึกษำและด ำเนินงำนโครงกำรจัดท ำระบบกำรติดตำมเฝ้ำระวังและเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early 
Warning) ส ำหรับพืน้ที่เส่ียงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพืน้ที่ลำดชันและพืน้ที่รำบเชิงเขำ ซึ่งระบบ Early Warning เป็นระบบที่
สำมำรถตรวจวดัขอ้มลูปริมำณน ำ้ฝน หรือปริมำณน ำ้ท่ำ หรือควำมชืน้ในดิน พรอ้มทัง้หำควำมสมัพนัธข์องขอ้มลูต่ำง ๆ กับ
เหตกุำรณท์ี่มีแนวโนม้จะเกิดขึน้และท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยได ้พรอ้มทัง้ใชก้ระบวนกำรในกำรมีส่วนรว่มของภำคประชำชนใน
กำรเฝำ้ระวงั และเตือนภยัพิบตัิดงักล่ำวดว้ย ดงันัน้กำรจดัท ำระบบ Early Warning จึงเป็นอีกแนวทำงหน่ึงในกำรเตรียมควำม
พรอ้มรบัมือกำรเกิดน ำ้ท่วม-ดินถล่มของประชำชนในเขตพืน้ที่เส่ียงภยั โดยมุ่งเนน้ดำ้นกำรติดตัง้เครื่องมือและระบบเตือนภยั
ในพืน้ที่ที่มีควำมเส่ียงต่อกำรเกิดอุทกภยั-ดินถล่ม และท ำกำรฝึกอบรมตวัแทนของประชำชนในพืน้ที่เพื่อสรำ้งเครือข่ำยกำร
เตือนภยั และใหป้ระชำชนมีส่วนรว่มในกำรเฝำ้ระวงัและเตือนภยัในพืน้ท่ีของตน โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัใหป้ระชำชนสำมำรถ
ด ำเนินกำรในเบือ้งตน้ในกำรปฏิบตัิตวัอย่ำงถูกวิธี และหำกเกิดกรณีฉุกเฉินตอ้งมีกำรอพยพประชำชนก็อพยพหลบภยัไดท้ัน
เหตุกำรณท์ี่เกิดขึน้จริงในแต่ละพืน้ที่ นอกจำกนีใ้นกำรด ำเนินงำนโครงกำรยงัมุ่งเนน้ถึงกำรติดตำมสถำนกำรณแ์ละกำรเตือน
ภัยผ่ำนระบบโครงข่ำยอินเตอรเ์น็ตซึ่งจะท ำให้องคก์รบริหำรระดับท้องถิ่น และประชำชนมีควำมสะดวกในกำรติดตำม
สถำนกำรณท์ี่เกิดขึน้ไดท้ันเหตุกำรณแ์ละเกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรบริหำรจัดกำรและช่วยเหลือประชำชนในพืน้ที่เมื่ อ
ประสบเหตุกำรณ์กรณีน ำ้ท่วม-ดินถล่ม โดยกรมทรัพยำกรน ำ้ไดท้ ำกำรเสนอของบประมำณส ำหรับแผนกำรดังกล่ำวทุก
ปีงบประมำณ เพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรบ ำรุงรกัษำระบบ Early Warning และติดตัง้ระบบดงักล่ำวเพิ่มเติม โดยในปี 2563 ตำม
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมทรพัยำกรน ำ้ กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม กรมทรพัยำกรน ำ้มีงบประมำณรำยจ่ำยอื่น 412.39 ลำ้นบำท (ภำพท่ี 4) 

 
  



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 47 

ภำพท่ี 6: งบประมำณรำยจำ่ยอืน่ของกรมทรพัยำกรน ำ้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2563 
หน่วย: ลำ้นบำท 

 
ที่มำ: พระรำชบญัญตัิงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2563 กรมทรพัยำกรน ำ้ กระทรวง

ทรพัยำกรธรรมชำตแิละส่ิงแวดลอ้ม 
 
2) ระบบท้องฟ้าจ าลอง พิพธิภัณฑแ์ละเทคโนโลยีภายในอาคาร 
พิพิธภณัฑใ์นประเทศไทย 
ขอ้มูลจำกศูนยม์ำนุษยวิทยำสิรินธร (องคก์ำรมหำชน) ณ วันที่ 4 มีนำคม 2564 ประเทศไทยมีพิพิธภัณฑท์ี่บริหำร

จัดกำรโดยหน่วยงำนรำชกำรจ ำนวน 242 แห่ง (ไม่รวมจ ำนวนพิพิธภัณฑท์ี่ปิดถำวร) เพิ่มขึน้จำกปี 2556 ซึ่งมีพิพิธภัณฑท์ี่
บริหำรจัดกำรโดยหน่วยงำนรำชกำรจ ำนวน 226 แห่ง คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉล่ียของจ ำนวนพิพิธภัณฑใ์นไทยซึ่งบริหำร
จดักำรโดยหน่วยงำนรำชกำรในอตัรำรอ้ยละ 0.98 แสดงใหเ้ห็นถึงกำรเติบโตของจ ำนวนพิพิธภณัฑซ์ึ่งสำมำรถเป็นตวับ่งชีถ้ึง
โอกำสของบรษิัทท่ีจะไดร้บังำนโครงกำรก่อสรำ้งพิพิธภณัฑใ์นอนำคต   

 
ภำพท่ี 7: จ ำนวนพิพิธภณัฑท์ี่บรหิำรจดักำรโดยหน่วยงำนรำชกำร (ไม่รวมจ ำนวนพิพธิภณัฑท์ี่ปิดถำวร) ในปี 2556 – 2563 

 
ที่มำ: ศนูยม์ำนษุยวิทยำสิรนิธร (องคก์ำรมหำชน) 
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ตำรำงที่ 2: สถำนะพิพิธภณัฑใ์นประเทศไทย ปี 2563 
หน่วย: แห่ง 

ประเภทพิพิธภณัฑต์ามการ
บริหารการจัดการ 

เปิดด าเนินการ ปิดปรับปรุง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ปิดถาวร 

มลูนิธิและองคก์รไม่แสวงหำก ำไร 52 - 1 1 
สถำนศกึษำ 324 - 2 4 
วดั 395 10 2 3 
ชมุชน 106 - - 2 
หน่วยงำนรำชกำร 235 3 4 2 
พิพิธภณัฑสถำนแห่งชำต ิ 42 - - 1 
องคก์รธุรกจิ 63 - - 1 
ส่วนบคุคล 165 2 - 10 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 146 1 - 4 
รวมทัง้หมด 1,528 16 9 28 

ที่มำ: ศนูยม์ำนษุยวิทยำสิรนิธร (องคก์ำรมหำชน) 
 
ส ำหรบัระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองนั้น ปัจจุบันประเทศไทยมีทอ้งฟ้ำจ ำลองทั้งหมด  17 แห่ง (ไม่รวมนิทรรศกำรทอ้งฟ้ำ

จ ำลองเคลื่อนที่) (ที่มำ : Worldwide Planetariums Database) 
 

2.4.2.2 สภาวะการแข่งขัน 
สภำวะกำรแข่งขันในธุรกิจใหบ้ริกำรและรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำร

ต่ำงๆของบริษัทย่อยนัน้ แตกต่ำงกันไปตำมแต่ละผลิตภณัฑแ์ละบริกำร โดยกำรแข่งขนัในระบบโทรมำตรและระบบทอ้งฟ้ำ
จ ำลองและพิพิธภัณฑน์ัน้จะไม่สูงและมีจ ำนวนคู่แข่งนอ้ยรำย เนื่องจำกเป็นเทคโนโลยีเฉพำะทำง และจ ำเป็นตอ้งมีผลงำน
โครงกำรกับหน่วยงำนรำชกำรที่ดี โดยเฉพำะในส่วนของระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองนั้น ในประเทศไทยมีผูท้  ำกำรตลำดอยู่จ ำนวน
นอ้ยรำยมำก (ที่มำ : ขอ้มลูจำกผูบ้ริหำร) อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรบัระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำรนัน้ เป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งจ ำนวน
มำก และมีกำรแข่งขันที่สูง เนื่องจำกเป็นเทคโนโลยีที่มีควำมซับซอ้นไม่มำกนัก แต่ตอ้งอำศัยควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ใน
เทคโนโลยีที่หลำกหลำยเพื่อใหส้ำมำรถครอบคลมุระบบต่ำงๆในอำคำรไดค้รบถว้น 
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คู่แข่งที่ส  ำคัญของบริษัทในธุรกิจให้บริกำรและรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรับโครงกำรของหน่วยงำน
รำชกำรต่ำงๆ มีดงันี ้

ธุรกิจทีแ่ขง่ขนั รายชื่อคู่แข่ง 

ระบบท้องฟ้าจ าลองและพิพิธภัณฑ ์
 บรษิัท แอ็ดวำนซ ์เอวิโอนิคส ์แอนด ์เอวิเอชั่น จ ำกดั 

บรษิัท อินบดัเจ็ท จ ำกดั 

ระบบโทรมาตร 

บรษิัท ยไูนเต็ด เทเลคอม เซลส ์แอนด ์เซอรว์ิสเซส จ ำกดั 
บรษิัท ล็อกซเล่ย ์จ ำกดั (มหำชน) 
บรษิัท เอ็กซท์รีม มำสเตอร ์จ ำกดั 

ระบบเทคโนโลยีภายในอาคาร 
บรษิัท ยไูนเต็ด เทเลคอม เซลส ์แอนด ์เซอรว์ิสเซส จ ำกดั 

บรษิัท ล็อกซเล่ย ์จ ำกดั (มหำชน) 
*หมำยเหต:ุ ขอ้มลูจำกผูบ้รหิำรของบรษิัท 

หน่วย: ลำ้นบำท 

รายชื่อคู่แข่ง งวดงบการเงนิ 
รายได้จากการ
ขายและบริการ 

ก าไร
ขั้นต้น 

ก าไร
สุทธ ิ

บรษิัท แอ็ดวำนซ ์เอวิโอนิคส ์แอนด ์เอวิเอชั่น จ ำกดั 31 ธันวำคม 2562 81.13 43.84 16.28 
บรษิัท อินบดัเจ็ท จ ำกดั 31 ธันวำคม 2562 43.25 22.90 9.90 
บรษิัท ยไูนเต็ด เทเลคอม เซลส ์แอนด ์เซอรว์ิสเซส จ ำกดั 31 ธันวำคม 2562 329.70 84.48 60.53 
บรษิัท ล็อกซเล่ย ์จ ำกดั (มหำชน) 31 ธันวำคม 2562 13,613.19 269.93 (768.70) 
บรษิัท เอ็กซท์รีม มำสเตอร ์จ ำกดั 31 ธันวำคม 2562 33.70 0.53 (9.29) 

*หมำยเหต:ุ ขอ้มลูจำกฐำนขอ้มลูของบรษิัท บิซิเนส ออนไลน ์จ ำกดั (มหำชน) 
  

2.5 ลักษณะลกูค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

2.5.1 ธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร 

ลักษณะกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของบริษัทในธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำร คือหน่วยงำน
เอกชนและหน่วยงำนรำชกำรที่มีกระบวนกำรท ำงำนประกอบดว้ยเอกสำรจ ำนวนมำก รวมถึงหน่วยงำนที่มีเอกสำรที่มี
ควำมส ำคญัหรือมีมลูค่ำสงูและตอ้งกำรจดัเก็บในรูปแบบดิจิทลั หรือตอ้งกำรน ำขอ้มลูในเอกสำรจ ำนวนมำกไปด ำเนินกำรตำม
ทำงเดินเอกสำรหรือขั้นตอนที่ก ำหนด ซึ่งบริษัทสำมำรถน ำเสนอระบบบริหำรจัดกำรเอกสำรไดอ้ย่ำงครบวงจรตำมควำม
ตอ้งกำรที่แตกต่ำงกันของแต่ละหน่วยงำน ท ำใหส้ำมำรถเกิดควำมสะดวกในกำรท ำงำน เพิ่มประสิทธิภำพขององคก์ร และ
สำมำรถลดค่ำใชจ้่ำยลงได ้ซึ่งบรษิัทค ำนึงถึงควำมตอ้งกำรของแต่ละองคก์รหรือหน่วยงำนท่ีแตกต่ำงกนั โดยสำมำรถน ำเสนอ
ผลิตภณัฑห์รือกำรใหบ้รกิำรท่ีเหมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้แต่ละรำย ตัง้แต่กำรออกแบบขัน้ตอนกำรสแกนเอกสำรให้
อยู่ในรูปแบบดิจิทลั  กำรใหบ้ริกำรสแกนเอกสำร เสนอระบบบริหำรจดักำรเอกสำรที่เหมำะสม ซึ่งบริษัทมีระบบบริหำรจดักำร
เอกสำรที่มีควำมสำมำรถที่แตกต่ำงกัน ตัง้แต่กำรจดัเก็บและคน้หำไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ จนถึงฟังกช์นัในกำรน ำขอ้มูลใน
เอกสำรนัน้ไปด ำเนินกำรต่อไปตำมขัน้ตอนท่ีก ำหนด อีกทัง้ บริษัทยงัสำมำรถจดัหำบุคลำกรในกำรด ำเนินกำรจดักำรเอกสำร 
ทัง้กำรสแกน ตรวจสอบควำมถกูตอ้ง ตำมที่ลกูคำ้ตอ้งกำร  
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ในปี 2562 และปี 2563 บรษิัทมมีีสดัส่วนรำยไดจ้ำกธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร โดยแบ่ง
ตำมประเภทของกลุ่มลกูคำ้หน่วยงำนเอกชน และหน่วยงำนรำชกำรไดด้งันี ้

ธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร 
ปี 2563 ปี 2562 

ร้อยละ ร้อยละ 

กลุ่มลกูคำ้หน่วยงำนเอกชน 10.76 84.01 

กลุ่มลกูคำ้หน่วยงำนรำชกำร 89.24 15.99 

รวม 100.00 100.00 

 

2.5.2 ธุรกิจให้เช่า จ าหน่าย และใหบ้ริการด้านเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ ์และสนิค้าเทคโนโลยีอื่นๆ 

ลกัษณะกลุ่มลกูคำ้ของบรษิัทในธุรกิจใหเ้ชำ่ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถำ่ยเอกสำร เครื่องพิมพ ์ และสินคำ้
เทคโนโลยีอื่นๆ โดยส่วนใหญ่บรษิัทจะมุง่เนน้เฉพำะลกูคำ้ในเขตกรุงเทพมหำนคร ปรมิณฑล และภำคตะวนัออก ตำมที่อยู่ของ
ส ำนกังำน สำขำ และโรงงำนของบรษิัท ซึ่งสำมำรถแบง่ตำมประเภทของกลุ่มลกูคำ้ได ้ดงันี ้

1) กลุ่มลกูคำ้ส ำนกังำนของหน่วยงำนเอกชนหรือรฐับำล 
เนื่องจำกเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพปั์จจบุนัเป็นอปุกรณส์ ำนกังำนท่ีจ ำเป็นตัง้แต่ส ำนกังำนขนำด

เล็กไปจนถึงขนำดใหญ่ โดยบรษิัทสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดห้ลำกหลำย โดยเครื่องถำ่ย
เอกสำรนัน้ บรษิัทสำมำรถน ำเสนอไดท้ัง้ในส่วนเครื่องถำ่ยเอกสำรใหม่ หรือเครื่องถำ่ยเอกสำรที่ผ่ำนกำรปรบั
สภำพ ส ำหรบัลกูคำ้ที่ค  ำนึงถงึคำ่ใชจ้่ำย อีกทัง้ยงัมีตรำสินคำ้ และรุน่สินคำ้ที่หลำกหลำย ท ำใหล้กูคำ้แต่ละรำย
สำมำรถเลือกเครื่องถำ่ยเอกสำรที่ตอบสนองควำมตอ้งกำรในกำรใชง้ำนไดค้รบถว้นโดยบรษิัทจะน ำเสนอ
รูปแบบกำรขำยหรือใหบ้รกิำรท่ีเหมำะสมกับลกูคำ้ที่สดุ ทัง้กำรจ ำหน่ำยเครื่องถำ่ยเอกสำรพรอ้มสญัญำบรกิำร
บ ำรุงรกัษำ กำรใหเ้ชำ่เครื่องถำ่ยเอกสำร หรือสญัญำซ่อมบ ำรุงส ำหรบัลกูคำ้ที่มีเครื่องถ่ำยเอกสำรของตนเองอยู่
แลว้ ส ำหรบัเครื่องพมิพแ์ละหมึกพิมพน์ัน้ บรษิัทมีตรำสินคำ้และรุน่สินคำ้ที่หลำกหลำย ทัง้ขนำดตัง้แต่กระดำษ 
A4 จนถงึเครื่องพิมพห์นำ้กวำ้งขนำด 44 นิว้ ท ำใหส้ำมำรถครอบคลมุตำมควำมตอ้งกำรใชง้ำนไดอ้ย่ำงครบถว้น 
อีกทัง้ยงัมีกำรรบัประกนัและใหบ้รกิำรเปล่ียนหมกึพิมพห์รือซ่อมแซมถงึส ำนกังำนของลกูคำ้ ท ำให้หน่วยงำนท่ี
เป็นลกูคำ้ของบรษิัทไม่สญูเสียทรพัยำกรบคุคลในกำรดแูลและบ ำรุงรกัษำ นอกจำกนี ้ กลุ่มลกูคำ้ของบรษิัทยงั
ประกอบดว้ยสถำบนักำรศกึษำตำ่งๆ เนื่องจำกสถำบนักำรศกึษำนัน้ มีจ ำนวนบคุลำกรและนกัเรียนนกัศกึษำ
จ ำนวนมำก ท ำใหม้ีควำมตอ้งกำรใชเ้ครื่องพิมพแ์ละเครื่องถ่ำยเอกสำรจ ำนวนมำก 

 
2) กลุ่มลกูคำ้รำ้นถำ่ยเอกสำรหรือใหบ้รกิำรดำ้นกำรพิมพ ์

กลุ่มลกูคำ้รำ้นถำ่ยเอกสำรหรือรำ้นใหบ้รกิำรดำ้นกำรพิมพน์ัน้ เป็นกลุ่มลกูคำ้ที่ตอ้งกำรเครื่องถำ่ยเอกสำร
หรือเครื่องพิมพจ์ ำนวนมำก หรือเป็นเครื่องพิมพห์รือเครื่องถำ่ยเอกสำรที่มีประสิทธิภำพสงูหรือเป็นเครื่องเฉพำะ
ทำง เช่น เครื่องถำ่ยเอกสำรที่มคีวำมเรว็สงู หรือเครื่องพิมพห์นำ้กวำ้ง เป็นตน้ โดยกลุ่มลกูคำ้รำ้นเครื่องถำ่ย
เอกสำรส่วนใหญ่จะตอ้งกำรเครื่องถ่ำยเอกสำรท่ีผ่ำนกำรปรบัสภำพแลว้เพื่อเป็นกำรลดตน้ทนุในกำรท ำธุรกิจ 
โดยอำจจะท ำกำรซือ้หรือประมลูจำกโรงงำนปรบัสภำพเครื่องถ่ำยเอกสำรของบรษิัทโดยตรงและอำจไม่ตอ้งกำร
กำรบรกิำรบ ำรุงรกัษำเนื่องจำกลกูคำ้มีชำ่งซ่อมบ ำรุงของตนเองแลว้ 
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ส ำหรบัรำ้นใหบ้รกิำรดำ้นกำรพิมพน์ัน้ จะเนน้ในดำ้นเครื่องพมิพท์ี่มีคณุสมบตัิพเิศษ เช่น มีควำมละเอียดสงู 
หรือเป็นเครื่องพมิพห์นำ้กวำ้ง ตำมกำรใหบ้รกิำรท่ีแตกต่ำงกนั 
 

 ในปี 2562 และปี 2563 บรษิัทมสีดัส่วนรำยไดจ้ำกธุรกิจใหเ้ชำ่ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร 
เครื่องพมิพ ์และสินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆ โดยแบ่งตำมประเภทของกลุ่มลกูคำ้ขำ้งตน้ไดด้งันี ้

ธุรกิจให้เช่า จ าหน่าย และใหบ้ริการด้านเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
เคร่ืองพิมพ ์และสนิค้าเทคโนโลยีอื่นๆ 

ปี 2563 ปี 2562 

ร้อยละ ร้อยละ 

กลุ่มลกูคำ้ส ำนกังำนของหน่วยงำนรฐับำล 40.07 19.37 

กลุ่มลกูคำ้ส ำนกังำนของหน่วยงำนเอกชน 51.32 69.05 

ลกูคำ้สถำบนักำรศกึษำ 4.32 5.70 

รำ้นถ่ำยเอกสำรหรือใหบ้รกิำรดำ้นกำรพิมพ ์ 3.28 4.75 

บคุคลธรรมดำ 1.01 1.13 

รวม 100.00 100.00 

 
2.5.2 ธุรกิจให้บริการและรับเหมาวศิวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ 

กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของธุรกจิใหบ้รกิำรและรบัเหมำวศิวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำร
ต่ำงๆนัน้จะเป็นหนว่ยงำนรำชกำรและสถำบนักำรศกึษำตำ่งๆ และผูร้บัเหมำระบบซึง่ไดร้บักำรวำ่จำ้งส ำหรบัโครงกำรของ
หน่วยงำนดงักล่ำว ซึ่งแตกตำ่งกนัไปตำมผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรท่ีใหบ้รกิำรเนื่องจำกโครงกำรของบรษิัทนัน้จะเป็นโครงกำรท่ีมี
ลกัษณะเฉพำะดำ้นท่ีตอ้งกำรควำมรูค้วำมเชี่ยวชำญสงู เช่น กลุ่มลกูคำ้ของระบบโทรมำตรไดแ้กห่น่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัแหล่งน ำ้และกำรชลประทำน เช่น กรมชลประทำน และกรมทรพัยำกรน ำ้ เป็นตน้ ส ำหรบักลุ่มลกูคำ้ส ำหรบัระบบทอ้งฟำ้
จ ำลองและพพิิธภณัฑต์่ำงๆ ไดแ้ก่ หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบส ำหรบัส่วนพิพิธภณัฑต์่ำงๆ เช่น กระทรวงศกึษำธิกำร กรมทรพัยำกร
ธรณี หรือหน่วยงำนทอ้งถิ่น เป็นตน้ ทัง้นี ้ ในปัจจบุนับรษิัทมิไดมุ้่งเนน้ในกลุ่มลกูคำ้ผูร้บัเหมำระบบ โดยจะมุง่เนน้ในกำรเขำ้
เสนองำนและรว่มประมลูงำนในกำรจดัซือ้จดัจำ้งของหน่วยงำนรำชกำรตำ่งๆโดยตรง  

 
ในปี 2562 และปี 2563 บรษิัทยอ่ยมีสดัส่วนรำยไดจ้ำกธุรกจิใหบ้รกิำรและรบัเหมำวศิวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบั

โครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรตำ่งๆ โดยแบง่ตำมประเภทของกลุม่ลกูคำ้หน่วยงำนรำชกำร กลุ่มลกูคำ้ผูร้บัเหมำระบบ และ
ลกูคำ้เอกชน โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ธุรกิจให้บริการและรับเหมาวศิวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับ
โครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ 

ปี 2563 ปี 2562 

ร้อยละ ร้อยละ 

กลุ่มลกูคำ้หน่วยงำนรำชกำร 99.99 99.98 

กลุ่มลกูคำ้เอกชนทั่วไป 0.01 0.02 

กลุ่มลกูคำ้ผูร้บัเหมำระบบ 0.00 0.00 

รวม 100.00 100.00 
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นโยบำยกำรก ำหนดเงื่อนไขกำรจำ่ยช ำระเงิน (Credit Term) แก่ลกูหนีก้ำรคำ้ 
 บรษิัทมีนโยบำยกำรก ำหนดเงื่อนไขกำรจ่ำยช ำระเงิน (Credit Term) และระยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉล่ียในปี 2560 ถึงปี 
2563 ดงันี ้

ประเภทลูกหนีก้ารค้า 
นโยบายการให้
เครดิตเทอม 

ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

รำชกำร 60 – 90 วนั 35.85 วนั 47.64 วนั 36.14 วนั 51.26 วนั 
เอกชน 30 – 60 วนั 48.99 วนั 57.01 วนั 52.02 วนั 45.30 วนั 

 

2.6 กลยุทธก์ารแข่งขัน 
2.6.1 ธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร และธุรกิจให้เช่า จ าหน่าย และให้บริการด้านเคร่ือง

ถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ ์และสินค้าเทคโนโลยีอืน่ๆ 

  บรษิัทมีกลยทุธก์ำรแขง่ขนัในธุรกจิจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร และธุรกจิใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และ
ใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถำ่ยเอกสำร เครื่องพมิพ ์ และสินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆ โดยมุ่งเนน้ท่ีจะเป็นหน่ึงในผูน้  ำในกำรใหบ้รกิำรดำ้น
กำรบรหิำรงำนเอกสำรดจิิทลัในประเทศไทย โดยมีกลยทุธใ์นกำรแข่งขนั ดงันี ้

1) ควำมหลำกหลำยของผลิตภณัฑ ์
 บรษิัทมีกำรใหจ้ ำหน่ำยบรกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรท่ีครบวงจร และมีควำมยืดหยุ่นในกำรน ำเสนอ
สินคำ้และบรกิำร ใหต้รงตำมควำมตอ้งกำรท่ีแตกต่ำงกนัของลกูคำ้แต่ละรำย โดยมีระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร
ที่หลำกหลำยและมีฟังกช์ั่นที่แตกต่ำงกนัตัง้แตก่ำรจดัเก็บเอกสำรไปจนถึงกำรบรหิำรระบบงำนเอกสำร จดั
จ ำหน่ำยและใหเ้ชำ่เครื่องถำ่ยเอกสำร เครื่องสแกนเอกสำร เครือ่งพิมพ ์ และหมึกพมิพ ์ หลำกหลำยตรำสินคำ้ 
รวมถงึอปุกรณเ์ทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้ง เช่น เซิฟเวอร ์ระบบเครือข่ำย หรือซอฟทแ์วรร์ะบบฐำนขอ้มลู (Database) 
ส ำหรบัระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร เป็นตน้ 
 

2) สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ดำ้นเอกสำรไดอ้ย่ำงครบวงจร 
 นอกจำกมีผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรที่หลำกหลำยแลว้ บรษิัทยงัสำมำรถน ำสินคำ้และบรกิำรต่ำงๆมำท ำกำร
ออกแบบรว่มกนั เพื่อใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรดำ้นเอกสำรของลกูคำ้ไดอ้ยำ่งครบวงจร เช่นกำรน ำ
ระบบโปรแกรมบรหิำรจดักำรเอกสำรมำท ำงำนรว่มกบัเครื่องถำ่ยเอกสำรหรือเครื่องพิมพ ์ เพื่อท ำกำรบรหิำร
เอกสำรในองคก์รอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถงึสำมำรถท ำกำรจดัหำบคุลกรในกำรด ำเนินกำรเพื่อลดภำระกำร
บรหิำรของผูว้ำ่จำ้ง โดยมีทีมฝ่ำยขำยที่มีควำมรูค้วำมเชี่ยวชำญสำมำรถท ำกำรออกแบบระบบใหต้รงตำมควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้ได ้
 

3) คณุภำพของกำรใหบ้รกิำร 
 บรษิัทเนน้ในดำ้นคณุภำพของกำรใหบ้รกิำร โดยบรษิัทมีทีมช่ำงมำกกว่ำ 120 คน ซึ่งจะแบง่ขอบเขตกำร
รบัผิดชอบตำมรำยลกูคำ้อย่ำงชดัเจน และบรษิัทมีกำรตัง้คำ่ตอบแทนเพื่อจงูใจใหท้ีมชำ่งท ำงำนไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพ โดยบรษิัทมีกำรใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำ ซ่อมแซม รวมถงึเปล่ียนหมึกเครื่องถำ่ยเอกสำรและ
เครื่องพมิพถ์ึงที่ตัง้ของลกูคำ้ (On-site Service) ซึ่งเครื่องถ่ำยเอกสำรแต่ละเครื่องจะมีตำรำงกำรบ ำรุงรกัษำ 
และหำกมเีหตกุำรณท์ี่เครื่องถำ่ยเอกสำรไม่สำมำรถใชง้ำนได ้ ทมีช่ำงจะตอ้งท ำกำรเขำ้ไปตรวจสอบและแกไ้ขที่
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ที่ตัง้ของลกูคำ้ทนัทีซึ่งบรษิัทมุ่งเนน้ในกำรบ ำรุงรกัษำเครื่องถ่ำยเอกสำรใหม้ีสภำพพรอ้มใชง้ำนอยู่เสมอโดย
ตัง้เปำ้หมำยใหจ้ ำนวนเหตกุำรณเ์ครื่องเสียเทำ่กบัศนูย ์(Zero Corrective Maintenance) ใหก้บัทีมช่ำงทกุทีม 
 

4) มีประวตัิโครงกำรอำ้งองิในอดีตส ำหรบัหน่วยงำนรำชกำรท่ีดี 
 เนื่องจำกบรษิัทไดม้ีกำรจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรแก่หน่วยงำนรำชกำรตัง้แต่เริ่มก่อตัง้กลุ่มบรษิัทในปี 2544 
ท ำใหบ้รษิัทมีประวตัิโครงกำรในอดีตจ ำนวนหลำยโครงกำร เป็นระยะเวลำที่ยำวนำน ซึ่งเป็นปัจจยัที่ส  ำคญั
ปัจจยัหนึง่ในกำรยื่นขอ้เสนอในกำรจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรแก่หน่วยงำนรำชกำร อีกทัง้ประสบกำรณก์ำรท ำงำน
กบัหน่วยงำนรำชกำรท่ียำวนำน ท ำใหบ้รษิัทมีควำมเขำ้ใจถึงควำมตอ้งกำรและระบบกำรท ำงำนของแต่ละ
หน่วยงำนไดอ้ยำ่งดี ส่งผลใหส้ำมำรถน ำเสนอผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรท่ีสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลกูคำ้หน่วยงำนรำชกำรทัง้ในส่วนของกำรท ำงำน รำคำ และระเบยีบกำรท ำงำนต่ำงๆได ้
 

5) มีบคุลำกรท่ีมีประสิทธิภำพ 
 บรษิัทใหค้วำมส ำคญักบัคณุภำพของบคุลำกร โดยบรษิัทมกีำรจดัอบรมใหแ้ก่พนกังำนเพื่อเพิ่มเติมควำมรู ้
และทกัษะ ใหเ้หมำะสมกบังำนของแต่ละหน่วยงำน โดยจดัใหม้ีกำรอบรมทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ร และมี
กำรจดัแผนอบรมและงบประมำณประจ ำปี อีกทัง้บรษิัทยงัมีนโยบำยใหผ้ลตอบแทนและสวัสดกิำรท่ีสำมำรถ
แข่งขนักบับรษิัทอื่นๆในอตุสำหกรรมได ้เพื่อจงูใจใหพ้นกังำนท่ีมีควำมรูค้วำมสำมำรถท ำงำนกบับรษิัทเป็นระยะ
เวลำนำน 
 

2.6.2 ธุรกิจให้บริการและรับเหมาวศิวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ 

บรษิัทย่อยมกีลยทุธก์ำรแข่งขนัในธุรกิจใหบ้รกิำรและรบัเหมำวศิวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำน
รำชกำรต่ำงๆ ดงันี ้

1) คณุภำพของผลิตภณัฑแ์ละกำรใหบ้รกิำร 
บรษิัทย่อยใหค้วำมส ำคญักบัคณุภำพของระบบที่ใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้เป็นหลกั โดยมีกำรส ำรวจพืน้ท่ีหนำ้งำน 
แลว้ท ำกำรออกแบบและปรบัแตง่ระบบใหเ้หมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้และกำรใชง้ำน โดยจะส่งทีม
วิศวกรเขำ้ไปท ำกำรรว่มออกแบบกบัผูว้่ำจำ้งอย่ำงละเอยีดตัง้แตข่ัน้ตอนกำรเสนอโครงกำร และมีกำรควบคมุ
คณุภำพในกำรด ำเนินงำนทกุขัน้ตอน และเนน้ในคณุภำพของผลิตภณัฑท์ี่เลือกใช ้มเีครื่องตรวจวดัที่มีมำตรฐำน 
 

2) บคุลำกรมีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ ์
เนื่องจำกโครงกำรท่ีบรษิัทย่อยใหบ้รกิำรเป็นโครงกำรท่ีตอ้งใชค้วำมรูค้วำมสำมำรถเฉพำะทำง โดยเฉพำะ
ควำมรูท้ำงวิศวกรรม และควำมสำมำรถในกำรจดักำรและบรหิำรโครงกำร รวมถึงกำรติดตำมขอ้มลูเทคโนโลยี
ต่ำงๆอย่ำงสม ่ำเสมอ บคุลำกรจึงเป็นปัจจยัหลกัปัจจยัหนึง่ซึง่จะส่งผลต่อผลงำนและควำมมั่นใจของผูว้่ำจำ้ง 
โดยบรษิัทย่อยมีทีมวิศวกรฝ่ำยขำยและฝ่ำยปฏิบตักิำร รวมถงึผูบ้รหิำรที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถในดำ้นนีเ้ป็น
ระยะเวลำยำวนำน จึงท ำใหส้ำมำรถเขำ้ใจควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ และท ำกำรออกแบบและตดิตัง้ระบบท่ีมี
ประสิทธิภำพตรงควำมตอ้งกำรและคณุสมบตัิที่ก ำหนดไดอ้ยำ่งครบถว้น โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บรษิัท
ย่อยมีพนกังำนท่ีเป็นวิศวกรทัง้สิน้ 13 คน 
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3) ผลงำนโครงกำรในอดตี 
เนื่องจำกผลงำนในอดีตเป็นปัจจยัที่ส  ำคญัที่ส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นและกำรตดัสินใจของผูว้ำ่จำ้ง โดยเฉพำะกำร
ว่ำจำ้งของหนว่ยงำนรำชกำรซึ่งจะก ำหนดใหบ้รษิัทท่ียื่นขอ้เสนอควรจะตอ้งมีผลงำนในอดตีที่น่ำเชื่อถือ จำกกำร
ที่บรษิัทย่อยไดด้  ำเนินธุรกิจมำมำกกว่ำ 10 ปี ท ำใหบ้รษิัทย่อยมีผลงำนโครงกำรในอดตีที่นำ่เชื่อถือหลำย
โครงกำร ท ำใหส้ำมำรถสรำ้งควำมมั่นใจแก่ผูว้ำ่จำ้งว่ำจะไดร้บักำรส่งมอบโครงกำรท่ีมีคณุภำพ เชน่  
ก) โครงกำรปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีเครื่องฉำยดำว ณ ศนูยว์ิทยำศำสตรเ์พื่อกำรศกึษำ (ทอ้งฟ้ำจ ำลอง

กรุงเทพ) 
ข) โครงกำรพิพิธภณัฑซ์ำกดกึด ำบรรพ ์ ธรณีวิทยำและธรรมชำตวิิทยำ อ ำเภอท่ำขำ้ม จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 

โครงกำร (ระยะ 1 และระยะ2) 
ค) โครงกำรซ่อมแซมระบบสถำนเีตอืนภยัล่วงหนำ้ (Early warning) เพื่อจดัหำและปรบัปรุงระบบส่ือสำรของ

สถำนีเตือนภยัลว่งหนำ้ ซึ่งบรษิทัย่อยไดเ้ขำ้รว่มก่อตัง้กิจกำรคำ้รว่ม EXTC กบับรษิัทท่ีไมม่ีควำมเก่ียวขอ้ง
ในกำรด ำเนินโครงกำรดงักล่ำว 
 

4) ควำมสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคำ้ 
บรษิัทย่อยมุง่เนน้ในกำรสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคำ้และกลุม่ลกูคำ้เป้ำหมำย ตัง้แต่ระดบับรหิำรจนถึง
ระดบัปฏิบตัิกำร เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจวำ่จะสำมำรถเขำ้ใจถึงควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ยำ่งครบถว้นถกูตอ้ง 
รวมถงึสรำ้งฐำนลกูคำ้ส ำหรบัธุรกิจในอนำคต 

  
2.7 การจัดหาผลติภัณฑแ์ละบริการ 

2.7.1 ธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร และธุรกิจให้เช่า จ าหน่าย และให้บริการด้านเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ ์และสินค้าเทคโนโลยีอืน่ๆ 

2.7.1.1 ส านักงานและโรงงาน 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ที่ 235/1-3 ถนนรำษฎรพ์ฒันำ แขวงสะพำนสงู เขตสะพำนสงู 
กรุงเทพมหำนคร 10240 โดยท ำกำรเช่ำระยะยำวส ำหรบัพืน้ท่ีใชส้อยขนำด 2,065 ตำรำงเมตร เป็นระยะเวลำ 30 ปี จำกบรษิทั 
อำรย์ ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั ซึง่นำยธีระชยั รตันกมลพร (ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัท) เป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม
และถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ในบรษิัทดงักล่ำว และบรษิัทมีอำคำรคลงัสินคำ้ 2 แห่ง และส ำนกังำนสำขำจ ำนวน 1 สำขำ 
ดงันี ้

 
1) คลงัสินคำ้ จงัหวดัชลบรุ ี
ตัง้อยูเ่ลขที่ 222 หมู่ 2 ต ำบลคลองต ำหรุ อ ำเภอเมือง จงัหวดัชลบรุี 20000 ภำยในเมืองอตุสำหกรรมทองโกรว ์โดยมี

ที่ดินขนำด 12-1-07 ไร ่ โดยในอดีตคลงัสินคำ้ดงักล่ำวเป็นโรงงำนส ำหรบักำรปรบัสภำพเครื่องถำ่ยเอกสำรมือสองที่น ำเขำ้จำก
ต่ำงประเทศและเครื่องถ่ำยเอกสำรท่ีผ่ำนกำรใหเ้ช่ำแลว้ แต่เนื่องจำกบรษิัทมิไดท้  ำกำรน ำเขำ้เครื่องถ่ำยเอกสำรมือสองจำก
ต่ำงประเทศแลว้ ปัจจบุนัจึงใชง้ำนเป็นคลงัสินคำ้ รวมถงึเป็นศนูยร์บัแจง้ปัญหำเครื่องช ำรุดและส ำนกังำนของทีมฝ่ำยบรกิำร
และฝ่ำยขำยส ำหรบักลุ่มลกูคำ้ในจงัหวดัชลบรุีและภำคตะวนัออกทัง้หมด โดยอำคำรและที่ดนิท่ีตัง้ของโรงงำนดงักล่ำวเป็น
กรรมสิทธ์ิของบรษิัท 
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2) คลงัสินคำ้ ถนนรำมค ำแหง กรุงเทพมหำนคร 
  ตัง้อยูเ่ลขที่ 8 ซอยรำมค ำแหง 118 แยก 42-2 แขวงสะพำนสงู เขตสะพำนสงู กรุงเทพมหำนคร 10240 โดยท ำกำรซือ้
ที่ดินและอำคำรคลงัสินคำ้ดงักลำ่วจำก จำกบรษิัท อำรย์ ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั โดยมีขนำดที่ดินรวม 1-0-61 ไร ่ซึ่ง
อำคำรดงักลำ่วเป็นคลงัสินคำ้ส ำหรบัเครื่องถำ่ยเอกสำรใหม่ เครือ่งพิมพ ์ สินคำ้อื่นๆ และอะไหล่ส ำหรบัซ่อมบ ำรุงใหแ้ก่ฝ่ำย
บรกิำร รวมถึงใชเ้ป็นสถำนท่ีในกำรปรบัสภำพเครื่องถ่ำยเอกสำรมือสองของบรษิัทบำงส่วน  และเป็นส ำนกังำนใหแ้ก่ทีมฝ่ำย
บรกิำรของบรษิัท 
 

3) ส ำนกังำนสำขำอดุมสขุ 
ตัง้อยู่เลขที่ 40 และ 42 ถนนอุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250 โดยบริษัทท ำกำรเช่ำ

พืน้ท่ีใชส้อยในชัน้ท่ี 1 ถึง 4 และชัน้ท่ี 6 ขนำดพืน้ท่ีรวม 450 ตำรำงเมตร เป็นระยะเวลำ 3 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ ์2562 ถึง
วนัที่ 31 มกรำคม 2565 จำกนำยธีระชยั รตันกมลพร ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัท โดยส ำนกังำนสำขำดงักล่ำวใชเ้ป็นท่ี
รบัแจง้ปัญหำทำงโทรศพัท ์(Call Center) ศูนยร์บัแจง้ปัญหำออนไลน ์(Online Helpdesk) และส ำนกังำนของทีมฝ่ำยบริกำร
ส ำหรบักลุ่มลกูคำ้ในกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล 

 
นอกจำกนี ้บรษิัทยงัมีกำรเช่ำที่ดนิและอำคำรอกีจ ำนวน 4 แหง่ ส ำหรบัเป็นบำ้นพกัและส ำนกังำนของชำ่งซ่อมบ ำรุง 

เพื่อใหก้ำรบรกิำรลกูคำ้ในพืน้ท่ีดงักล่ำวมีประสิทธิภำพและรวดเรว็มำกขึน้ (กรุณำดรูำยละเอียดของสญัญำเช่ำขำ้งตน้ในสว่น
ที ่2.2 ข้อ 5 ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ) ดงันี ้

1. เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 
2. อ ำเภอบำงบวัทอง จงัหวดันนทบรุี 
3. อ ำเภอเมอืงเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
4. อ ำเภอเมอืงอตุรดิตถ ์จงัหวดัอตุรดิตถ ์
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2.7.1.2 ขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

บรษิัทจดัหำผลิตภณัฑส์ ำหรบัธุรกิจใหเ้ชำ่ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถำ่ยเอกสำร เครือ่งพิมพ ์ และระบบ
บรหิำรจดักำรเอกสำรจำกทัง้ในและต่ำงประเทศ โดยบรษิัทเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยใหก้บัตรำสินคำ้ตำ่งๆ ที่ส  ำคญัดงันี ้

ผู้แต่งต้ัง ตราสินค้า ระยะเวลา สินค้าทีเ่ป็นตัวแทนจ าหน่าย 

AMAGNO GmbH & Co. KG AMAGNO ตัง้แต่ 1/9/2018 
(ต่ออำยุ

อตัโนมตัิทุก 1 
ปี) 

AMAGNO Electronic Document 
Management System 
(ซอฟทแ์วรร์ะบบจดักำรขอ้มลูในองคก์ร 
Enterprise Content Management หรือ 
ECM) 

Laserfiche International Limited Laserfiche ไม่มีก ำหนด 
 (13 มิ.ย. 62 
เป็นตน้ไป) 

Laserfiche Software 
(ซอฟทแ์วรร์ะบบจดักำรขอ้มลูในองคก์ร 
Enterprise Content Management หรือ 
ECM) 

Oracle Corperation (Thailand) 
Co., Ltd. 

ORACLE 1 ปี 6 เดือน 
(16 ก.พ. 63 – 
22 ส.ค. 64) 

- Program 
- Hardware 
- กำรฝึกอบรมจำก Oracle 
- บริกำรใหค้  ำปรกึษำจำก Oracle 

Oracle Corperation (Thailand) 
Co., Ltd. 

ORACLE 1 ปี 6 เดือน 
(16 ก.พ. 63 – 
22 ส.ค. 64) 

กำรใหบ้ริกำร Cloud จำก Oracle 

บริษัท แพนทั่ม (ประเทศไทย) จ ำกัด Pantum 1 ปี 
(1 ม.ค. 64 –  
31 ธ.ค. 64) 

เครื่องพิมพแ์ละวสัดสุิน้เปลือง 

HME Hospitality & Specialty 
Communications, Inc. 

1. EOS|HD 
2. ION|IQ 

3. Wireless IQ 
4. System 30 Timer 

5. ZOOM Timer 
6. HME CLOUD and 

HME Leaderboard 

3 ปี 
(8 พ.ย. 61 –  
7 พ.ย. 64) 

- อปุกรณส์ื่อสำรในระบบ Drive-thru 
- ระบบจบัเวลำและบริหำรจดักำรคิวใน
ระบบ Drive-thru 

- ระบบบริหำรจดักำรวิเครำะหข์อ้มลูในระบบ 
Drive-thru 

   
  โดยกำรจดัหำผลิตภณัฑส์ ำหรบัสินคำ้และบรกิำรแต่ละประเภท เป็นดงันี ้

 

ส ำหรบัธุรกิจระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรนัน้ บรษิัทจะท ำกำรศกึษำควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ เช่น ขอบเขตกำร
ใหบ้รกิำร ลกัษณะของเอกสำรและ/หรือขอ้มลูที่ตอ้งกำรจดัเกบ็ ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนหรือขอ้มลูผลลพัทท์ี่ลกูคำ้ตอ้งกำร 
รวมถงึลกัษณะของโปรแกรมหรือระบบของลกูคำ้ที่ระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรตอ้งท ำกำรเชื่อมต่อ เป็นตน้ จำกนัน้ บรษิัทจึงท ำ
กำรออกแบบระบบกำรท ำงำน ซึง่บรษิัทสำมำรถจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรครอบคลมุตัง้แต่กำรออกแบบขัน้ตอนกำรท ำงำนในกำร
สแกนและจดัเก็บเอกสำร กำรจดัหำพนกังำนสแกนเอกสำร อปุกรณใ์นกำรสแกนเอกสำร โปรแกรมในกำรตรวจสอบควำม
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ถกูตอ้งครบถว้นในกำรสแกนเอกสำร โปรแกรมจดัเก็บหรือระบบจดักำรขอ้มลูในองคก์ร (Enterprise Content Management 
หรือ ECM) ไปจนถึงกำรออกแบบกำรเชื่อมต่อผลลพัทจ์ำกกำรประมวลผลไปยงัระบบของลกูคำ้ตำมที่ก ำหนด (เช่น ระบบ
วำงแผนทรพัยำกรองคก์ร หรือ ERP เป็นตน้) แลว้จงึท ำกำรเสนอระบบดงักล่ำวแก่ลกูคำ้ จำกนัน้จงึท ำกำรทดสอบระบบเพื่อให้
มั่นใจว่ำสำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมที่ลกูคำ้ก ำหนด แลว้จงึท ำกำรส่งมอบงำนสินคำ้หรือโครงกำร หรือใหบ้รกิำรตำมที่ระบใุน
สญัญำต่อไป โดยในบำงโครงกำร บรษิัทท ำกำรวำ่จำ้งผูพ้ฒันำโปรแกรมภำยนอก เพื่อรว่มพฒันำระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร
รว่มกบับคุลำกรของบรษิัท ส ำหรบัในส่วนของลิขสิทธ์ิโปรแกรมระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรนัน้ บรษิัทท ำกำรจดัซือ้ลิขสิทธ์ิจำก
ผูจ้  ำหน่ำยทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิำ ประเทศเยอรมนี เป็นตน้ ซึง่บรษิัทจะน ำโปรแกรมดงักล่ำว
ไปออกแบบรว่มกบัเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพมิพ ์หรืออปุกรณอ์ืน่ๆเพื่อน ำเสนอระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรใหแ้ก่ลกูคำ้ต่อไป 

ส ำหรบัธุรกิจใหเ้ชำ่ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำรนัน้ เครื่องถ่ำยเอกสำรที่บรษิัทท ำกำรจ ำหน่ำยและ
ใหเ้ชำ่นัน้ จะมีสองประเภท คือ เครื่องถ่ำยเอกสำรใหมซ่ึ่งบรษิทัจะท ำกำรจดัซือ้โดยตรงกบัเจำ้ของตรำสินคำ้ในประเทศไทย 
และเครื่องถ่ำยเอกสำรที่ผ่ำนกำรปรบัสภำพซึ่งเป็นเครื่องถำ่ยเอกสำรซึ่งผ่ำนกำรใหเ้ชำ่แลว้และไดร้บักำรซ่อมแซมใหส้ำมำถใช้
งำนไดเ้ป็นปกติ ซึง่กำรด ำเนินธุรกิจส ำหรบักำรจ ำหน่ำยและใหเ้ชำ่เครื่องถำ่ยเอกสำรสำมำรถสรุปขัน้ตอนหลกัได้ดงันี ้
 

 
  
ส ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำรใหม่นัน้ บรษิัทจะท ำกำรจดัซือ้แลว้ท ำกำรจ ำหน่ำยหรือใหเ้ชำ่ตำมที่ไดท้  ำกำรน ำเสนอและ

ตกลงกบัลกูคำ้ โดยเครื่องที่หมดระยะเวลำกำรเชำ่แลว้ จะผ่ำนกำรตรวจสอบและปรบัสภำพใหพ้รอ้มใชง้ำน โดยเครื่องที่ยงัมี
สภำพท่ีเหมำะสมจะถกูน ำไปใหเ้ช่ำต่อไปในลกัษณะของเครื่องปรบัสภำพซึ่งจะมีอตัรำค่ำเชำ่ที่ต  ่ำกว่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรใหม่ 

ปรบัสภำพ 
(Recondition) 

ใหเ้ชำ่ จ ำหน่ำย 
เครื่องที่ผ่ำนกำรเช่ำแลว้จะ

ไดร้บักำรปรบัสภำพ 

เครื่องที่ผ่ำนกำรปรบัสภำพ
แลว้มีสภำพไม่เหมำะสมกบั
กำรใหเ้ช่ำจะถกูจ ำหน่ำยออก 

ขำยหรือประมลู 

จ ำหน่ำยหรือใหเ้ช่ำเครื่องใหม่ 
(ตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้) 

เครื่องที่ผ่ำนกำรปรบัสภำพแลว้ยงัมี
สภำพดีจะถกูน ำกลบัมำใหเ้ช่ำใหม่ 

เครื่องถ่ำยเอกสำร 
ใหม ่
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ส่วนเครื่องถ่ำยเอกสำรท่ีไม่เหมำะสมกบักำรใหเ้ช่ำนัน้ บรษิัทจะท ำกำรขำยในลกัษณะขำยส่งทลีะจ ำนวนมำก หรือหำกมี
ผูส้นใจหลำยรำยบรษิัทจะท ำกำรขำยผ่ำนกำรประมลูเพื่อใหไ้ดร้ำคำที่สงูสดุ 

ในกำรบ ำรุงรกัษำเครื่องถ่ำยเอกสำรของบรษิัทนัน้ บรษิัทมีทีมชำ่งจ ำนวนมำกกว่ำ 70 คน โดยแต่ละทีมจะมีรำยชื่อ
และจ ำนวนเครื่องถ่ำยเอกสำรที่ตนรบัผิดชอบ ซึ่งจะตอ้งท ำกำรวำงแผนกำรบ ำรุงรกัษำเชิงปอ้งกนัใหไ้ดอ้ย่ำงนอ้ยเทำ่กบั
จ ำนวนขัน้ต ่ำตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว ้ แต่อย่ำงไรก็ตำม หำกมีเหตกุำรณท์ี่เครื่องถำ่ยเอกสำรขดัขอ้ง ทีมชำ่งที่รบัผิดชอบ
จะตอ้งตอบสนองและเขำ้ไปท ำกำรซ่อมที่ส  ำนกังำนของลกูคำ้ทนัที นอกจำกนี ้ บรษิัทยงัมีกำรวำ่จำ้งช่ำงส ำหรบักำรซ่อมบ ำรุง
เครื่องถ่ำยเอกสำรส ำหรบัจงัหวดัที่อยู่ห่ำงไกลจำกส ำนกังำนมำก เช่น จงัหวดัภเูก็ต เป็นตน้ โดยบรษิัทมีกำรควบคมุตำรำงเวลำ
ที่ช่ำงในพืน้ท่ีที่ท  ำกำรวำ่จำ้งดงักล่ำวเขำ้ใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ รวมถงึมีกำรใหล้กูคำ้ท ำกำรประเมินควำมพงึพอใจในกำรใหบ้รกิำร
ของชำ่งในพืน้ท่ีดงักล่ำวเช่นเดียวกบัทีมชำ่งของบรษิัทเอง เพื่อใหส้ำมำรถมั่นใจไดว้ำ่ลกูคำ้จะไดร้บักำรใหบ้รกิำรท่ีมีคณุภำพ 

ทัง้นี ้ บรษิัทท ำกำรจดัซือ้เครื่องพมิพจ์ำกเจำ้ของตรำสินคำ้ในประเทศ ไดแ้ก่ตรำสินคำ้ Canon HP Kyocera OKI 
Pantum Océ และ Brother เป็นตน้ ส ำหรบัอะไหล่ และหมึกพิมพน์ัน้ บรษิัทจะท ำกำรจดัซือ้ทัง้จำกผูจ้  ำหน่ำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

 

2.7.2 ธุรกิจให้บริการและรับเหมาวศิวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ 
2.7.2.1 ส านักงานสาขา 
บริษัทย่อยมีส ำนกังำนสำขำตัง้อยู่เลขที่ 40 ถนนอุดมสขุ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250 โดย

บริษัทท ำกำรเช่ำพืน้ที่ใชส้อยในชัน้ที่ 6 ขนำดพืน้ที่รวม 50 ตำรำงเมตร เป็นระยะเวลำ 26 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวำคม 2562 
ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2565 จำกนำยธีระชยั รตันกมลพร ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัท โดยส ำนกังำนสำขำดงักล่ำวใชเ้ป็น
ส ำนกังำนของฝ่ำยขำยของบรษิัทย่อย 

 
2.7.2.2 ขั้นตอนการจัดหาผลติภัณฑแ์ละบริการ 
 ส ำหรบัธุรกิจใหบ้รกิำรและรบัเหมำวศิวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆนัน้ ในส่วน

ของงำนโครงกำรจะเป็นลกัษณะรบัเหมำแบบเบ็ดเสรจ็ (Turn-key Project) ซึง่บรษิัทย่อยจะรบัผิดชอบตัง้แต่กำรออกแบบ 
จดัหำผลิตภณัฑ ์ติดตัง้ และทดสอบจนกระทั่งส่งมอบใหแ้ก่ลกูคำ้ โดยมีรำยละเอียดของกำรด ำเนินโครงกำรแต่ละขัน้ตอนหลกั 
ดงันี ้

 
1) ส ำรวจพืน้ท่ีตัง้โครงกำร 

ส ำหรบัโครงกำรแต่ละประเภท หลงัจำกบรษิัทย่อยไดร้บัควำมตอ้งกำรของผูว้ำ่จำ้งและคณุสมบตัขิองโครงกำรท่ี
ตอ้งกำรแลว้ ฝ่ำยวิศวกรรมของบรษิัทย่อยจะท ำกำรส ำรวจพืน้ที่ตัง้โครงกำรเพื่อส ำหรบัท ำกำรออกแบบระบบ
หรือโครงกำรตำมที่ผูว้ำ่จำ้งก ำหนด โดยส ำหรบัระบบโทรมำตรนัน้ ผูว้่ำจำ้งจะท ำกำรก ำหนดในลกัษณะพื ้นท่ีที่
ตอ้งกำรตรวจวดั เช่น ลุ่มแม่น ำ้ หรือแหล่งน ำ้ตำ่งๆ เป็นตน้ ซึ่งบรษิัทย่อยจะตอ้งท ำกำรส ำรวจพืน้ที่เพื่อก ำหนด
จดุที่เหมำะส ำหรบักำรตดิตัง้สถำนีวดัตำ่งๆ 
ส ำหรบัโครงกำรระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองหรือพิพิธภณัฑ ์ นัน้ บรษิัทย่อยจะท ำกำรส ำรวจพืน้ท่ีที่ตอ้งกำรติดตัง้
โครงกำรตำมที่ผูว้่ำจำ้งก ำหนดแลว้เพื่อน ำไปใชใ้นกำรออกแบบตอ่ไป 
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2) ออกแบบระบบและจดัหำอปุกรณท์ี่จ  ำเป็น 
หลงัจำกท ำกำรส ำรวจพืน้ท่ีแลว้ บรษิัทย่อยจะท ำกำรออกแบบระบบหรือโครงกำรตำมคณุสมบตัิและขอ้ก ำหนด
ทำงเทคนิคที่ก ำหนดโดยผูว้่ำจำ้ง โดยบรษิัทย่อยจะเลือกใชส่้วนประกอบและอปุกรณท์ี่มีคณุภำพและได้
มำตรฐำนตำมคณุลกัษณะตำมขอ้ก ำหนดทำงเทคนิค จำกนัน้จงึท ำกำรจดัหำอปุกรณต์ำ่งๆที่จ  ำเป็นตำมที่ไดร้บั
กำรออกแบบ โดยมีกำรสั่งซือ้ทัง้จำกผูจ้  ำหน่ำยในประเทศและจำกต่ำงประเทศ โดยอปุกรณท์ี่ท  ำกำรสั่งซือ้จำก
ต่ำงประเทศ เช่น ระบบฉำยภำพดำว หรืออปุกรณใ์นกำรจดันิทรรศกำรส ำหรบัพิพิธภณัฑบ์ำงประเภท เป็นตน้ 
 

3) ติดตัง้ระบบ 
หลงัจำกไดท้ ำกำรออกแบบและจดัหำอปุกรณส่์วนประกอบแลว้ บรษิัทย่อยจะท ำกำรวำงแผนกำรติดตัง้กบั
ลกูคำ้ โดยก ำหนดชว่งเวลำและรำยละเอยีดของงำนท่ีจะท ำกำรติดตัง้ ซึ่งหลงัจำกบรษิัทและผูว้่ำจำ้งรว่มกนั
ตรวจสอบแผนกำรติดตัง้และอนมุตัิแผนดงักล่ำวแลว้ ฝ่ำยวิศวกรรมและปฏิบตัิกำรจะท ำกำรตรวจสอบสินคำ้คง
คลงัเพื่อก ำหนดจ ำนวนอปุกรณท์ี่ตอ้งสั่งซือ้ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกำรติดตัง้ โดยจะท ำกำรวำ่จำ้งผูร้บัเหมำช่วงที่มี
ควำมเชี่ยวชำญส ำหรบัแต่ละส่วนของโครงกำร โดยบรษิทัย่อยจะส่งวิศวกรของบรษิัทย่อยไปควบคมุกำร
ด ำเนินกำรทกุขัน้ตอนเพื่อใหม้ั่นใจว่ำโครงกำรจะสำมำรถคืบหนำ้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดและมคีณุภำพ 
 

4) ทดสอบระบบและส่งมอบ 
หลงัจำกท ำกำรติดตัง้เสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ บรษิัทย่อยจะท ำกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งตำมขอ้ก ำหนดทำงเทคนิค
และตรวจทดสอบระบบรว่มกบัผูว้่ำจำ้ง เพื่อท ำกำรส่งมอบโครงกำรใหแ้ก่ผูว้่ำจำ้งต่อไป 

  โดยบรษิัทย่อยท ำกำรสั่งซือ้อปุกรณจ์ำกผูจ้  ำหน่ำยทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศขึน้อยูก่บัอปุกรณท์ี่ใชใ้นแต่ละ
โครงกำร ทัง้นี ้บรษิัทย่อยไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยใหก้บัตรำสินคำ้ตำ่งๆ ท่ีส ำคญัดงันี ้

ผู้แต่งต้ัง ตราสินค้า ระยะเวลา สินค้าทีเ่ป็นตัวแทนจ าหน่าย 

Evans & Sutherland Computer 
Corporation 

Digistar 
Spitz domes 

3 ปี 
(9 ธ.ค. 62 –  
8 ธ.ค. 64) 

เครื่องฉำยภำพดำว เนือ้หำในกำรฉำยภำพ 
สื่อโสตทศัน ์ ระบบแสง และระบบควบคมุ 
ส ำหรบัทอ้งฟ้ำจ ำลอง 

Ohira Tech Ltd. Mega Star 6 ปี 
(4 ก.ย. 61 –  
3 ก.ย. 67) 

เครื่องฉำยภำพดำว 

 

  ทัง้นี ้บรษิัทและบรษิัทย่อยไดร้บัเงื่อนไขกำรจำ่ยช ำระเงินจำกผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้และผูร้บัจำ้งอยู่ที่ระหว่ำง 30 วนั ถงึ 60 
วนั โดยส ำหรบัผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้และผูร้บัจำ้งในงำนลกัษณะโครงกำรท่ีมีก ำหนดงวดกำรจำ่ยช ำระตำมควำมคืบหนำ้ของ
โครงกำร บรษิัทและบรษิัทย่อยจะท ำกำรเจรจำเพื่อใหง้วดกำรจ่ำยช ำระผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้และผูร้บัจำ้งสอดคลอ้งใกลเ้คียงกบั
งวดกำรเก็บช ำระเงินจำกลกูคำ้ในแต่ละงวด 
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2.8 ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 
บรษิัทและบรษิัทย่อยไดต้ระหนกัถึงผลกระทบที่จะกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิัทจึงมีมำตรกำร

ต่ำงๆในกำรป้องกนัปัญหำมลภำวะจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิัทและบรษิัทย่อยและไดม้กีำรว่ำจำ้งบคุคลภำยนอกในกำร
บ ำบดัและจ ำกดัวสัดปุนเป้ือนสำรเคมีที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิัทอีกดว้ย โดยในปัจจบุนั บรษิัทและบรษิัทย่อยไมม่ีกำร
ปล่อยของเสียที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม หรือมีคดีขอ้พิพำทใดๆที่เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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2.9 งานทียั่งไม่ได้สง่มอบ 
 ณ วนัท่ี   31 ธันวำคม 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีงำนท่ีไดร้บัค ำสั่งซือ้หรือมกีำรลงนำมในสญัญำแลว้ แต่ยงัไม่ไดท้  ำกำรส่งมอบที่ส ำคญั ดงันี  ้

 
ธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร และธุรกจิใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถำ่ยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆ 

ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละโครงการ อายุสัญญา 
มูลค่าโครงการ

ทัง้หมด  
(ล้านบาท) 

มูลค่าโครงการทีรั่บรู้แล้ว  
(ล้านบาท) มูลค่าโครงการทียั่งไม่รับรู้รายได ้

(ล้านบาท) 
ณ 31 ธนัวาคม 2563 

งำนใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรระบบงำน ตลุำคม 2561 - ธันวำคม 2568 ขัน้ต ่ำ 116.42 19.07 97.35 

โครงกำรจำ้งเหมำบรกิำรส ำหรบักำรจดัเก็บเอกสำรส ำนวน
คดีและเอกสำรในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส ์

พฤศจิกำยน 2563 – พฤษภำคม 2565 71.35 - 71.35 

โครงกำรพฒันำระบบส ำนวนคด ี มิถนุำยน 2562 – มีนำคม 2564 110.75 73.49 37.26 

โครงกำรพฒันำระบบส ำนวนคด ี พฤศจิกำยน 2562 – พฤษภำคม 2564 50.68 18.36 32.28 

โครงกำรพฒันำระบบส ำนวนบงัคบัคด ี มกรำคม 2563 - มกรำคม 2564 47.03 46.40 0.63 

งำนใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรระบบงำน (ว่ำจำ้งในลกัษณะ
ว่ำจำ้งเหมำบคุลำกรในกำรด ำเนนิงำน) 

มกรำคม 2563 - ธันวำคม 2564 31.32 14.98 16.34 

งำนใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรระบบงำน สิงหำคม 2563 – กรกฎำคม 2564 5.42 2.49 2.93 

โครงกำรบ ำรุงรกัษำและซ่อมแซมอปุกรณส์ถำนเีครือขำ่ย
ไรส้ำย 

ธันวำคม 2563 – พฤศจิกำยน 2564 18.81 1.57 17.24 
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ธุรกิจใหบ้รกิำรและรบัเหมำวศิวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ 

ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละโครงการ อายุสัญญา 
มูลค่าโครงการ

ทัง้หมด  
(ล้านบาท) 

มูลค่าโครงการทีรั่บรู้แล้ว  
(ล้านบาท) มูลค่าโครงการทียั่งไม่รับรู้รายได ้

(ล้านบาท) 
ณ 31 ธนัวาคม 2563 

โครงกำรตดิตัง้ระบบเตือนภยัลว่งหนำ้ (Early Warning) พฤษภำคม 2563 - มีนำคม 2564 126.17 62.37 63.80 

โครงกำรซือ้เครื่องฉำยดำวพรอ้มอปุกรณป์ระกอบ กนัยำยน 2562 - มกรำคม 2564 54.90 36.16 18.73 

โครงกำรพฒันำระบบตดิตำมสถำนกำรณน์ ำ้ทำงไกล
อตัโนมตั ิ

พฤษภำคม 2563 - มีนำคม 2564 47.58 37.59 9.99 

โครงกำรพฒันำระบบตดิตำมสถำนกำรณน์ ำ้ทำงไกล
อตัโนมตั ิ

พฤษภำคม 2563 - กมุภำพนัธ ์2564 21.78 18.20 3.57 

โครงกำรก่อสรำ้งระบบกำรจดักำรขยะเพื่อผลิตเป็น
เชือ้เพลงิและปุ๋ ยอินทรีย ์

พฤศจิกำยน 2561 - เมษำยน 2564 159.33 151.62 7.71 

 
 นอกจำกนี ้ณ วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2564 บรษิัทย่อยยงัมีงำนท่ีไดร้บัค ำสั่งซือ้หรือมีกำรลงนำมในสญัญำภำยหลงัวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ที่ส ำคญั ดงันี ้

ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละโครงการ อายุสัญญา 
มูลค่าโครงการทัง้หมด  

(ล้านบาท) 

โครงกำรก่อสรำ้งพิพิธภณัฑ ์ มกรำคม 2564 - กรกฎำคม 2565 60.98 

โครงกำรซือ้ครุภณัฑค์อมพวิเตอรแ์ม่ข่ำย มกรำคม 2564 - พฤษภำคม 2565 7.47 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 

บรษิัทมีควำมเส่ียงที่อำจสง่ผลถึงกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรอย่ำงมีนยัส ำคญั ซึง่บรษิทัมีแนวทำงในกำร
ป้องกนัและแกไ้ขควำมเส่ียง ซึ่งสำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปนี ้
 
3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

เนื่องจำกธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร  ธุรกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่อง
ถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์ และสินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆ และธุรกิจใหบ้รกิำรและรบัเหมำวศิวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำร
ของหน่วยงำนรำชกำรตำ่งๆ ของบรษิัทและบรษิัทย่อยเป็นธุรกจิที่มีกำรพฒันำและเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีตลอดเวลำที่ผ่ำนมำ 
ทัง้ในดำ้นประสิทธิภำพ รำคำ และควำมเหมำะสมกบัลกัษณะกำรใชง้ำนแต่ละประเภท ซึ่งจะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัและภำวะกำรแข่งขนัในอตุสำหกรรม โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร   
ซึ่งส ำนกังำนและองคก์รต่ำงๆเริม่มีแนวโนม้ที่จะลดกำรใชก้ระดำษลง (Paperless Office) และหนัมำใชร้ะบบบรหิำรจดักำร
เอกสำรในรูปแบบดิจิทลัมำกขึน้ เนื่องจำกสำมำรถลดตน้ทนุในกำรจดัเก็บเอกสำรไดใ้นระยะยำว รวมถึงสำมำรถอนรุกัษ์
สภำพแวดลอ้มซึง่จะเป็นผลดีต่อภำพลกัษณข์ององคก์ร ซึ่งกำรลดกำรใชก้ระดำษขำ้งตน้ จะส่งผลกระทบต่อรำยไดจ้ำกกำรให้
เช่ำและจ ำหน่ำยเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพ ์ รวมถงึอะไหล่ หมึก และกระดำษ ซึง่จะกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
บรษิัทในธุรกจิใหเ้ชำ่ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถำ่ยเอกสำร เครื่องพมิพไ์ด ้บรษิัทจึงไดท้ ำกำรมุง่เนน้ในกำรขยำยธุรกิจ
จ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร  ใหค้รอบคลมุระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร และใหบ้รกิำรสแกนจดัเก็บ
เอกสำรในรูปแบบดิจิทลัอยำ่งครบวงจร เพื่อรองรบักำรเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้รโิภค จนปัจจบุนัเป็น
หน่ึงในธุรกจิหลกัของบรษิัท 

บรษิัทและบรษิัทย่อยจึงตอ้งมีกำรศกึษำและติดตำมขอ้มลูของเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลง รวมถึงจดัหำผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆเพื่อใหม้คีวำมสำมำรถในกำรแข่งขนัอย่ำงต่อเนื่อง โดยบรษิทัและบรษิัทย่อยไดม้กีำรอบรมบคุลำกรของบรษิัทและบรษิัท
ย่อยใหม้ีควำมรูแ้ละเขำ้ใจเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลำจำกสื่อตำ่งๆอย่ำงสม ่ำเสมอ อกีทัง้บรษิัทและบรษิัทย่อยยงั
ไดร้บัขอ้มลูและควำมรูเ้ก่ียวกบัเทคโนโลยีและผลิตภณัฑใ์หม่ๆจำกผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้และเจำ้ของตรำสินคำ้ที่บรษิัทและบรษิัท
ย่อยไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยอีกดว้ย 

 

3.2 ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็นตัวแทนจ าหน่ายตราสนิค้าทีส่ าคัญ 

 เนื่องจำกบรษิัทและบรษิัทย่อยไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยใหแ้ก่ตรำสินคำ้ต่ำงๆ ทัง้ในส่วนของซอฟทแ์วร์
ระบบรหิำรจดักำรเอกสำร เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์ รวมถงึอปุกรณส่์วนประกอบส ำคญัของธุรกิจใหบ้รกิำรและรบัเหมำ
วิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหนว่ยงำนรำชกำรต่ำงๆ เช่น เครื่องฉำยภำพดำว เป็นตน้ ซึ่งคณุภำพของอปุกรณ์
ดงักล่ำว มคีวำมส ำคญัต่อควำมเชื่อมั่นของลกูคำ้ต่อคณุภำพของระบบที่บรษิัทและบรษิัทย่อยใหบ้รกิำร ดงันัน้ หำกบรษิัทและ
บรษิัทย่อยสญูเสียตรำสินคำ้ดงักล่ำวไปเนื่องจำกสำเหตุต่ำงๆ เช่น ไม่ไดร้บักำรต่อสญัญำแต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทคู่คำ้มี
กำรควบรวมกบับรษิัทอื่น หรือมกีำรเปล่ียนนโยบำยในกำรแต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำย เป็นตน้ อำจส่งผลกระทบต่อยอดขำยของ
บรษิัทและบรษิัทย่อยได ้

 อย่ำงไรกต็ำม บรษิัทมีฝ่ำยพฒันำธุรกิจและกำรตลำดในกำรศกึษำและคน้ควำ้เก่ียวกบัเทคโนยแีละผลิตภณัฑใ์หม่ๆ
ที่มีศกัยภำพ สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรที่เปล่ียนแปลงไปของกลุ่มลกูคำ้ เช่น ระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรท่ีมีศกัยภำพ
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เหมำะสมกบัแต่ละกลุม่ลกูคำ้ เป็นตน้ และท ำกำรติดต่อกบัเจำ้ของผลิตภณัฑเ์พื่อใหไ้ดร้บัสิทธิในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ดงักล่ำว 
โดยกำรเปล่ียนแปลงที่รวดเรว็ของเทคโนโลยีและผลิตภณัฑ ์ ท ำใหบ้รษิัทและบรษิัทยอ่ยลดกำรพ่ึงพิงกบักำรเป็นตวัแทน
จ ำหน่ำยสินคำ้ตรำสินคำ้ใดตรำสินคำ้หน่ึง นอกจำกนี ้ ตัง้แต่ปี 2560 บรษิัทและบรษิัทย่อยยงัไม่เคยสญูเสียกำรเป็นตวัแทน
จ ำหน่ำยตรำสินคำ้ใดๆที่ส่งผลกระทบต่อรำยไดข้องบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่ำงมีนยัส ำคญั 

 
3.3 ความเสี่ยงจากการทีบ่ริษทัเจ้าของตราสินค้าเข้ามาท าการตลาดเอง 

กรณีที่บรษิัทเจำ้ของตรำสินคำ้ระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพมิพ ์ มคีวำมประสงคจ์ะเขำ้มำ
ท ำตลำดในกลุ่มลกูคำ้ของบรษิัทโดยตรงโดยไม่ผ่ำนบรษิัท อำจท ำใหบ้รษิัทมีควำมเส่ียงในกำรสญูเสียควำมเป็นตวัแทน
จ ำหน่ำยตรำสินคำ้นัน้ๆ และมีควำมเส่ียงที่จะตอ้งแขง่ขนักบับริษทัเจำ้ของตรำสินคำ้ที่จะเขำ้มำท ำกำรตลำดเอง อย่ำงไรก็ตำม 
บรษิัทเชื่อว่ำควำมเส่ียงดงักล่ำวมีโอกำสเกดินอ้ย เนื่องจำกบรษิัทด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำร
เอกสำร  เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์ มำเป็นเวลำนำน ท ำใหบ้รษิัทมีควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลกูคำ้ไดด้ี รวมถงึมีระบบบรหิำรจดักำรกำรใหบ้รกิำรท่ีมีประสิทธิภำพ และมีประวตัิโครงกำรอำ้งอิงในกำรจ ำหน่ำยและ
ใหบ้รกิำรลกูคำ้ทัง้หน่วยงำนรำชกำรและเอกชนเป็นจ ำนวนมำก ท ำใหส้ำมำรถลดควำมเส่ียงจำกกำรลดลงของยอดขำยใน
กรณีที่เจำ้ของตรำสินคำ้รำยใดรำยหนึ่งเขำ้มำท ำกำรตลำดในกลุ่มลกูคำ้ของบรษิัทและบรษิัทย่อยเอง อีกทัง้บรษิัทไดร้บัควำม
ไวว้ำงใจจำกเจำ้ของตรำสินคำ้ใหเ้ป็นตวัแทนจ ำหน่ำยในกำรยื่นขอ้เสนอในโครงกำรตำ่งๆของหนว่ยงำนรฐับำลและเอกชนอีก
ดว้ย 

 

3.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพงิผู้จ าหน่ายรายใหญ่ 

 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีกำรสั่งซือ้อปุกรณจ์ำกผูจ้  ำหน่ำยรำยใหญ่ เช่น เครื่องถำ่ยเอกสำร เครื่องพิมพ ์ หรืออปุกรณ์
ส ำหรบัโครงกำรรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีต่ำงๆ เป็นตน้ ซึ่งมีสดัสว่นกำรสั่งซือ้อปุกรณม์ำกกวำ่รอ้ยละ 10 ของยอด
สั่งซือ้รวมในปี 2562 เท่ำกบั 3 รำย โดยมีสดัส่วนเทำ่กบัรอ้ยละ 21.36  รอ้ยละ 19.79 และรอ้ยละ 11.30 และในปี 2563 
เท่ำกบั 2 รำย โดยมีสดัส่วนเท่ำกบัรอ้ยละ 16.56 และรอ้ยละ 11.45 ท ำใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อยมีควำมเส่ียงในกำรขำดแคลน
สินคำ้และอปุกรณใ์นกำรด ำเนินงำนหำกผูจ้  ำหน่ำยอปุกรณด์งักล่ำวไม่สำมำรถสง่สินคำ้ไดท้นัตำมที่ก ำหนดหรือไม่สำมำรถท ำ
กำรจ ำหน่ำยสินคำ้ที่บรษิัทตอ้งกำรไดแ้ละบรษิัทและบรษิัทย่อยไม่สำมำรถจดัหำสินคำ้หรืออปุกรณท์ี่มีคณุสมบตัิที่สำมำรถ
ทดแทนกนัได ้ซึ่งอำจจะส่งผลถึงกำรด ำเนินงำนและชื่อเสียงของบรษิัทได ้

 เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว บรษิัทและบรษิัทย่อยจึงมีกำรวำงแผนกำรสั่งซือ้อปุกรณล่์วงหนำ้ตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนของแต่ละโครงกำร และมีกำรประสำนงำนกบัผูจ้  ำหน่ำยอปุกรณท์ี่เป็นส่วนประกอบหลกัของระบบท่ีบรษิัทและ
บรษิัทย่อยจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรอย่ำงใกลช้ดิ ท ำใหส้ำมำรถทรำบถึงปัญหำที่อำจจะเกิดขึน้และสำมำรถแกไ้ขหรือปรบัเปล่ียน
แผนกำรด ำเนินงำนไดท้นัท่วงที ท ำใหส้ำมำรถลดผลกระทบจำกควำมเส่ียงดงักล่ำวได ้

 

3.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพงิผู้รับจ้าง (Outsource) 

 เนื่องจำกบรษิัทและบรษิัทย่อยมีกำรใหบ้รกิำรในลกัษณะโครงกำร ซึ่งบำงโครงกำร เช่น โครงกำรระบบบรหิำรจดักำร
เอกสำร หรือ โครงกำรรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ เป็นตน้ บรษิัทหรือบริษัท
ย่อยจ ำเป็นตอ้งท ำกำรว่ำจำ้งผูร้บัจำ้งในกำรด ำเนินกำรส ำหรบังำนบำงส่วน (Outsource) ซึ่งอำจเป็นงำนในส่วนที่บรษิัทหรือ
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บรษิัทย่อยไม่ช ำนำญ หรือบคุลำกรในกำรด ำเนนิงำนไม่เพียงส ำหรบัโครงกำรนัน้ๆ เช่น งำนก่อสรำ้งโครงสรำ้งอำคำร หรือ งำน
เขียนโคด้โปรแกรมระบบบริหำรจดักำรเอกสำรตำมที่บริษัทท ำกำรออกแบบไว ้เป็นตน้ ซึ่งบรษิัทและบริษัทย่อยมีกำรว่ำจำ้ง
ผูร้บัจำ้งที่มีสดัส่วนกำรว่ำจำ้งมำกกว่ำรอ้ยละ 10 ของกำรว่ำจำ้งรวมในปี 2562 เท่ำกับ 4 รำย โดยมีสัดส่วนเท่ำกับรอ้ยละ 
27.34  รอ้ยละ 22.53 รอ้ยละ 12.66 และรอ้ยละ 11.13 ของยอดว่ำจำ้งรวม และในปี 2563 เท่ำกบั 2 รำย โดยมีสดัส่วนเท่ำกบั
รอ้ยละ 23.83 และรอ้ยละ 20.41 ของยอดว่ำจำ้งรวม ท ำใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงหำกผูร้บัจำ้งนัน้ๆ ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรไดต้ำมเวลำที่ก ำหนด หรือผูร้บัจำ้งช่วงนัน้ส่งมอบผลงำนท่ีไม่มีคณุภำพหรือไม่เป็นไปตำมคณุสมบตัิที่ระบตุำมที่ตก
ลง จนอำจท ำใหต้อ้งส่งมอบงำนล่ำชำ้และถกูปรบัจำกผูว้่ำจำ้งได ้

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรป้องกันควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงผูร้บัจำ้ง โดยใหว้ิศวกรของบริษัทหรือ
บริษัทย่อยควบคุมกำรท ำงำนและติดตำมควำมคืบหนำ้ของกำรด ำเนินงำนของผูร้บัจำ้งในทุกขัน้ตอน ท ำใหส้ำมำรถทรำบถึง
ปัญหำที่อำจจะเกิดขึน้และสำมำรถแกไ้ขไดท้นัท่วงที นอกจำกนี ้ในกำรว่ำจำ้งผูร้บัจำ้งนัน้ บรษิัทและบรษิัทย่อยย่อยจะมีกำร
ตัง้เงื่อนไขส ำหรบัค่ำปรบัหำกผูร้บัจำ้งส่งมอบงำนล่ำชำ้กวำ่ที่ก ำหนดหรือคณุภำพของงำนมิไดเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนด เพื่อชดเชย
ค่ำปรบัที่อำจจะเกิดขึน้แก่บริษัทหรือบริษัทย่อยหำกมีกำรส่งมอบงำนใหแ้ก่ลกูคำ้ล่ำชำ้หรือเกิดควำมเสียหำยอนัเนื่องจำก
ควำมผิดพลำดของผูร้บัจำ้งรำยนัน้ๆ อีกทัง้ บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรจัดท ำรำยชื่อผูร้บัจำ้งส ำหรบังำนประเภทต่ำงๆโดยมี
กำรประเมินผูร้บัจำ้งเป็นประจ ำทกุปี 

 

3.6 ความเสีย่งจากความไม่สม ่าเสมอของรายได้และอัตราก าไรขัน้ต้นของโครงการใหบ้ริการบริหารจดัการ
ระบบงาน 

 เนื่องจำกในกำรใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรระบบงำน (Business Process Outsourcing) ของบรษิทันัน้ บรษิัทจะตอ้ง
ท ำกำรศกึษำขัน้ตอนกำรท ำงำนและกำรจดักำรเอกสำรของลกูคำ้แต่ละรำย และน ำโปรแกรมระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรหรือ
ระบบจดักำรขอ้มลูในองคก์ร มำท ำกำรตัง้ค่ำหรือปรบัแต่งเพี่อใหส้ำมำรถรองรบัระบบกำรท ำงำนตำมที่ลกูคำ้ตอ้งกำร โดย
ระบบกำรท ำงำนท่ีบรษิัทท ำกำรออกแบบนัน้จะตอ้งเก่ียวเนื่องและสอดคลอ้งกบักระบวนกำรท ำงำนของลกูคำ้ จึงมีควำมเส่ียง
ที่รำยไดท้ี่คิดตำมจ ำนวนงำนท่ีท ำส ำเรจ็นัน้อำจจะนอ้ยกวำ่ที่วำงแผนไวจ้นอำจท ำใหเ้กิดผลขำดทนุขัน้ตน้ส ำหรบัโครงกำรนัน้ๆ
ได ้ โดยอำจจะเกิดจำกกระบวนกำรท ำงำนท่ีบรษิัทออกแบบนัน้ไม่สำมำรถประสำนงำนกบักระบวนกำรของลกูคำ้ไดอ้ยำ่ง
ต่อเนื่อง หรือโปรแกรมที่บรษิัทท ำกำรจดัหำและท ำกำรตัง้ค่ำหรือปรบัแต่งนัน้ไม่สำมำรถรองรบักระบวนกำรท ำงำนไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพ หรือจ ำนวนงำนที่ไดร้บัจำกลกูคำ้นัน้นอ้ยกวำ่จ ำนวนที่ประมำณกำรณ ์ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในช่วงเริ่มตน้ของ
โครงกำร ซึ่งจะตอ้งมชี่วงเวลำที่ตอ้งปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำน และ/หรือ โปรแกรมระบบบริหำรจดักำรเอกสำรหรือระบบ
จดักำรขอ้มลูในองคก์รเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักระบวนกำรท ำงำนของลกูคำ้และสำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิัทมีกำรวเิครำะหปั์ญหำและท ำกำรปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำน และ/หรือ โปรแกรมระบบบรหิำร
จดักำรเอกสำรหรือระบบจดักำรขอ้มลูในองคก์รเพื่อใหส้ำมำรถเพิ่มจ ำนวนผลงำนท่ีท ำส ำเรจ็ และลดควำมเส่ียงที่จะเกิดผล
ขำดทนุขัน้ตน้ได ้ โดยผลกำรด ำเนินงำนของกำรใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรระบบงำนของบรษิัทในงวดปี 2562 มีผลขำดทนุขัน้ตน้
เท่ำกบั 2.69 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำขำดทนุขัน้ตน้รอ้ยละ 7.65 และในปี 2563 มกี ำไรขัน้ตน้ 14.61 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น
อตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 19.12 

นอกจำกนี ้ เนื่องจำกกำรใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรระบบงำนนัน้ เป็นกำรวำ่จำ้งตำมระยะเวลำสญัญำที่ก ำหนด ซึ่งมี
ควำมเส่ียงที่รำยไดจ้ะผนัผวนจำกกำรท่ีสญัญำนัน้ๆสิน้สดุโครงกำร และลกูคำ้ไม่ประสงคจ์ะต่อสญัญำ อย่ำงไรก็ตำม กำร
ใหบ้รกิำรนัน้จะเป็นสญัญำกำรใหบ้รกิำรระยะเวลำ 2-3 ปีขึน้ไป (โดยมีสญัญำกำรใหบ้รกิำร 1 ปี จ ำนวน 1 โครงกำร ซึ่งเป็น
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โครงกำรท่ีต่อสญัญำต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2560) อีกทัง้บรษิัทยงัมีกำรติตตำมข่ำวสำรถงึโอกำสที่จะขยำยกำรใหบ้รกิำรไปยงั
หน่วยงำนตำ่งๆทัง้หน่วยงำนรฐับำลและเอกชน ท ำใหส้ำมำรถลดควำมเส่ียงจำกควำมไม่สม ่ำเสมอของรำยไดใ้นธุรกจิดงักล่ำว
ได ้

 

3.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

 เนื่องจำกบรษิัทและบรษิัทย่อยมกีำรจดัซือ้และน ำเขำ้สินคำ้และอปุกรณต์่ำงๆบำงส่วนจำกต่ำงประเทศโดยตรง เชน่ 
กำรจดัซือ้ระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร หมึก อะไหล่ อปุกรณไ์ดรฟ์ทรู หรือเครื่องฉำยดำวเพื่อใชใ้นโครงกำรทอ้งฟ้ำจ ำลอง ซึ่ง
กำรเสนอรำคำและกำรช ำระเงินจะใชส้กลุเงินดอลลำรส์หรฐัฯเป็นหลกั โดยยอดกำรสั่งซือ้สินคำ้ในสกลุเงินตำ่งประเทศในปี 
2562 และปี 2563 คิดเป็นประมำณรอ้ยละ 7.16 และ รอ้ยละ 4.92 ของยอดกำรสั่งซือ้สินคำ้ทัง้หมด ตำมล ำดบั ในขณะท่ี
รำยไดข้องบรษิัทและบรษิัทย่อยเกือบทัง้หมดเป็นสกลุเงินบำท ดงันัน้บรษิัทและบรษิัทย่อยจึงอำจไดร้บัผลกระทบจำกควำมผนั
ผวนของอตัรำแลกเปล่ียน ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงตน้ทนุสินคำ้และก ำไรขัน้ตน้ของบรษิัทและบรษิัทย่อย อยำ่งไรก็ด ี บรษิัทและ
บรษิัทย่อยไดค้  ำนึงถึงผลกระทบดงักล่ำวและท ำกำรขอเปิดวงเงินซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศล่วงหนำ้กบัสถำบนักำรเงินเพื่อ
ป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว ซึ่งวงเงินดงักลำ่วเพียงพอที่จะครอบคลมุยอดเจำ้หนีก้ำรคำ้ตำ่งประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่งได ้
ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บรษิัทมีวงเงินซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศล่วงหนำ้เท่ำกบั 34 ลำ้นบำท เพื่อเป็นกำรประกนั
ควำมเส่ียงที่อำจจะเกิดขึน้จำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ท ำใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อยไดร้บั
ผลกระทบจำกควำมเส่ียงดงักล่ำวต ่ำ ดงัจะเห็นไดจ้ำกผลกำรบรหิำรควำมเส่ียงดงักลำ่วในชว่ง 3 ปี ยอ้นหลงั โดยในปี 2560 มี
ยอดก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 0.43 ลำ้นบำท ในปี 2561 มยีอดขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียน 0.05 ลำ้นบำท ในปี 2562 มี
ยอดก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 0.18 ลำ้นบำท และในปี 2563 มียอดก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 0.51 ลำ้นบำท 

 

3.8 ความเสีย่งจากความไม่สม ่าเสมอของรายได้และอัตราก าไรขั้นต้นจากการให้บริการงานในลักษณะโครงการ 

ธุรกิจโครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรของบริษัท และธุรกิจใหบ้รกิำรและรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบั
โครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นกำรใหบ้ริกำรในลักษณะโครงกำรระยะสัน้ถึงระยะยำว  
โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีรำยไดใ้นรูปแบบโครงกำรจำกธุรกิจดังกล่ำวในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 
198.57 ลำ้นบำท 92.88 ลำ้นบำท 434.11 ลำ้นบำท และ 610.39 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 36.96 รอ้ย
ละ 21.99 รอ้ยละ 56.16 และรอ้ยละ 61.89 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรรวม ตำมล ำดับ เนื่องจำกแต่ละโครงกำรมี
มลูค่ำสงู และมีจ ำนวนลกูคำ้ไม่ก่ีรำย โดยในปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรำยไดป้ระเภทกำรใหบ้รกิำรในลกัษณะโครงกำร
จำกลกูคำ้จ ำนวนทัง้หมด 9 รำย ซึ่งมีลกูคำ้ที่มีรำยไดส้งูสดุคิดเป็นรอ้ยละ 50.40 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรจำกธุรกิจ
โครงกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำรของบรษิัทและธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของ
หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆทั้งหมด โดยเป็นรำยไดข้ำ้งตน้ เป็นรำยได้จำกธุรกิจประเภทโครงกำรระบบบริหำรจัดกำรเอกสำร
จ ำนวน 4 โครงกำร บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีควำมเส่ียงจำกกำรผันผวนของรำยได้หำกจ ำนวนโครงกำรหรือมูลค่ำของ
โครงกำรท่ีบรษิัทและบรษิัทย่อยไดร้บักำรว่ำจำ้งลดลง หรือบรษิัทไม่สำมำรถรบัรูร้ำยไดจ้ำกโครงกำรนัน้ๆไดต้ำมที่ก ำหนด ซึ่งมี
สำเหตุจำกปัจจยัต่ำงๆ เช่น งบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำนท่ีเป็นลกูคำ้เป้ำหมำย สภำวะเศรษฐกิจ รวมถึงกำรขำดแคลน
ชิน้ส่วนประกอบจำกผูจ้  ำหน่ำยอปุกรณ ์เป็นตน้ 
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อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทและบรษิัทย่อยมีกำรประสำนงำนและมีควำมสมัพนัธท์ี่ดกีบักลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยอย่ำงใกลช้ิด และ
มีกำรติดตำมสถำนกำรณ์ภำวะอุตสำหกรรมและปัจจยัอื่นๆที่เก่ียวขอ้งอย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยยงัมีธุรกิจ
จ ำหน่ำยและให้บริกำรระบบบริหำรจัดกำรเอกสำร   และธุรกิจให้เช่ำ จ ำหน่ำย และให้บริกำรด้ำนเครื่องถ่ำยเอกสำร 
เครื่องพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งมีรำยไดท้ี่ค่อนขำ้งต่อเนื่อง โดยเฉพำะใหบ้รกิำรบริหำรจดักำรระบบงำน (Business 
Process Outsourcing) และธุรกิจใหเ้ช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ซึ่งมีรำยไดท้ี่ค่อนขำ้งคงที่และมีระยะเวลำของสญัญำที่ยำว ท ำให้
สำมำรถลดควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำยไดซ้ึ่งเกิดจำกรำยไดจ้ำกงำนโครงกำรในธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรวิศวกรรม
ดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆได ้นอกจำกนี ้บรษิัทและบรษิัทย่อยยงัมีกำรขยำยกำรด ำเนินธุรกิจ
ใหค้รอบคลมุในโครงกำรท่ีหลำกหลำย ทัง้ระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑ ์ระบบโทรมำตร ระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำร 
รวมถึงมีกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ที่เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีที่หลำกหลำย เป็นตน้ 

นอกจำกนี ้เนื่องจำกอัตรำก ำไรขั้นตน้ของแต่ละโครงกำรจะแตกต่ำงกันไปตำมปัจจัยต่ำงๆ เช่น งบประมำณของผู้
ว่ำจำ้ง หรือกำรแข่งขัน เป็นตน้ ท ำให้มีควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนอตัรำก ำไรขั้นตน้ของธุรกิจ ธุรกิจโครงกำรระบบบริหำร
จดักำรเอกสำรของบรษิทั และธุรกิจใหบ้รกิำรและรบัเหมำวศิวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรตำ่งๆ 
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกบริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเนน้ในกำรใหบ้ริกำรในโครงกำรที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นนวตักรรม และเป็น
เทคโนโลยีเฉพำะทำง ท ำใหส้ำมำรถหลีกเล่ียงกำรแข่งในในดำ้นรำคำเป็นหลกัได ้และบรษิัทและบรษิัทย่อยจะท ำกำรประเมิน
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของแต่ละโครงกำรก่อนที่จะเสนอรำคำใหแ้ก่ลกูคำ้ โดยหำกอัตรำก ำไรขัน้ตน้ที่ประเมินไวต้  ่ำกว่ำอตัรำก ำไร
ขัน้ตน้ที่ก ำหนด จะตอ้งมีกำรระบุเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรรบังำนดังกล่ำว เช่น เป็นโครงกำรที่มีโครงกำรอื่นๆต่อเนื่อง 
เป็นตน้ 

 

3.9 ความเสี่ยงจากการส่งมอบงานล่าช้ากว่าทีก่ าหนดตามสัญญา 

ธุรกิจใหบ้รกิำรวศิวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหนว่ยงำนรำชกำรต่ำงๆ ของบรษิัทย่อยเป็นกำร
ใหบ้รกิำรในลกัษณะงำนโครงกำร ซึ่งมีก ำหนดระยะเวลำแลว้เสรจ็และบำงสญัญำอำจมีกำรระบุค่ำปรบัที่บรษิัทย่อยจะตอ้ง
ชดใชห้ำกมีกำรด ำเนินกำรล่ำชำ้กว่ำที่ก ำหนด ซึ่งอำจเกดิจำกหลำยปัจจยั เช่น ผูจ้  ำหน่ำยอปุกรณส่์งมอบวตัถดุิบล่ำชำ้ หรือ
ผูร้บัจำ้ง (Outsource) ด ำเนินกำรล่ำชำ้กวำ่ก ำหนด เป็นตน้ ท ำใหบ้รษิัทย่อยมีควำมเส่ียงที่อำจจะตอ้งช ำระค่ำปรบัจำกกำร
ด ำเนินกำรล่ำชำ้กวำ่ที่ก ำหนด รวมถงึไม่สำมำรถรบัรูร้ำยไดจ้ำกโครงกำรดงักลำ่วไดต้ำมที่คำดกำรณไ์ว ้ โดยในปี 2560 ปี 
2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยตอ้งเสียคำ่ปรบัเนื่องจำกงำนผิดพลำดหรือล่ำชำ้เป็นจ ำนวน 0.78 ลำ้นบำท 
1.10 บำท 0.27 ลำ้นบำท และ 0.03 ลำ้นบำท  

อย่ำงไรก็ดี บริษัทย่อยมีกำรป้องกันควำมเส่ียงจำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำกว่ำที่ก ำหนดตำมสัญญำ โดยมีกำร
ประสำนงำนกบัผูจ้  ำหน่ำยอุปกรณอ์ย่ำงใกลช้ิด และมีกำรติดตำมควำมคืบหนำ้ของกำรด ำเนินงำนของผูร้บัจำ้งโดยมีวิศวกร
ของบรษิัทย่อยควบคมุกำรด ำเนินงำนทุกขัน้ตอน ท ำให้สำมำรถทรำบถึงปัญหำที่อำจจะเกิดขึน้และสำมำรถแกไ้ขไดท้นัท่วงที 
รวมถึงมีกำรประสำนงำนกบัผูว้่ำจำ้งโครงกำรอย่ำงใกลช้ิด นอกจำกนี ้ในกำรว่ำจำ้งผูร้บัจำ้งนัน้ บรษิัทย่อยจะมีกำรตัง้เงื่อนไข
ส ำหรบัค่ำปรบัหำกผูร้บัจำ้งส่งมอบงำนล่ำชำ้กว่ำที่ก ำหนด เพื่อชดเชยค่ำปรบัที่อำจจะเกิดขึน้แก่บริษัทย่อยหำกมีกำรส่งมอบ
งำนใหแ้ก่ลกูคำ้ล่ำชำ้อนัเนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของผูร้บัจำ้งรำยนัน้ๆ 
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3.10 ความเสี่ยงจากผลกระทบของสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 เนื่องจำกประเทศไทยนัน้มีสถำนกำรณก์ำรระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ตัง้แต่ชว่งตน้ปี 
2563 เป็นตน้มำ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิ รวมถงึกำรท ำงำนและชีวิตประจ ำวนัของประชำชนทั่วประเทศ ซึ่งสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อย โดยเฉพำะในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัเครื่องถำ่ยเอกสำร เครื่องพิมพ ์ และ
อปุกณส์ ำนกังำน ซึง่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรท่ีส ำนกังำนหลำยแหง่ไดปิ้ดตวัลง และปรบัมำใชก้ำรท ำงำนนอกสถำนท่ี เช่น จำก
ที่พกัของพนกังำน (Work from Home) เป็นตน้ เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรตดิเชือ้ไวรสัดงักล่ำว ดงัจะเห็นไดจ้ำกรำยไดใ้น 
ธุรกิจใหบ้รกิำรเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ธุรกิจจ ำหน่ำยเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพ ์ ธุรกจิจ ำหน่ำยหมึกพมิพ ์ กระดำษและ
อะไหล่ส ำหรบัเครื่องถำ่ยเอกสำรและเครื่องพมิพ ์ และใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพมิพ ์ ที่มีรำยไดใ้นปี 
2563 เท่ำกบั 164.38 ลำ้นบำท ลดลงจำกในปี 2562 ซึ่งมีรำยไดเ้ท่ำกบั 203.72 ลำ้นบำท คิดเป็นมลูค่ำลดลง 39.34 ลำ้นบำท 
หรือคิดเป็นอตัรำลดลงรอ้ยละ 19.31  

นอกจำกนี ้ กำรระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ยงัส่งผลกระทบต่อธุรกจิโครงกำรระบบบรหิำรจดักำร
เอกสำร และธุรกจิรบัเหมำวศิวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ของบรษิัทและบรษิัทย่อย จำก
กำรท่ีกำรด ำเนินงำนแจเกิดควำมล่ำชำ้ เนื่องจำกส ำนกังำนหรือพืน้ท่ีโครงกำรปิดเนื่องจำกมำตรกำรกำรป้องกำรแพรร่ะบำด
ของไวรสั หรือกำรตรวจรบัมอบงำนอำจจะเกิดควำมล่ำชำ้ ส่งผลใหก้ำรเรียกเก็บช ำระเงินอำจไมเ่ป็นตำมที่คำดกำรณ ์และอำจ
มีควำมเส่ียงที่อำจจะโดนปรบัจำกกำรส่งมอบงำนล่ำชำ้ได ้

อย่ำงไรกต็ำม บรษิัทและบรษิัทย่อยมีกำรติดตำวมควำมคืบหนำ้ของโครงกำรและมีกำรประสำนงำนกบัผูว้ำ่จำ้ง
อย่ำงใกลช้ดิ ซึง่หำกโครงกำรใดที่อำจจะเกดิควำมล่ำชำ้จำกปัจจยัขำ้งตน้ บรษิัทและย่อยจะท ำกำรเจรจำกบัผูว้ำ่จำ้งในกำร
ขยำยระยะเวลำส่งมอบงวดงำน หรือระยะเวลำของสญัญำออกไป เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรผิดเงื่อนไขในระยะเวลำส่งมอบ
และเกิดคำ่ปรบัจำกกำรส่งมอบงำนล่ำชำ้ โดยในปี 2563 บรษิทัและบรษิัทตอ้งเสียคำ่ปรบัเนื่องจำกงำนผิดพลำดหรือล่ำชำ้
เป็นจ ำนวน 0.03 ลำ้นบำท 

 

3.11 ความเสี่ยงในการพึ่งพิงกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการค า้ประกันวงเงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 

ปัจจบุนัสญัญำกูย้ืมเงินและสญัญำเชำ่ซือ้เครื่องถ่ำยเอกสำรจำกสถำบนักำรเงินของบรษิัท ไดร้บักำรค ำ้ประกนัโดย
กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัท โดยไม่มีกำรคดิคำ่ธรรมเนยีมกำรค ำ้ประกัน โดยมีวงเงินท่ีค ำ้ประกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
ทัง้สิน้ในสกลุเงินบำท 1,013.12 ลำ้นบำท รวมถงึมีกำรน ำทรพัยสิ์นของผูถื้อหุน้ใหญ่ไปเป็นหลกัทรพัยค์  ำ้ประกนัวงเงินกูย้ืม
ของบรษิัทเป็นวงเงินทัง้สิน้ 146 ลำ้นบำท ท ำใหบ้รษิัทมคีวำมเส่ียงหำกกลุ่มผูถื้อหุน้ดงักลำ่วไมท่ ำกำรค ำ้ประกนัวงเงินกูย้ืม
จำกสถำบนักำรเงินใหแ้ก่บรษิัท ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรกูย้ืมของบรษิัท หรืออำจท ำใหอ้ตัรำดอกเบีย้
ของเงินกูย้มืสงูขึน้ อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทไดม้ีกำรเจรจำกบัสถำบนักำรเงินดงักล่ำว โดยบรษิัทคำดวำ่หำกบรษิัทสำมำรถท ำกำร
จดทะเบยีนหุน้สำมญัในตลำดหลกัทรพัย ์ เอ็ม เอ ไอ แลว้ สถำบนักำรเงินดงักล่ำวจะอนญุำตใหถ้อนกำรค ำ้ประกนัจำกกลุ่มผู้
ถือหุน้ดงักลำ่วได ้

 
3.12 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีมี่อทิธพิลตอ่การก าหนดนโยบายการบริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุม่ตระกลูรตันกมลพรมีสดัส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัทคดิเป็นรอ้ยละ  87.50 ของทนุจด
ทะเบียนและช ำระแลว้ ซึ่งภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทนุในครัง้นี ้ กลุ่มตระกลูรตันกมลพรจะมีสดัส่วนกำรถือหุน้
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ในบรษิัทคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 71.59 ของทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ (กรุณำดรูำยละเอียดของโครงสรำ้งผูถื้อหุน้ในสว่นที ่
2.3 ขอ้ 9 ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น) อีกทัง้ยงัไดด้  ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำร และกรรมกำรผูม้อี  ำนำจลงนำมของบรษิัท ท ำ
ใหก้ลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ดงักล่ำวสำมำรถควบคมุนโยบำยของบรษิัทและกำรบรหิำรงำน ตลอดจนมีอิทธิพลในกำรตดัสินใจของ
บรษิัท ในเรื่องที่ตอ้งขออนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรแต่งตัง้กรรมกำร หรือกำรขอมติใน
เรือ่งอื่นที่ตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ยกเวน้เรื่องกฎหมำยหรือขอ้บงัคบัของบริษัทก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัเสียง 3 
ใน 4 ของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดงันัน้ ผูถื้อหุน้รำยอื่นอำจไม่สำมำรรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเรื่องที่ผูถื้อหุน้
ใหญ่เสนอได ้

อย่ำงไรกต็ำม บรษิัทมีกำรควบคมุโครงสรำ้งกำรบรหิำรจดักำร โดยมีกำรแบ่งเป็นคณะกรรมกำรบรษิัท 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร โดยคณะกรรมกำรแต่ละชดุจะมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ไวอ้ยำ่ง
ชดัเจน ท ำใหบ้รษิัทมีควำมโปรง่ใสในกำรบรหิำรจดักำรและมีระบบท่ีสำมำรถตรวจสอบได ้

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบรษิัทประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 ทำ่น จำกจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 9 ท่ำน ซึ่ง
ประธำนกรรมกำรบรษิัทเป็นกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรอสิระทัง้ 4 ท่ำน ด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยประเด็น
ที่อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับรษิัทจะไดร้บักำรตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงเครง่ครดั และจ ำกดั
กำรออกเสียงของผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียในประเด็นดงักลำ่ว เพื่อสรำ้งควำมโปรง่ใสในและถว่งดลุอ ำนำจในกำรบรหิำรจดักำรบรษิัท 

 

3.13 ความเสี่ยงจากการทีบ่ริษัทอยู่ระหว่างการย่ืนค าขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

บริษัทมีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้นี ้ก่อนที่จะได้รับทรำบผลกำรพิจำรณำของตลำด
หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกำรรบัหุน้สำมญัของบริษัทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ อย่ำงไรก็ดี บริษัท
ไดย้ื่นค ำขอใหร้บัหุน้สำมัญของบริษัทเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์แลว้ เมื่อวนัที่ 21 ธันวำคม 2563 โดย
บรษิัท เซจแคปปิตอล จ ำกัด ในฐำนะที่ปรกึษำทำงกำรเงิน ไดพิ้จำรณำคุณสมบัติของบริษัทแลว้ เห็นว่ำ บริษัทมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนที่จะสำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เรื่อง กำรรับ
หลักทรพัยจ์ดทะเบียน กำรเปิดเผยสำรสนเทศ และกำรเพิกถอนหลักทรพัยจ์ดทะเบียนใน“ตลำดหลักทรัพยเ์อ็มเอไอ” พ.ศ. 
2563 ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2563 ยกเวน้คุณสมบัติเรื่องกำรกระจำยกำรถือหุน้รำยย่อย ซึ่งบริษัทจะตอ้งมีผูถื้อหุน้สำมญัรำย
ย่อยไม่นอ้ยกว่ำ 300 รำย และผูถื้อหุน้รำยย่อยดงักล่ำวตอ้งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25 ของทนุช ำระแลว้ ดงันัน้บรษิัท
ยงัคงมีควำมไม่แน่นอนในกำรที่จะไดร้บัอนุญำตจำกตลำดหลักทรพัยใ์หหุ้น้สำมัญของบริษัทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้นีผู้ล้งทนุจึงยงัคงมีควำมเส่ียงเก่ียวกับสภำพคล่องของหุน้สำมญัของบริษัทในตลำดรอง หรืออำจไม่ไดร้บั
ผลตอบแทนจำกกำรขำยหุน้ตำมรำคำที่คำดกำรณไ์ว ้หำกหุน้สำมญัของบริษัทไม่ไดร้บัอนุญำตใหเ้ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน
ในตลำดหลักทรพัย ์หรือหำกบริษัทไม่สำมำรถกระจำยหุน้ต่อประชำชนตำมหลักเกณฑข์องตลำดหลักทรพัย์ฯ ซึ่งจะท ำให้
บรษิัทมคีณุสมบตัิไม่ครบถว้นตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

 

3.14 ความเสี่ยงทีโ่อกาสของนักลงทุนในการจองซือ้หุ้นใหม่ทีเ่สนอขายในอนาคตอาจมีจ ากัด 

 ถึงแมว้่ำบรษิัทมหำชนในประเทศไทยจะไม่ถกูบงัคบัใหต้อ้งเสนอสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรพัยใ์หม่แกผู่ถื้อหุน้เดิมเมื่อ
มีกำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัยใ์หม่ แต่บรษิัทมหำชนในประเทศไทยอำจเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่โดยกำรเสนอขำย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) หรือกำรเสนอขำยใหผู้ถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนโดยไม่เสนอขำยใหผู้้
ถือหุ้นที่จะท ำให้บริษัทมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (Preferential Public Offering) ได้เป็นครัง้ครำว อย่ำงไรก็ตำม 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 70 

บริษัทอำจถูกจ ำกัดดว้ยบทบัญญัติทำงกฎหมำยในกำรเสนอสิทธิในกำรจองซือ้หลักทรพัยใ์หม่หรือกำรเสนอขำยใหผู้ถื้อหุน้
เดิมตำมสดัส่วนโดยไม่เสนอขำยใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจะท ำใหบ้รษิัทมีหนำ้ที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (Preferential Public Offering) 
หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดในลกัษณะเดยีวกนัในบำงประเทศ เวน้แต่บรษิัทจะไดด้  ำเนินกำรตำมขัน้ตอนต่ำง ๆ ตำมที่ก ำหนด ใน
กรณีที่บริษัทเสนอขำยหรือมีเหตุที่ท  ำใหต้อ้งเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมหรือใหสิ้ทธิใด ๆ ในรูปแบบใด  ๆ 
บริษัทจะมีดุลยพินิจในกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่จ ำเป็นเพื่อให้สิทธิดังกล่ำวแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี ้ในกำรให้สิทธิหรือกำร
ด ำเนินกำรในลกัษณะเดียวกนั บรษิัทอำจไม่เสนอสิทธิดงักล่ำวแก่ผูถื้อหุน้ท่ีอยู่นอกประเทศไทย เช่น บรษิัทจะไม่ไดร้บัอนญุำต
ใหเ้สนอสิทธิดงักล่ำวใหก้ับบุคคลสญัชำติอเมริกัน เวน้แต่ (ก) แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูตำมกฎหมำยหลกัทรพัยข์องประเทศ
สหรฐัอเมรกิำมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ หรือ (ข) กำรเสนอสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรพัยใ์หม่ดงักล่ำว หรือกำรเสนอสิทธิในกำรจองซือ้
หลักทรัพย์อ้ำงอิงของผู้ลงทุนรำยดังกล่ำวได้รับกำรยกเว้นกำรจดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยหลักทรัพย์ของประเทศ
สหรฐัอเมริกำ ดงันัน้ กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยหลกัทรพัยห์รือขอ้ก ำหนดของกฎเกณฑอ์ื่นในบำงประเทศอำจท ำใหผู้ล้งทนุบำง
กลุ่มไม่สำมำรถไดม้ำซึ่งสิทธิที่ออกใหม่ดงักล่ำวได ้ซึ่งในกรณีนีอ้ำจส่งผลใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ของผูล้งทุนดงักล่ำวลดลง ทัง้นี ้
บริษัทจะไม่มีหนำ้ที่ในกำรด ำเนินกำรยื่นขอจดทะเบียนหุน้สำมญัของ บริษัทในประเทศใด เพื่อใหผู้ล้งทุนต่ำงชำติสำมำรถใช้
สิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมสดัส่วนในอนำคต อย่ำงไรก็ตำม ขอ้จ ำกดัดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถของ 
บรษิัทในกำรออกหุน้เพิ่มทนุในระยะเวลำที่เหมำะสมหรือภำยใตเ้งื่อนไขที่เป็นประโยชนต์่อบรษิัทเช่นกนั 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 95 

7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

ณ วนัท่ี 2 มีนำคม 2564 บรษิทัและบรษิัทย่อยไม่มขีอ้พิพำททำงกฎหมำย ที่อำจก่อใหเ้กิดส่งผลกระทบดำ้นลบต่อ
สินทรพัยข์องบรษิัทและบรษิัทย่อยสงูกวำ่รอ้ยละ 5 ของส่วนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และไม่มีขอ้พิพำททำง
กฎหมำยอื่นใดที่อำจก่อใหเ้กิดส่งผลกระทบดำ้นลบต่อกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีนยัส ำคญั 
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6. โครงการในอนาคต 
 

บรษิัทมีโครงกำรลงทนุในโครงกำรท่ีเก่ียวขอ้งจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรดำ้นระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร เครื่องถ่ำย
เอกสำร และเครื่องพิมพ ์อยำ่งครบวงจร (Document Management Solution) โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

1. โครงกำรลงทนุเพื่อขยำยศนูยก์ระจำยกำรใหบ้รกิำร (Service Distribution Center) ใหค้รอบคลมุทั่วประเทศ 

เนื่องจำกในปัจจบุนัลกูคำ้ส่วนใหญ่ของบรษิัทอยู่ภำยในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล และจงัหวดัใกลเ้คียง บรษิัทจงึมี
โครงกำรในกำรลงทนุตัง้ส ำนกังำนศนูยก์ระจำยกำรใหบ้รกิำร  (Service Distribution Center) ส ำหรบักำรใหบ้รกิำรบรหิำร
จดักำรระบบงำน (Business Process Outsourcing หรือ BPO) และระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร ซึ่งจะสำมำรถใหบ้รกิำร
ครอบคลมุตัง้แต่ซอฟทแ์วรร์ะบบบรหิำรจดักำรเอกสำร อปุกรณฮ์ำรด์แวรต์่ำงๆ รวมถงึบคุลำกรท่ีไดร้บักำรอบรมใหม้ีศกัยภำพ
ในกำรใหบ้รกิำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยบรษิัทมีกำรวำงแผนที่จะท ำกำรขยำยศนูยก์ระจำยกำรใหบ้รกิำรในจงัหวดัที่ส  ำคญั
ในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล ภำคกลำง ภำคเหนือ ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภำคใต ้ เพื่อใหส้ำมำรถท ำกำรตลำด
ครอบคลมุกลุ่มลกูคำ้ในภมูิภำคต่ำงๆ รวมถงึเพิม่ศกัยภำพในกำรใหบ้รกิำรกลุ่มลกูคำ้ทัง้หน่วยงำนรฐับำลและเอกชนที่มศีนูย์
กระจำยกำรใหบ้รกิำรจ ำนวนมำกกระจำยอยู่ในภมูิภำคต่ำงๆทั่วประเทศ โดยเฉพำะในกลุ่มลกูคำ้หน่วยงำนท่ีมีขอ้จ ำกดัที่ไม่
สำมำรถน ำเอกสำรออกมำนอกพืน้ท่ีได ้ จึงจ ำเป็นตอ้งเขำ้ไปใหบ้รกิำรในพืน้ท่ีสำขำของลกูคำ้ ซึง่กำรขยำยศูนยก์ระจำยกำร
ใหบ้รกิำรนัน้ จะท ำใหส้ำมำรถครอบคลมุกำรใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ไดท้ั่วประเทศ และสรำ้งควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนั โดยใน
เบือ้งตน้บรษิัทมีแผนท่ีจะท ำกำรตัง้ศนูยก์ระจำยกำรใหบ้รกิำรจ ำนวน 9 แห่ง โดยใชเ้งินลงทนุแห่งละประมำณ 21 ลำ้นบำท 
และซอฟทแ์วรร์ะบบบรหิำรจดักำรเอกสำรและควบคมุกำรด ำเนินงำนของทกุศนูยก์ระจำยกำรใหบ้รกิำรประมำณ 30 ลำ้นบำท 
รวมเป็นเงินลงทนุทัง้สิน้ประมำณ 219 ลำ้นบำท ซึง่คำดวำ่จะเริ่มด ำเนินกำรจดัตัง้ศนูยก์ระจำยกำรใหบ้รกิำรภำยในไตรมำสที่ 
3 ปี 2564 และก ำหนดเสรจ็สิน้พรอ้มเริ่มด ำเนินงำนศนูยก์ระจำยกำรใหบ้รกิำรแรกไดภ้ำยในไตรมำสที่ 1 ปี 2565 เป็นตน้ไป 
และก ำหนดพรอ้มเริ่มด ำเนินงำนทัง้ 9 แห่งภำยในไตรมำสที่ 4 ปี 2565 

2. โครงกำรลงทนุพฒันำระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรส ำหรบัใหบ้รกิำรบนระบบคลำวด ์

บรษิัทเล็งเห็นควำมส ำคญัของกำรบรหิำรจดักำรเอกสำรในรูปแบบดิจิทลั ที่สำมำรถลดค่ำใชจ้ำ่ยและทรพัยำกรใน
กำรท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกสำรจ ำนวนมำกได ้ เช่น กำรจดัท ำบญัชี เป็นตน้ ซึ่งในปัจจบุนั กลุ่มผูใ้ชง้ำนระบบบรหิำรจดักำร
เอกสำรในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นองคก์รขนำดใหญ่ที่มีจ ำนวนธรุกรรมจ ำนวนมำก เนื่องจำกกำรตอ้งมีกำรลงทนุในระบบ
บรหิำรจดักำรเอกสำร ซึ่งส่วนใหญ่แลว้จะท ำกำรพฒันำหรือดดัแปลงใหร้องรบัระบบงำนของหนว่ยงำนนัน้ๆโดยเฉพำะ อีกทัง้
ยงัตอ้งมีกำรปรบัเปล่ียนวิธีกำรท ำงำนเพื่อรองรบัระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรดงักล่ำว 
 บรษิัทจึงมีกำรวำงแผนท่ีจะพฒันำระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรเพื่อใหบ้รกิำรบนระบบคลำวด ์ ในลกัษณะกำร
ใหบ้รกิำรในดำ้นซอฟตแ์วร ์ (Software as a Service หรือ SAAS) ซึง่ผูใ้ชบ้รกิำรสำมำรถท ำกำรเขำ้สู่ระบบบรหิำรจดักำร
เอกสำรของบรษิัทบนระบบคลำวด ์ ท ำใหส้ำมำรถเขำ้ถึงระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรจำกที่ใดก็ได ้ และไม่ตอ้งท ำกำรลงทนุใน
ซอฟทแ์วร ์หรืออปุกรณฮ์ำรด์แวรต์่ำงๆ เช่น อุปกรณเ์ซิฟเวอร ์เป็นตน้ โดยระบบบริหำรจดักำรเอกสำรท่ีบรษิัทท ำกำรวำงแผนท่ี
จะพฒันำนัน้ นอกจำกจะท ำหนำ้ที่จดัเก็บเอกสำรหรือขอ้มลูดจิิทลัของลกูคำ้แลว้ ยงัสำมำรถด ำเนินกำรเอกสำรตำมระบบงำน
ที่ออกแบบไว ้ (Workflow) และมุ่งเนน้ในกำรออกแบบระบบท่ีสำมำรถใชง้ำยไดง้่ำยและไม่ซบัซอ้น โดยบรษิัทมุ่งเนน้ในกลุ่ม
ลกูคำ้องคก์ำรขนำดเล็กถงึขนำดกลำงที่มจี  ำนวนมำกในประเทศไทย โดยบรษิัทมีกำรวำงแผนเงินลงทนุในกำรพฒันำระบบ
บรหิำรจดักำรเอกสำรขำ้งตน้ประมำณ 50 ลำ้นบำท ซึง่ประกอบดว้ยค่ำบคุลำกรในกำรพฒันำซอฟทแ์วร ์ ฮำรด์แวรแ์ละ
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อปุกรณต์่ำงๆ รวมถงึคำ่ลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วรท่ี์จ ำเป็นในกำรพฒันำ โดยบรษิัทจะเริ่มตน้กำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร
ดงักล่ำวภำยในไตรมำสที่ 3 ปี 2564 และคำดว่ำจะสำมำรถพฒันำเสรจ็สิน้ภำยในไตรมำสที่ 4 ปี 2565 
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5. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
5.1 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ ์

ณ 31 ธันวำคม 2562 และ 30 กันยำยน 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ดังรำยละเอียด
ต่อไปนี ้

รำยละเอียดทรพัยส์ิน 
ขนำด 
(ไร)่ 

มลูค่ำสทุธิตำมบญัชี (ลำ้นบำท) 
ลกัษณะกรรมสิทธิ ์ ภำระผกูพนั 

31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2563 
1. ที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดิน 
ก) โฉนดเลขที่ 59517 เลขที่ดิน 
ต.คลองต ำหรุ อ.เมืองชลบรุี  จ.
ชลบรุ ี
(โรงงำน) 

7-0-46 6.36 6.36 
บริษัท 

เป็นเจำ้ของ 
ถกูจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงิน
กูย้ืมกบัสถำบนักำรเงิน ข) โฉนดเลขที่ 83116 เลขที่ดิน 

ต.คลองต ำหรุ  อ.เมืองชลบรุี จ.
ชลบรุ ี 
(บำ้นพกัพนกังำน) 

5-0-61 4.64 4.64 
บริษัท 

เป็นเจำ้ของ 

ค) โฉนดเลขที่ 6653-6656 
เลขที่ดิน ซ.รำมค ำแหง 118 
แขวงสะพำนสงู เขตสะพำนสงู 
กรุงเทพมหำนครฯ  (คลงัสินคำ้)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1-0-61 15.69 15.69 
บริษัท 

เป็นเจำ้ของ 
ถกูจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงิน
กูย้ืมกบัสถำบนักำรเงิน 

ง) ส่วนปรบัปรุงที่ดิน (โรงงำน
และคลงัสินคำ้) 

 1.93 1.90 
บริษัท 

เป็นเจำ้ของ 

รวมที่ดิน 28.62 28.59  
2. อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 
ก) อำคำร 1 (โรงงำน) ตัง้อยู่ที่        
ต.คลองต ำหรุ อ.เมืองชลบรุี  จ. 
ชลบรุ ี

 12.77 10.93 
บริษัท 

เป็นเจำ้ของ 
ถกูจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงิน
กูย้ืมกบัสถำบนักำรเงิน  ข) อำคำร 2 (บำ้นพกัพนกังำน) 

ตัง้อยู่ที่       ต.คลองต ำหรุ อ.
เมืองชลบรุี  จ. ชลบรุี 

 1.49 1.27 
บริษัท 

เป็นเจำ้ของ 

ค) อำคำร 3 (คลงัสินคำ้) ตัง้อยู่
ที่       ซ.รำมค ำแหง 118 เขต 
สะพำนสงู กทม. 

 12.51 11.68 
บริษัท 

เป็นเจำ้ของ 
ถกูจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงิน
กูย้ืมกบัสถำบนักำรเงิน 

ง) อำคำรส ำนกังำน ถ.รำษฎร์
พฒันำ เขต สะพำนสงู กทม.* 

 45.74 - 

บริษัทท ำกำรเช่ำ
ระยะยำวจำก 

บริษัท อำรย์ ูแอส
เซท ดีเวลลอป
เมนท ์จ ำกดั 

ถกูจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงิน
กูย้ืมกบัสถำบนักำรเงิน  

จ) ส่วนปรบัปรุงอำคำร  1.89 1.58 
บริษัท 

เป็นเจำ้ของ 
ถกูจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงิน
กูย้ืมกบัสถำบนักำรเงิน  
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รำยละเอียดทรพัยส์ิน 
ขนำด 
(ไร)่ 

มลูค่ำสทุธิตำมบญัชี (ลำ้นบำท) 
ลกัษณะกรรมสิทธิ ์ ภำระผกูพนั 

31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2563 
รวมอำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 74.39 25.46  

3. เครื่องถ่ำยเอกสำรใหเ้ช่ำ    
118.47 

(7,951 เครื่อง) 
90.70 

(8,280 เครื่อง) 
บริษัทเป็นเจำ้ของ  

4. เครื่องมือและเครื่องใช ้  1.69 1.90 บริษัทเป็นเจำ้ของ  

5. เครื่องตกแต่งติดตัง้และ
อปุกรณส์ ำนกังำน 

 2.41 2.19 บริษัทเป็นเจำ้ของ  

6. ระบบคอมพิวเตอร ์  2.14 4.41 บริษัทเป็นเจำ้ของ  

7.ยำนพำหนะ  17.55 21.20 บริษัทเป็นเจำ้ของ  

8. ตูค้อนเทนเนอร ์  - - บริษัทเป็นเจำ้ของ  

รวมทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์ 245.26 174.44  

* บริษัทมีกำรท ำสัญญำเช่ำที่ดินพรอ้มส่ิงปลูกสรำ้งจำก บริษัท อำรย์ู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด เพื่อใชเ้ป็น
ส ำนกังำนใหญ่ของบรษิัทและบรษิัทย่อย โดยบรษิัทท ำกำรช ำระค่ำเช่ำแลว้ทัง้จ ำนวน เป็นมลูค่ำ 60.00 ลำ้นบำท 

 
5.2 สรุปสาระส าคัญของสัญญาทีส่ าคัญในการด าเนินงาน 

 
5.2.1 สัญญาเช่าทีด่นิและอาคาร 

1) สญัญำเชำ่ที่ดินพรอ้มสิง่ปลกูสรำ้งเพื่อใชเ้ป็นอำคำรส ำนกังำน 
บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)  มีกำรท ำสญัญำเช่ำที่ดินพรอ้มส่ิงปลกูสรำ้ง พรอ้ม

อุปกรณต์กแต่งส ำนกังำนจำก บริษัท อำรย์ู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ใตก้ำรควบคมุของ     
นำยธีระชยั รตันกมลพร ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัท ตัง้แต่เดือนธันวำคม 2558 เพื่อใชเ้ป็นอำคำรส ำนกังำน
ของบรษิัท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
คู่สัญญา : บรษิัท อำรย์ ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 
ลงวันที ่ : 4 ธันวำคม 2558 
ระยะเวลาเช่า : 30 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2588 
  ทั้งนี ้หำกผูเ้ช่ำมีควำมประสงคจ์ะต่ออำยุสัญญำเช่ำ ผูเ้ช่ำจะตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่ำ

ทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร เป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 3 เดือน ก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลำ
เช่ำตำมสัญญำเช่ำ โดยใหผู้ใ้หเ้ช่ำพิจำรณำกำรต่ออำยุกำรเช่ำตำมดุลยพินิจอนั
สมควรหรือหำกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมีควำมประสงคจ์ะยกเลิกสญัญำหรือเปล่ียนแปลง
ระยะเวลำในกำรเช่ำตอ้งบอกกล่ำวล่วงหนำ้ใหแ้ต่ละฝ่ำยทรำบไม่นอ้ยกว่ำ 1 เดือน 

ทีต่ั้งทีด่ิน : 235/1-3 ถนนรำษฎรพ์ัฒนำ แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 
10240 

พืน้ทีเ่ช่า : 2,065 ตำรำงเมตร 
ค่าเช่า : 60,000,000 บำท (ช ำระแลว้ทัง้จ ำนวน) 

(ค่ำเช่ำขำ้งตน้มีมลูค่ำเท่ำกบัค่ำเช่ำที่ไดร้บักำรประเมินจำกผูผ้ระเมินรำคำซึ่งไดร้บั
ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย)์ 
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โดยบรษิัทไดท้ ำกำรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อขอควำมเห็นชอบและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บรษิัทเพื่อพิจำรณำและอนมุตัิกำรเช่ำที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้งดงักล่ำวเป็นอำคำรส ำนกังำนของบรษิัทตำมขัน้ตอน
กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั ซึ่งไดร้บัควำมเห็นชอบโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและไดร้บัอนมุตัิใหเ้สนอต่อผูถื้อหุน้
โดยคณะกรรมกำรบรษิัท และไดร้บัอนมุตัิโดยผูถื้อหุน้ใหเ้ช่ำที่ดินและส่ิงปลกูสรำ้งดงักล่ำว 

 
2) สญัญำเชำ่พืน้ท่ีอำคำรเพื่อใชเ้ป็นอำคำรส ำนกังำนสำขำอดุมสขุ 

บริษัทมีกำรท ำสญัญำเช่ำพืน้ที่ชัน้ 1 ชัน้ 2 ชัน้ 3 และชัน้ 4 และชัน้ 6 ของอำคำรเลขที่ 40 และ 42 ถ.อุดมสขุ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร จำกนำยธีระชัย รตันกมลพร ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษัท 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ ์2562 เพื่อใชเ้ป็นส ำนกังำนสำขำอดุมสขุของบรษิัท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
คู่สัญญา : นำยธีระชยั รตันกมลพร 
ลงวันที ่ : 1 กมุภำพนัธ ์2562  
ระยะเวลาเช่า : 3 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ ์2562 ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2565 

หำกผู้เช่ำประสงคจ์ะต่ออำยุสัญญำเช่ำ ผู้เช่ำจะตอ้งแจง้ผู้ให้เช่ำทรำบเป็นลำย
ลกัษณอ์กัษร เป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 1 เดือน ก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลำเช่ำตำมสญัญำ
เช่ำฉบบันี ้โดยคู่สญัญำตกลงใหม้ีกำรประเมินมลูค่ำเช่ำใหม่เมื่อเริ่มสญัญำใหม่ 
ในกรณีที่ผูเ้ช่ำไม่ด ำเนินกำรแจง้ควำมประสงคต์ำมที่ก ำหนด หรือหำกคู่สญัญำทัง้
สองฝ่ำยไม่อำจตกลงกนัไดใ้นส่วนของอตัรำค่ำเช่ำ (ส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำซึ่งจะ
ไดต้่ออำยุออกไปนัน้) หรือผูเ้ช่ำไม่เขำ้ท ำหรือลงนำมในสญัญำฉบบัใหม่หรือผูเ้ช่ำ
ไม่ช ำระค่ำใชจ้่ำยในกำรต่อสญัญำเช่ำใหม่ทัง้หมดใหเ้ป็นที่เรียบรอ้ยในวนัลงนำม
ในสญัญำเช่ำฉบบัใหม่ไดภ้ำยใน 1 เดือน ก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลำเช่ำของสญัญำ
เช่ำฉบบันี ้กำรต่ออำยุสญัญำเช่ำฉบบันี ้ย่อมเป็นอนัระงบัโดยพลนั และผูใ้หเ้ช่ำมี
สิทธิน ำสถำนท่ีเช่ำออกไปใหผู้อ้ื่นเช่ำต่อไปไดท้นัที 

ทีต่ั้งทีด่ิน : 40 และ 42 ถนนอุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
10250 

พืน้ทีเ่ช่า  : 1) เดือนกุมภำพันธ์ 2562 ถึงเดือนสิงหำคม 2562 พืน้ที่ชั้น 1 ถึง 4 ของอำคำร
เลขที่ 40 และ 42 จ ำนวน 375 ตำรำงเมตร  

2) ตั้งแต่เดือนกันยำยน 2563 เป็นตน้ไป พืน้ที่ชั้น 1 ถึง 4 ของอำคำรเลขที่ 40 
และชัน้ท่ี 1-4 และ 6 ของอำคำรเลขท่ี 42 จ ำนวน 450 ตำรำงเมตร (ตำมบนัทึก
แนบทำ้ยสญัญำเช่ำ ลงวนัท่ี 28 สิงหำคม 2563) 

ค่าเช่า : 1) เดือนกุมภำพนัธ ์2562 และเดือนมีนำคม 2562 อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 40,000 
บำท (อำ้งอิงจำกรำคำค่ำเช่ำจำกกำรประเมินตำมสัญญำฉบับเดิม ในอัตรำ
ตำรำงเมตร 200 บำท ส ำหรบัพืน้ท่ี 200 ตำรำงเมตร ชัน้ท่ี 1-4 อำคำรเลขท่ี 40 
โดยพืน้ที่  175 ตำรำงเมตร ชั้นที่  1-4 อำคำรเลขที่ 42 ไม่คิดค่ำเช่ำในช่วง
ดงักล่ำว เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรปรบัปรุงพืน้ท่ี) 

2) ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2562 ถึงเดือนสิงหำคม 2563 อัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 
86,250 บำท (อำ้งอิงจำกรำคำประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ) 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 75 

3) ตั้งแต่เดือนกันยำยน 2563 เป็นต้นไป อัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 105,000 บำท 
(ตำมบันทึกแนบทำ้ยสัญญำเพื่อลดพืน้ที่เช่ำลงวนัที่ 28 สิงหำคม 2563 โดย
อำ้งอิงจำกรำคำประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ) 

ทั้งนี ้ในวันที่ 31 มีนำคม 2563 บริษัทไดท้ ำกำรแจ้งขอลดค่ำเช่ำส ำหรับอำคำร
ส ำนักงำนเลขที่ 40 และ 42 ลงครึ่งหนึ่ง เป็นเวลำ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษำยน 
2563 ถึงเดือนกันยำยน 2563 เนื่องจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณไ์วรสัโคโรน่ำ 
(COVID-19) ซึ่งนำยธีระชัยไดต้กลงในกำรลดค่ำเช่ำในช่วงเวลำดังกล่ำวใหแ้ก่
บรษิัท 

 
3) สญัญำเชำ่พืน้ท่ีอำคำรเพื่อใชเ้ป็นอำคำรส ำนกังำนสำขำของบรษิทัย่อย 

บริษัทย่อยมีกำรท ำสัญญำเช่ำพืน้ที่ชั้น 6 ของอำคำรเลขที่ 40 ถ.อุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหำนคร จำกนำยธีระชยั รตันกมลพร ซึ่งเป็นถือหุน้รำยใหญ่ของบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวำคม 2562 เพื่อ
ใชเ้ป็นส ำนกังำนสำขำอดุมสขุของบรษิัท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
คู่สัญญา : นำยธีระชยั รตันกมลพร 
ลงวันที ่ : 1 ธันวำคม 2562 
ระยะเวลาเช่า : 26 เดือน นบัแต่วนัท่ี 1 ธันวำคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2565 

หำกผู้เช่ำประสงคจ์ะต่ออำยุสัญญำเช่ำ ผู้เช่ำจะตอ้งแจง้ผู้ให้เช่ำทรำบเป็นลำย
ลกัษณอ์กัษร เป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 1 เดือน ก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลำเช่ำตำมสญัญำ
เช่ำฉบบันี ้โดยคู่สญัญำตกลงใหม้ีกำรประเมินมลูค่ำเช่ำใหม่เมื่อเริ่มสญัญำใหม่ 
ในกรณีที่ผูเ้ช่ำไม่ด ำเนินกำรแจง้ควำมประสงคต์ำมที่ก ำหนด หรือหำกคู่สญัญำทัง้
สองฝ่ำยไม่อำจตกลงกนัไดใ้นส่วนของอตัรำค่ำเช่ำ (ส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำซึ่งจะ
ไดต้่ออำยุออกไปนัน้) หรือผูเ้ช่ำไม่เขำ้ท ำหรือลงนำมในสญัญำฉบบัใหม่หรือผูเ้ช่ำ
ไม่ช ำระค่ำใชจ้่ำยในกำรต่อสญัญำเช่ำใหม่ทัง้หมดใหเ้ป็นที่เรียบรอ้ยในวนัลงนำม
ในสญัญำเช่ำฉบบัใหม่ไดภ้ำยใน 1 เดือน ก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลำเช่ำของสญัญำ
เช่ำฉบบันี ้กำรต่ออำยุสญัญำเช่ำฉบบันี ้ย่อมเป็นอนัระงบัโดยพลนั และผูใ้หเ้ช่ำมี
สิทธิน ำสถำนท่ีเช่ำออกไปใหผู้อ้ื่นเช่ำต่อไปไดท้นัที 

ทีต่ั้งทีด่ิน : 40 และ 42 ถนนอุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
10250 

พืน้ทีเ่ช่า  : 1) เดือนธันวำคม 2562 ถึงสิงหำคม 2563 พืน้ที่ชั้น 6 ของอำคำรเลขที่ 40 และ 
42 จ ำนวน 100 ตำรำงเมตร 

2) ตัง้แต่เดือนกันยำยน 2563 เป็นตน้ไป พืน้ที่ชัน้ 6 ของอำคำรเลขที่ 40 จ ำนวน 
50 ตำรำงเมตร (ตำมบนัทึกแนบทำ้ยสญัญำเช่ำ ลงวนัท่ี 28 สิงหำคม 2563) 

ค่าเช่า : 1) เดือนธันวำคม 2562 ถึง เดือนกุมภำพันธ์ 2562 ผู้ให้เช่ำตกลงให้ผู้เช่ำเข้ำ
ด ำเนินกำรปรบัปรุงและตกแต่งสถำนท่ีเช่ำไดโ้ดยไม่คิดค่ำเช่ำ 

2) ตัง้แต่เดือนมีนำคม 2563 ถึงเดือนสิงหำคม 2563 อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 20,000 
บำท (อำ้งอิงจำกรำคำประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ) 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 76 

3) ตัง้แต่เดือนกนัยำยน 2563 เป็นตน้ไป อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 10,000 บำท (ตำม
บนัทึกแนบทำ้ยสญัญำเพื่อลดพืน้ที่เช่ำลงวนัที่ 28 สิงหำคม 2563 โดยอำ้งอิง
จำกรำคำประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ) 

 
4) สญัญำเชำ่พืน้ท่ีอำคำรเพื่อใชเ้ป็นอำคำรส ำนกังำนสำขำบำงบวัทอง 

บริษัท มีกำรท ำสัญญำเช่ำที่ดินและส่ิงปลูกสรำ้ง จำกบุคคลที่ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2564 เพื่อใชเ้ป็นส ำนกังำนสำขำบำงบวัทองของบรษิัท โดยมีรำยละเอียดดงันี  ้
คู่สัญญา : บคุคลที่ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกบับรษิัทหรือบรษิัทย่อย 
ลงวันที ่ : 1 มีนำคม 2564 
ระยะเวลาเช่า : 1 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2565 

หำกผูเ้ช่ำประสงคจ์ะต่ออำยุสัญญำเช่ำ ผูเ้ช่ำจะตอ้งแจง้ผูใ้หเ้ช่ำทรำบเป็นลำย
ลักษณ์อักษร เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน ก่อนวันสิน้สุดระยะเวลำเช่ำตำม
สัญญำเช่ำฉบับนี ้โดยใหผู้ใ้หเ้ช่ำพิจำรณำกำรต่ออำยุกำรเช่ำตำมดุลยพินิจอนั
สมควร 
ในกรณีที่ผูเ้ช่ำไม่ด ำเนินกำรแจง้ควำมประสงคต์ำมที่ก ำหนด หรือหำกคู่สัญญำ
ทัง้สองฝ่ำยไม่อำจตกลงกนัไดใ้นส่วนของอตัรำค่ำเช่ำ (ส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำ
ซึ่งจะไดต้่ออำยุออกไป) หรือผูเ้ช่ำไม่เขำ้ท ำหรือลงนำมในสญัญำฉบบัใหม่หรือผู้
เช่ำไม่ช ำระค่ำใชจ้่ำยในกำรต่อสญัญำเช่ำใหม่ทัง้หมดใหเ้ป็นที่เรียบรอ้ยในวนัลง
นำมในสัญญำเช่ำฉบับใหม่ไดภ้ำยใน 1 เดือน ก่อนวันสิน้สุดระยะเวลำเช่ำของ
สัญญำเช่ำฉบบันี ้กำรต่ออำยุสัญญำเช่ำฉบับนี ้ย่อมเป็นอันระงบัโดยพลัน และ
ผูใ้หเ้ช่ำมีสิทธิน ำสถำนท่ีเช่ำออกไปใหผู้อ้ื่นเช่ำต่อไปไดท้นัที 

ทีต่ั้งทีด่ิน : 109/164 หมู่ 1 หมู่บำ้นโนโววิลสว์งแหวนบำงใหญ่ ต ำบลล ำโพ อ ำเภอบำงบัว
ทอง จงัหวดันนทบรุี 

ประเภทพืน้ทีเ่ช่า  : ที่ดินและส่ิงปลกูสรำ้ง 
ค่าเช่า : 11,578.95 บำทต่อเดือน 

 
5) สญัญำเชำ่พืน้ท่ีอำคำรเพื่อใชเ้ป็นอำคำรส ำนกังำนสำขำบำงบอน 

บริษัท มีกำรท ำสัญญำเช่ำที่ดินและส่ิงปลูกสรำ้ง จำกบุคคลที่ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธันวำคม 2563 เพื่อใชเ้ป็นส ำนกังำนสำขำบำงบอนของบรษิัท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
คู่สัญญา : บคุคลที่ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกบับรษิัทหรือบรษิัทย่อย 
ลงวันที ่ : 1 ธันวำคม 2563 
ระยะเวลาเช่า : 1 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 ธันวำคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2564 

หำกผูเ้ช่ำประสงคจ์ะต่ออำยุสัญญำเช่ำ ผูเ้ช่ำจะตอ้งแจง้ผูใ้หเ้ช่ำทรำบเป็นลำย
ลักษณ์อักษร เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน ก่อนวันสิน้สุดระยะเวลำเช่ำตำม
สัญญำเช่ำฉบับนี ้โดยใหผู้ใ้หเ้ช่ำพิจำรณำกำรต่ออำยุกำรเช่ำตำมดุลยพินิจอนั
สมควร 
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ในกรณีที่ผูเ้ช่ำไม่ด ำเนินกำรแจง้ควำมประสงคต์ำมที่ก ำหนด หรือหำกคู่สญัญำ
ทัง้สองฝ่ำยไม่อำจตกลงกันไดใ้นส่วนของอตัรำค่ำเช่ำ (ส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำ
ซึ่งจะไดต้่ออำยุออกไป) หรือผูเ้ช่ำไม่เขำ้ท ำหรือลงนำมในสญัญำฉบบัใหม่หรือผู้
เช่ำไม่ช ำระค่ำใชจ้่ำยในกำรต่อสญัญำเช่ำใหม่ทัง้หมดใหเ้ป็นที่เรียบรอ้ยในวนัลง
นำมในสัญญำเช่ำฉบับใหม่ไดภ้ำยใน 1 เดือน ก่อนวันสิน้สุดระยะเวลำเช่ำของ
สัญญำเช่ำฉบับนี ้กำรต่ออำยุสัญญำเช่ำฉบับนี ้ย่อมเป็นอันระงบัโดยพลัน และ
ผูใ้หเ้ช่ำมีสิทธิน ำสถำนท่ีเช่ำออกไปใหผู้อ้ื่นเช่ำต่อไปไดท้นัที 

ทีต่ั้งทีด่ิน : 105/298 หมู่  3 หมู่บ้ำนพระป่ิน 5 ถ.เอกชัย  แขวงบำงบอน เขตบำงบอน 
กรุงเทพมหำนคร 

ประเภทพืน้ทีเ่ช่า : ที่ดินและส่ิงปลกูสรำ้ง 
ค่าเช่า : 8,421.05 บำทต่อเดือน 

 
6) สญัญำเชำ่พืน้ท่ีอำคำรเพื่อใชเ้ป็นอำคำรส ำนกังำนสำขำเชียงใหม่ 

บริษัท มีกำรท ำสัญญำเช่ำที่ดินและส่ิงปลูกสรำ้ง จำกบุคคลที่ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
ตัง้แต่วนัท่ี 16 เมษำยน 2563 เพื่อใชเ้ป็นส ำนกังำนสำขำเชียงใหม่ของบรษิัท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
คู่สัญญา : บคุคลที่ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกบับรษิัทหรือบรษิัทย่อย 
ลงวันที ่ : 16 เมษำยน 2563 
ระยะเวลาเช่า : 1 ปี นบัแต่วนัท่ี 16 เมษำยน 2563 ถึงวนัท่ี 15 เมษำยน 2564 

หำกผูเ้ช่ำประสงคจ์ะต่ออำยุสัญญำเช่ำ ผูเ้ช่ำจะตอ้งแจง้ผูใ้หเ้ช่ำทรำบเป็นลำย
ลักษณ์อักษร เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน ก่อนวันสิน้สุดระยะเวลำเช่ำตำม
สัญญำเช่ำฉบับนี ้โดยใหผู้ใ้หเ้ช่ำพิจำรณำกำรต่ออำยุกำรเช่ำตำมดุลยพินิจอนั
สมควร 
ในกรณีที่ผูเ้ช่ำไม่ด ำเนินกำรแจง้ควำมประสงคต์ำมที่ก ำหนด หรือหำกคู่สญัญำ
ทัง้สองฝ่ำยไม่อำจตกลงกันไดใ้นส่วนของอตัรำค่ำเช่ำ (ส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำ
ซึ่งจะไดต้่ออำยุออกไป) หรือผูเ้ช่ำไม่เขำ้ท ำหรือลงนำมในสญัญำฉบบัใหม่หรือผู้
เช่ำไม่ช ำระค่ำใชจ้่ำยในกำรต่อสญัญำเช่ำใหม่ทัง้หมดใหเ้ป็นที่เรียบรอ้ยในวนัลง
นำมในสัญญำเช่ำฉบับใหม่ไดภ้ำยใน 1 เดือน ก่อนวันสิน้สุดระยะเวลำเช่ำของ
สัญญำเช่ำฉบับนี ้กำรต่ออำยุสัญญำเช่ำฉบับนี ้ย่อมเป็นอันระงบัโดยพลัน และ
ผูใ้หเ้ช่ำมีสิทธิน ำสถำนท่ีเช่ำออกไปใหผู้อ้ื่นเช่ำต่อไปไดท้นัที 

ทีต่ั้งทีด่ิน : 223 หมู่ 2 ต ำบลแม่เหียะ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่  
ประเภทพืน้ทีเ่ช่า : ที่ดินและส่ิงปลกูสรำ้ง 
ค่าเช่า : 10,000 บำทต่อเดือน 
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7) สญัญำเชำ่พืน้ท่ีอำคำรเพื่อใชเ้ป็นอำคำรส ำนกังำนสำขำอตุรดติถ ์
บริษัท มีกำรท ำสัญญำเช่ำที่ดินและส่ิงปลูกสรำ้ง จำกบุคคลที่ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2563 เพื่อใชเ้ป็นส ำนกังำนสำขำอตุรดิตถข์องบรษิัท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
คู่สัญญา : บคุคลที่ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกบับรษิัทหรือบรษิัทย่อย 
ลงวันที ่ : 1 พฤษภำคม 2563 
ระยะเวลาเช่า : 1 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 

หำกผูเ้ช่ำประสงคจ์ะต่ออำยุสัญญำเช่ำ ผูเ้ช่ำจะตอ้งแจง้ผูใ้หเ้ช่ำทรำบเป็นลำย
ลักษณ์อักษร เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน ก่อนวันสิน้สุดระยะเวลำเช่ำตำม
สัญญำเช่ำฉบับนี ้โดยใหผู้ใ้หเ้ช่ำพิจำรณำกำรต่ออำยุกำรเช่ำตำมดุลยพินิจอนั
สมควร 
ในกรณีที่ผูเ้ช่ำไม่ด ำเนินกำรแจง้ควำมประสงคต์ำมที่ก ำหนด หรือหำกคู่สญัญำ
ทัง้สองฝ่ำยไม่อำจตกลงกันไดใ้นส่วนของอตัรำค่ำเช่ำ (ส ำหรบัระยะเวลำกำรเช่ำ
ซึ่งจะไดต้่ออำยุออกไป) หรือผูเ้ช่ำไม่เขำ้ท ำหรือลงนำมในสญัญำฉบบัใหม่หรือผู้
เช่ำไม่ช ำระค่ำใชจ้่ำยในกำรต่อสญัญำเช่ำใหม่ทัง้หมดใหเ้ป็นที่เรียบรอ้ยในวนัลง
นำมในสัญญำเช่ำฉบับใหม่ไดภ้ำยใน 1 เดือน ก่อนวันสิน้สุดระยะเวลำเช่ำของ
สัญญำเช่ำฉบับนี ้กำรต่ออำยุสัญญำเช่ำฉบับนี ้ย่อมเป็นอันระงบัโดยพลัน และ
ผูใ้หเ้ช่ำมีสิทธิน ำสถำนท่ีเช่ำออกไปใหผู้อ้ื่นเช่ำต่อไปไดท้นัที 

ทีต่ั้งทีด่ิน : 181/24 หมู่ที่ 1 ต ำบลงิว้งำม อ ำเภอเมืองอตุรดิตถ ์จงัหวดัอตุรดิตถ์  
ประเภทพืน้ทีเ่ช่า : ที่ดินและส่ิงปลกูสรำ้ง 
ค่าเช่า : 3,157.89 บำทต่อเดือน 

 
5.2.2 สัญญาประกันภัย 

1) อำคำรส ำนกังำนใหญ่ 
บริษัท มีกำรท ำกรมธรรมป์ระกนัภยัควำมเส่ียงภยัทรพัยสิ์นแบบพิเศษ กับ บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั 

(มหำชน) โดยมีรำยละเอียดของสญัญำ ดงันี ้
 
คู่สัญญา : บรษิัท เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
ผู้เอาประกันภัย : บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ผู้รับประโยชนต์าม
กรมธรรม ์

:  บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ ส ำนกัธุรกิจ รำมอินทรำ 
(เฉพำะสิง่ปลกูสรำ้งตวัอำคำร ตำมภำระผกูพนั) 

กรมธรรมเ์ลขที ่ : IA025275-20RBK 
วันทีท่ าสัญญา : 29 กรกฎำคม 2563 
ประเภทการประกันภัย : กำรประกนัภยัควำมเส่ียงภยัทรพัยสิ์นแบบพิเศษ 
ระยะเวลาของสัญญา : 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 29 กรกฎำคม 2563 เวลำ 16.30 น. สิน้สุดวันที่  29 กรกฎำคม 

2564 เวลำ 16.30 น. 
: รวมทัง้หมด 100,000,000 บำท มีรำยละเอียด ดงันี ้
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จ านวนเงนิและ
ทรัพยส์ินทีเ่อา
ประกันภัย  

ส ำหรบัสถำนท่ีตัง้ทรพัยสิ์น 1 ประกอบดว้ย 
 1. ส่ิงปลูกสร้ำง  (ไม่รวมฐำนรำก) ตัวอำคำรทุก

อำคำร รวมส่วนปรบัปรุงต่อเติมอำคำร รัว้ ก ำแพง 
ประต ูรัว้และบรเิวณชำยคำ                        

25,000,000 บำท 
 

 2. เฟอร์นิ เ จอร์ เครื่ อ งตกแต่ งติดตั้งตรึงตรำ 
เครื่องใชไ้ฟฟ้ำและอปุกรณไ์ฟฟ้ำต่ำงๆ งำนระบบ
สำธำรณปูโภคต่ำงๆ ลิฟท ์ 

34,010,000 บำท 

 3. รูปภำพวำดโชว ์ 990,000 บำท 
 4. อปุกรณภ์ำยในตวัอำคำร อปุกรณส์ ำนกังำนตำ่งๆ 

วสัดุครุภณัฑข์องผูเ้อำประกนัภยัในฐำนะผูร้กัษำ
ทรพัย ์

20,000,000 บำท 
 

 รวมสถานทีต่ั้งทรัพยส์ินที ่1 80,000,000 บาท 
 ส ำหรบัสถำนท่ีตัง้ทรพัยสิ์น 2 ประกอบดว้ย 
 1. ส่ิงปลูกสร้ำง (ไม่รวมฐำนรำก) ตัวอำคำรทุก

อำคำร รวมส่วนปรบัปรุงต่อเติมอำคำร รัว้ ก ำแพง 
ประต ูรัว้และบรเิวณชำยคำ                        

7,000,000 บำท 

 2. เฟอร์นิ เ จอร์ เครื่ อ งตกแต่ งติดตั้งตรึงตรำ 
เครื่องใชไ้ฟฟ้ำและอปุกรณไ์ฟฟ้ำต่ำงๆ งำนระบบ
สำธำรณปูโภคต่ำงๆ ลิฟท ์

4,800,000 บำท 

 3. รูปภำพวำดโชว ์ 1,200,000 บำท 
 4. อปุกรณภ์ำยในตวัอำคำร อปุกรณส์ ำนกังำนตำ่งๆ 

วสัดุครุภณัฑข์องผูเ้อำประกนัภยัในฐำนะผูร้กัษำ
ทรพัย ์

7,000,000 บำท 

  รวมสถานทีต่ั้งทรัพยส์ินที ่2 20,000,000 บาท 
สถานทีต่ั้งทรัพยส์ิน/ 
สถานทีเ่อาประกนั 

: สถำนที่ตัง้ทรพัยสิ์น 1 : 235/1, 235/2 ถนนรำษฏรพ์ัฒนำ แขวงสะพำนสูง เขต
สะพำนสงู กรุงเทพมหำนคร 10240 

สถำนท่ีตัง้ทรพัยสิ์น 2 : 235/3 ถนนรำษฏรพ์ฒันำ แขวงสะพำนสงู เขตสะพำนสงู 
กรุงเทพมหำนคร 10240 

 
2) โรงงำนปรบัสภำพเครื่องถำ่ยเอกสำร จงัหวดัชลบรุี 

บริษัท มีกำรท ำกรมธรรมป์ระกนัภยัควำมเส่ียงภยัทรพัยสิ์นแบบพิเศษ กับ บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั 
(มหำชน) โดยมีรำยละเอียดของสญัญำ ดงันี ้
 
คู่สัญญา : บรษิัท เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
ผู้เอาประกันภัย  บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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ผู้รับประโยชนต์าม
กรมธรรม ์

: 
 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) (ตำมภำระผกูพนั) 

กรมธรรมเ์ลขที ่ : IA025274-20RBK 
วันทีท่ าสัญญา : 29 กรกฎำคม 2563 
ประเภทการประกันภัย : กำรประกนัภยัควำมเส่ียงภยัทรพัยสิ์นแบบพิเศษ 
ระยะเวลาของสัญญา : 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 29 กรกฎำคม 2563 เวลำ 16.30 น. สิน้สุดวันที่ 29 กรกฎำคม 

2564 เวลำ 16.30 น. 
จ านวนเงนิและ
ทรัพยส์ินทีเ่อา
ประกันภัย  

: 62,000,000 บำท ประกอบดว้ย 
 1. ส่ิงปลูกสร้ำง  (ไม่รวมฐำนรำก) ตัวอำคำรทุก

อำคำร เฟอรน์ิเจอร ์รวมเครื่องตกแต่งติดตัง้ตรงึ
ต ร ำ  เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไฟฟ้ ำ  เ ค รื่ อ ง ใ ช้ส ำนัก งำน 
เครื่องปรบัอำกำศ ตูค้วบคมุไฟฟ้ำ ระบบไฟฟ้ำ                        

37,000,000 บำท 
 

 2. สต็อกสินคำ้วตัถดุิบ สินคำ้ส ำเรจ็รูป 
        และสินคำ้ระหว่ำงผลิต เครื่องถ่ำยเอกสำร 

25,000,000 บำท 
 

         (มลูค่ำทำงบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 เท่ำกบั 4.72 ลำ้นบำท) 
สถานทีต่ั้งหรือทีเ่ก็บ
ทรัพยส์ินเอาประกนั 

: 222 โครงกำรอตุสำหกรรมทองโกรว ์หมู่ 2 ถนน บำงนำ-ตรำด ต ำบลคลองต ำหรุ 
อ ำเภอเมืองชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 20000 

 
3) คลงัสินคำ้ ถนนรำมค ำแหง กรุงเทพมหำนคร 

บริษัท มีกำรท ำกรมธรรมป์ระกนัภยัควำมเส่ียงภยัทรพัยสิ์นแบบพิเศษ กับ บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั 
(มหำชน) โดยมีรำยละเอียดของสญัญำ ดงันี ้
 
คู่สัญญา : บรษิัท เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
ผู้เอาประกันภัย  บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ผู้รับประโยชนต์าม
กรมธรรม ์

: 
 ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) (ตำมภำระผกูพนั) 

กรมธรรมเ์ลขที ่ : IA025273-20RBK 
วันทีท่ าสัญญา : 27 กรกฎำคม 2563 
ประเภทการประกันภัย : กำรประกนัภยัควำมเส่ียงภยัทรพัยสิ์นแบบพิเศษ 
ระยะเวลาของสัญญา : 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 27 กรกฎำคม 2563 เวลำ 16.30 น. สิน้สุดวันที่ 27 กรกฎำคม 

2564 เวลำ 16.30 น. 
จ านวนเงนิและ
ทรัพยส์ินทีเ่อา
ประกันภัย  

: 63,000,000 บำท ประกอบดว้ย 
 1. ส่ิงปลูกสร้ำง (ไม่รวมฐำนรำก)  ตัวอำคำรทุก

อำคำร รวมส่วนปรบัปรุงต่อเติมอำคำร และระบบ
สำธำรณูปโภค ซึ่งติดตัง้อยู่ภำยในอำคำรและถือ
เป็นส่วนหนึ่งของอำคำร                        

30,000,000 บำท 
 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 81 

 2. เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องตกแต่งติดตัง้ตรงึตรำ เครื่องใช้
ส ำนกังำน 

5,000,000 บำท 
 

 3. สต็อกสินคำ้ เช่น เครื่องถ่ำยเอกสำรทัง้เครื่องใหม่
และมือสอง อะไหล่ ผงหมึก และสินคำ้อื่นๆ ที่อยู่
ภำยในสถำนที่เอำประกันภัยและเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของผูเ้อำประกนัภยั 

28,000,000 บำท 
 

         (มลูค่ำทำงบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 เทำ่กบั 64.05 ลำ้นบำท) 
สถานทีต่ั้งหรือทีเ่ก็บ
ทรัพยส์ินเอาประกนั 

: 8, 8 (8/1) ถ .รำมค ำแหง 118 แยก 42-2 แขวงสะพำนสูง  เขตสะพำนสูง 
กรุงเทพมหำนคร 10240 

 
4) อำคำรส ำนกังำนสำขำอดุมสขุ ของบรษิัท 

บริษัท มีกำรท ำกรมธรรมป์ระกนัภยัควำมเส่ียงภยัทรพัยสิ์นแบบพิเศษ กับ บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั 
(มหำชน) โดยมีรำยละเอียดของสญัญำ ดงันี ้
 
คู่สัญญา : บรษิัท เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
ผู้เอาประกันภัย  บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ผู้รับประโยชนต์าม
กรมธรรม ์

: 
บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

กรมธรรมเ์ลขที ่ : IA025605-20RBK 
วันทีท่ าสัญญา : 31 สิงหำคม 2563 
ประเภทการประกันภัย : กำรประกนัภยัควำมเส่ียงภยัทรพัยสิ์นแบบพิเศษ 
ระยะเวลาของสัญญา : 1 ปี เริ่มตัง้แต่ 31 สิงหำคม 2563 เวลำ 16.30 น. สิน้สดุวนัที่ 31 สิงหำคม 2564 

เวลำ 16.30 น. 
จ านวนเงนิและ
ทรัพยส์ินทีเ่อา
ประกันภัย  

: 16,000,000 บำท ประกอบดว้ย เฟอรน์ิเจอร ์รวมเครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรำ 
เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ เครื่องใชส้ ำนกังำน เครื่องปรบัอำกำศ ตูค้วบคมุไฟฟ้ำ ระบบไฟฟ้ำ 

สถานทีต่ั้งหรือทีเ่ก็บ
ทรัพยส์ินเอาประกนั 

: ชัน้ที่ 1-4 ของอำคำรเลขที่ 40, 42 ถนนอุดมสขุ 60 แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหำนคร 10250 

 
5.2.3 สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย 

1) บริษัท มีกำรท ำสัญญำควำมตกลงเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจ (Partnership Agreement) กับ AMAGNO 
GmbH & Co. KG โดยมีรำยละเอียดของสญัญำดงันี ้
ตัวแทนจ าหน่าย : บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “บรษิัท” 
คู่สัญญา : AMAGNO GmbH & Co. KG ต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “Amagno” 
ระยะเวลาของสัญญา : ตัง้แต่ 1 กนัยำยน 2561 เป็นตน้ไป 

และจะต่ออำยสุญัญำโดยอตัโนมตัิเป็นรำยปีในปีถดัไป 
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ประเภทสินค้า 
ที่ ไ ด้ รั บแต่ ง ตั้ ง เ ป็ น
ตัวแทนจ าหน่าย 

: Software (ระบบจดักำรขอ้มลูในองคก์รตรำสินคำ้ Amagno) 

การแต่งตั้ง  : บริษัทไดร้บัแต่งตัง้เป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจตำมสญัญำควำมตกลงเป็นพนัธมิตร
ทำงธุรกิจ เพื่อจ ำหน่ำยและให้บริกำร สินค้ำประเภทซอฟต์แวร  ์ตรำสินค้ำ 
Amagno 

 

2) บรษิัท มีกำรท ำสญัญำผูใ้หบ้รกิำรโซลชูนั (Solution Provider Agreement) กบั Laserfiche International 
Limited โดยมีรำยละเอียดของสญัญำดงันี ้
ตัวแทนจ าหน่าย : บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “บรษิัท” 
คู่สัญญา : Laserfiche International Limited ต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “Laserfiche” 
ระยะเวลาของสัญญา : ตัง้แต่ 7 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป และใหม้ีผลบงัคบัใชจ้นกว่ำจะมีกำรยกเลิก

สญัญำฉบบันี ้คู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดสำมำรถขอยกเลิกสญัญำฉบบันีไ้ด ้โดย
แจง้ควำมประสงคข์อยกเลิกสญัญำเป็นลำยลกัษณอ์กัษรใหแ้ก่คู่สญัญำอีกฝ่ำย
หน่ึงล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั 

ประเภทสินค้า 
ที่ ไ ด้ รั บแต่ ง ตั้ ง เ ป็ น
ตัวแทนจ าหน่าย 

: Software (ระบบจดักำรขอ้มลูในองคก์ร ตรำสินคำ้ Laserfiche) 

 

3) บริษัท มีกำรท ำสัญญำแต่งตั้งผู้จัดจ ำหน่ำยสินค้ำ  (Oracle Partner Network Master Distribution 
Agreement)  กบั บรษิัท ออรำเคิล คอรป์อเรชั่น (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยมีรำยละเอียดของสญัญำ ดงันี ้
ตัวแทนจ าหน่าย : บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “บรษิัท” 
คู่สัญญา : บริษัท ออรำเคิล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ำกัด ต่อไปนี ้จะเรียกว่ำ 

“Oracle” 
ระยะเวลาของสัญญา : 23 สิงหำคม 2562 – 22 สิงหำคม 2564 

คู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดสำมำรถขอยกเลิกสญัญำฉบบันีไ้ด ้โดยแจง้ควำม
ประสงคข์อยกเลิกสญัญำเป็นลำยลกัษณอ์กัษรใหแ้ก่คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง
ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั 

ประเภทสินค้า 
ที่ ไ ด้ รั บ แ ต่ ง ตั้ ง เ ป็ น
ตัวแทนจ าหน่าย 

: โปรแกรม (Software) / อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) / Learning 
Credit /   และกำรใหบ้ริกำรจัดเก็บขอ้มูลอิเล็กทรอนิกสอ์อนไลน ์ (Cloud 
Services) ตรำสินคำ้ Oracle ใหแ้ก่ลกูคำ้หน่วยงำนรฐับำล 

 

4) บริษัท ได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ กับ บริษัท แพนทั่ม (ประเทศไทย) จ ำกัด โดยมี
รำยละเอียดของหนงัสือแต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำย ดงันี ้
ตัวแทนจ าหน่าย : บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “บรษิัท” 
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ผู้แต่งตั้ง : บรษิัท แพนทั่ม (ประเทศไทย) จ ำกดั ต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “PANTUM”) 
ระยะเวลาของสัญญา : 1 มกรำคม 2564 – 31 ธันวำคม 2564 
ประเภทสินค้า 
ที่ ไ ด้ รั บ แ ต่ ง ตั้ ง เ ป็ น
ตัวแทนจ าหน่าย 

: เครื่องพมิพ ์และวสัดสิุน้เปลือง ตรำสินคำ้ PAMTUM 

การแต่งตั้ง  : บริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดจ ำหน่ำยสินคำ้ ภำยใต้เครื่องหมำยกำรคำ้ 
PAMTUM ในเขตพืน้ที่ประเทศไทย ส ำหรบัผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพเ์ลเซอร ์
ขำว-ด ำ Laser Printer รุ่น P2500W, P5000DN, P3500DN, CP2300DN, 
P5500DN, M7200DFW  รวมถึงวสัดสิุน้เปลืองของรุน่ดงักล่ำว 

 

5) บริษัท มีกำรท ำบันทึกควำมเข้ำใจสัญญำควำมตกลงเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจ (Memorandum of 
Understanding: Strategic Partnership Agreement)  กับ บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย)  จ ำกัด โดยมี
รำยละเอียดของบนัทึกควำมเขำ้ใจ ดงันี ้
ตัวแทนจ าหน่าย : บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “บรษิัท” 
คู่สัญญา : บรษิัท เอชพี อิงค ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “HP” 
ระยะเวลาของสัญญา : ตัง้แต่ 1 มิถนุำยน 2561 เป็นตน้ไป 
ประเภทสินค้า 
ที่ ไ ด้ รั บ แ ต่ ง ตั้ ง เ ป็ น
ตัวแทนจ าหน่าย 

: อปุกรณค์อมพวิเตอร ์และคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ก ตรำสินคำ้ HP 

การแต่งตั้ง  : - บริษัทไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ 
HP ในระดบั HP Managed Print Specialist Premier Program 

 

6) บริษัท มีกำรท ำสัญญำแต่งตั้งผู้จัดจ ำหน่ำยสินค้ำ  (International Distributor Agreement) กับ HME 
Hospitality & Specialty Communications, Inc. โดยมีรำยละเอียดของสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำย ดงันี ้
ตัวแทนจ าหน่าย : บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “บรษิัท” 
ผู้แต่งตั้ง : HME Hospitality & Specialty Communications, Inc. ต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ 

“HME”) 
ระยะเวลาของสัญญา : 8 พฤศจิกำยน 2561 – 7 พฤศจิกำยน 2564 

และจะต่ออำยสุญัญำโดยอตัโนมตัิอีก 3 ปี ในปีถดัไป 
ประเภทสินค้า 
ที่ ไ ด้ รั บ แ ต่ ง ตั้ ง เ ป็ น
ตัวแทนจ าหน่าย 

: อปุกรณส่ื์อสำรในระบบ Drive-thru, ระบบจบัเวลำและบรหิำรจดักำรควิใน
ระบบ Drive-thru และระบบบรหิำรจดักำรวเิครำะหข์อ้มลูในระบบ Drive-
thru ตรำสินคำ้ HME 

การแต่งตั้ง  : บรษิัทไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้ ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ HME 
ในเขตพืน้ที่ประเทศไทย ส ำหรับผลิตภัณฑ์ EOS|HD Systems, ION|IQ, 
Wireless IQ, System 30 Timer, Zoom Timer Systems, HME Cloud และ 
HME Leaderboard 
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5.2.4 สัญญาก าหนดกรอบในการด าเนินธุรกิจ 

1. บริษัท บี พี พี สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (ชื่อปัจจุบนั บริษัท ทรี ศูนยอ์ัจฉริยะแห่งปัญญา จ ากัด) 

บริษัท มีกำรท ำสัญญำก ำหนดกรอบในกำรด ำเนินธุรกิจ กับบริษัท บี พี พี สเตชั่นเนอรี่ จ ำกัด (ชื่อปัจจุบนั 
บรษิัท ทรี ศนูยอ์จัฉรยิะแห่งปัญญำ จ ำกดั) โดยมีรำยละเอียดของสญัญำ ดงันี ้
คู่สัญญา : บรษิัท บี พี พี สเตชั่นเนอรี่ จ ำกดั (“บีพีพี”)  

(ชื่อปัจจบุนั บรษิัท ทรี ศนูยอ์จัฉรยิะแห่งปัญญำ จ ำกดั) 
ประเภทธุรกิจของคูส่ัญญา : ใหบ้รกิำรหอ้งประชมุ หอ้งสมันำ และพืน้ท่ีส ำหรบักำรกวดวชิำ 
วันทีท่ าสัญญา : 22 กนัยำยน 2558   
กรอบการด าเนินธุรกิจ : บีพีพี ตกลงว่ำจะไม่ด ำเนินธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย ใน

ธุรกิจ ดงันี ้
1. ธุ รกิจจ ำหน่ำยและให้บริกำรด้ำนเครื่ องถ่ ำยเอกสำร 

เครื่องพิมพ ์และระบบจดักำรเอกสำร ซึ่งประกอบดว้ย 
- ใหเ้ช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพ ์
- จ ำหน่ำยเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพ ์
- จ ำหน่ำยหมึกพิมพ ์กระดำษ และอะไหล่ส ำหรับเครื่อง

ถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพ ์
- บรกิำรบ ำรุงรกัษำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
- ระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร 

2. ธุรกิจจ ำหน่ำย ให้บริกำร และรับเหมำวิศวกรรมด้ำน
เทคโนโลยีส ำหรับโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆซึ่ง
ประกอบดว้ย 
- ระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑ ์
- ร ะบบ โท รม ำต ร  ( Supervisory Control And Data 

Acquisition หรือ SCADA) 
- ระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำร 

หรือธุรกรรมที่อำจเป็นกำรแข่งขนักบัธุรกิจของบรษิัทหรือบริษัทย่อย ไม่
ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ในขณะที่ บีพีพี มีผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือผู้มีอ  ำนำจควบคุม (ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี่ กจ.  17/2551 เรื่อง   กำรก ำหนดบท
นิยำมในประกำศเก่ียวกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย)์ รว่มกนักบั
บรษิัทหรือบรษิัทย่อยและภำยหลงัจำกที่ บีพีพี พน้สภำพจำกกำรมีผูถื้อ
หุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุม ร่วมกันกับบริษัท
หรือบรษิัทย่อยเป็นระยะเวลำ 3 ปี 

ระยะเวลาของสัญญา : สญัญำฉบบันีใ้หม้ีผลบงัคบัใชน้บัแต่วนัท่ีคู่สญัญำลงนำมในสญัญำ 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 85 

ค ารับรองของคู่สัญญา : หำกในอนำคต บีพีพี จะมีกำรด ำเนินงำน และ/หรือ ประกอบธุรกิจ ที่ไม่
สำมำรถบ่งชีไ้ดช้ัดเจนว่ำมีกำรแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย ดงัที่ระบไุวก้รอบกำรด ำเนินธุรกิจ บีพีพี ตอ้งด ำเนินกำรแจง้และขอ
ควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรของบรษิัทก่อนเริ่มด ำเนินกำร 

การผิดสัญญาและผลการ
ผิดสัญญา 

: - หำกมีข้อพิพำท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้อง ซึ่งเกิดจำกหรือ
เก่ียวเนื่องกับกำรผิดสัญญำข้อใดข้อหนึ่ง คู่สัญญำต้องเจรจำ
ร่วมกัน โดยฉันมิตรเพื่อยุติขอ้พิพำท ขอ้ขัดแยง้ หรือขอ้เรียกรอ้ง
ดงักล่ำวภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่คู่สญัญำฝ่ำยที่ผิดสญัญำไดร้บั
หนงัสือแจง้จำกคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง 

- หำกคู่สญัญำไม่สำมำรถหำขอ้ยตุิไดภ้ำยในก ำหนดเวลำ คู่สญัญำ
ฝ่ำยที่ไม่ผิดสญัญำอำจส่งหนงัสือบอกกล่ำวไปยงัคู่สญัญำอีกฝ่ำย
หนึ่ง โดยก ำหนดระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน เพื่อให้คู่สัญญำ
ฝ่ำยที่ผิดสัญญำแกไ้ขเหตุแห่งกำรผิดสัญญำ หำกเหตุดังกล่ำว
มิไดร้บักำรแกไ้ขก่อนสิน้สุดก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำว คู่สัญญำ
ฝ่ำยที่ ไม่ ผิดสัญญำ มี สิท ธิบอกเ ลิกสัญญำและเรียกร้อง
ค่ำเสียหำย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงค่ำทนำยควำมและ
ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

2. บริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต ์อินโนเวชั่น จ ากัด 

บรษิัท มีกำรท ำสญัญำก ำหนดกรอบในกำรด ำเนินธุรกิจ กบับรษิัท โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชั่น จ ำกดั โดยมี
รำยละเอียดของสญัญำ ดงันี ้
คู่สัญญา : บรษิัท โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชั่น จ ำกดั (“โรลล่ิง”)  
ประเภทธุรกิจของ
คู่สัญญา 

: ใหบ้รกิำรวิศวกรรมและรบัเหมำงำนโครงกำรระบบประปำบำดำลใหแ้ก่หน่วยงำน
รำชกำรต่ำงๆ 

วันทีท่ าสัญญา : 22 กนัยำยน 2558   
กรอบการด าเนินธุรกิจ : โรลล่ิง ตกลงว่ำจะไม่ด ำเนินธุรกิจแข่งขนักบับรษิัทและบรษิัทย่อย ในธุรกิจ ดงันี ้

1. ธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และ
ระบบจดักำรเอกสำร ซึ่งประกอบดว้ย 
- ใหเ้ช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพ ์
- จ ำหน่ำยเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพ ์
- จ ำหน่ำยหมึกพิมพ ์กระดำษ และอะไหล่ส ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำร

และเครื่องพิมพ ์
- บรกิำรบ ำรุงรกัษำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
- ระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 86 

2. ธุรกิจจ ำหน่ำย ใหบ้ริกำร และรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบั
โครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆซึ่งประกอบดว้ย 
- ระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑ ์
- ระบบโทรมำตร (Supervisory Control And Data Acquisition 

หรือ SCADA) 
- ระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำร 

หรือธุรกรรมที่อำจเป็นกำรแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้ม ในขณะท่ี โรลล่ิง มีผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคุม (ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัยท์ี่ กจ.  17/2551 เรื่อง   กำรก ำหนดบทนิยำมในประกำศเก่ียวกับกำร
ออกและเสนอขำยหลกัทรพัย)์ ร่วมกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อยและภำยหลงัจำก
ที่ โรลล่ิง พ้นสภำพจำกกำรมีผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ  ำนำจ
ควบคมุ รว่มกนักบับรษิัทหรือบรษิัทย่อยเป็นระยะเวลำ 3 ปี 

ระยะเวลาของสัญญา : สญัญำฉบบันีใ้หม้ีผลบงัคบัใชน้บัแต่วนัท่ีคู่สญัญำลงนำมในสญัญำ 
ค ารับรองของคู่สัญญา : หำกในอนำคต โรลล่ิง จะมีกำรด ำเนินงำน และ/หรือ ประกอบธุรกิจ ที่ไม่สำมำรถ

บ่งชีไ้ดช้ดัเจนว่ำมีกำรแข่งขนักบัธุรกิจของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย ดงัที่ระบไุวก้รอบ
กำรด ำเนินธุรกิจ โรลล่ิง ตอ้งด ำเนินกำรแจง้และขอควำมเห็นจำกคณะกรรมกำร
ของบรษิัทก่อนเริ่มด ำเนินกำร 

การผิดสัญญาและผล
การผิดสัญญา 
 

: - หำกมีขอ้พิพำท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกรอ้ง ซึ่งเกิดจำกหรือเก่ียวเนื่องกบักำร
ผิดสัญญำขอ้ใดขอ้หนึ่ง คู่สัญญำตอ้งเจรจำร่วมกัน โดยฉันมิตรเพื่อยุติขอ้
พิพำท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องดังกล่ำวภำยใน 15 วันนับแต่วันที่
คู่สญัญำฝ่ำยที่ผิดสญัญำไดร้บัหนงัสือแจง้จำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง 

- หำกคู่สญัญำไม่สำมำรถหำขอ้ยุติไดภ้ำยในก ำหนดเวลำ คู่สญัญำฝ่ำยที่ไม่
ผิดสญัญำอำจส่งหนงัสือบอกกล่ำวไปยงัคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง โดยก ำหนด
ระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั เพื่อใหคู้่สญัญำฝ่ำยที่ผิดสญัญำแกไ้ขเหตุแห่ง
กำรผิดสัญญำ หำกเหตุดังกล่ำวมิได้รับกำรแก้ไขก่อนสิ ้นสุดก ำหนด
ระยะเวลำดงักล่ำว คู่สญัญำฝ่ำยที่ไม่ผิดสญัญำ มีสิทธิบอกเลิกสญัญำและ
เรียกรอ้งค่ำเสียหำย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงค่ำทนำยควำมและค่ำใชจ้ำ่ย
อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 

3. บริษัท กรีน วอเตอร ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากัด 

บริษัท มีกำรท ำสัญญำก ำหนดกรอบในกำรด ำเนินธุรกิจ กับบริษัท กรีน วอเตอร ์เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด โดยมี
รำยละเอียดของสญัญำ ดงันี ้
คู่สัญญา : บรษิัท กรีน วอเตอร ์เอ็นจิเนยีริ่ง จ ำกดั (“GWE”)  
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ประเภทธุรกิจของ
คู่สัญญา 

: ใหบ้รกิำรวิศวกรรมและรบัเหมำงำนโครงกำรระบบประปำบำดำลใหแ้ก่หน่วยงำน
รำชกำรต่ำงๆ และน ำเขำ้อปุกรณด์ำ้นน ำ้ อปุกรณค์วบคมุประตนู ำ้ อปุกรณว์ดัน ำ้
และเครื่องผสมน ำ้โซดำสปำส ำหรบัควำมสวยควำมงำม 

วันทีท่ าสัญญา : 22 กนัยำยน 2558   
กรอบการด าเนินธุรกิจ : GWE ตกลงว่ำจะไม่ด ำเนินธุรกิจแข่งขนักบับรษิัทและบรษิัทย่อย ในธุรกิจ ดงันี ้

1. ธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และ
ระบบจดักำรเอกสำร ซึ่งประกอบดว้ย 
- ใหเ้ช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพ ์
- จ ำหน่ำยเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพ ์
- จ ำหน่ำยหมึกพิมพ ์กระดำษ และอะไหล่ส ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำร

และเครื่องพิมพ ์
- บรกิำรบ ำรุงรกัษำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
- ระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร 

2. ธุรกิจจ ำหน่ำย ใหบ้ริกำร และรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบั
โครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆซึ่งประกอบดว้ย 
- ระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑ ์
- ระบบโทรมำตร (Supervisory Control And Data Acquisition 

หรือ SCADA) 
- ระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำร 

หรือธุรกรรมที่อำจเป็นกำรแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้ม ในขณะที่ GWE มีผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคุม (ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัยท์ี่ กจ.  17/2551 เรื่อง   กำรก ำหนดบทนิยำมในประกำศเก่ียวกับกำร
ออกและเสนอขำยหลกัทรพัย)์ ร่วมกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อยและภำยหลงัจำก
ที่ GWE พ้นสภำพจำกกำรมีผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ  ำนำจ
ควบคมุ รว่มกนักบับรษิัทหรือบรษิัทย่อยเป็นระยะเวลำ 3 ปี 

ระยะเวลาของสัญญา : สญัญำฉบบันีใ้หม้ีผลบงัคบัใชน้บัแต่วนัท่ีคู่สญัญำลงนำมในสญัญำ 
ค ารับรองของคู่สัญญา : หำกในอนำคต GWE จะมีกำรด ำเนินงำน และ/หรือ ประกอบธุรกิจ ที่ไม่สำมำรถ

บ่งชีไ้ดช้ดัเจนว่ำมีกำรแข่งขนักบัธุรกิจของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย ดงัที่ระบไุวก้รอบ
กำรด ำเนินธุรกิจ GWE ตอ้งด ำเนินกำรแจง้และขอควำมเห็นจำกคณะกรรมกำร
ของบรษิัทก่อนเริ่มด ำเนินกำร 

การผิดสัญญาและผล
การผิดสัญญา 

 

: - หำกมีขอ้พิพำท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกรอ้ง ซึ่งเกิดจำกหรือเก่ียวเนื่องกบักำร
ผิดสัญญำขอ้ใดขอ้หนึ่ง คู่สัญญำตอ้งเจรจำร่วมกัน โดยฉันมิตรเพื่อยุติขอ้
พิพำท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องดังกล่ำวภำยใน 15 วันนับแต่วันที่
คู่สญัญำฝ่ำยที่ผิดสญัญำไดร้บัหนงัสือแจง้จำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง 
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- หำกคู่สญัญำไม่สำมำรถหำขอ้ยุติไดภ้ำยในก ำหนดเวลำ คู่สญัญำฝ่ำยที่ไม่
ผิดสญัญำอำจส่งหนงัสือบอกกล่ำวไปยงัคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง โดยก ำหนด
ระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั เพื่อใหคู้่สญัญำฝ่ำยที่ผิดสญัญำแกไ้ขเหตุแห่ง
กำรผิดสัญญำ หำกเหตุดังกล่ำวมิได้รับกำรแก้ไขก่อนสิ ้นสุดก ำหนด
ระยะเวลำดงักล่ำว คู่สญัญำฝ่ำยที่ไม่ผิดสญัญำ มีสิทธิบอกเลิกสญัญำและ
เรียกรอ้งค่ำเสียหำย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงค่ำทนำยควำมและค่ำใชจ้ำ่ย
อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 

4. บริษัท เกทเวย ์กรีน จ ากัด 

บรษิัท มีกำรท ำสญัญำก ำหนดกรอบในกำรด ำเนินธุรกิจ กบับรษิัท เกทเวย ์กรีน จ ำกดั โดยมีรำยละเอียดของ
สญัญำ ดงันี ้
คู่สัญญา : บรษิัท เกทเวย ์กรีน จ ำกดั (“เกทเวย ์กรีน”) 
ประเภทธุรกิจของ
คู่สัญญา 

: ปัจจบุนัมิไดด้  ำเนินธุรกิจเชิงพำณิชยแ์ต่อย่ำงใด 

วันทีท่ าสัญญา : 22 กนัยำยน 2558   
กรอบการด าเนินธุรกิจ : เกทเวย ์กรีน ตกลงว่ำจะไม่ด ำเนินธุรกิจแข่งขนักบับรษิัทและบริษัทย่อย ในธุรกิจ 

ดงันี ้
1. ธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และ

ระบบจดักำรเอกสำร ซึ่งประกอบดว้ย 
- ใหเ้ช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพ ์
- จ ำหน่ำยเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพ ์
- จ ำหน่ำยหมึกพิมพ ์กระดำษ และอะไหล่ส ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำร

และเครื่องพิมพ ์
- บรกิำรบ ำรุงรกัษำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
- ระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร 

2. ธุรกิจจ ำหน่ำย ใหบ้ริกำร และรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบั
โครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆซึ่งประกอบดว้ย 
- ระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑ ์
- ระบบโทรมำตร (Supervisory Control And Data Acquisition 

หรือ SCADA) 
- ระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำร 

หรือธุรกรรมที่อำจเป็นกำรแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้ม ในขณะที่ เกทเวย ์กรีน มีผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร 
หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุม (ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยท์ี่ กจ.  17/2551 เรื่อง   กำรก ำหนดบทนิยำมในประกำศเก่ียวกับกำร
ออกและเสนอขำยหลกัทรพัย)์ ร่วมกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อยและภำยหลงัจำก
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ที่ เกทเวย ์กรีน พ้นสภำพจำกกำรมีผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มี
อ  ำนำจควบคมุ รว่มกนักบับรษิัทหรือบรษิัทย่อยเป็นระยะเวลำ 3 ปี 

ระยะเวลาของสัญญา : สญัญำฉบบันีใ้หม้ีผลบงัคบัใชน้บัแต่วนัท่ีคู่สญัญำลงนำมในสญัญำ 
ค ารับรองของคู่สัญญา : หำกในอนำคต เกทเวย ์กรีน จะมีกำรด ำเนินงำน และ/หรือ ประกอบธุรกิจ ที่ไม่

สำมำรถบ่งชีไ้ดช้ดัเจนว่ำมีกำรแข่งขนักบัธุรกิจของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย ดงัที่ระบุ
ไวก้รอบกำรด ำเนินธุรกิจ เกทเวย ์กรีน ตอ้งด ำเนินกำรแจง้และขอควำมเห็นจำก
คณะกรรมกำรของบรษิัทก่อนเริ่มด ำเนินกำร 

การผิดสัญญาและผล
การผิดสัญญา 

: - หำกมีขอ้พิพำท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกรอ้ง ซึ่งเกิดจำกหรือเก่ียวเนื่องกบักำร
ผิดสัญญำขอ้ใดขอ้หนึ่ง คู่สัญญำตอ้งเจรจำร่วมกัน โดยฉันมิตรเพื่อยุติขอ้
พิพำท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องดังกล่ำวภำยใน 15 วันนับแต่วันที่
คู่สญัญำฝ่ำยที่ผิดสญัญำไดร้บัหนงัสือแจง้จำกคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง 

- หำกคู่สญัญำไม่สำมำรถหำขอ้ยุติไดภ้ำยในก ำหนดเวลำ คู่สญัญำฝ่ำยที่ไม่
ผิดสญัญำอำจส่งหนงัสือบอกกล่ำวไปยงัคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง โดยก ำหนด
ระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั เพื่อใหคู้่สญัญำฝ่ำยที่ผิดสญัญำแกไ้ขเหตุแห่ง
กำรผิดสัญญำ หำกเหตุดังกล่ำวมิได้รับกำรแก้ไขก่อนสิ ้นสุดก ำหนด
ระยะเวลำดงักล่ำว คู่สญัญำฝ่ำยที่ไม่ผิดสญัญำ มีสิทธิบอกเลิกสญัญำและ
เรียกรอ้งค่ำเสียหำย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงค่ำทนำยควำมและค่ำใชจ้ำ่ย
อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 

5. บริษัท อารยู์ เทคโนโลยี จ ากดั  

บรษิัท มีกำรท ำสญัญำก ำหนดกรอบในกำรด ำเนินธุรกิจ กบับรษิัท อำรย์ ูเทคโนโลยี จ ำกดั โดยมีรำยละเอียด
ของสญัญำ ดงันี ้
คู่สัญญา : บรษิัท อำรย์ ูเทคโนโลยี จ ำกดั (“อำรย์ ูเทค”)  
ประเภทธุรกิจของ
คู่สัญญา 

: ใหบ้รกิำรวิศวกรรมและรบัเหมำงำนโครงกำรระบบประปำบำดำลใหแ้ก่หน่วยงำน
รำชกำรต่ำงๆ และจ ำหน่ำยเครื่องครุภณัฑป์ระเภทชดุฝึกสอนในรูปแบบเครื่อง
เจำะ เครื่องกลงึ แก่สถำบนักำรศกึษำต่ำงๆ 

วันทีท่ าสัญญา : 15 พฤษภำคม 2560   
กรอบการด าเนินธุรกิจ : อำรย์ู เทค ตกลงว่ำจะไม่ด ำเนินธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย ในธุรกิจ 

ดงันี ้
1. ธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และ

ระบบจดักำรเอกสำร ซึ่งประกอบดว้ย 
- ใหเ้ช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพ ์
- จ ำหน่ำยเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพ ์
- จ ำหน่ำยหมึกพิมพ ์กระดำษ และอะไหล่ส ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำร

และเครื่องพิมพ ์
- บรกิำรบ ำรุงรกัษำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
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- ระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร 
2. ธุรกิจจ ำหน่ำย ใหบ้ริกำร และรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบั

โครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆซึ่งประกอบดว้ย 
- ระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑ ์
- ระบบโทรมำตร (Supervisory Control And Data Acquisition หรือ 

SCADA) 
- ระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำร 

หรือธุรกรรมที่อำจเป็นกำรแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้ม ในขณะที่ อำรย์ ูเทค มีผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือ
ผู้มีอ  ำนำจควบคุม (ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรพัยท์ี่ กจ.  17/2551 เรื่อง   กำรก ำหนดบทนิยำมในประกำศเก่ียวกับกำร
ออกและเสนอขำยหลกัทรพัย)์ รว่มกนักบับรษิัทหรือบรษิัทย่อยและภำยหลงัจำกที่ 
อำรย์ู เทค พน้สภำพจำกกำรมีผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคมุ รว่มกนักบับรษิัทหรือบรษิัทย่อยเป็นระยะเวลำ 3 ปี 

ระยะเวลาของสัญญา : สญัญำฉบบันีใ้หม้ีผลบงัคบัใชน้บัแต่วนัท่ีคู่สญัญำลงนำมในสญัญำ 
ค ารับรองของคู่สัญญา : หำกในอนำคต อำรย์ู เทค จะมีกำรด ำเนินงำน และ/หรือ ประกอบธุรกิจ ที่ไม่

สำมำรถบ่งชีไ้ดช้ดัเจนว่ำมีกำรแข่งขนักบัธุรกิจของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย ดงัที่ระบุ
ไว้กรอบกำรด ำเนินธุรกิจ อำรย์ู เทค ตอ้งด ำเนินกำรแจ้งและขอควำมเห็นจำก
คณะกรรมกำรของบรษิัทก่อนเริ่มด ำเนินกำร 

การผิดสัญญาและผล
การผิดสัญญา 

: - หำกมีขอ้พิพำท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกรอ้ง ซึ่งเกิดจำกหรือเก่ียวเนื่องกบักำร
ผิดสัญญำขอ้ใดขอ้หนึ่ง คู่สัญญำตอ้งเจรจำร่วมกัน โดยฉันมิตรเพื่อยุติขอ้
พิพำท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกรอ้งดงักล่ำวภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีคู่สญัญำ
ฝ่ำยที่ผิดสญัญำไดร้บัหนงัสือแจง้จำกคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง 

- หำกคู่สญัญำไม่สำมำรถหำขอ้ยุติไดภ้ำยในก ำหนดเวลำ คู่สญัญำฝ่ำยที่ไม่
ผิดสญัญำอำจส่งหนงัสือบอกกล่ำวไปยงัคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง โดยก ำหนด
ระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั เพื่อใหคู้่สญัญำฝ่ำยที่ผิดสญัญำแกไ้ขเหตแุห่ง
กำรผิดสัญญำ หำกเหตุดังกล่ำวมิได้รับกำรแก้ไขก่อนสิ ้นสุดก ำหนด
ระยะเวลำดงักล่ำว คู่สญัญำฝ่ำยที่ไม่ผิดสญัญำ มีสิทธิบอกเลิกสญัญำและ
เรียกรอ้งค่ำเสียหำย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงค่ำทนำยควำมและค่ำใชจ้่ำย
อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
 

 

6. บริษัท อารยู์ แอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด 

บรษิัท มีกำรท ำสญัญำก ำหนดกรอบในกำรด ำเนินธุรกิจ กบับรษิัท อำรย์ ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั โดย
มีรำยละเอียดของสญัญำ ดงันี ้
คู่สัญญา : บรษิัท อำรย์ ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์ จ ำกดั (“อำรย์ ูแอสเซท”)  
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ประเภทธุรกิจของ
คู่สัญญา 

: ถือกรรมสิทธ์ิในอสงัหำรมิทรพัย ์และใหเ้ชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์

วันทีท่ าสัญญา : 15 พฤษภำคม 2560   
กรอบการด าเนินธุรกิจ : อำรย์ู แอสเซท ตกลงว่ำจะไม่ด ำเนินธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย ใน

ธุรกิจ ดงันี ้
1. ธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และ

ระบบจดักำรเอกสำร ซึ่งประกอบดว้ย 
- ใหเ้ช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพ ์
- จ ำหน่ำยเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพ ์
- จ ำหน่ำยหมึกพิมพ ์กระดำษ และอะไหล่ส ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำร

และเครื่องพิมพ ์
- บรกิำรบ ำรุงรกัษำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
- ระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร 

2. ธุรกิจจ ำหน่ำย ใหบ้ริกำร และรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบั
โครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆซึ่งประกอบดว้ย 
- ระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑ ์
- ระบบโทรมำตร (Supervisory Control And Data Acquisition 

หรือ SCADA) 
- ระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำร 

หรือธุรกรรมที่อำจเป็นกำรแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้ม ในขณะท่ี อำรย์ ูแอสเซท มีผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร 
หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุม (ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยท์ี่ กจ.  17/2551 เรื่อง   กำรก ำหนดบทนิยำมในประกำศเก่ียวกับกำร
ออกและเสนอขำยหลกัทรพัย)์ ร่วมกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อยและภำยหลงัจำก
ที่ อำรย์ู แอสเซท พน้สภำพจำกกำรมีผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุ รว่มกนักบับรษิัทหรือบรษิัทย่อยเป็นระยะเวลำ 3 ปี 

ระยะเวลาของสัญญา : สญัญำฉบบันีใ้หม้ีผลบงัคบัใชน้บัแต่วนัท่ีคู่สญัญำลงนำมในสญัญำ 
ค ารับรองของคู่สัญญา : หำกในอนำคต อำรย์ู แอสเซท จะมีกำรด ำเนินงำน และ/หรือ ประกอบธุรกิจ ที่ไม่

สำมำรถบ่งชีไ้ดช้ดัเจนว่ำมีกำรแข่งขนักบัธุรกิจของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย ดงัที่ระบุ
ไวก้รอบกำรด ำเนินธุรกิจ อำรย์ ูแอสเซท ตอ้งด ำเนินกำรแจง้และขอควำมเห็นจำก
คณะกรรมกำรของบรษิัทก่อนเริ่มด ำเนินกำร 

การผิดสัญญาและผล
การผิดสัญญา 

: - หำกมีขอ้พิพำท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกรอ้ง ซึ่งเกิดจำกหรือเก่ียวเนื่องกบักำร
ผิดสัญญำขอ้ใดขอ้หนึ่ง คู่สัญญำตอ้งเจรจำร่วมกัน โดยฉันมิตรเพื่อยุติขอ้
พิพำท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องดังกล่ำวภำยใน 15 วันนับแต่วันที่
คู่สญัญำฝ่ำยที่ผิดสญัญำไดร้บัหนงัสือแจง้จำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง 

- หำกคู่สญัญำไม่สำมำรถหำขอ้ยุติไดภ้ำยในก ำหนดเวลำ คู่สญัญำฝ่ำยที่ไม่
ผิดสญัญำอำจส่งหนงัสือบอกกล่ำวไปยงัคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง โดยก ำหนด
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ระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั เพื่อใหคู้่สญัญำฝ่ำยที่ผิดสญัญำแกไ้ขเหตุแห่ง
กำรผิดสัญญำ หำกเหตุดังกล่ำวมิได้รับกำรแก้ไขก่อนสิ ้นสุดก ำหนด
ระยะเวลำดงักล่ำว คู่สญัญำฝ่ำยที่ไม่ผิดสญัญำ มีสิทธิบอกเลิกสญัญำและ
เรียกรอ้งค่ำเสียหำย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงค่ำทนำยควำมและค่ำใชจ้ำ่ย
อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 
 

5.3 นโยบายในการลงทนุในบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 
  บริษัทมีนโยบำยกำรลงทุนและบริหำรงำนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีควำมเก่ียวเนื่อง 
ใกลเ้คียง หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละสนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท เพื่อเสริมสรำ้งควำมมั่นคง และผลกำรด ำเนินงำน
ของบรษิัท ทัง้นี ้บรษิัทจะพิจำรณำสดัส่วนกำรลงทนุ ก ำไรท่ีคำดว่ำจะไดร้บั ควำมเส่ียงที่อำจจะเกิดขึน้ และสถำนะทำงกำรเงนิ
ของบริษัท ก่อนกำรตัดสินใจลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ โดยกำรอนุมัติกำรลงทุนดังกล่ำวจะตอ้งไดร้บัจำกกำรพิจำรณำจำกที่
ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ตำมขอบเขตอ ำนำจกำรอนมุตัิที่ก ำหนด 
  นอกจำกนี ้ในกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มนัน้ บรษิัทจะพิจำรณำส่งตวัแทนของบรษิัท
ซึ่งมีคณุสมบตัิและประสบกำรณท์ี่เหมำะสมกบัธุรกิจที่บรษิัทเขำ้ลงทนุเขำ้เป็นกรรมกำรในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มของบรษิัท
ดงักล่ำว โดยตวัแทนดงักล่ำวอำจเป็นประธำนกรรมกำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร กรรมกำร ผูบ้รหิำรระดบัสงู หรือบคุคลใด ๆ 
ของบริษัทที่ปรำศจำกผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่ำนั้น ทั้งนี ้ เพื่อให้บริษัทสำมำรถ
ควบคุมดูแลกิจกำร และกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไดเ้สมือนเป็นหน่วยงำนหนึ่งของบริษัท บริษัทจึง
ก ำหนดใหต้วัแทนของบริษัทจะตอ้งบริหำรจดักำรธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใหเ้ป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑซ์ึ่ง
ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบั และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทย่อย และ/หรือบรษิัทรว่มนัน้ ๆ นอกจำกนี ้บรษิัท
จะพิจำรณำส่งตวัแทนเพื่อเป็นกรรมกำรในบรษิัทย่อยและบริษัทร่วมดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษัท และ/
หรือขอ้ตกลงรว่มกนัในกรณีของบรษิัทรว่ม 
  ทัง้นี ้บรษิัทจะติดตำมผลประกอบกำรและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มอย่ำงใกลช้ิด รวมถึงก ำกบั
ใหม้ีกำรจดัเก็บขอ้มลูและบนัทึกบญัชีของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มใหบ้รษิัทตรวจสอบ 
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4. การวิจัยและพัฒนา 
 

- ไม่มี - 
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8. ข้อมูลส ำคัญอืน่ 
 

- ไม่มี - 
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11. การก ากับดูแลกิจการ 
 

11.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บรษิัท ดิทโต ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) ตระหนกัถึงควำมรบัผิดชอบท่ีพงึมีต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สียทกุฝ่ำย

ภำยใตก้รอบของจรยิธรรมธุรกจิ และขอ้พึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน จึงเห็นควรใหม้ีกำรประมวลและจดัท ำหลกับรรษัทภิบำลขึน้ 
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบรหิำรองคก์ร ท ำใหเ้กิดควำมเชื่อมั่นว่ำกำรด ำเนินกำรใดๆ กระท ำดว้ยควำมเป็นธรรม และค ำนงึถงึ
ผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย ดงันี ้

 
หลักปฏิบัติ 1: บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
หลักปฏิบัติ 1.1 

คณะกรรมกำรบริษัทจะท ำควำมเขำ้ใจบทบำทและตระหนักถึงควำมรบัผิดชอบในฐำนะผู้น ำที่ตอ้งก ำกับดูแลให้
องคก์รมีกำรบรหิำรจดักำรท่ีดี ซึ่งครอบคลมุถึง 

(1) กำรก ำหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำย 
(2) กำรก ำหนดกลยทุธ ์นโยบำยกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกำรจดัสรรทรพัยำกรส ำคญัเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์และ

เป้ำหมำย 
(3) กำรติดตำม ประเมินผล และดแูลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
หลักปฏิบัติ 1.2 

คณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำกบัดแูลบรษิัทใหน้ ำไปสู่ผลกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี (Governance Outcome) อย่ำงนอ้ย 
ดงัต่อไปนี ้

(1) สำมำรถแข่งขนัได ้และมีผลประกอบกำรท่ีดีโดยค ำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว  
(2) ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจรยิธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย  
(3) เป็นประโยชนต์่อสงัคม และพฒันำหรือลดผลกระทบดำ้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
(4) สำมำรถปรบัตวัไดภ้ำยใตปั้จจยักำรเปล่ียนแปลง  

 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิัทจะยึดหลกัปฏิบตัิดงัต่อไปนีใ้นกำรก ำกบัดแูลบรษิัทใหน้ ำไปสู่ผลกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  
1.2.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะค ำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นส ำคญั นอกเหนือจำกผล

ประกอบกำรทำงกำรเงิน 
1.2.2 คณะกรรมกำรบริษัทจะประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงในฐำนะผู้น ำในกำรก ำกับดูแลกิจกำรเพื่อขับเคล่ือน

วฒันธรรมองคก์รที่ยึดมั่นในจรยิธรรม 
1.2.3 คณะกรรมกำรบริษัทจะจดัใหม้ีนโยบำยส ำหรบักรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และพนกังำน ที่แสดงถึงหลกักำร

และแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเป็นลำยลกัษณอ์กัษร อำทิ จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ เป็นตน้ 
1.2.4 คณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำกบัดูแลใหม้ีกำรส่ือสำรเพื่อใหก้รรมกำรบริษัท ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคนเขำ้ใจ 

มีกลไกเพียงพอที่เอือ้ใหม้ีกำรปฏิบัติจริงตำมนโยบำยขำ้งตน้ มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติ และมีกำรทบทวน
นโยบำยและกำรปฏิบตัิเป็นประจ ำ 
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หลักปฏิบัติ 1.3 

คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลใหก้รรมกำรบริษัททุกคน รวมถึงผูบ้ริหำรปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมรบัผิดชอบระมดัระวัง 
(Duty of Care) และซื่อสตัยส์จุรติต่อองคก์ร (Duty of Loyalty) และดแูลใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และ
มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนนโยบำยหรือแนวทำงที่ไดก้ ำหนดไว ้รวมทั้งมีกระบวนกำรอนุมัติกำรด ำเนินงำนที่ส  ำคัญ เช่น 
กำรลงทุน กำรท ำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญั กำรท ำรำยกำรกบับุคคลที่เก่ียวโยงกัน กำรไดม้ำ/จ ำหน่ำย
ไปซึ่งทรพัยสิ์น กำรจ่ำยเงินปันผล เป็นตน้ 
 
หลักปฏิบัติ 1.4 

คณะกรรมกำรบริษัทจะท ำควำมเขำ้ใจขอบเขตหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท และก ำหนด
ขอบเขตกำรมอบหมำยหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบใหป้ระธำนกลุ่มบรษิัทและฝ่ำยจดักำรอย่ำงชดัเจน ตลอดจนติดตำมดแูลให้
ประธำนกลุ่มบรษิัทและฝ่ำยจดักำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำย  

1.4.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะจัดท ำกฎบัตรหรือนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรบริษัท ที่ระบุ
หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อใชอ้ำ้งอิงในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของกรรมกำรบรษิัททุก
คน และจะจัดให้มีกำรทบทวนกำรแบ่งบทบำทหนำ้ที่คณะกรรมกำรบริษัท ประธำนกลุ่มบริษัท และฝ่ำย
จดักำร อย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทิศทำงขององคก์ร 

1.4.2 คณะกรรมกำรบรษิัทจะท ำควำมเขำ้ใจขอบเขตหนำ้ที่ของตน และมอบหมำยอ ำนำจกำรจดักำรบรษิัทใหแ้ก่
ฝ่ำยจัดกำร โดยท ำกำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร อย่ำงไรก็ดี กำรมอบหมำยดังกล่ำวมิไดเ้ป็นกำรปลด
เปลือ้งหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทจะตอ้งติดตำมดูแลฝ่ำยจดักำร
ใหป้ฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำย ทัง้นี ้ขอบเขตหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรษิัท ประธำนกลุ่มบรษิัท และ
ฝ่ำยจดักำรอำจพิจำรณำแบ่งออกเป็น ดงันี ้
 
เรื่องที่ควรดูแลให้มีกำรด ำเนินกำร: หมำยถึง เรื่องที่คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบหลักให้มีในกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม ทั้งนี ้คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบหมำยให้ฝ่ำยจัดกำรเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อ
พิจำรณำได ้ซึ่งไดแ้ก่เรื่องต่อไปนี ้

1) กำรก ำหนดวตัถปุระสงค ์เป้ำหมำยหลกัในกำรประกอบธุรกิจ 
2) กำรสรำ้งวฒันธรรมองคก์รที่ยึดมั่นในจรยิธรรม รวมทัง้ประพฤติตนเป็นตน้แบบ 
3) กำรดแูลโครงสรำ้ง และกำรปฏิบตัิของคณะกรรมกำรบรษิัท ใหเ้หมำะสมต่อกำรบรรลวุตัถปุระสงค ์และ

เป้ำหมำยหลกัในกำรประกอบธุรกิจ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4) กำรสรรหำ พฒันำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและประเมินผลงำนของประธำนกลุ่มบรษิัท 
5) กำรก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนที่ เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลำกรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับ  

วตัถปุระสงค ์เป้ำหมำยหลกัขององคก์ร 
 
เรื่องที่ด  ำเนินกำรร่วมกับฝ่ำยจัดกำร: หมำยถึง เรื่องที่คณะกรรมกำรบริษัท ประธำนกลุ่มบริษัท และฝ่ำย
จดักำรจะพิจำรณำร่วมกนัโดยฝ่ำยจดักำรเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทจะ
ก ำกับดูแลใหน้โยบำยภำพรวมสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกัในกำรประกอบธุรกิจ รวมทั้ง
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มอบหมำยให้ฝ่ำยจัดกำร ไปด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรบริษัทติดตำมและให้ฝ่ำยจัดกำรรำยงำนให้
คณะกรรมกำรบรษิัททรำบเป็นระยะๆ ตำมที่เหมำะสม ซึ่งไดแ้ก่เรื่องต่อไปนี ้

1) กำรก ำหนดและทบทวนกลยทุธ ์เป้ำหมำย แผนงำนประจ ำปี  
2) กำรดแูลควำมเหมำะสมเพียงพอของระบบบรหิำรควำมเส่ียงและกำรควบคมุภำยใน  
3) กำรก ำหนดอ ำนำจด ำเนินกำรท่ีเหมำะสมกบัควำมรบัผิดชอบของฝ่ำยจดักำร  
4) กำรก ำหนดกรอบกำรจัดสรรทรพัยำกร กำรพัฒนำและงบประมำณ เช่น นโยบำยและแผนกำรบริหำร

จดักำรบคุคล และนโยบำยดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
5) กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน  
6) กำรดแูลใหก้ำรเปิดเผยขอ้มลูทำงกำรเงินและไม่ใช่กำรเงินมีควำมน่ำเชื่อถือ 

 
เรื่องที่คณะกรรมกำรบริษัทไม่ควรด ำเนินกำร: หมำยถึง เรื่องที่คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดูแลระดับ
นโยบำย โดยมอบหมำยให้ประธำนกลุ่มบริษัทและฝ่ำยจัดกำรเป็นผูร้บัผิดชอบหลักในกำรด ำเนินกำร ซึ่ง
ไดแ้ก่เรื่องดงัต่อไปนี ้

1) กำรจัดกำร (Execution) ให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ นโยบำย แผนงำนที่คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติแลว้ 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิัทจะปล่อยใหฝ่้ำยจดักำรรบัผิดชอบกำรตดัสินใจด ำเนินงำน กำรจดัซือ้จดัจำ้ง
กำรรบับุคลำกรเขำ้ท ำงำน ตำมกรอบนโยบำยที่ก ำหนดไวแ้ละติดตำมดูแลผล โดยไม่แทรกแซงกำร
ตดัสินใจ เวน้แต่มีเหตจุ ำเป็น 

2) เรื่องที่ขอ้ก ำหนดหำ้มไว ้เช่น กำรอนมุตัิรำยกำรท่ีกรรมกำรมีส่วนไดเ้สีย เป็นตน้ 
 
หลักปฏิบัติ 2: ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของบริษัททีเ่ป็นไปเพื่อความย่ังยืน 
หลักปฏิบัติ 2.1 

คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลักของบริษัท (Objectives) เป็นไปเพื่อ
ควำมยั่งยืน โดยเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยที่สอดคลอ้งกับกำรสรำ้งคุณค่ำใหท้ัง้ บรษิัท ลกูคำ้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคม
โดยรวม 

2.1.1 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่รบัผิดชอบดูแลให้บริษัทมีวัตถุประสงคห์รือเป้ำหมำยหลัก (Objectives) ที่
ชดัเจน เหมำะสม สำมำรถใชเ้ป็นแนวคิดหลกัในกำรก ำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) และส่ือสำร ให้
ทุกคนในองคก์รขับเคล่ือนไปในทิศทำงเดียวกัน โดยจัดท ำเป็นวิสัยทัศน์ (Vision) หรือวัตถุประสงคแ์ละ
หลกักำร (Principles and Purposes) หรืออื่นๆ ในท ำนองเดียวกนั 

2.1.2 ในกำรบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยหลัก คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business 
Model) ที่สำมำรถสรำ้งคณุค่ำใหท้ัง้แก่บรษิัท ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวมควบคู่กนัไปโดยพิจำรณำถึง 

1) สภำพแวดลอ้มและกำรเปล่ียนแปลงปัจจยัต่ำงๆ รวมทัง้กำรน ำเทคโนโลยีมำใชอ้ย่ำงเหมำะสม 
2) ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
3) ควำมพรอ้ม ควำมช ำนำญ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบรษิัท 
4) วตัถปุระสงคใ์นกำรจดัตัง้บรษิัท 
5) กลุ่มลกูคำ้หลกัของบรษิัท 
6) ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร หรือแข่งขนัดว้ยกำรสรำ้งคณุค่ำใหบ้รษิทั และลกูคำ้ (Value Proposition) 
7) ควำมสำมำรถในกำรด ำรงอยู่ของบริษัท ในระยะยำว ภำยใต้ปัจจัยทั้งโอกำสและควำมเส่ียงที่มี
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ผลกระทบต่อบรษิัท และผูม้ีส่วนไดเ้สียได ้
2.1.3 คณะกรรมกำรบริษัทจะส่งเสริมค่ำนิยมขององคก์รในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เช่น ควำมรบัผิดชอบในผล

กำรกระท ำ (Accountability) ควำมเที่ยงธรรม (Integrity) ควำมโปร่งใส (Transparency) ควำมเอำใจใส่ 
(Due Consideration of Social and Environmental Responsibilities) เป็นตน้  

2.1.4 คณะกรรมกำรบริษัทจะส่งเสริมกำรส่ือสำร และเสริมสรำ้งให้วัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลักขององคก์ร
สะทอ้นอยู่ในกำรตดัสินใจและกำรด ำเนินงำนของบคุลำกรในทกุระดบั จนกลำยเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

 
หลักปฏิบัติ 2.2 

คณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำกับดแูลให ้วตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำย ตลอดจนกลยุทธใ์นระยะเวลำปำนกลำงและ/หรือ
ประจ ำปีของบริษัทสอดคลอ้งกับกำรบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลักของบริษัท โดยมีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้อย่ำง
เหมำะสม และปลอดภยั 

2.2.1 คณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำกบัดแูลใหก้ำรจดัท ำกลยทุธแ์ละแผนงำนประจ ำปีที่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละ
เป้ำหมำยหลกัของบริษัท โดยค ำนึงถึงปัจจยัแวดลอ้มของบรษิัท ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกำสและควำมเส่ียง
ที่ยอมรบัไดแ้ละสนบัสนุนใหม้ีกำรจดัท ำ หรือทบทวนวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย และกลยุทธ์ส ำหรบัระยะปำน
กลำง 3-5 ปีดว้ย เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกลยุทธ์และแผนงำนประจ ำปีไดค้  ำนึงถึงผลกระทบในระยะเวลำที่ยำวขึน้ 
และยงัพอจะคำดกำรณไ์ดต้ำมสมควร 

2.2.2 ในกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำนประจ ำปี คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลใหม้ีกำรวิเครำะหส์ภำพแวดลอ้ม 
ปัจจัยและควำมเส่ียงต่ำงๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งตลอดสำย Value Chain รวมทั้ง
ปัจจยัต่ำงๆ ที่อำจมีผลต่อกำรบรรลเุป้ำหมำยหลกัของบรษิัท โดยมีกลไกที่ท  ำให้เขำ้ใจควำมตอ้งกำรของผูม้ี
ส่วนไดเ้สียอย่ำงแทจ้รงิ 

1) ระบวุิธีกำร กระบวนกำร ช่องทำงกำรมีส่วนรว่มหรือช่องทำงกำรส่ือสำรระหว่ำงผูม้ีส่วนไดเ้สียกับบรษิัท 
ไวช้ดัเจน เพื่อใหบ้ริษัท สำมำรถเขำ้ถึงและไดร้บัขอ้มลูประเด็นหรือควำมตอ้งกำรของผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่
ละกลุ่มไดอ้ย่ำงถกูตอ้งใกลเ้คียงมำกที่สดุ 

2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่ เก่ียวข้องของบริษัท ทั้งภำยในและภำยนอก ทั้งที่ เป็นตัวบุคคล กลุ่มบุคค ล 
หน่วยงำนองคก์ร เช่น พนักงำน ผูล้งทุน ลูกคำ้ คู่คำ้ ชุมชน หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนก ำกับดูแล 
เป็นตน้ 

3) ระบปุระเด็นและควำมคำดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อน ำไปวิเครำะหแ์ละจดัระดบัประเด็นดงักล่ำวตำม
ควำมส ำคญัและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อทัง้บริษัท และผูม้ีส่วนไดเ้สีย ทั้งนี ้เพื่อเลือกเรื่องส ำคญัที่จะ
เป็นกำรสรำ้งคณุค่ำร่วมกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียมำด ำเนินกำรใหเ้กิดผล 

2.2.3 คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำหนดเป้ำหมำยใหเ้หมำะสมกับสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจและศักยภำพของบริษัท 
โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำก ำหนดเป้ำหมำยทั้งที่ เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิ น นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรบริษัทจะตระหนกัถึงควำมเส่ียงของกำรตัง้เป้ำหมำยที่อำจน ำไปสู่กำรประพฤติที่ผิดกฎหมำย 
หรือขำดจรยิธรรม (Unethical Conduct) 

2.2.4 คณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำกับดูแลใหม้ีกำรถ่ำยทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยผ่ำนกลยุทธแ์ละแผนงำนให้
ทั่วทัง้องคก์ร 

2.2.5 คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดแูลใหม้ีกำรจดัสรรทรพัยำกรและกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสมและ
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ติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธแ์ละแผนงำนประจ ำปี โดยจัดใหม้ีผูท้  ำหนำ้ที่รบัผิดชอบดูแลและติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำน 

 
หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการทีมี่ประสิทธิผล 
หลักปฏิบัติ 3.1 

คณะกรรมกำรบริษัทมีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรก ำหนดและทบทวนโครงสรำ้งคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้ในเรื่องขนำด
องคป์ระกอบ สดัส่วนกรรมกำรบรษิัทท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรน ำพำองคก์รสู่วตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกั
ที่ก ำหนดไว ้

3.1.1 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ดูแลให้คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทที่มีคุณสมบัติ
หลำกหลำยทัง้ในดำ้นทกัษะ ประสบกำรณ ์ควำมสำมำรถและคณุลกัษณะเฉพำะดำ้น เพื่อใหม้ั่นใจว่ำ จะได้
คณะกรรมกำรบริษัทโดยรวม มีคณุสมบตัิเหมำะสม สำมำรถเขำ้ใจและตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูม้ีส่วน
ไดเ้สียได ้

3.1.2 คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำจ ำนวนกรรมกำรที่เหมำะสม สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยตอ้งมีจ ำนวนกรรมกำรบรษิัทไม่นอ้ยกว่ำ 5 คน 

3.1.3 คณะกรรมกำรบริษัทจะมีสดัส่วนระหว่ำงกรรมกำรบรษิัทท่ีเป็นผูบ้รหิำรและกรรมกำรบรษิัทที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร
ที่สะทอ้นอ ำนำจที่ถ่วงดลุกนัอย่ำงเหมำะสม โดย 

1) กรรมกำรบริษัทส่วนใหญ่เป็นกรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำรท่ีสำมำรถใหค้วำมเห็นเก่ียวกบักำรท ำงำนของ
ฝ่ำยจดักำรไดอ้ย่ำงอิสระ  

2) กรรมกำรอิสระมีจ ำนวนและคุณสมบัติเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแล ใหก้รรมกำรอิสระ
สำมำรถท ำงำนรว่มกบัคณะกรรมกำรบรษิัททัง้หมดไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและสำมำรถแสดงควำมเห็น
ไดอ้ย่ำงอิสระ 

3.1.4 คณะกรรมกำรบรษิัทจะด ำเนินกำรเปิดเผยนโยบำยในกำรก ำหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษิัทที่มี
ควำมหลำกหลำย และขอ้มลูกรรมกำร อำทิ อำยุ ประวตัิกำรศึกษำ ประสบกำรณ ์สดัส่วนกำรถือหุน้ จ ำนวน
ปีที่ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรำยงำนประจ ำปี และ
บนเว็บไซตข์องบรษิัท 

 
หลักปฏิบัติ 3.2 

คณะกรรมกำรบริษัทจะเลือกบุคคลที่เหมำะสมเป็นประธำนกรรมกำรบริษัท และดูแลใหม้ั่นใจว่ำ องคป์ระกอบและ
กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบรษิัทเอือ้ต่อกำรใชด้ลุพินิจในกำรตดัสินใจอย่ำงมีอิสระ 

3.2.1 ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระ 
3.2.2 ประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำนกลุ่มบริษัทมีหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบต่ำงกัน คณะกรรมกำรบริษัทจะ

ก ำหนดอ ำนำจหนำ้ที่ของประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำนกลุ่มบริษัทใหช้ดัเจน และเพื่อไม่ใหค้นใดคน
หน่ึงมีอ ำนำจโดยไม่จ ำกดั บรษิัทจะแยกบคุคลที่ด  ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรษิัทออกจำกบคุคลที่ด  ำรง
ต ำแหน่งประธำนกลุ่มบรษิัท 

3.2.3 ประธำนกรรมกำรบริษัทมีบทบำทเป็นผูน้  ำของคณะกรรมกำรบริษัท โดยหนำ้ที่ของประธำนกรรมกำรบรษิัท
จะครอบคลมุเรื่องดงัต่อไปนี ้
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1) กำรก ำกับ ติดตำม และดูแลใหม้ั่นใจไดว้่ำ กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และบรรลตุำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร 

2) กำรดูแลให้มั่นใจว่ำ กรรมกำรบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มี
จรยิธรรม และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

3) กำรก ำหนดวำระกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทโดยหำรือรว่มกับประธำนกลุ่มบรษิัท และมีมำตรกำร
ที่ดแูลใหเ้รื่องส ำคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ 

4) กำรจัดสรรเวลำไวอ้ย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจดักำรจะเสนอเรื่องและมำกพอที่กรรมกำรบริษัทจะอภิปรำย
ประเด็นส ำคญักันอย่ำงรอบคอบโดยทั่วกนั กำรส่งเสรมิใหก้รรมกำรบริษัทมีกำรใชด้ลุยพินิจที่รอบคอบ 
ใหค้วำมเห็นไดอ้ย่ำงอิสระ 

5) กำรเสริมสรำ้งควำมสมัพันธอ์ันดีระหว่ำงกรรมกำรบริษัทที่เป็นผูบ้ริหำรและกรรมกำรบริษัทที่ไม่เป็น
ผูบ้รหิำร และระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิัทและฝ่ำยจดักำร 

3.2.4 คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรอิสระมีกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นบัจำก
วนัที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระครัง้แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมกำรอิสระนัน้ใหด้  ำรง
ต ำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรบรษิัทจะพิจำรณำอย่ำงสมเหตสุมผลถึงควำมจ ำเป็นดงักล่ำว  

3.2.5 เพื่อใหเ้รื่องส ำคญัไดร้บักำรพิจำรณำในรำยละเอียดอย่ำงรอบคอบ คณะกรรมกำรบรษิัทจะพิจำรณำแต่งตัง้
คณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อพิจำรณำประเด็นเฉพำะเรื่อง กลั่นกรองขอ้มลู และเสนอแนวทำงพิจำรณำก่อน
เสนอใหค้ณะกรรมกำรเห็นชอบต่อไป 

3.2.6 คณะกรรมกำรบรษิัทจะดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยบทบำทและหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำร
ชดุย่อย จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมและจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรบรษิัทและกรรมกำรชดุย่อยแต่ละท่ำนเขำ้รว่ม
ประชมุในปีที่ผ่ำนมำและรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรชดุย่อยทกุชดุ  

 
หลักปฏิบัติ 3.3 

คณะกรรมกำรบริษัทควรก ำกับดูแลใหก้ำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรบริษัทมีกระบวนกำรที่โปร่งใสและชัดเจน 
เพื่อใหไ้ดค้ณะกรรมกำรบรษิัทที่มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่ก ำหนดไว ้

3.3.1 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนจะจดัใหม้กีำรประชมุ เพื่อพิจำรณำหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรร
หำบุคคลเพื่อใหไ้ดก้รรมกำรบริษัทท่ีมีคุณสมบตัิที่จะท ำใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทมีองคป์ระกอบควำมรูค้วำม
ช ำนำญที่เหมำะสม รวมทัง้มีกำรพิจำรณำประวตัิและคณุสมบตัิของบคุคลที่จะไดร้บัเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมกำร
บรษิัท และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบรษิัทก่อนจะน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำร
บริษัท นอกจำกนี ้บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบถึงขอ้มลูอย่ำงเพียงพอเก่ียวกบับุคคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อให้
เป็นกรรมกำรบรษิัทเพื่อประกอบกำรตดัสินใจ  

3.3.2 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำกรรมกำรบรษิัทเพื่อ
เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัทก่อนที่จะมีกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทที่ครบวำระ และในกรณีที่เป็นกำร
เสนอชื่อกรรมกำรบริษัทรำยเดิม ควรค ำนึงถึงผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัทคนดังกล่ำว
ประกอบดว้ย  

3.3.3 ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตั้งบุคคลใดใหเ้ป็นที่ปรกึษำของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน ใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูของที่ปรึกษำนัน้ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี รวมทั้งควำมเป็นอิสระ หรือไม่มี
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ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ 
 
หลักปฏิบัติ 3.4 

ในกำรเสนอค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยใหผู้ถื้อหุ้นอนุมตัิ คณะกรรมกำรบริษัทจะ
พิจำรณำให้โครงสรำ้งและอัตรำค่ำตอบแทนมีควำมเหมำะสมกับควำมรบัผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมกำรบริษัทและ
คณะกรรมกำรชดุย่อยน ำพำองคก์รใหด้  ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยทัง้ระยะสัน้และระยะยำว 

3.4.1 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยจะตอ้งสอดคลอ้งกับกลยุทธแ์ละเป้ำหมำยระยะยำว
ของบริษัท ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่  ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility) รวมถึงประโยชนท์ี่คำดว่ำจะไดร้บัจำกกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคน ทัง้นี ้
อยู่ในลกัษณะที่เปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบตัิอยู่ในอตุสำหกรรม  

3.4.2 ผูถื้อหุน้ตอ้งเป็นผูอ้นมุตัิโครงสรำ้งและอตัรำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ทัง้รูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวั
เงิน โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำค่ำตอบแทนแต่ละรูปแบบใหม้ีควำมเหมำะสม ทัง้ค่ำตอบแทนใน
อตัรำคงที่ (เช่น ค่ำตอบแทนประจ ำ เบีย้ประชุม) และค่ำตอบแทนตำมผลด ำเนินงำนของบริษัท (เช่น โบนัส 
บ ำเหน็จ) โดยเชื่อมโยงกับมูลค่ำที่บริษัทสรำ้งใหก้ับผู้ถือหุน้ แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนท ำใหเ้กิดกำร
มุ่งเนน้แต่ผลประกอบกำรระยะสัน้ 

3.4.3 คณะกรรมกำรบรษิัทจะเปิดเผยนโยบำยและหลกัเกณฑก์ำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทที่สะทอ้นถึง
ภำระหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบและจ ำนวนของค่ำตอบแทนดว้ย ทัง้นี ้จ ำนวน
เงินค่ำตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึงค่ำตอบแทนที่กรรมกำรบริษัทแต่ละท่ำนไดร้บัจำกกำรเป็นกรรมกำร
บรษิัทของบรษิัทย่อยดว้ย 

 
หลักปฏิบัติ 3.5 

คณะกรรมกำรบริษัทมีหนำ้ที่ก ำกับดูแลใหก้รรมกำรบริษัททุกคนมีควำมรบัผิดชอบในกำรปฏิบัติหนำ้ที่และจัดสรร
เวลำอย่ำงเพียงพอ 

3.5.1 คณะกรรมกำรบรษิัทจะดแูลใหม้ั่นใจว่ำ มีกลไกสนบัสนนุใหก้รรมกำรบรษิัทเขำ้ใจบทบำทหนำ้ที่ของตน 
3.5.2 คณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิัทอื่นของกรรมกำรบรษิัทโดยพิจำรณำ

ถึงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของกรรมกำรบริษัทที่ด  ำรงต ำแหน่งหลำยบริษัท ตลอดจนควำมเหมำะสมกับ
ลักษณะหรือสภำพธุรกิจของบริษัท ทั้งนี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกรรมกำรบริษัทสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบัติ
หนำ้ที่ในบริษัทไดอ้ย่ำงเพียงพอ คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำหนดใหก้รรมกำรบริษัทแต่ละคนสำมำรถด ำรง
ต ำแหน่งในบรษิัทจดทะเบียน รวมแลว้ไม่เกิน 5 บรษิัทจดทะเบียน 

3.5.3 คณะกรรมกำรบริษัทจะจดัให้มีระบบกำรรำยงำนกำรด ำรงต ำแหน่งอื่นของกรรมกำรบริษัท และเปิดเผยให้
เป็นท่ีรบัทรำบ 

3.5.4 ในกรณีที่กรรมกำรบริษัท มีส่วนไดเ้สียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยออ้ม หรือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทหรือ
ผูบ้ริหำร ในกิจกำรอื่นที่มีควำมขัดแย้ง หรือสำมำรถใช้โอกำสหรือข้อมูลของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตน 
คณะกรรมกำรตอ้งดแูลใหม้ั่นใจว่ำ บรษิัทมีมำตรกำรป้องกนัอย่ำงเพียงพอและมีกำรแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบ
ตำมควำมเหมำะสม 

3.5.5 ใหก้รรมกำรบริษัทแต่ละคนเขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ทัง้หมดที่ไดจ้ดัใหม้ีขึน้ในรอบปี เวน้แต่ในกรณีที่มีเหตจุ ำเป็น 
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หลักปฏิบัติ 3.6 
คณะกรรมกำรบรษิัทมีหนำ้ที่ก ำกับดูแลใหม้ีกรอบและกลไกในกำรก ำกบัดแูลนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบรษิัท

ย่อย (ถำ้มี) และกิจกำรอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่ำงมีนยัส ำคญั ในระดบัที่เหมำะสมกับกิจกำรแต่ละแห่ง รวมทัง้บริษัทย่อยและ
กิจกำรอื่นที่บรษิัทไปลงทนุมีควำมเขำ้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย 

3.6.1 คณะกรรมกำรบรษิัทจะพิจำรณำก ำหนดนโยบำยกำรลงทนุและบรหิำรงำนของบรษิัทในบริษัทย่อยและบรษิัท
รว่ม ซึ่งรวมถึง 

1) ระดับกำรแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมในบริษัทย่อย โดยให้
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้เวน้แต่บริษัทดังกล่ำวเป็นบริษัทขนำดเล็กที่เป็น Operating Arms 
ของบรษิัท คณะกรรมกำรบรษิัทอำจมอบหมำยใหป้ระธำนกลุ่มบรษิัทเป็นผูพ้ิจำรณำแต่งตัง้ก็ได ้ 

2) ก ำหนดขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท ตำมข้อ 1) และให้
ตวัแทนของบรษิัทดแูลใหก้ำรปฏิบตัิเป็นไปตำมนโยบำยของบรษิัทยอ่ย และในกรณีที่บรษิัทย่อยมีผูร้ว่ม
ลงทุนอื่น คณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำหนดนโยบำยใหต้วัแทนท ำหนำ้ที่อย่ำงดีที่สดุเพื่อผลประโยชนข์อง
บรษิัทย่อย และใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของบรษิัทแม่ 

3) ระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิัทย่อยที่เหมำะสมและรดักมุเพียงพอและกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ เป็นไป
อย่ำงถกูตอ้งตำมกฎหมำย และหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

4) กำรเปิดเผยขอ้มลูฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนกำรท ำรำยกำรกับบุคคลที่เก่ียวโยงกนั กำรไดม้ำ
หรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น กำรท ำรำยกำรอื่นท่ีส ำคญั กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ กำรเลิกบรษิัทย่อย เป็น
ตน้ 

3.6.2 หำกเป็นกำรเขำ้รว่มลงทุนในกิจกำรอื่นอย่ำงมีนยัส ำคญั เช่น มีสดัส่วนกำรถือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงตัง้แต่รอ้ย
ละ 20 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 50 และจ ำนวนเงินลงทุนหรืออำจตอ้งลงทุนเพิ่มเติมมีนัยส ำคญัต่อบริษัท ในกรณีที่
จ  ำเป็น คณะกรรมกำรบรษิัทจะดแูลใหม้ีกำรจดัท ำสญัญำระหว่ำงผูถื้อหุน้ (Shareholders’ Agreement) หรือ
ขอ้ตกลงอื่นเพื่อใหเ้กิดควำมชดัเจนเก่ียวกบัอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจใน
เรื่องส ำคญั กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน เพื่อสำมำรถใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรจดัท ำงบกำรเงินของบรษิัท เพื่อให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนและก ำหนดเวลำ 

 
หลักปฏิบัติ 3.7 

คณะกรรมกำรบริษัทจะจัดใหม้ีกำรประเมินผลกำรท ำงำนประจ ำปีของกรรมกำรบริษัททั้งคณะ รวมทัง้ประเมินผล
กำรท ำงำนของกรรมกำรชดุย่อย และกรรมกำรบรษิัทและกรรมกำรชุดย่อยเป็นรำยบคุคล เพื่อพิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำ
และอปุสรรคในแต่ละปี เพื่อสำมำรถน ำผลกำรประเมินไปใชใ้นกำรพฒันำและปรบัปรุงกำรปฏิบตัิงำนในดำ้นต่ำง ๆ ได ้

3.7.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษัทร่วมกัน
พิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อกำรปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป โดยก ำหนดบรรทดัฐำนที่จะใชเ้ปรียบเทียบกับผล
กำรปฏิบตัิงำนอย่ำงมีหลกัเกณฑ ์

3.7.2 คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำจัดใหม้ีที่ปรกึษำภำยนอกมำช่วยในกำรก ำหนดแนวทำง และเสนอแนะ
ประเด็นในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อยอย่ำงนอ้ยทกุ ๆ 
3 ปีได ้และเปิดเผยกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 
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หลักปฏิบัติ 3.8 
คณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำกบัดแูลใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทและกรรมกำรบรษิัทแต่ละคนมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกับ

บทบำทหนำ้ที่ ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับกำรประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนใหก้รรมกำรทุก
คนไดร้บักำรเสรมิสรำ้งทกัษะและควำมรูส้  ำหรบักำรปฏิบตัิหนำ้ที่กรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

3.8.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลใหม้ั่นใจว่ำ บุคคลที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรใหม่ จะไดร้บักำรแนะน ำและมี
ขอ้มูลที่เป็นประโยชนต์่อกำรปฏิบัติหนำ้ที่ ซึ่งรวมถึงควำมเขำ้ใจในวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลัก วิสัยทัศน ์
พนัธกิจ ค่ำนิยมองคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท 

3.8.2 คณะกรรมกำรบรษิัทจะดแูลใหก้รรมกำรบรษิัทไดร้บักำรอบรมและพฒันำควำมรูท้ี่จ  ำเป็นอย่ำงต่อเนื่อง 
3.8.3 คณะกรรมกำรบริษัทจะท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับกฎหมำย กฎเกณฑ์ มำตรฐำน ควำมเส่ียง และ

สภำพแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจ รวมทัง้ไดร้บัทรำบขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัอย่ำงสม ่ำเสมอ 
3.8.4 คณะกรรมกำรบรษิัทจะเปิดเผยขอ้มลูกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำรบรษิัท

ในรำยงำนประจ ำปี  
 
หลักปฏิบัติ 3.9 

คณะกรรมกำรบรษิัทจะดแูลใหม้ั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบรษิัทเป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย สำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลที่จ  ำเป็น และมีเลขำนุกำรบริษัทที่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ที่จ  ำเป็นและเหมำะสมต่อกำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบรษิัท 

3.9.1 คณะกรรมกำรบรษิัทจะจดัใหม้ีก ำหนดกำรประชมุและวำระกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทเป็นกำรล่วงหนำ้
เพื่อใหก้รรมกำรบรษิัทสำมำรถจดัเวลำและเขำ้รว่มประชมุได ้

3.9.2 จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมคณะกรรมบรษิัทกำรจะพิจำรณำใหเ้หมำะสมกบัภำระหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรและลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท แต่ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ครัง้ต่อปี 

3.9.3 คณะกรรมกำรบริษัทจะดแูลใหม้ีกลไกใหก้รรมกำรบรษิัทแต่ละคน รวมทัง้ฝ่ำยจดักำรมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่
เป็นประโยชนต์่อบรษิัทเขำ้สู่วำระกำรประชมุ 

3.9.4 เอกสำรประกอบกำรประชุมจะจดัส่งใหแ้ก่กรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชุม 
เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษำสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัท จะแจง้กำรนัดประชุมโดยวิธีอื่นและ
ก ำหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่ำนัน้ก็ได ้

3.9.5 คณะกรรมกำรบริษัทจะสนบัสนุนให้ประธำนกลุ่มบริษัทเชิญผูบ้ริหำรระดบัสงูเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร
บรษิัทเพื่อใหส้ำรสนเทศรำยละเอียดเพิ่มเติมในฐำนะที่เก่ียวขอ้งกับปัญหำโดยตรง และเพื่อใหม้ีโอกำสรูจ้ัก
ผูบ้รหิำรระดบัสงูส ำหรบัใชป้ระกอบกำรพิจำรณำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง  

3.9.6 คณะกรรมกำรบรษิัทจะเขำ้ถึงสำรสนเทศที่จ ำเป็นเพิ่มเติมไดจ้ำกประธำนกลุ่มบริษัท เลขำนุกำรบริษัท หรือ
ผูบ้รหิำรอื่นที่ไดร้บัมอบหมำย ภำยในขอบเขตนโยบำยที่ก ำหนด และในกรณีที่จ  ำเป็น คณะกรรมกำรบรษิัท
อำจจดัใหม้ีควำมเห็นอิสระจำกที่ปรกึษำหรือผูป้ระกอบวิชำชีพภำยนอก โดยถือเป็นค่ำใชจ้่ำยของบรษิัท 

3.9.7 คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำก ำหนดเป็นนโยบำยให้กรรมกำรบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหำรมีโอกำสที่จะ
ประชมุระหว่ำงกนัเองตำมควำมจ ำเป็นเพื่ออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เก่ียวกบักำรจดักำรท่ีอยู่ในควำมสนใจ โดย
ไม่มีฝ่ำยจดักำรรว่มดว้ย โดยแจง้ใหป้ระธำนกลุ่มบรษิัททรำบถึงผลกำรประชมุดว้ย  

3.9.8 คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำหนดคุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษัทที่เหมำะสมที่จะปฏิบัติ
หนำ้ที่ในกำรใหค้  ำแนะน ำเก่ียวกบัดำ้นกฎหมำยและกฎเกณฑต์่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรบรษิัทจะตอ้งทรำบ ดแูล
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กำรจัดกำรเอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เอกสำรส ำคัญต่ำงๆ และกิจกรรมของคณะกรรมกำร
บริษัท รวมทัง้ประสำนงำนใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะ
เปิดเผยคณุสมบตัิและประสบกำรณข์องเลขำนกุำรบรษิัทในรำยงำนประจ ำปี และบนเว็บไซตข์องบรษิัท 

3.9.9 เลขำนุกำรบรษิัทจะฝึกอบรมและพฒันำควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชนต์่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ และใน
กรณีที่มีหลกัสตูรรบัรอง (Certified Program) เลขำนกุำรบรษิัทจะเขำ้รบักำรอบรมหลกัสตูรดงักล่ำวดว้ย 

 
หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
หลักปฏบิัติ 4.1 

คณะกรรมกำรบรษิัทจะด ำเนินกำรใหม้ั่นใจว่ำมีกำรสรรหำและพฒันำประธำนกลุ่มบรษิัทและผูบ้ริหำรระดบัสงูใหม้ี
ควำมรู ้ทกัษะ ประสบกำรณ ์และคณุลกัษณะที่จ ำเป็นต่อกำรขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้ำหมำย 

4.1.1 คณะกรรมกำรบรษิัทจะพิจำรณำหรือมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพิจำรณำ
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งประธำนกลุ่มบรษิัท 

4.1.2 คณะกรรมกำรบริษัทจะติดตำมดูแลให้ประธำนกลุ่มบริษัทดูแลใหม้ีผูบ้ริหำรระดบัสูงที่เหมำะสม โดยอย่ำง
นอ้ยคณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะรว่มกบัประธำนกลุ่มบริษัท
พิจำรณำหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรสรรหำและแต่งตัง้บุคคล เห็นชอบบคุคลที่ประธำนกลุ่มบรษิัทเสนอให้
เป็นผูบ้รหิำรระดบัสงู 

4.1.3 เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดูแลใหม้ีแผนสืบทอดต ำแหน่ง 
(Succession Plan) เพื่อเป็นกำรเตรียมสืบทอดต ำแหน่งประธำนกลุ่มบริษัทและผูบ้ริหำรระดับสูง และให้
ประธำนกลุ่มบริษัทรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนสืบทอดต ำแหน่งต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อทรำบ
เป็นระยะอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

4.1.4 คณะกรรมกำรบรษิัทจะส่งเสรมิและสนบัสนนุใหป้ระธำนกลุ่มบรษิัทและผูบ้รหิำรระดบัสงูไดร้บักำรอบรมและ
พฒันำ เพื่อเพิ่มพนูควำมรูแ้ละประสบกำรณท์ี่เป็นประโยชนต์่อกำรปฏิบตัิงำน 

4.1.5 คณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบตัิในกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทที่บรษิัทอื่นของ
ประธำนกลุ่มบริษัทและผูบ้รหิำรระดบัสงูอย่ำงชดัเจน ทัง้ประเภทของต ำแหน่งกรรมกำรและจ ำนวนบริษัทที่
สำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งได ้

 
 
หลักปฏิบัติ 4.2 

คณะกรรมกำรบรษิัทโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะก ำกบัดแูลใหม้ีกำรก ำหนด
โครงสรำ้งค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลที่เหมำะสม 

4.2.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำหนดโครงสรำ้งค่ำตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ผูบ้ริหำรระดับสูงปฏิบัติงำนให้
สอดคลอ้งกับวัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์รและสอดคลอ้งกับผลประโยชนข์องบริษัทในระยะ
ยำว 

4.2.2 คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในกำรประเมินผลงำน ตลอดจนอนุมัติ
โครงสรำ้งค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรระดบัสงู และติดตำมให้ประธำนกลุ่มบริษัทประเมินผูบ้ริหำรระดับสงูให้
สอดคลอ้งกบัหลกักำรประเมินดงักล่ำว 
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หลักปฏิบัติ 4.3 
คณะกรรมกำรบริษัทจะท ำควำมเขำ้ใจโครงสรำ้งและควำมสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรบรหิำรและ

กำรด ำเนินงำนของบรษิัท 
4.3.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะท ำควำมเขำ้ใจโครงสรำ้งและควำมสัมพันธ์ของผูถื้อหุ้น ซึ่งอำจอยู่ในรูปแบบของ

ขอ้ตกลงภำยในกิจกำรครอบครวัไม่ว่ำจะเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือไม่ ขอ้ตกลงผูถื้อหุน้ หรือนโยบำยของ
กลุ่มบรษิัทแม่ ซึ่งมีผลต่ออ ำนำจในกำรควบคมุกำรบรหิำรจดักำรบรษิัท  

4.3.2 คณะกรรมกำรบรษิัทจะดแูลไม่ใหข้อ้ตกลงตำมขอ้ 4.3.1 เป็นอปุสรรคต่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร 
เช่น กำรมีบคุคลที่เหมำะสมมำสืบทอดต ำแหน่ง 

4.3.3 คณะกรรมกำรบรษิัทจะดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมขอ้ตกลงต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรควบคมุบรษิัท 
 
หลักปฏิบัติ 4.4 

คณะกรรมกำรบริษัทจะติดตำมดูแลกำรบริหำรและพฒันำบุคลำกรใหม้ีควำมรู ้ทกัษะ ประสบกำรณแ์ละแรงจูงใจที่
เหมำะสม 

4.4.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลใหม้ีกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคลที่สอดคลอ้งกับทิศทำงและกลยุทธข์ององคก์ร 
พนักงำนในทุกระดับมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ แรงจูงใจที่เหมำะสม และไดร้บักำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมเพื่อ
รกัษำบคุลำกรท่ีมีควำมสำมำรถขององคก์รไว ้

4.4.2 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลใหม้ีกำรจดัตัง้กองทนุส ำรองรองเลีย้งชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลใหพ้นักงำนมีกำร
ออมอย่ำงเพียงพอส ำหรบัรองรบักำรเกษียณ รวมทัง้สนบัสนุนใหพ้นกังำนมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรบรหิำร
จดักำรเงิน กำรเลือกนโยบำยกำรลงทนุท่ีสอดคลอ้งกบัช่วงอำย ุระดบัควำมเส่ียง 

 
หลักปฏิบัติ 5: การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
หลักปฏิบตัิ 5.1 

คณะกรรมกำรบริษัทใหค้วำมส ำคัญและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรที่ก่อใหเ้กิดมูลค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับกำรสรำ้ง
คณุประโยชนต์่อลกูคำ้หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และมีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

5.1.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะใหค้วำมส ำคญักับกำรสรำ้งวฒันธรรมองคก์ร และดูแลใหฝ่้ำยจดักำรน ำไปเป็นส่วน
หน่ึงในกำรทบทวนกลยทุธ ์กำรวำงแผนพฒันำปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนและกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

5.1.2 คณะกรรมกำรบริษัทจะส่งเสริมกำรด ำเนินกำร เพื่อเพิ่มคุณค่ำให้บริษัทตำมสภำพปัจจัยแวดล้อมที่
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอำจครอบคลมุกำรก ำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในกำร
ออกแบบและพัฒนำสินคำ้และบริกำร กำรวิจัย กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและกระบวนกำรท ำงำน 
รวมทัง้กำรรว่มมือกบัคู่คำ้ 

ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรขำ้งตน้จะมีลักษณะเป็นไปเพื่อกำรสรำ้งประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่บริษัท ลูกคำ้ คู่คำ้ สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม และไม่สนบัสนนุใหเ้กิดพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมำยหรือขำดจรยิธรรม 
 
หลักปฏิบัติ 5.2 

คณะกรรมกำรบริษัทจะติดตำมดูแลใหฝ่้ำยจดักำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
และสะท้อนอยู่ในแผนด ำเนินกำร (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำทุกฝ่ำยขององค์กรได้ด ำเนินกำรสอดคลอ้งกับ
วตัถปุระสงค ์เป้ำหมำยหลกั และแผนกลยทุธ ์(Strategies) ของบรษิัท  
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5.2.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้มีกลไกที่ท  ำให้มั่นใจว่ำ บริษัทประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรมมีควำม
รบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อเป็นแนวทำงใหทุ้กส่วนในองคก์ร
สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค ์เป้ำหมำยหลัก ที่เป็นไปดว้ยควำมยั่งยืน โดยจัดท ำจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึง
ปฏิบตัิในกำรท ำงำนใหค้รอบคลมุเรื่องดงัต่อไปนี ้
(1) ควำมรบัผิดชอบต่อพนกังำนและลกูจำ้ง: โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เก่ียวขอ้ง

และปฏิบัติต่อพนักงำนและลูกจ้ำงอย่ำงเป็นธรรมและเคำรพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ กำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนและค่ำผลประโยชนอ์ื่นๆ ท่ีเป็นธรรม กำรจดัสวสัดิกำรท่ีไม่นอ้ยกว่ำที่กฎหมำยก ำหนดหรือ
มำกกว่ำตำมควำมเหมำะสม กำรดูแลสขุภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน กำรอบรมให้
ควำมรู ้พฒันำศกัยภำพและส่งเสรมิควำมกำ้วหนำ้ รวมถึงเปิดโอกำสใหพ้นกังำนมีโอกำสพฒันำทกัษะ
กำรท ำงำนในดำ้นอื่นๆ 

(2) ควำมรบัผิดชอบต่อลกูคำ้: โดยปฏิบัติใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เก่ียวขอ้ง และค ำนึงถึง
สขุภำพ ควำมปลอดภยั ควำมเป็นธรรม กำรเก็บรกัษำขอ้มูลลกูคำ้ กำรบริกำรหลังกำรขำยตลอดช่วง
อำยุสินคำ้และบริกำร กำรติดตำมวดัผลควำมพึงพอใจของลูกคำ้เพื่อกำรพัฒนำปรบัปรุงสินคำ้และ
บรกิำร รวมทัง้กำรโฆษณำประชำสมัพนัธแ์ละกำรส่งเสริมกำรขำยตอ้งกระท ำอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ 
ไม่ท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด หรือใชป้ระโยชนจ์ำกควำมเขำ้ใจผิดของลกูคำ้ 

(3) ควำมรบัผิดชอบต่อคู่คำ้: โดยมีกระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้งและเงื่อนไขสญัญำหรือขอ้ตกลงที่เป็นธรรม 
กำรช่วยใหค้วำมรู ้พฒันำศกัยภำพและยกระดบัควำมสำมำรถในกำรผลิตและใหบ้ริกำรท่ีไดม้ำตรฐำน 
ชีแ้จงและดูแลใหคู้่คำ้เคำรพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตัิต่อแรงงำนตนเองอย่ำงเป็นธรรม รบัผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงติดตำมตรวจสอบและประเมินผลคู่คำ้เพื่อพัฒนำกำรประกอบธุรกิจ
ระหว่ำงกนัอย่ำงยั่งยืน 

(4) ควำมรบัผิดชอบต่อชมุชน: โดยน ำควำมรูแ้ละประสบกำรณท์ำงธุรกิจมำพฒันำโครงกำรท่ีสำมำรถสรำ้ง
เสริมประโยชนต์่อชุมชนไดอ้ย่ำงเป็นรูปธรรม มีกำรติดตำมและวดัผลควำมคืบหนำ้และควำมส ำเร็จใน
ระยะยำว 

(5) ควำมรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม : โดยป้องกัน ลด จัดกำรและดูแลให้มั่นใจว่ำบริษัทจะไม่สรำ้งหรือ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทำงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งครอบคลุมกำรใชว้ตัถุดิบ กำรใชพ้ลังงำน กำรใชน้ ำ้ 
กำรใชท้รพัยำกรหมนุเวียน กำรปลดปล่อยและจดักำรของเสียที่เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจ กำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก เป็นตน้ 

(6) กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม: โดยกำรประกอบธุรกิจอย่ำงเปิดเผยโปร่งใสและไม่สรำ้งควำมไดเ้ปรียบ
ทำงกำรแข่งขนัอย่ำงไม่เป็นธรรม 

(7) กำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชั่น: โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เ ก่ียวขอ้งและ
ก ำหนดใหบ้ริษัทมีและประกำศนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่นต่อสำธำรณะ โดยบริษัท 
อำจพิจำรณำเข้ำร่วมเป็นภำคีเครือข่ำยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่น รวมถึงสนับสนุนให้
บริษัทอื่น ๆ และคู่คำ้มีและประกำศนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่ น รวมทั้งเขำ้ร่วมเป็น
ภำคีเครือข่ำยดว้ย 

 
 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 129 

หลักปฏิบัติ 5.3 
คณะกรรมกำรบริษัทจะติดตำมดูแลใหฝ่้ำยจัดกำรจดัสรรและจดักำรทรพัยำกรใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ

ประสิทธิผล เพื่อใหส้ำมำรถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัไดอ้ย่ำงยั่งยืน 
5.3.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะตระหนกัถึงควำมจ ำเป็นของทรพัยำกรท่ีตอ้งใช ้รวมทัง้ตระหนกัว่ำกำรใชท้รพัยำกร

แต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกนัและกนั 
5.3.2 คณะกรรมกำรบริษัทจะตระหนักว่ำ รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ต่ำงกัน ท ำให้เกิดผลกระทบต่อ

ทรพัยำกรท่ีต่ำงกนัดว้ย ดงันัน้ ในกำรตดัสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ใหค้  ำนึงถึงผลกระทบและควำมคุม้ค่ำที่จะ
เกิดขึน้ต่อทรพัยำกร โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐำนของกำรมีจริยธรรม มีควำมรบัผิดชอบและสรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่
บรษิัทอย่ำงยั่งยืน 

5.3.3 คณะกรรมกำรบรษิัทจะดูแลใหม้ั่นใจว่ำ ในกำรบรรลวุตัถปุระสงค ์และเป้ำหมำยหลกัของกิจกำรฝ่ำยจดักำร
จะมีกำรทบทวน พฒันำดแูลกำรใชท้รพัยำกรใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยค ำนึงถึงกำร
เปล่ียนแปลงของปัจจยัภำยในและภำยนอกอยู่เสมอ 

ทัง้นี ้ทรพัยำกรที่บรษิัทพึงค ำนึงถึงมีอย่ำงนอ้ย 4 ประเภท ไดแ้ก่ กำรเงิน (Financial Capital) ดำ้นบคุลำกร (Human 
Capital) สงัคมและควำมสมัพนัธ ์(Social and Relationship Capital) และธรรมชำติ (Natural Capital)  
 
หลักปฏิบัติ 5.4 

คณะกรรมกำรบริษัทจะจัดใหม้ีกรอบกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองคก์ร ที่
สอดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใชใ้นกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจและ
พฒันำกำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรควำมเส่ียง เพื่อใหบ้รษิัทสำมำรถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบรษิัท  

5.4.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะจัดให้มีนโยบำยในเรื่องกำรจัดสรรและกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ซึ่งครอบคลมุถึงกำรจดัสรรทรพัยำกรใหเ้พียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรก ำหนดแนวทำงเพื่อ
รองรบัในกรณีที่ไม่สำมำรถจดัสรรทรพัยำกรไดเ้พียงพอตำมที่ก ำหนดไว ้

5.4.2 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลใหก้ำรบริหำรควำมเส่ียงขององคก์รครอบคลมุถึงกำรบริหำรและจดักำรควำม
เส่ียงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศดว้ย 

5.4.3 คณะกรรมกำรบรษิัทจะจดัใหม้ีนโยบำยและมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ ทัง้นี ้
กรอบกำรก ำกบัดแูลและกำรบรหิำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดบัองคก์ร ไดแ้ก่ 

1) บริษัทไดท้ ำตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

2) บริษัทมีระบบกำรรกัษำควำมปลอดภัยของขอ้มูล ในกำรรักษำควำมลบั (Confidentiality) กำรรกัษำ
ควำมน่ำเชื่อถือ (Integrity) และควำมพรอ้มใชข้องขอ้มูล (Availability) รวมทั้งป้องกันมิให้มีกำรน ำ
ขอ้มลูไปใชใ้นทำงมิชอบ หรือมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนญุำต 

3) บรษิัทไดพ้ิจำรณำควำมเส่ียงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมีมำตรกำรในกำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียง
ดงักล่ำว ในดำ้นต่ำงๆ เช่น กำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity Management) 
กำรบริหำรจดักำรเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ ( Incident 
Management) กำรบรหิำรจดักำรทรพัยสิ์นสำรสนเทศ (Asset Management) เป็นตน้ 

4) บริษัทไดพ้ิจำรณำกำรจดัสรรและบรหิำรทรพัยำกรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์
และปัจจัยในกำรก ำหนดล ำดับควำมส ำคัญของแผนงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น ควำม
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เหมำะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ควำมเร่งด่วนในกำรใช้งำน 
งบประมำณและทรพัยำกรบุคคลดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ และควำมสอดคลอ้งกับรูปแบบธุรกิจ 
(Business Model) เป็นตน้ 

 
 
หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
หลักปฏิบัติ 6.1 

คณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำกบัดแูลใหม้ั่นใจว่ำ บรษิัทมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในท่ีจะท ำให้
บรรลวุตัถปุระสงคอ์ย่ำงมีประสิทธิผล และมีกำรปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.1.1 คณะกรรมกำรบรษิัทจะท ำควำมเขำ้ใจควำมเส่ียงที่ส  ำคญัของบรษิัทและอนมุตัิควำมเส่ียงที่ยอมรบัได ้
6.1.2 คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำและอนุมัตินโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงที่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์

เป้ำหมำยหลกั กลยทุธ ์และควำมเส่ียงที่ยอมรบัไดข้องบรษิทั ส ำหรบัเป็นกรอบกำรปฏิบตัิงำนในกระบวนกำร
บรหิำรควำมเส่ียงของทกุคนในองคก์รใหเ้ป็นทิศทำงเดียวกนั ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิัทจะใหค้วำมส ำคญักับ
สญัญำณเตือนภยัล่วงหนำ้และดแูลใหม้ีกำรทบทวนนโยบำยกำรบรหิำรควำมเส่ียงเป็นประจ ำ  

6.1.3 คณะกรรมกำรบรษิัทจะดแูลใหบ้รษิัทมีกำรระบคุวำมเส่ียง โดยพิจำรณำปัจจยัทัง้ภำยนอกและภำยในองคก์ร
ที่อำจส่งผลใหบ้รษิัทไม่สำมำรถบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ก ำหนดไว ้
ทัง้นี ้ควำมเส่ียงหลกัที่คณะกรรมกำรจะใหค้วำมส ำคญั อำจแบ่งออกเป็น ควำมเส่ียงดำ้นกลยทุธ ์(Strategic 
Risk) ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) และ
ควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบขอ้บงัคบั (Compliance Risk) เป็นตน้ 

6.1.4 คณะกรรมกำรบรษิัทจะดแูลใหม้ั่นใจว่ำ บรษิัทไดม้ีกำรประเมินผลกระทบและโอกำสที่เกิดขึน้ของควำมเส่ียง
ที่ไดร้ะบไุวเ้พื่อจดัล ำดบัควำมเส่ียง และมีวิธีจดักำรควำมเส่ียงที่เหมำะสม 

6.1.5 คณะกรรมกำรบรษิัทอำจมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือคณะท ำงำนบรหิำรควำมเส่ียงกลั่นกรอง
กำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 6.1.1 ถึง 6.1.4 กอ่นเสนอใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำ  

6.1.6 คณะกรรมกำรบรษิัทจะติดตำมและประเมินประสิทธิผลของกำรบรหิำรควำมเส่ียงอย่ำงสม ่ำเสมอ 
6.1.7 คณะกรรมกำรบริษัทมีหนำ้ที่ดูแลใหบ้ริษัทประกอบธุรกิจใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และมำตรฐำนที่เก่ียวขอ้ง 

ทัง้ของในประเทศและในระดบัสำกล 
6.1.8 ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจกำรอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคญั (เช่น มีสัดส่วนกำรถือหุน้ที่มี

สิทธิออกเสียงตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 50) คณะกรรมกำรจะน ำผลประเมินระบบควบคุมภำยใน
และกำรบรหิำรควำมเส่ียงมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรพิจำรณำตำมขอ้ 6.1.1 ถึง 6.1.7 ดว้ย 

 
หลักปฏิบัติ 6.2 

คณะกรรมกำรจะจดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีสำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและอิสระ 
6.2.1 คณะกรรมกำรบรษิัทจะจดัใหม้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงนอ้ย 3 คน 

โดยทุกคนตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ และมีคุณสมบัติและหนำ้ที่ตำมหลักเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6.2.2 คณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำหนดหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษร โดยมีหนำ้ที่อย่ำง
นอ้ยตำมที่ระบไุวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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6.2.3 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลใหบ้ริษัทจดัใหม้ีกลไกหรือเครื่องมือที่จะท ำใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลที่จ  ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่ไดร้บัมอบหมำย เช่น เอือ้อ ำนวยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
สำมำรถเรียกผูท้ี่เก่ียวขอ้งมำใหข้อ้มลู กำรไดห้ำรือรว่มกบัผูส้อบบญัชี หรือแสวงหำควำมเห็นท่ีเป็นอิสระจำก
ที่ปรกึษำทำงวิชำชีพอื่นใดมำประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบได ้

6.2.4 คณะกรรมกำรบริษัทจะจดัใหม้ีบุคคลหรือหน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่
เป็นผูร้บัผิดชอบในกำรพฒันำและสอบทำนประสิทธิภำพระบบกำรบรหิำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน 
พรอ้มทัง้รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและเปิดเผยรำยงำนกำรสอบทำนไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

6.2.5 คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งใหค้วำมเห็นถึงควำมเพียงพอของระบบกำรบรหิำรควำมเส่ียงและกำรควบคุม
ภำยใน และเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

 
หลักปฏิบัติ 6.3 

คณะกรรมกำรบรษิัทจะติดตำมดูแลและจดักำรควำมขดัแยง้ของผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้ไดร้ะหว่ำงบรษิัทกบัฝ่ำย
จดักำร คณะกรรมกำรบริษัท หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงกำรป้องกันกำรใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยสิ์น ขอ้มลู และโอกำสของ
บรษิัท และกำรท ำธุรกรรมกบัผูท้ี่มีควำมสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษิัทในลกัษณะที่ไม่สมควร 

6.3.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดูแลให้มีระบบกำรรกัษำควำมปลอดภัยของข้อมูล ซึ่ งรวมถึงกำรก ำหนด
นโยบำยและวิธีปฏิบัติในกำรรกัษำควำมลับ (Confidentiality) กำรรกัษำควำมน่ำเชื่อถือ (Integrity) และ
ควำมพรอ้มใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งกำรจัดกำรข้อมูลที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย ์
(Market Sensitive Information) นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร
ระดบัสงู และพนกังำน ตลอดจนบคุคลภำยนอกที่เก่ียวขอ้ง อำทิ ที่ปรกึษำทำงกฎหมำย ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน 
ปฏิบตัิตำมระบบกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 

6.3.2 คณะกรรมกำรบรษิัทจะดแูลใหม้กีำรจดักำรและติดตำมรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของผลประโยชน ์รวมทั้ง
ดูแลให้มีแนวทำงและวิธีปฏิบัติเพื่อใหก้ำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมขั้นตอนกำรด ำเนินกำรและกำร
เปิดเผยขอ้มลู ตำมที่กฎหมำยก ำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบริษัท และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส ำคญั 
โดยที่ผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่ควรมีส่วนรว่มในกำรตดัสินใจ 

6.3.3 คณะกรรมกำรบริษัทจะจัดให้มีขอ้ก ำหนดใหก้รรมกำรบริษัทรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียอย่ำงน้อยก่อนกำร
พิจำรณำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และบันทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้กรรมกำรบริษัทที่มีส่วนได้เสียอย่ำงมีนัยส ำคัญในลักษณะที่อำจท ำให้
กรรมกำรรำยดงักล่ำวไม่สำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ย่ำงอิสระ งดเวน้จำกกำรมีส่วนรว่มในกำรประชมุพิจำรณำ
ในวำระนัน้ 

 
 
หลักปฏิบัติ 6.4 

คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดูแลใหม้ีกำรจัดท ำนโยบำยและแนวปฏิบัติดำ้นกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชั่นที่ชัดเจนและ
ส่ือสำรในทุกระดับขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อใหเ้กิดกำรน ำไปปฏิบัติ ไดจ้ริง รวมถึงกำรสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
ปลกูฝังใหพ้นกังำนทกุคนปฏิบตัิตำมกฎหมำย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.4.1  คณะกรรมกำรบริษัทจะจัดใหม้ีโครงกำรหรือแนวทำงในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต กำรคอรร์ปัชัน รวมถึ งกำร
สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงำนทุกคนปฏิบัติตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับที่
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เก่ียวขอ้ง 
 
หลักปฏิบัติ 6.5 

คณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำกบัดแูลใหบ้รษิัทมีกลไกในกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนและกำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรชีเ้บำะแส 
6.5.1 คณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำกบัดแูลใหม้ีกลไกและกระบวนกำรจดักำร ขอ้รอ้งเรียนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย และดแูล

ใหม้ีกำรจดัช่องทำงเพื่อกำรรบัขอ้รอ้งเรียนท่ีมีควำมสะดวกและมีมำกกว่ำหน่ึงช่องทำง 
6.5.2 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลใหม้ีนโยบำยและแนวทำงที่ชดัเจนในกรณีที่มีกำรชีเ้บำะแส โดยจะก ำหนดใหม้ี

ช่องทำงในกำรแจง้เบำะแสผ่ำนกรรมกำรอิสระ หรือ กรรมกำรตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งมีกระบวนกำร
ตรวจสอบขอ้มลู กำรด ำเนินกำร และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 

6.5.3 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลใหม้ีมำตรกำรคุม้ครองที่เหมำะสมแก่ผูแ้จง้เบำะแสที่แจง้เบำะแสดว้ยเจตนำ
สจุรติ 

 
หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 
หลักปฏิบัติ 7.1 

คณะกรรมกำรบริษัทจะรับผิดชอบในกำรดูแลใหร้ะบบกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคัญ
ต่ำงๆ ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ ์มำตรฐำน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 

7.1.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้บุคลำกรที่เก่ียวขอ้งกับกำรจัดท ำและเปิดเผยขอ้มูล มีควำมรู ้ทักษะ และ
ประสบกำรณท์ี่เหมำะสมกบัหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ และมีจ ำนวนเพียงพอ โดยบคุลำกรดงักล่ำวหมำยรวมถึง
ผูบ้ริหำรสูงสุดสำยงำนบัญชีและกำรเงิน ผูจ้ัดท ำบัญชี ผูต้รวจสอบภำยใน เลขำนุกำรบริษัท และนกัลงทุน
สมัพนัธ ์

7.1.2 ในกำรใหค้วำมเห็นชอบกำรเปิดเผยขอ้มลู ใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทค ำนึงถงึปัจจยัที่เก่ียวขอ้งโดยในกรณีที่เป็น
รำยงำนทำงกำรเงิน จะพิจำรณำปัจจยัอย่ำงนอ้ยดงัต่อไปนีด้ว้ย 

1) ผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยใน 
2) ควำมเห็นของผูส้อบบญัชีในรำยงำนทำงกำรเงิน และขอ้สงัเกตของผู้สอบบญัชีเก่ียวกับระบบควบคุม

ภำยใน รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีผ่ำนกำรส่ือสำรในช่องทำงอื่นๆ (ถำ้มี) 
3) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
4) ควำมสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เป้ำหมำยหลกั กลยทุธแ์ละนโยบำยของบรษิัท 

7.1.3 คณะกรรมกำรบรษิัทจะดูแลใหก้ำรเปิดเผยขอ้มลู ซึ่งรวมถึงงบกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี แบบ 56-1 สะทอ้น
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจัดท ำค ำอธิบำยและกำร
วิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิดเผย
งบกำรเงินทุกไตรมำส ทัง้นี ้เพื่อใหน้ักลงทุนไดร้บัทรำบขอ้มลูและเขำ้ใจกำรเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้กับฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทในแต่ละไตรมำสไดด้ียิ่งขึน้ นอกจำกขอ้มลูตวัเลขในงบกำรเงินเพียง
อย่ำงเดียว 

7.1.4 ในกรณีที่กำรเปิดเผยขอ้มูลรำยกำรใดเก่ียวขอ้งกับกรรมกำรบริษัทรำยใดรำยหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ กรรมกำร
บริษัทรำยนัน้จะดูแลใหก้ำรเปิดเผยในส่วนของตนมีควำมครบถว้นถูกตอ้งดว้ย เช่น ขอ้มลูผูถื้อหุน้ของกลุ่ม
ตน กำรเปิดเผยในส่วนท่ีเก่ียวเนื่องกบัสญัญำระหว่ำงผูถื้อหุน้ (Shareholders’ Agreement) ของกลุ่มตน 
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หลักปฏิบัติ 7.2 
คณะกรรมกำรบรษิัทจะติดตำมดแูลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้
7.2.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลใหฝ่้ำยจดักำรมีกำรติดตำมและประเมินฐำนะทำงกำรเงินของบรษิัท และมีกำร

รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยใหค้ณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำรร่วมกันหำทำง
แกไ้ขโดยเรว็หำกเริ่มมีสญัญำณบ่งชีถ้ึงปัญหำสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้

7.2.2 ในกำรอนุมตัิกำรท ำรำยกำรใดๆ หรือกำรเสนอควำมเห็นใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิ คณะกรรมกำรบรษิัทจะ
พิจำรณำให้มั่นใจไดว้่ำ กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่กระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินกิจกำร สภำพ
คล่องทำงกำรเงิน หรือควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้

 
หลักปฏิบัติ 7.3 

ในภำวะที่บรษิัทประสบปัญหำทำงกำรเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหำ คณะกรรมกำรบรษิัทจะพิจำรณำใหม้ั่นใจ
ไดว้่ำ บรษิัทมีแผนในกำรแกไ้ขปัญหำ หรือมีกลไกอื่นที่จะสำมำรถแกไ้ขปัญหำทำงกำรเงินได ้ทัง้นี ้ภำยใตก้ำรค ำนึงถงึสิทธิของ
ผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

7.3.1 ในกรณีที่บริษัทมีแนวโนม้ที่จะไม่สำมำรถช ำระหนีห้รือมีปัญหำทำงกำรเงิน คณะกรรมกำรบรษิัทจะติดตำม
อย่ำงใกลช้ิด และดูแลใหบ้ริษัทประกอบธุรกิจดว้ยควำมระมัดระวงั และปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกับกำร
เปิดเผยขอ้มลู 

7.3.2 คณะกรรมกำรบรษิัทจะดแูลใหบ้รษิทัก ำหนดแผนกำรแกไ้ขปัญหำทำงกำรเงนิ โดยค ำนึงถึงควำมเป็นธรรมตอ่
ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ่งรวมถึงเจำ้หนี ้ตลอดจนติดตำมกำรแกไ้ขปัญหำ โดยใหฝ่้ำยจดักำรรำยงำนสถำนะอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

7.3.3 คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำใหม้ั่นใจไดว้่ำ กำรพิจำรณำตัดสินใจใดๆ ในกำรแกไ้ขปัญหำทำงกำรเงิน
ของบรษิัทไม่ว่ำจะดว้ยวิธีกำรใดจะตอ้งเป็นไปอย่ำงสมเหตสุมผล 

 
หลักปฏิบัติ 7.4 

คณะกรรมกำรบรษิัทจะพิจำรณำจดัท ำรำยงำนควำมยั่งยืนตำมควำมเหมำะสม 
7.4.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติ

ตำมจรรยำบรรณ นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น กำรปฏิบัติต่อพนักงำนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ่ง
รวมถึงกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม และกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยค ำนึงถึงกรอบกำรรำยงำนท่ีไดร้บักำรยอมรบัในประเทศหรือในระดบัสำกล ทัง้นี ้อำจเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนประจ ำปี หรืออำจจดัท ำเป็นเล่มแยกต่ำงหำกตำมควำมเหมำะสมของบรษิัท 

7.4.2 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลใหข้อ้มลูที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่ส  ำคญัและสะทอ้นกำรปฏิบตัิที่จะน ำไปสู่กำรสรำ้ง
คณุค่ำแก่บรษิัทอย่ำงยั่งยืน 

 
หลักปฏิบัติ 7.5 

คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดูแลใหฝ่้ำยจดักำรจดัใหม้ีหน่วยงำนหรือผูร้บัผิดชอบงำนนกัลงทุนสมัพนัธท์ี่ท  ำหนำ้ที่
ในกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวิเครำะห ์ใหเ้ป็นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียมกนั และทนัเวลำ 

7.5.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะจัดให้มีนโยบำยกำรส่ือสำร (Communication Policy) และนโยบำยกำรเปิดเผย
ขอ้มูล (Disclosure Policy) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำ กำรส่ือสำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภำยนอกเป็นไป
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อย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียมกัน ทันเวลำ ใชช้่องทำงที่เหมำะสม ปกป้องขอ้มลูลบัและขอ้มลูที่มีต่อผลต่อรำคำ
หลกัทรพัย ์รวมทัง้มีกำรส่ือสำรใหเ้ขำ้ใจตรงกนัทัง้องคก์รในกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักล่ำว 

7.5.2 คณะกรรมกำรบริษัทจะจดัใหม้ีกำรก ำหนดผูท้ี่รบัผิดชอบกำรใหข้อ้มลูกับบุคคลภำยนอก โดยเป็นผูท้ี่มีควำม
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติหน้ำที่  เข้ำใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก ค่ ำนิยมและ
สำมำรถส่ือสำรกบัตลำดทนุไดเ้ป็นอย่ำงดี  

7.5.3 คณะกรรมกำรบรษิัทจะดูแลใหฝ่้ำยจดักำรก ำหนดทิศทำงและสนบัสนุนงำนดำ้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ เช่น กำร
จดัใหม้ีหลักปฏิบตัิในกำรใหข้อ้มลู นโยบำยกำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษัท รวมทัง้ก ำหนดหนำ้ที่และควำม
รับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้กำรส่ือสำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 
หลักปฏิบัติ 7.6 

คณะกรรมกำรบรษิัทจะส่งเสรมิใหม้ีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใชใ้นกำรเผยแพรข่อ้มลู 
7.6.1 นอกจำกกำรเผยแพร่ขอ้มูลตำมเกณฑท์ี่ก ำหนดและผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

คณะกรรมกำรบรษิัทจะพิจำรณำใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ผ่ำนช่องทำงอื่นดว้ย 
เช่น เว็บไซตข์องบรษิัท โดยกระท ำอย่ำงสม ่ำเสมอ พรอ้มทัง้น ำเสนอขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนั 
ทัง้นี ้บรษิัทจะเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงนอ้ยดงัต่อไปนีบ้นเว็บไซตข์องบรษิัท 

1) วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบรษิัท 
2) ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบรษิัท 
3) รำยชื่อคณะกรรมกำรบรษิัท และผูบ้รหิำร 
4) งบกำรเงินและรำยงำนเก่ียวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนทั้งฉบับปัจจุบัน และของปีก่อน

หนำ้ 
5) แบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำปี ท่ีสำมำรถใหด้ำวนโ์หลดได ้
6) ขอ้มลูหรือเอกสำรอื่นใดที่บรษิัทน ำเสนอต่อนกัวิเครำะห ์ผูจ้ดักำรกองทนุ หรือ ส่ือต่ำงๆ 
7) โครงสรำ้งกำรถือหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 
8) โครงสรำ้งกลุ่มบรษิัท รวมถึงบรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม และบรษิัทรว่มคำ้  
9) กลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มที่ถือหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้

ทัง้หมดและมีสิทธิออกเสียง 
10) กำรถือหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มของกรรมกำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูบ้รหิำรระดบัสงู 
11) หนงัสือเชิญประชมุสำมญัและวิสำมญัผูถื้อหุน้ 
12) นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษิัท  
13) นโยบำยกำรบรหิำรควำมเส่ียง รวมถึงวิธีกำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้นต่ำงๆ 
14) กฎบัตร หรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติ วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริษัท

รวมถึงเรื่องที่ตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
15) กฎบตัร หรือหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ คณุสมบตัิ วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
16) ขอ้มลูติดต่อหน่วยงำน หรือบุคคลที่รบัผิดชอบงำนนกัลงทนุสมัพนัธ ์เช่น ชื่อบคุคลท่ีสำมำรถใหข้อ้มลู

ได ้หมำยเลขโทรศพัท ์
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หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
หลักปฏิบัติ 8.1 

คณะกรรมกำรบรษิัทจะดแูลใหม้ั่นใจว่ำ ผูถื้อหุน้มีส่วนรว่มในกำรตดัสินใจในเรื่องส ำคญัของบรษิัท 
8.1.1 คณะกรรมกำรบรษิัทจะดแูลใหเ้รื่องส ำคญั ทัง้ประเด็นที่ก ำหนดในกฎหมำยและประเด็นที่อำจมีผลกระทบต่อ

ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำและ/หรือกำรอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องส ำคัญ
ดงักล่ำวถกูบรรจเุป็นวำระกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

8.1.2 คณะกรรมกำรบรษิัทจะสนบัสนนุกำรมีส่วนรว่มของผูถื้อหุน้ เช่น 
1)กำรก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหนำ้ก่อนวนัประชมุผู้

ถือหุน้ โดยคณะกรรมกำรบรษิัทจะพิจำรณำบรรจเุรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอเป็นวำระกำรประชุม ซึ่งหำกกรณี
คณะกรรมกำรบรษิัทปฏิเสธเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอบรรจเุป็นวำระ คณะกรรมกำรบรษิัทตอ้งแจง้เหตผุลใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบ 

2) หลกัเกณฑก์ำรใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิัทจะดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่ำวใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ 

8.1.3 คณะกรรมกำรบรษิัทจะดูแลใหห้นงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้มีขอ้มลูที่ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อกำรใช้
สิทธิของผูถื้อหุน้ 

8.1.4 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลใหม้ีกำรส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มเอกสำรที่เก่ียวขอ้ง และเผยแพรบ่น 
website ของบรษิัทอย่ำงนอ้ย 14 วนัก่อนวนัประชมุ  

8.1.5 คณะกรรมกำรบรษิัทจะเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค ำถำมล่วงหนำ้ก่อนวนัประชมุ โดยก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรส่ง
ค ำถำมล่วงหนำ้ และเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักล่ำวไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทดว้ย 

8.1.6 หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้และเอกสำรที่เก่ียวขอ้งจะถกูจดัท ำเป็นภำษำองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พรอ้มกับ
ฉบบัภำษำไทย  
ทัง้นี ้หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ยขอ้ควำมดงัต่อไปนี ้

1) วนั เวลำ และสถำนท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ 
2) วำระกำรประชมุ โดยระบุว่ำ เป็นวำระเพื่อทรำบหรือเพื่ออนมุตัิ รวมทัง้แบ่งเป็นเรื่องๆ อย่ำงชดัเจน เช่น 

ในวำระที่เก่ียวกับกรรมกำรบริษัท ไดแ้ยกเรื่องกำรเลือกตัง้กรรมกำรบริษัทและกำรอนุมตัิค่ำตอบแทน
กรรมกำรบรษิัทเป็นแต่ละวำระ 

3) วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล และควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในแต่ละวำระกำรประชุมที่เสนอซึ่ง
รวมถึง 
(ก) วำระอนุมัติจ่ำยปันผล – นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล อัตรำเงินปันผลที่เสนอจ่ำยพรอ้มทัง้เหตุผล

และขอ้มลูประกอบ ในกรณีที่เสนอใหง้ดจ่ำยปันผล ใหอ้ธิบำยเหตผุลและขอ้มลูประกอบ 
(ข) วำระแต่งตัง้กรรมกำรบริษัท – ระบุชื่อ อำยุ ประวัติกำรศึกษำและกำรท ำงำน จ ำนวนบริษัทจด

ทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำ ประเภท
ของกรรมกำรท่ีเสนอ และในกรณีที่เป็นกำรเสนอชื่อกรรมกำรเดิมกลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอีกครัง้
ใหร้ะบขุอ้มลูกำรเขำ้รว่มประชมุปีที่ผ่ำนมำ และวนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัท 

(ค) วำระอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท – นโยบำยและหลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรแต่ละต ำแหน่ง และค่ำตอบแทนกรรมกำรทุกรูปแบบทัง้ที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์
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อื่นๆ 
(ง) วำระแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี – ชื่อผูส้อบบญัชี บริษัทท่ีสงักัด ประสบกำรณท์ ำงำน ควำมเป็นอิสระของ

ผูส้อบบญัชี ค่ำสอบบญัชีและค่ำบรกิำรอื่น 
4) หนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่กระทรวงพำณิชยก์ ำหนด 
5) ขอ้มูลประกอบกำรประชุมอื่นๆ เช่น ขัน้ตอนกำรออกเสียงลงคะแนน กำรนบัและแจง้ผลคะแนนเสียง 

สิทธิของหุน้แต่ละประเภทในกำรลงคะแนนเสียง ขอ้มลูของกรรมกำรอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผูร้บัมอบ
ฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ เอกสำรที่ผูถื้อหุน้ตอ้งแสดงก่อนเขำ้ประชมุเอกสำรประกอบกำรมอบฉนัทะ และแผน
ที่ของสถำนท่ีจดัประชมุ เป็นตน้ 

 
หลักปฏิบัติ 8.2 

คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้กำรด ำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยคว ำมเรียบร้อย โปร่งใส มี
ประสิทธิภำพ และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถใชสิ้ทธิของตน 

8.2.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำหนดวนั เวลำ และสถำนที่ประชมุ โดยค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรเขำ้รว่มประชุม
ของผูถื้อหุน้ เช่น ช่วงเวลำกำรประชมุที่เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรอภิปรำย สถำนท่ีจดัประชมุที่สะดวกต่อ
กำรเดินทำง เป็นตน้ 

8.2.2 คณะกรรมกำรบรษิัทจะดูแลไม่ใหม้ีกำรกระท ำใดๆ ท่ีเป็นกำรจ ำกดัโอกำสกำรเขำ้ประชมุหรือสรำ้งภำระใหผู้้
ถือหุน้จนเกินควร เช่น ไม่ก ำหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งน ำเอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงตนเกินกว่ำ
ที่ก ำหนดไวใ้นแนวทำงปฏิบตัิของหน่วยงำนก ำกับดแูลที่เก่ียวขอ้ง 

8.2.3 คณะกรรมกำรบรษิัทจะส่งเสรมิกำรน ำเทคโนโลยีมำใชก้บักำรประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้กำรลงทะเบียนผูถื้อหุน้ กำร
นบัคะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรประชมุสำมำรถกระท ำไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง แม่นย ำ 

8.2.4 ประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นประธำนที่ประชุมผูถื้อหุน้ มีหนำ้ที่ ดูแลใหก้ำรประชุมใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษัท จดัสรรเวลำส ำหรบัแต่ละวำระกำรประชมุที่ก ำหนดไวใ้นหนงัสือ 
นดัประชุมอย่ำงเหมำะสม และเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้แสดงควำมเห็นและตัง้ค ำนึงถำมต่อที่ประชุมในเรื่องที่
เก่ียวขอ้งกบับรษิัท  

8.2.5 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถร่วมตดัสินใจในเรื่องส ำคญัได ้กรรมกำรบรษิัทในฐำนะผูเ้ขำ้รว่มประชมุและในฐำนะผู้
ถือหุน้ไม่สนบัสนุนกำรเพิ่มวำระกำรประชมุที่ไม่ไดแ้จง้เป็นกำรล่วงหนำ้โดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระส ำคญั
ที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลำในกำรศกึษำขอ้มลูก่อนตดัสินใจ 

8.2.6 สนบัสนุนใหก้รรมกำรบรษิัททกุคนและผูบ้รหิำรที่เก่ียวขอ้งเขำ้รว่มกำรประชมุ เพื่อผูถื้อหุ้นสำมำรถซกัถำมใน
ประเด็นต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้

8.2.7 ก่อนเริ่มกำรประชุม ใหบ้ริษัทแจง้ผูถื้อหุน้ใหท้รำบถึงจ ำนวนและสัดส่วนของผูถื้อหุน้ที่เขำ้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองและของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ วิธีกำรประชมุ กำรลงคะแนนเสียงและกำรนบัคะแนนเสียง 

8.2.8 ในกรณีที่วำระใดมีหลำยรำยกำร ประธำนที่ประชุมจะจดัใหม้ีกำรลงมติแยกในแต่ละรำยกำรเช่น ผูถื้อหุน้ใช้
สิทธิในกำรแต่งตัง้กรรมกำรบรษิัทเป็นรำยบคุคลในวำระกำรแต่งตัง้กรรมกำรบรษิัท 

8.2.9 คณะกรรมกำรบริษัทจะสนบัสนุนให้มีกำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวำระที่ส  ำคัญ และส่งเสริมใหม้ีบุคคลที่
เป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชมุ และเปิดเผยผลกำรลงคะแนนที่เห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละวำระใหท้ี่ประชมุทรำบพรอ้มทัง้บนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชมุ 
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หลักปฏิบัติ 8.3 

คณะกรรมกำรบรษิัทจะดแูลใหก้ำรเปิดเผยมติที่ประชมุและกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่ำงถกูตอ้ง
และครบถว้น 

8.3.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลใหบ้ริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มผลกำรลงคะแนนเสียงภำยในวนัท ำ
กำรถดัไป ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบนเว็บไซตข์องบรษิัท 

8.3.2 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลใหก้ำรจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยภำยใน 14 วนันบัจำกวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

8.3.3 คณะกรรมกำรบรษิัทจะดแูลใหม้ีรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ไดบ้นัทึกขอ้มลูอย่ำงนอ้ยดงัต่อไปนี  ้
1) รำยชื่อกรรมกำรบรษิัทและผูบ้รหิำรที่เขำ้ประชมุ และสดัส่วนกรรมกำรบรษิัทท่ีเขำ้รว่มกำรประชมุไม่เข้ำ

รว่มกำรประชมุ 
2) วิธีกำรลงคะแนนและนบัคะแนน มติที่ประชมุ และผลกำรลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และ งดออก

เสียง) ของแต่ละวำระ 
3) ประเด็นค ำถำมและค ำตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ชื่อ-นำมสกลุของผูถ้ำมและผูต้อบ 

 
ทัง้นี ้ คณะกรรมกำรบรษิัทจะจดัใหม้ีกำรทบทวนและปรบัปรุงนโยบำยกำรก ำกับดแูลกจิกำรท่ีดีทกุปีเพื่อใหเ้หมำะสม

กบัสภำพกำรณท์ี่เปล่ียนแปลงไป รวมถงึกำรใหค้วำมส ำคญัในกำรน ำไปปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุภำคส่วนอย่ำงเป็นธรรม เทำ่
เทียมกนั มคีวำมโปรง่ใส และเสนอขอ้มลูอย่ำงถกูตอ้งเพียงพอ 

 
11.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

11.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2564 มจี ำนวนทัง้สิน้ 4 ท่ำน ซึ่งประกอบดว้ย 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

นำยวฒุ ิ มีช่วย ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ดร. อภิวตัน ์ พลสยม กรรมกำรตรวจสอบ 

นำยณรงค ์ เดชำธนำรุจิกร* กรรมกำรตรวจสอบ 

นำยทว ี มีเงิน กรรมกำรตรวจสอบ 
หมำยเหต ุ : *นำยณรงค ์ เดชำธนำรุจกิรเป็นกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรูค้วำมสำมำรถเพยีงพอท่ีจะสำมำรถท ำ

หนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได ้ โดยส ำเรจ็กำรศกึษำ ระดบัปรญิญำโท สำขำบญัชี  
โดยมีนำยก ำธร ฉิมพำลี ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. สอบทำนใหบ้รษิัทมีรำยงำนทำงกำรเงิน (รำยไตรมำสและประจ ำปี) ที่ถกูตอ้งและเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งของ

บรษิัทอย่ำงเพียงพอก่อนเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษิัท 
2. สอบทำนใหบ้รษิัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal audit) 

ที่เหมำะสม เพียงพอ และมปีระสิทธิภำพ รวมทัง้พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
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ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลิกจำ้งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือ
หน่วยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนใหบ้รษิัทมีระบบกำรประเมินควำมเส่ียง กำรบรหิำรควำมเส่ียงที่เหมำะสมเพยีงพอ และมีประสิทธิภำพ 
4. สอบทำนใหบ้รษิัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยข์อ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์

และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
5. พิจำรณำคดัเลือกเพื่อเสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มีควำมเป็นอิสระและก ำหนดคำ่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิัท 

ประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชเีก่ียวกบัวตัถปุระสงคใ์นกำรด ำเนินงำนตรวจสอบ ขอบเขต แนวทำง แผนงำน และ
ปัญหำที่พบระหว่ำงกำรตรวจสอบ และประเด็นที่ผูส้อบบญัชีเห็นว่ำเป็นสำระส ำคญั รวมทัง้เขำ้ประชมุกบัผูส้อบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชุมดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์หม้ีควำมถกูตอ้งและครบถว้น 
ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูในกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวอยำ่ง
ถกูตอ้งครบถว้น ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิทั 

7. จดัท ำรำยงำนผลกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิัท 
ซึ่งรำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยขอ้มลูดงัต่อไปนี ้
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบรษิัท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษิัท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัย ์หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิัท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
- ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
- จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้รว่มประชมุของคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
- ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎบตัร (charter)  
- รำยกำรอื่นท่ีเห็นวำ่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทรำบภำยใตข้อบเขตหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบท่ีไดร้บั

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
8. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมวรรคหนึง่ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรบัผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบรษิัทโดยตรง และ
คณะกรรมกำรของบรษิัทยงัคงมีควำมรบัผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบรษิัทต่อบคุคลภำยนอก 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ที่สอดส่องดแูล ฝ่ำยจดักำรมีหนำ้ที่รบัผิดชอบต่อกำรจดัเตรยีมงบกำรเงินของบรษิทั 
และผูส้อบบญัชีภำยนอกมีหนำ้ที่ตรวจสอบงบกำรเงินดงักล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทรบัทรำบ
รว่มกนัว่ำ ฝ่ำยจดักำร ผูต้รวจสอบภำยใน และผูส้อบบญัชีภำยนอกมีทรพัยำกรและเวลำ ตลอดจนขอ้มลูควำมรูเ้รื่องบญัชี กำร
ตรวจสอบ ระบบควบคมุภำยใน และกระบวนกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบรษิัทมำกกว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบ ฉะนัน้
บทบำทกำรสอดส่องดแูลของคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่ไดใ้หป้ระกนัเป็นพิเศษในงบกำรเงิน และขอ้มลูกำรเงินท่ีบรษิทั
น ำเสนอใหก้บัผูถื้อหุน้และบุคคลอื่นๆ 
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คณะกรรมกำรบรษิัทมีอ ำนำจในกำรแกไ้ข เปล่ียนแปลง นยิำม คณุสมบตัิ ขอบเขต อ ำนำจหนำ้ที่ และควำม
รบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัยฯ์ คณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ และ/หรือ บทบญัญัติของกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

11.2.2 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบรหิำร ณ วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 5 ท่ำน ซึ่งประกอบดว้ย 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

นำยฐกร รตันกมลพร ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

นำงสำวภรกำนต ์ รตันกมลพร กรรมกำรบรหิำร 

นำยชยัทดั กลุโชควณิช กรรมกำรบรหิำร 

นำยชยัยทุธ เอียดแกว้ กรรมกำรบรหิำร 

นำงสำวมทัณำ วิเชยีรแกว้มณี กรรมกำรบรหิำร 

ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรหิำร 
1. จดักำรบรษิัทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบั มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ มติคณะกรรมกำรบรษิัท 

ดว้ยควำมสจุรติ ระมดัระวงั และรกัษำผลประโยชนข์องบรษิัท โดยจดัใหม้ีกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำรอย่ำง
นอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ 

2. มีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรในเรื่องดงัต่อไปนีต้ำมควำมจ ำเป็นในกำรประกอบกิจกำร โดยตอ้งน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บรษิัท เพื่อกำรอนมุตัิหรือใหค้วำมเห็นชอบ 

1. นโยบำย เป้ำหมำย และแผนงำนประจ ำปีของบรษิัท 
2. งบประมำณประจ ำปีของบรษิัท 
3. แนวทำง นโยบำย และเปำ้หมำยกำรลงทนุ เพื่อเป็นกรอบกำรด ำเนินกำรใหฝ่้ำยจดักำรน ำไปถือปฏิบตัิใน    

กำรปฏิบตัิงำน 
4. โครงสรำ้งอตัรำคำ่จำ้ง สวสัดกิำรของพนักงำน เพื่อตอบแทนกำรท ำงำนใหก้บัพนกังำนอย่ำงเหมำะสม 

3. ด ำเนินกำรตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
4. มีอ ำนำจจำ้ง แต่งตัง้ โยกยำ้ย ปลดออก เลิกจำ้ง ก ำหนดอตัรำคำ่จำ้ง ใหบ้ ำเหน็จรำงวลั ปรบัขึน้เงินเดือน 

ค่ำตอบแทน เงินโบนสั ของพนกังำนทัง้หมดของบรษิัทตัง้แตต่  ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรลงไป 
5. มีอ ำนำจในกำรอนมุตัิกำรเปิดบญัชีเงินฝำก และบรหิำรบญัชีเงนิฝำก กบัธนำคำรทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ

โดยพิจำรณำใหเ้หมำะสมกบักำรบรหิำรเงินในภำพรวม  
6. มีอ ำนำจหนำ้ที่กระท ำเก่ียวกบัเรือ่งดงัต่อไปนีภ้ำยในขอบเขตที่ไดก้ ำหนดไวเ้ป็นเรื่องๆ ตำมรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

1) ควบคมุและก ำหนดแนวทำงกำรบรหิำรกำรลงทนุประกอบธุรกิจอืน่ของบรษิัทภำยในขอบเขตที่
คณะกรรมกำรมอบหมำย และใหเ้ป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

2) มีอ ำนำจออกค ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บนัทึก เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิงำนเป็นไปตำมนโยบำยและผลประโยชน์
ของบรษิัท และเพื่อรกัษำระเบียบวินยักำรท ำงำนภำยในองคก์ร 
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3) มีอ ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิัทต่อบคุคลภำยนอกในกจิกำรท่ีเก่ียวขอ้งและเป็น
ประโยชนต์่อบรษิัท 

4)  อนมุตัิกำรแต่งตัง้ที่ปรกึษำดำ้นตำ่งๆ ท่ีจ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินงำน 
5)  ปฏิบตัิหนำ้ที่อื่นๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นครำวๆไป 
6) อ ำนำจอนมุตัิอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกนีใ้หเ้ป็นไปตำมขอบเขตอ ำนำจกำรอนมุตัิ ที่ไดร้บักำรอนมุตัใินกำร

ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 2/2559 และที่มีกำรแกไ้ขเพิม่เติม 
 

11.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ณ วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2564 มจี ำนวนทัง้สิน้ 3  ท่ำน ซึ่ง
ประกอบดว้ย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
นำยวฒุ ิ มีช่วย    ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
นำยชยัทดั กลุโชควณิช คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
นำยทวี มีเงิน คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบ 

ดำ้นกำรสรรหำ 
1)     ก ำหนดหลกัเกณฑ ์ และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบรษิัท และกรรมกำรชดุย่อย โดยพิจำรณำ

ควำมเหมำะสมของจ ำนวน โครงสรำ้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร ก ำหนดคณุสมบตัิของ

กรรมกำรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2)     พิจำรณำสรรหำ คดัเลือก และเสนอบคุคลที่เหมำะสมใหด้ ำรงต ำแหน่งแทนกรรมกำรบริษัทท่ีครบวำระ 

และ/หรือ เมื่อมีต  ำแหน่งวำ่งลง และ/หรือแต่งตัง้เพิ่ม 

3)    พิจำรณำสรรหำ และคดัเลือกผูบ้รหิำรของบรษิัท โดยเฉพำะต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร หรือประธำน

เจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

4)     ปฏิบตัิกำรอื่นใดเก่ียวกบักำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย 

ดำ้นกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
1)    จดัท ำหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษิัท กรรมกำรชดุย่อย 

และผูบ้รหิำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่

กรณี 

2)    ก ำหนดค่ำตอบแทนที่จ ำเป็นและเหมำะสมทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใชต่วัเงินของคณะกรรมกำรบรษิัทเป็น

รำยบคุคล โดยกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำร และผูบ้รหิำรของบรษิัท ใหพ้ิจำรณำควำม

เหมำะสมกบัภำระหนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบ ผลงำน และเปรียบเทียบกบับรษิัทในธุรกิจที่คลำ้ยคลงึกนั 
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และประโยชนท์ี่คำดวำ่จะไดร้บัจำกกรรมกำร และผูบ้รหิำรของบรษิัท เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิัท

พิจำรณำ และน ำเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมกำรเพื่อขออนมุตัิ 

3)     รบัผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบรษิัท และมีหนำ้ที่ใหค้  ำชีแ้จง ตอบค ำถำมเรื่องค่ำตอบแทนของกรรมกำร 

กรรมกำรชดุย่อย และผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิัทในที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

4)    รำยงำนนโยบำย หลกักำร/เหตผุลของกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร ตำมขอ้ก ำหนด

ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (56-1) และ

รำยงำนประจ ำปีของบรษิัท 

5)     ปฏิบตัิกำรอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบักำรก ำหนดคำ่ตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย 

โดยฝ่ำยบรหิำร และหน่วยงำนต่ำงๆ จะตอ้งรำยงำน หรือน ำเสนอขอ้มลูและเอกสำรที่เก่ียวขอ้งตอ่
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนใหบ้รรลตุำมหนำ้ที่ที่ไดร้บัมอบหมำย 

 
11.3 องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการ 

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  ซึ่งบุคคลที่ไดร้บักำรแต่งตั้งให้ด  ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทเป็นบุคคลที่มีคุณสมบตัิครบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน พ.ศ. 2535 
และตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ที่ออกใหม่ 
ฉบับลงวันที่ 30 กันยำยน 2559 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ทุกประกำร คณะกรรมกำรต่ำงๆ ของบริษัทมีรำยชื่อและ
ขอบเขตอ ำนำจดงัต่อไปนี ้  

องคป์ระกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรบรษิัท 

 ส ำหรบักำรคดัเลือกบุคคลที่จะเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบรษิัท กำรสรรหำกรรมกำรเป็นหนำ้ที่และควำม
รบัผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งจะพิจำรณำคดัเลือกตำมเกณฑค์ุณสมบัติตำมมำตรำ 68 
แห่งพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี่
เก่ียวขอ้ง นอกจำกนีย้งัพิจำรณำคดัเลือกกรรมกำรจำกผูท้รงคณุวฒุิที่มีพืน้ฐำนและควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยด้ำนซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัท ในกำรใหค้  ำแนะน ำ ขอ้คิดเห็นในเรื่องต่ำงๆ ในมุมมองของผูท้ี่มีประสบกำรณต์รง มีภำวะ
ผูน้  ำ วิสยัทศันก์วำ้งไกล มีคณุธรรมและจรยิธรรม มีประวตัิกำรท ำงำนท่ีโปรง่ใส และมีควำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงเป็นอิสระ จำกนัน้จึงน ำรำยชื่อเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ 

 ในกำรเลือกตัง้คณะกรรมกำรของบรษิัท จะกระท ำโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงัต่อไปนี ้
1. คณะกรรมกำรของบรษิัทประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงนอ้ย 5 คน และกรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่กึ่งหน่ึงของจ ำนวน

กรรมกำรทัง้หมด ตอ้งมถีิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร กำรแต่งตัง้กรรมกำรนัน้ ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตัง้
กรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงันี ้

1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทำ่กบัหนึ่งหุน้ต่อหนึง่เสียง 
2) ในกำรเลือกกรรมกำร อำจใชว้ธีิออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบคุคล ครำวละคนหรือครำว

ละหลำยคน ตำมแต่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละครัง้ผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ย
คะแนนท่ีมีตำมขอ้ 1.1 ทัง้หมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
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3) กำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมกำรใหใ้ชเ้สียงขำ้งมำก บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบั
ลงมำ เป็นผูไ้ดร้บักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร เทำ่จ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใน
กรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมี
หรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงชีข้ำด 

2. คณะกรรมกำรบรษิัทตอ้งมกีรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 3 ของคณะกรรมกำรทัง้หมด และมจี ำนวนไม่ต ่ำกวำ่ 
3 คน ซึง่กรรมกำรอิสระถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจ ำนวนทนุจดทะเบยีนที่ออกและเรยีกช ำระแลว้ของบรษิทั 
และบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งโดยรวมหุน้ที่ถือโดยบุคคลที่เก่ียวขอ้งดว้ย และใหม้ีคุณสมบตัิตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 39/2559 เรือ่งกำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 30 
กนัยำยน 2559 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

3. ในกำรประชมุผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งหน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรท่ีมี
อยู่ทัง้หมด ถำ้จ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมสว่นไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่ง
ในสำม กรรมกำรท่ีจะออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิัทนัน้ ใหใ้ชว้ิธีจบัสลำกหรือ
ตกลงกนัในคณะกรรมกำรว่ำผูใ้ดจะออก และปีต่อๆไป ใหก้รรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสดุเป็นผูอ้อกจำก
ต ำแหน่ง กรรมกำรซึ่งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระในขอ้นีอ้ำจไดร้บัเลือกตัง้กลบัเป็นกรรมกำรใหม่ได ้

4. ในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะมีเหตอุื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรเลือกบคุคลซึ่ง
มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบรษิัทมหำชนจ ำกดัเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำร
ประชมุคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระกรรมกำรจะเหลือนอ้ยกวำ่สองเดือน โดยบคุคลซึง่เขำ้เป็นกรรมกำร
ดงักล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเทำ่วำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ีตนแทน โดยมติดงักล่ำวของ
คณะกรรมกำรจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรท่ีเหลืออยู่ 

5. ที่ประชมุผูถื้อหุน้อำจลงมติใหก้รรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได ้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวำ่กึง่หน่ึง
ของจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

 องคป์ระกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรอิสระ และคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 3  คน โดยมีวำระอยูใ่นต ำแหน่งครำวละ 3 ปี บรษิัท
มีนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ โดยจะตอ้งมคีณุสมบตัิดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึง่ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผู้
ถือหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนรว่มบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือบริษัทย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ
ของผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปีก่อนไดร้บั
กำรแตง่ตัง้ 

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีควำมสมัพนัธท์ำงโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น บิดำมำรดำ คู่
สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี  ำนำจควบคมุ หรือบุคคลที่จะ
ไดร้บักำรเสนอชื่อเป็นผูบ้รหิำรหรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับรษิัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุของบรษิัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น
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หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของผูท้ี่มีควำมส ำคญัทำงธุรกิจกบับรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิัท
ย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่ไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่ว
มำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปีก่อนไดร้บักำรแตง่ตัง้ ทัง้นี ้ ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจใหร้วมถึงรำยกำรประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 28/2551 เรื่องกำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม ่

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึง่มีผูส้อบ
บญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม  ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทสงักัดอยู ่
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมีสกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนไดร้บักำรแตง่ตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่รวมถึงกำรใหบ้รกิำรท่ีปรกึษำกฎหมำยหรือที่ปรกึษำทำงกำรเงนิ 
ซึ่งไดร้บัคำ่บรกิำรเกินกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ
ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชีพ
นัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผู้
ที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัท 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดยีวกนั และเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักับกจิกำรของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย หรือไม่
เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนรว่มกำรบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำที่รบั
เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกินกว่ำรอ้ยละหนึง่ของจ ำนวนหุน้ท่ีมสิีทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกันและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักับกิจกำรของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัท 
10. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกจิกรรมของบรษิัท บรษิัทใหญ่ 

บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท 
11. ไม่เป็นกรรมกำรของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยล ำดบัเดียวกนั เฉพำะที่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน

ตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

นอกจำกนีก้รรมกำรอิสระท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงนอ้ย 1 คน จะตอ้งเป็นบคุคลที่มีควำมรูแ้ละ
ประสบกำรณด์ำ้นกำรบญัชีหรือกำรเงินเพียงพอ ที่จะสำมำรถท ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได ้
รวมทัง้ บรษิัทจะพจิำรณำคณุสมบตัิในดำ้นอื่นๆ ประกอบดว้ย เช่น ประสบกำรณใ์นธุรกิจ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงที่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ควำมมจีรยิธรรม เป็นตน้ 

 หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรแตง่ตัง้กรรมกำรบรษิัท โดย
กรรมกำรตรวจสอบซึ่งพน้จำกวำระอำจไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหก้ลบัมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได ้ ในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ
ว่ำงลงเพรำะมเีหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทแตง่ตัง้บคุคลซึ่งมคีณุสมบตัิครบถว้นเป็น
กรรมกำรตรวจสอบเพื่อใหเ้ป็นกรรมกำรตรวจสอบมจี ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนด โดยบคุคลที่เป็นกรรมกำร
ตรวจสอบแทนจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนทดแทน และบรษิัทตอ้ง
แจง้ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทนัทีที่กรรมกำรตรวจสอบลำออกหรือถกูใหอ้อกก่อนครบวำระ 

 

องคป์ระกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรบรหิำร  
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 คณะกรรมกำรบรหิำร ประกอบดว้ยกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 4 คน และตอ้งด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบรษิัทไม่นอ้ยกว่ำ 
3 คน โดยกำรแต่งตัง้กรรมกำรบรหิำรนัน้ ใหผู้ป้ระชมุคณะกรรมกำรบรษิัทเป็นผูเ้ลือกตัง้ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงันี ้

1. ในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรบรหิำรว่ำงลง ใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทเลือกบคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิเหมำะสม และไม่มี
ลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบรษิัทมหำชนจ ำกดัเขำ้เป็นกรรมกำรบรหิำรแทนในกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบรหิำรครำวถดัไป โดยมติดงักล่ำวของคณะกรรมกำรบรษิัทจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรบรษิัท 

2. ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท อำจลงมติใหก้รรมกำรบรหิำรคนใดออกจำกต ำแหน่งไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรบรษิัทที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

3. ใหก้รรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระยงัคงตอ้งอยู่รกัษำกำรในต ำแหน่งเพื่อด ำเนินกจิกำรของบรษิัทต่อไป
เพียงเท่ำที่จ  ำเป็นจนกว่ำจะมีกรรมกำรคนใหมเ่ขำ้รบัหนำ้ที่ 

 

  องคป์ระกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 

  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะตอ้งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัทฯ โดยประกอบดว้ย
กรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน และควรประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระและกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้รหิำรโดยส่วนใหญ่ ทัง้นีใ้ห้
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ แตง่ตัง้กรรมกำรอิสระท่ีเป็นสมำชิกของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ขึน้เป็นประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 
11.4 การพิจารณาสรรหาและแต่งตงัผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
  ในกำรพิจำรณำสรรหำและแตง่ตัง้ผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิัทบรษิทัมีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน พิจำรณำสรรหำ คดัเลือก และเสนอบคุคลที่เหมำะสมใหด้ ำรงต ำแหน่งแทนกรรมกำรบรษิัทท่ีครบวำระ และ/หรือ 
เมื่อมตี  ำแหน่งวำ่งลง และ/หรอืแต่งตัง้เพิม่ โดยจะท ำกำรพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ เพื่อน ำเสนออนมุตักิำรแต่งตัง้ต่อ
คณะกรรมกำรบรษิัท หรือตำมอ ำนำจอนมุตัิกำรแต่งตัง้ส ำหรบัต ำแหน่งนัน้ๆต่อไป 
 
11.5 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

บรษิัทมีนโยบำยกำรลงทนุและบรหิำรงำนในบรษิัทย่อยและบรษิทัรว่ม โดยจะลงทนุในธุรกจิที่มีควำมเก่ียวเนื่อง 
ใกลเ้คยีง หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละสนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท เพื่อเสรมิสรำ้งควำมมั่นคง และผลกำรด ำเนินงำน
ของบรษิัท ทัง้นี ้บรษิัทจะพิจำรณำสดัส่วนกำรลงทนุ ก ำไรที่คำดว่ำจะไดร้บั ควำมเส่ียงที่อำจจะเกิดขึน้ และสถำนะทำงกำรเงิน
ของบรษิัท ก่อนกำรตดัสินใจลงทนุในโครงกำรตำ่งๆ โดยกำรอนมุตัิกำรลงทนุดงักล่ำวจะตอ้งไดร้บัจำกกำรพิจำรณำจำกที่
ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ตำมขอบเขตอ ำนำจกำรอนมุตัิที่ก ำหนด 

นอกจำกนี ้ ในกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มนัน้ บรษิัทจะพิจำรณำสง่ตวัแทนของบรษิัท
ซึ่งมคีณุสมบตัิและประสบกำรณท์ี่เหมำะสมกบัธุรกจิที่บรษิัทเขำ้ลงทนุเขำ้เป็นกรรมกำรในบรษิัทยอ่ยและบรษิัทรว่มของบรษิัท
ดงักล่ำว โดยตวัแทนดงักล่ำวอำจเป็นประธำนกรรมกำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร กรรมกำร ผูบ้รหิำรระดบัสงู หรือบคุคลใด ๆ 
ของบรษิัทท่ีปรำศจำกผลประโยชนข์ดัแยง้กบัธุรกิจของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มเหล่ำนัน้ ทัง้นี ้ เพื่อใหบ้รษิัทสำมำรถ
ควบคมุดแูลกจิกำร และกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มไดเ้สมือนเป็นหนว่ยงำนหนึ่งของบรษิัท บรษิัทจึง
ก ำหนดใหต้วัแทนของบรษิัทจะตอ้งบรหิำรจดักำรธุรกิจของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มใหเ้ป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑซ์ึง่
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ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบั และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทย่อย และ/หรือบรษิัทรว่มนัน้ ๆ นอกจำกนี ้บรษิัท
จะพิจำรณำส่งตวัแทนเพื่อเป็นกรรมกำรในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ของบรษิัท และ/
หรือขอ้ตกลงรว่มกนัในกรณีของบรษิัทรว่ม 

ทัง้นี ้บรษิัทจะตดิตำมผลประกอบกำรและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มอย่ำงใกลช้ิด รวมถึงก ำกบั
ใหม้ีกำรจดัเก็บขอ้มลูและบนัทึกบญัชีของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มใหบ้รษิัทตรวจสอบ 

 
11.6 การดูแลเร่ืองการใชข้้อมูลภายใน 

บรษิัทใหค้วำมส ำคญักับกำรดแูลกำรใชข้อ้มลูภำยใน ใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดี โดยยึดมั่นในหลกั
ธรรมำภิบำล ควำมซื่อสตัยส์จุรติในกำรด ำเนินธุรกจิ และเพื่อใหแ้น่ใจว่ำผูล้งทนุในหลกัทรพัยบ์รษิัทไดร้บัสำรสนเทศที่เชื่อถือ
ไดอ้ย่ำงเท่ำเทียมและทนัท่วงที บรษิัทจึงไดก้ ำหนดระเบียบกำรก ำกบักำรใชข้อ้มลูภำยใน และระเบียบกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ของกรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำน ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยเก่ียวกบัหลกัทรพัย ์ และมุ่งเนน้ควำมโปรง่ใสในกำรประกอบ
ธุรกิจ สรุปสำระส ำคญัไดด้งันี ้

1. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัทท่ีไดร้บัทรำบขอ้มลู ตอ้งไม่ใชข้อ้มลูทำงกำรเงินของบรษิัทหรือขอ้มลู
ภำยในท่ีมีสำระส ำคญัต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของหลกัทรพัยท์ี่ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนหรอืตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิัทอนัน ำมำซึง่ผลประโยชนข์องตวัเองและผูอ้ืน่ 
โดยใหห้ลีกเล่ียงหรืองดกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิัท ในช่วง 1 เดือน  ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินต่อ
สำธำรณชน และอยำ่งนอ้ย 2 วนัท ำกำร ภำยหลงัขอ้มลูไดเ้ผยแพรต่่อสำธำรณชนแลว้ 

2. บรษิัทมีหนำ้ที่เปิดเผยสำรสนเทศเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญัของบรษิัทใหส้ำธำรณชนรบัทรำบโดยทันทีและ
อย่ำงทั่วถงึ โดยผ่ำนส่ือและวิธีกำรท่ีตลำดหลกัทรพัยฯ์ และนโยบำยเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทก ำหนด และผ่ำนส่ือ
อื่นๆ ของฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ ์ และประชำสมัพนัธ ์ เพื่อใหแ้น่ใจว่ำขอ้มลูข่ำวสำรไดเ้ขำ้ถงึนกัลงทนุทกุกลุ่มอยำ่ง
ทนัท่วงทีและเทำ่เทียม 

3. บรษิัทมีกฎระเบียบกำรรกัษำควำมปลอดภยัทำงดำ้นระบบคอมพวิเตอรแ์ละขอ้มลูสำรสนเทศอยำ่งเขม้งวด เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหข้อ้มลูข่ำวสำรที่ส  ำคญัถกูเปิดเผย ทัง้นี ้ บรษิัทไดจ้ ำกดักำรเขำ้ถงึขอ้มลูภำยในซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ
สำธำรณชน แตเ่พียงผูม้ีหนำ้ที่ผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน เจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ ์
และฝ่ำยก ำกบัดแูลกจิกำร 

หำกมกีำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนระเบียบปฎิบตัิดงักล่ำวขำ้งตน้ บรษิัทจะด ำเนินกำรทำงวินยัเพื่อพจิำรณำลงโทษตำมสมควร

แก่กรณี ไดแ้ก่ กำรตกัเตือนดว้ยวำจำ ตกัเตือนดว้ยหนงัสือ ตดัค่ำจำ้ง พกังำน เลิกจำ้งโดยไม่จ่ำยค่ำชดเชย หรือด ำเนินคดีตำม

กฎหมำย 

11.7 คา่ตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

1. ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี (Audit Fee) 

 บรษิัทไดจ้่ำยคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชีใหแ้ก่ นำยบรรจง พิชญสำธน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตทะเบียนเลขที่ 7147 
หรือ นำยไกรสิทธ์ิ ศิลปะมงคลกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตทะเบียนเลขท่ี 9429 หรือ นำงสำวเขมนนัท ์ ใจชืน้ ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุำตทะเบยีนเลขที่ 8260 หรือ นำงสำววรำภรณ ์กำญจนรศัมโีชติ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตทะเบียนเลขท่ี 9927 จำกบรษิทั 
สยำม ทรูธ สอบบญัชี จ ำกดั ผูส้อบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทยอ่ยในงวดบญัชีของปี 2563 เป็นจ ำนวนเงิน รวม 2,650,000 
บำท (สองลำ้นหกแสนหำ้หมื่นบำท) 
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2. ค่ำบรกิำรอื่น ๆ (Non Audit Fee) 

1) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัเตรียมกระดำษท ำกำร     300,000 บำท 

2) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรทดสอบระบบสำรสนเทศโดย IT Audit ประมำณ  130,000 บำท 
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12. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 

12.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

บรษิัทมุ่งมั่นท่ีจะพฒันำธุรกจิใหเ้ติบโตอย่ำงยั่งยืนควบคู่ไปกบักำรรบัผิดชอบต่อสงัคม ดงันัน้เพื่อใหก้ำรพฒันำธุรกิจ
ของบรษิัทเป็นไปอยำ่งยั่งยืน โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 10/2557 เมื่อวนัท่ี 23 ธันวำคม 2557 ไดม้ีมติอนมุตัิ
นโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility Policy) โดยมกีรอบหลกักำรแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
ดงันี ้

 
1. กรอบแนวทางการด าเนินการความรับผิดชอบตอ่สังคม 

กำรด ำเนินธุรกจิภำยใตก้ำรก ำกบักิจกำรท่ีดีและยึดหลกัจรยิธรรมควบคู่ไปกบักำรใส่ใจดแูลรกัษำส่ิงแวดลอ้มและ
สงัคม มีส ำนึกรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่ำงแทจ้รงิ โดยค ำนงึถึงผูท้ี่มส่ีวนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ที่เก่ียวขอ้งทัง้ภำยในและ
ภำยนอกองคก์ร ตัง้แต่ผูถื้อหุน้ พนกังำน ลกูคำ้ ชมุชนตลอดจนสงัคมวงกวำ้ง ทัง้นีเ้พื่อน ำไปสู่กำรพฒันำธุรกจิอย่ำงยั่งยืน โดย
แนวทำงของควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทควรจะครอบคลมุในหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

1.1 กำรประกอบกจิกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 
1.2 กำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น 
1.3 กำรปฏิบตัิต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
1.4 ควำมรบัผิดชอบต่อผูบ้รโิภค 
1.5 ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 
1.1 การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม  

บริษัทและบรษิัทย่อยใหค้วำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยปฏิบตัิตำมกรอบกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ที่
สจุรติและเป็นธรรมภำยใตก้รอบของกฎหมำยและจรยิธรรมธรุกิจของบรษิัทและบรษิทัย่อย และยึดกติกำของกำร
แข่งขนัอย่ำงเสมอภำคของกำรไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ำย กำรด ำเนินธุรกิจกบัคู่คำ้ตอ้งไม่น ำมำซึ่ง
ควำมเส่ือมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทและบรษิัทย่อย หรือขดัต่อกฎหมำย โดยมีหลกักำรในกำรด ำเนินธุรกิจดงันี ้
คือ 

- ไม่เรียกรบั หรือยินยอมที่จะรบัทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือขอ้ตกลงกำรคำ้ หรือ
เงื่อนไขทำงกำรคำ้ 

- มุ่งสรำ้งควำมสัมพันธ์ ควำมร่วมมือที่ดี และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่คำ้ เพื่อเสริมสรำ้ง
ศกัยภำพและประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจรว่มกนัในระยะยำว 

- รกัษำควำมลบัหรือสำรสนเทศของคู่คำ้ ไม่น ำไปใชเ้พื่อประโยชนต์นเอง หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิ
ชอบ 

- บรษิัทและบริษัทย่อยจะไม่ด ำเนินกำรใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรละเมิดทรพัยสิ์นทำงปัญญำ รวมทัง้
ส่งเสริมใหผู้บ้ริหำร พนกังำนใชท้รพัยำกรและทรพัยสิ์นของบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพ ใชสิ้นคำ้
และบรกิำรท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูตอ้งและไม่สนบัสนนุสินคำ้หรือกำรกระท ำท่ีเป็นกำรละเมิดทรพัยสิ์นทำง
ปัญญำ 
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- บรษิัทและบริษัทย่อยต่อตำ้นกำรแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรม โดยบรษิัทและบรษิัทย่อยจะไม่ด ำเนินกำร
ในเรื่องดงัต่อไปนี ้ไดแ้ก่ กำรรวมหวัก ำหนดรำคำ กำรก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยเพื่อก ำจดัคู่แข่ง  โดย
กำรก ำหนดรำคำของบริษัทจะมำจำกกำรพิจำรณำสภำวะตลำด ควำมตอ้งกำรซือ้ ตลอดจน
ตน้ทุนอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรืออำจกล่ำวไดว้่ำ เป็นกำรก ำหนดรำคำสินคำ้ตำมตน้ทุนสินคำ้และ
ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ เพื่อใหส้ำมำรถแข่งขนัได ้ / นโยบำยกำรจดัซือ้ของบริษัท มีกำรก ำหนด วิธีกำร
จดัหำ ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนท่ีชดัเจน เพื่อใหเ้กิดควำมเป็นธรรม 

- บริษัทและบริษัทย่อยไดก้ ำหนดช่องทำงกำรรอ้งเรียนเรื่องที่ไม่ไดร้บัควำมเป็นธรรม โดยมีจุดรบั
เรื่องรอ้งเรียนดงักล่ำวที่บรษิัท ตลอดจนผ่ำนเวปไซตข์องบรษิัท เป็นตน้ 
   

1.2 การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น  

บรษิัทและบรษิัทย่อยด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปรง่ใส ยึดมั่นในควำมถกูตอ้ง โดยจดัใหม้ีแนวทำงในกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น รวมถึงกำรสนบัสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลกูฝังใหผู้บ้ริหำรและพนกังำน ปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง ไม่สนบัสนุนใหม้ีกำรสรำ้งควำมส ำเร็จของงำนดว้ยวิธีกำรทุจริต 
คณะกรรมกำรบรษิัทมีนโยบำยปฏิบตัิตำมกฎหมำยต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิ ดงันี ้

- สรำ้งจิตส ำนึก ค่ำนิยม ทัศนคติใหแ้ก่พนักงำนในกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ดว้ยควำมซื่อสัตย์
สจุรติ (ตำมคู่มือจรยิธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบรษิัท)  

- จดัใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรตรวจสอบและถ่วงดลุกำร
ใชอ้  ำนำจให้เหมำะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงำนทุจริต หรือมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรทุจริตและ
คอรร์ปัชั่นต่ำงๆ 

- หำ้มมิใหก้รรมกำรบรษิัท ผูบ้รหิำร และพนกังำนกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรเรียกรอ้ง หรือยอมรบั
ทรพัยสิ์น หรือผลประโยชนอ์ื่นใด ส ำหรบัตนเองหรือผูอ้ื่นท่ีส่อไปในทำงจงูใจใหป้ฏิบตัิ หรือละเวน้
กำรปฏิบตัิหนำ้ที่มิชอบ หรืออำจท ำใหบ้รษิัทเสียประโยชนอ์นัชอบธรรม 

- หำ้มมิใหก้รรมกำรบรษิัท ผูบ้รหิำร และพนกังำนใหห้รือเสนอที่จะใหท้รพัยสิ์น หรือผลประโยชนอ์ื่น
ใดแก่บคุคลภำยนอกเพื่อจงูใจใหบ้คุคลนัน้กระท ำหรือละเวน้กระท ำใดที่ผิดต่อกฎหมำยหรือโดยมิ
ชอบต่อต ำแหน่งหนำ้ที่ของตน 
 

1.3 การปฏิบัตติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยที่จะปฏิบตัิต่อพนกังำนทุกคนดว้ยควำมเป็นธรรม โดยไม่มีเงื่อนไขใดที่
จะท ำให้บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติต่อพนักงำนโดยไม่เท่ำเทียมกัน เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อ
พนกังำนทกุคน บรษิัทมีระบบกำรดูแลพนกังำนอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม (ตำมขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนของ
บรษิัท) ดงันี ้

- บริษัทและบริษัทย่อยจะดูแลผลตอบแทนใหพ้นักงำนทุกคนอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม โดย
พนกังำนไม่จ ำเป็นตอ้งเรียกรอ้ง 

- บรษิัทและบรษิัทย่อยจะไม่เลือกปฏิบตัิ ในขณะเดียวกนัจะปฏิบตัิต่อพนกังำนโดยเท่ำเทียมกนั 
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- ในกรณีที่พนกังำนมีขอ้รอ้งทกุขเ์กิดขึน้ บรษิัทและบรษิัทย่อยมีขัน้ตอนและวิธีกำรด ำเนินกำรเรื่อง
กำรรอ้งทุกขข์องพนกังำนอย่ำงชัดเจน โดยบริษัทจะหำทำงยุติโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจ ำกัด
ปัญหำใหอ้ยู่ในขอบเขตไม่ขยำยผลออกไปในวงกวำ้ง 

เนื่องจำกบริษัทใหค้วำมส ำคัญและตระหนักถึงควำมเท่ำเทียมกัน  โดยมีแนวปฏิบตัิต่อพนักงำนดว้ย
ควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิต่อบคุคลหนึ่งบุคคลใด เป็นไปตำมคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อ
ใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนทุกคน โดยถือว่ำข้อปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ 
“ระเบียบและขอ้บงัคับพนักงำน” ที่พนักงำนพึงปฏิบัติ ทั้งนี ้บริษัทไดด้  ำเนินกำรชีแ้จงเรื่องจรรยำบรรณในกำร
ด ำเนินธุรกิจใหก้บัพนกังำนทกุคนรบัทรำบในวนัแรกของกำรเขำ้รว่มงำนกบับรษิัทและยงัไดเ้นน้ย ำ้รำยละเอียดใน
หลกัสตูรกำรฝึกอบรมพนกังำน 
  
1.4 ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 

บริษัทและบริษัทย่อยใหค้วำมส ำคัญควำมรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่ธุรกิจ ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ 
ลกูคำ้ คู่คำ้ และคู่แข่งทำงธุรกิจ และไดป้ระกำศใชจ้ริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงใน
กำรด ำเนินงำนของบรษิัท โดยมีแนวปฏิบตัิควำมรบัผิดชอบต่อลกูคำ้ ดงัต่อไปนี ้

- ส่งมอบสินคำ้และใหบ้รกิำรท่ีมีคณุภำพตรงตำมควำมคำดหมำยของลกูคำ้ในรำคำที่เป็นธรรม 
- ใหข้อ้มลูข่ำวสำรท่ีถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตกุำรณแ์ก่ลกูคำ้ เพื่อใหท้รำบเก่ียวกบัสินคำ้และ

บริกำร โดยไม่มีกำรกล่ำวเกินควำมเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกคำ้เข้ำใจผิดเก่ียวกับคุณภำพของ
สินคำ้หรือบรกิำรนัน้ๆ  

- ติดต่อกับลูกคำ้ดว้ยควำมสุภำพ มีประสิทธิภำพ และเป็นที่ไว้วำงใจไดข้องลูกคำ้ และจัดให้มี
ระบบกระบวนกำรท่ีใหล้กูคำ้รอ้งเรียนเก่ียวกบัคณุภำพ ควำมปลอดภยัของสินคำ้  

- รกัษำควำมลบัของลกูคำ้ และไม่น ำไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
- บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีกำรส่ือสำรด้ำนกำรตลำดหลำยวิธี ได้แก่ กำรส่ือสำรข้อมูล

ผลิตภณัฑโ์ดยผ่ำนกำรแนะน ำของเจำ้หนำ้ที่ขำย หรือช่องทำงกำรส่ือสำรผ่ำนเว็บไซตข์องบรษิัท 
เป็นตน้ 

 
1.5 ความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดลอ้ม 

บริษัทและบรษิัทย่อยมีนโยบำยส่งเสรมิและใหค้วำมรูด้ำ้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มกับพนกังำนทุกระดบั 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงร่วมกันในกำรพัฒนำและดูแลรบัผิดชอบชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยสนับสนุนให้มี
โครงกำรหรือกิจกรรมที่สรำ้งประโยชนอ์ย่ำงยั่งยืนแก่ชมุชนและสงัคม พรอ้มทัง้กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยขอ้บงัคบั 
และข้อก ำหนดอื่นๆ ที่ เก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยมีกำรประเมินและติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน หรือผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง 

- มีกำรก ำหนดขัน้ตอนกำรจดักำรของเสียจำกกำรด ำเนินงำนอย่ำงชดัเจน 
- ดูแลส่ิงแวดลอ้มรอบขำ้งโครงกำรเพื่อจ ำกัดผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัท

ย่อย 
- รว่มพฒันำชมุชนในบรเิวณรอบโครงกำรต่ำงๆ ของบรษิัท  
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2. การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

2.1 คณะท างานด้านความความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะท ำงำนดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยก ำหนดใหม้ีจ ำนวน

สมำชิกไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คนและคณะท ำงำนดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมคดัเลือกเลือกสมำชิก 1 คน ท ำหนำ้ที่
เป็นประธำนคณะท ำงำนดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม  

 
2.2 การก าหนดแผนการด าเนินการและการรายงานผลการปฏิบัติการ 
ก ำหนดใหค้ณะท ำงำนดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมจดัท ำแผนงำนควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม น ำเสนอคณะกรรมกำร

บรหิำรเป็นรำยปี และก ำหนดงบประมำณในกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปีนัน้ๆ โดยค ำนึงถงึกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรควำม
รบัผิดชอบต่อสงัคม รว่มกบัควำมเหมำะสมกบักำรด ำเนินกำรของบรษิัท สถำนะทำงกำรเงิน และผลประกอบกำรของบรษิัท
รว่มกบั และจดัท ำรำยงำนผลกำรปฏิบตัิกำรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำรอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
 
12.2 คณะท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะท ำงำนดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม ณ วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 4 ท่ำน ซึง่ประกอบดว้ย 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

นำงสำวภรกำนต ์ รตันกมลพร ประธำนคณะท ำงำนดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

นำงสำวลดัดำ ไตรยะวงสำ สมำชิกคณะท ำงำน 

นำงสำวกญัจมำ วรำหบ์ณัฑรูวิทย ์ สมำชิกคณะท ำงำน 

นำงสำวปญุญนชุ ภมูิวิทรูสิทธิชยั สมำชิกคณะท ำงำน 
 
 โดยคณะท ำงำนดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ ดงันี ้

1. ด ำเนินกำรส่ือสำรใหพ้นกังำนทกุระดบั คู่คำ้ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุคนรู ้ เขำ้ใจ และเกดิควำมตระหนักในดำ้น
ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) 

2. ก ำหนดแผนงำนท่ีเหมำะสม ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของบรษิัท ในกำรด ำเนินธุรกจิเพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำย 
3. ก ำหนดงบประมำณในกำรด ำเนนิงำนส ำหรบัปีนัน้ๆ โดยค ำนึงถงึกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรควำมรบัผิดชอบ

ต่อสงัคม รว่มกบัควำมเหมำะสมกบักำรด ำเนินกำรของบรษิทั สถำนะทำงกำรเงิน และผลประกอบกำรของ
บรษิัท 

4. สนบัสนนุใหเ้กิดกำรแลกเปล่ียนควำมรู ้ ควำมส ำเรจ็ และประสบกำรณด์ำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) 
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอก 

5. ประชมุคณะท ำงำน และจดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำรอย่ำงนอ้ยปีละ 1 
ครัง้ 
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12.3 กิจกรรมเพื่อประโยชนต์อ่สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 บรษิัทไดท้ ำกำรวำงแผนโครงกำรดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยมีหวัขอ้และรำยละเอยีดของโครงกำรที่ส  ำคญั 

ดงันี ้
1. กิจกรรมเติมยิม้ใหน้อ้งในวนัเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2563 : รว่มสนบัสนนุ ทนุกำรศกึษำ อปุกรณก์ำรเรยีน 

อปุกรณกี์ฬำ ขนม แก่นอ้งๆในชมุชนใกลเ้คียง รว่มกบัส ำนกังำนเขตสะพำนสงูและศนูยกี์ฬำเฉลิมพระเกียรต ิ
กรุงเทพมหำนคร และเทศบำลคลองต ำหรุ อ.เมือง จ.ชลบรุี ระหวำ่งวนัท่ี 8 - 10 มกรำคม 2563 

2. กิจกรรมปลกูป่ำชำยเลน 500 ตน้ : บรษิัทและบรษิัทย่อยจดักิจกรรมใหพ้นกังำน เดินทำงไปจดักจิกรรมปลกูป่ำ
ชำยเลน 500 ตน้ ณ ชมุชนบำ้นขนุสมทุรจีน จ.สมทุรปรำกำร เพื่ออนรุกัษ์พืน้ท่ีชำยฝ่ังที่ไดร้บัผลกระทบจำกน ำ้
ทะเลกดัเซำะชำยฝ่ัง เมื่อวนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2562   

3. กิจกรรมเติมยิม้ใหน้อ้งในวนัเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2562 : รว่มสนบัสนนุ ทนุกำรศกึษำ อปุกรณก์ำรเรยีน 
อปุกรณกี์ฬำ ขนม แก่นอ้งๆในชมุชนใกลเ้คียง รว่มกบัส ำนกังำนเขตสะพำนสงู กรุงเทพมหำนคร และเทศบำล
คลองต ำหรุ อ.เมือง จ.ชลบรุี ระหว่ำงวนัท่ี 11 - 12 มกรำคม 2562 

4. โครงกำร “ดิทโต ้ พำนอ้งท่องดำว” : จดักิจกรรมพำนอ้ง ๆ จำกบำ้นบำ้นรำชำวดีหญิง และบำ้นรำชำวดีชำย 
จ ำนวน 100 คน เดินทำงไปเรยีนรูอ้ย่ำงสรำ้งสรรคผ่์ำนระบบฉำยภำพในทอ้งฟำ้จ ำลอง ณ ศนูยว์ิทยำศำสตร์
เพื่อกำรศกึษำ ทอ้งฟำ้จ ำลองกรุงเทพ เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจกิำยน 2560 

 

  
 

  
 

 
12.4 การด าเนินธุรกิจทีมี่ผลกระทบต่อความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 - ไม่มี - 
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12.5 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิตสิิ่งแวดล้อม 
12.5.1 นโยบายและแนวปฏิบตัิด้านสิ่งแวดลอ้ม 

บรษิัทมีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนนิธุรกิจอยำ่งยั่งยืนบนพืน้ฐำนของควำมรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม โดย
ตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัต่อกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่เกิดจำกกำรด ำเนินธุรกจิ และมีควำมมุง่มั่นท่ีจะ
ด ำเนินธุรกิจใหส้ำมำรถเติบโตอยำ่งยั่งยืน ควบคู่ไปกบักำรบรหิำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นไปอยำ่งมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจกิำยน 2563 จงึไดม้ี
มติอนมุตัินโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

 
1. ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มรวมถงึขอ้ก ำหนดอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง อย่ำงเครง่ครดั 

2. มุ่งมั่นในกำรปกป้องสิ่งแวดลอ้ม โดยกำรใชท้รพัยำกรและพลงังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรป้องกนั

มลพิษ และปรบัปรุงสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของบรษิัทและบรษิัทย่อย ใหม้ีสิง่แวดลอ้มที่ด ี และมีกำร

อนรุกัษ์ทรพัยำกรอยำ่งต่อเนื่อง 

3. ส่งเสรมิและพฒันำนวตักรรมเพื่อควำมยั่งยืนดำ้นส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเนื่อง 

4. ส่งเสรมิใหม้ีกำรปฏิบตัติำมนโยบำยสิ่งแวดลอ้ม เพื่อสรำ้งวฒัธรรมและจิตส ำนึกที่ดีต่อคณุภำพส่ิงแวดลอ้ม 

5. สนบัสนนุและมีส่วนรว่มในกจิกรรมกำรอนรุกัษ์ส่ิงแวดลอ้มของชมุชนในทอ้งถิ่น โดยรว่มมือกบัหน่วยงำนของรฐั

หรือหน่วยงำนทอ้งถิ่นหรือหนว่ยงำนอื่นๆ 

6. เปิดเผยนโยบำยสิ่งแวดลอ้ม ใหก้บัพนกังำน ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียตำ่งๆ และสำธำรณชน 

 
12.5.2 ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดลอ้ม 
 ปัจจบุนั บรษิัทมิไดจ้ดัท ำขอ้มลูกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เนื่องจำกคณะกรรมกำรบรษิัทมคีวำมเห็นว่ำ 
ปัจจบุนั กิจกรรมกำรด ำเนินงำนของบรษิัทและบรษิัทย่อยนัน้ มิไดม้ีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกอยำ่งมีนยัส ำคญั จึง
ยงัไม่มคีวำมจ ำเป็นตอ้งท ำกำรทวนสอบกำรประเมินคำรบ์อนฟตุพริน้ทข์องบรษิัทและบรษิัทย่อย โดยมอบหมำยให้
ประธำนกลุ่มบรษิัทเป็นผูพ้ิจำรณำใหม้กีำรด ำเนินกำรทวนสอบกำรประเมินคำรบ์อนฟตุพริน้ทข์องบรษิัทและบรษิัท
ย่อย หำกมีกำรเปล่ียนแปลงกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทและบรษิทัย่อยที่อำจจะท ำใหเ้กิดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
อย่ำงมีนยัส ำคญั ตำมควำมเหมำะสม 
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ส่วนที ่2.3 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 
9.1 หลักทรัพยข์องบริษทั 
9.1.1 หุ้นสามัญของบริษัท 

บรษิัทมีทนุจดทะเบียนเท่ำกบั 220,000,000 บำท (สองรอ้ยยี่สิบลำ้นบำท) แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440,000,000 
หุน้   (ส่ีรอ้ยส่ีสิบลำ้นหุน้) มลูค่ำหุน้ที่ตรำไวเ้ท่ำกบัหุน้ละ 0.50 บำท (หำ้สิบสตำงค)์ โดยปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนช ำระแลว้
เท่ำกบั 180,000,000 บำท (หน่ึงรอ้ยแปดสิบลำ้นบำท) และภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุแก่ประชำชนทั่วไปใน
ครัง้นี ้บรษิัทจะมีทนุจดทะเบียนช ำระแลว้เท่ำกบั 220,000,000 บำท (สองรอ้ยยี่สิบลำ้นบำท) 

 
9.2 ผู้ถือหุ้นของบริษทั ทีมี่ชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ ณ วันที ่30 กนัยายน 2563 ประกอบดว้ย 

ล าดับ รายชื่อ 
ณ วันที ่ 30 กันยายน 2563 

ภายหลังการเสนอ 
ขายหุ้นในคร้ังนี้ 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

 

 

5 

6 

กลุ่มตระกูลรัตนกมลพร 

- นำยธีระชยั รตันกมลพร 

- นำยฐกร รตันกมลพร 

- นำยพิพฒัน ์รตันกมลพร 

- นำงระพี รตันกมลพร 

- นำงกลัยำ สอุมรรตันกลุ 

- นำงสำวธิดำรตัน ์สอุมรรตันกลุ 

- นำงสำวภรกำนต ์รตันกมลพร 

นำยกฤตย ์อินทรพรอดุม 

นำยศภุโชค ตนัติวิท 

กลุ่มตระกูลบุญธกานนท ์

- นำยเกรียงไกร บญุธกำนนท ์

- นำงสำววำณี บญุธกำนนท ์

นำยอคัเรศ แตงสวุรรณ 

นำยซกเมง้ แซ่แต ้

315,000,000 

157,500,000 

67,500,000 

28,125,000 

28,125,000 

15,750,000 

15,750,000 

2,250,000 

11,250,000 

11,250,000 

11,250.000 

5,625,000 

5,625,000  

5,625,000 

5,625,000 

87.50% 

43.75% 

18.75% 

7.81% 

7.81% 

4.38% 

4.38% 

0.63% 

3.13% 

3.13% 

3.13% 

1.56% 

1.56% 

1.56% 

1.56% 

315,000,000 

157,500,000 

67,500,000 

28,125,000 

28,125,000 

15,750,000 

15,750,000 

2,250,000 

11,250,000 

11,250,000 

11,250.000 

5,625,000 

5,625,000  

5,625,000 

5,625,000 

71.59% 

35.80% 

15.34% 

6.39% 

6.39% 

3.58% 

3.58% 

0.51% 

2.56% 

2.56% 

2.56% 

1.28% 

1.28% 

1.28% 

1.28% 

7 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัท
ย่อย 

- นำยชยัทดั กลุโชควณิช 
- นำยชยัยทุธ เอียดแกว้ 
- พนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อย 

- 
 

- 
- 
- 

- 
 

- 
- 
- 

8,000,000 
 

2,000,000 
2,000,000 
4,000,000 

1.82% 
 

0.45% 
0.45% 
0.91% 

9. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 
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ล าดับ รายชื่อ 
ณ วันที ่ 30 กันยายน 2563 

ภายหลังการเสนอ 
ขายหุ้นในคร้ังนี้ 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

8 ประชำชนทั่วไป - - 72,000,000 16.36% 

 รวม 360,000,000 100.00% 440,000,000 100.00% 

หมายเหตุ  *    ทัง้นีค้วำมสมัพนัธใ์นกลุ่มตระกลูรตันกมลพร เป็นดงันี ้
นำยธีระชยั รตันกมลพร เป็นพี่ชำยของนำยฐกร รตันกมลพร 
นำยพิพฒัน ์รตันกมลพร เป็นบิดำของนำยฐกร รตันกมลพร 
นำงระพี รตันกมลพร เป็นมำรดำของนำยฐกร รตันกมลพร 
นำงสำวธิดำรตัน ์สอุมรรตันกลุ เป็นคู่สมรสของนำยธีระชยั รตันกมลพร 
นำงกลัยำ สอุมรรตันกลุ เป็นมำรดำของนำงสำวธิดำรตัน ์สอุมรรตันกลุ 
นำงสำวภรกำนต ์รตันกมลพร เป็นพี่สำวของนำยฐกร รตันกมลพร 

**  นำยกฤตย ์อินทรพรอดุม นำยศุภโชค ตนัติวิท นำยเกรียงไกร บญุธกำนนท ์และนำยอคัเรศ แตงสวุรรณ เขำ้มำซือ้หุน้
เพิ่มทนุของบริษัทเมื่อวนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2557 ในรำคำเท่ำกบัมลูค่ำท่ีตรำไว ้

*** นำงสำววำณี บญุธกำนนท ์และนำยซกเม๋ง แซ่แต ้ท ำกำรซือ้หุน้ต่อจำกผูล้งทุน 2 ท่ำนท่ีท ำกำรซือ้หุน้เพิ่มทนุของ
บริษัทท่ีท ำกำรเพิ่มทุนเมื่อวนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2557 

 
9.3 การออกหลกัทรัพยอ์ื่นๆ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บรษิทัและบรษิัทย่อยมตีั๋วสญัญำใชเ้งนิท่ีออกใหแ้ก่สถำบนักำรเงิน 3 แห่ง เป็นจ ำนวน
รวม 8 ฉบบั โดยมีมลูคำ่รวมทัง้สิน้ 141,202,542.05 บำท ซึง่ในวนัท่ี 24 มีนำคม 2563 ไดช้ ำระคืนบำงส่วนแลว้คงเหลือ
จ ำนวน 4 ฉบบั รวมเป็นมลูคำ่คงเหลือทัง้สิน้ 37,002,542.05 บำท  

 

9.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 9.4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทั 

บรษิัทมีนโยบำยในกำรจำ่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัรำไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะ
บรษิัทภำยหลงัจำกหกัภำษีและเงินทนุส ำรองตำมกฎหมำยและทนุส ำรองอื่น (ถำ้มี) อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำว
อำจมกีำรเปล่ียนแปลงได ้โดยจะขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง กำรขยำยธุรกิจ ควำมจ ำเป็นในกำรใช้
เงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินงำน แผนกำรลงทนุและกำรขยำยธรุกิจในอนำคต สภำวะตลำด ควำมเหมำะสม และปัจจยัอื่นๆ 
ที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนและกำรบรหิำรงำนของบรษิัท โดยอยู่ภำยใตเ้งื่อนไขที่ว่ำ บรษิัทจะตอ้งมเีงินสดเพียงพอส ำหรบั
กำรด ำเนินธุรกจิ และกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ของบรษิัทเห็นสมควร 

ทัง้นี ้มติคณะกรรมกำรบรษิัทที่อนมุตัิจำ่ยเงินปันผลจะตอ้งน ำเสนอเพื่อขออนมุตัิต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แต่ เป็นกำร
จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล ซึง่คณะกรรมกำรบรษิัทมีอ ำนำจอนมุตัิใหจ้ำ่ยเงินปันผลระหว่ำงกำลได ้ แลว้รำยงำนใหท้ี่ประชมุผู้
ถือหุน้ทรำบในกำรประชมุครำวตอ่ไป 
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9.4.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัย่อย 

บรษิัทย่อยจะพิจำรณำนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทย่อยน ำเสนอ โดยพจิำรณำจำกผลกำร
ด ำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงินของบรษิัท สภำพคล่อง แผนกำรลงทนุ เงื่อนไขทำงกฎหมำย รวมถงึปัจจยัที่เก่ียวขอ้งในกำร
บรหิำรงำน ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคตของบรษิัทย่อย 
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10. โครงสร้างการจดัการ 
 

10.1 คณะกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบรษิัท ณ วนัท่ี  28 กมุภำพนัธ ์2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 9 ท่ำน ซึ่งประกอบดว้ย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นำยทว ี มีเงิน ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยฐกร รตันกมลพร กรรมกำร 
3. นำยชยัทดั กลุโชควณิช กรรมกำร  
4. นำงสำวภรกำนต ์ รตันกมลพร กรรมกำร 
5. นำยชยัยทุธ เอียดแกว้ กรรมกำร 
6. นำงสำวมทัณำ วิเชยีรแกว้มณี กรรมกำร 
7. นำยวฒุ ิ มีช่วย กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
8. ดร. อภิวตัน ์ พลสยม กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
9. นำยณรงค ์ เดชำธนำรุจิกร กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยมีนำงสำวอจัฉวรรณ ตัง้ด ำรงคก์ลุ และนำงสำวดำวิณี  วิจิตรปิยะกลุ ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำร
บรษิัท 

กรรมกำรซึ่งมีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบรษิัท 

กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษิัท คือ นำยฐกร รตันกมลพร นำงสำวภรกำนต ์ รตันกมลพร นำยชยัทดั             
กลุโชควณิช กรรมกำร 2 ใน 3 คนนีล้งลำยมือชื่อรว่มกนัเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของบรษิัท  

  ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรษิัท 
1) จดักำรบรษิัทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบั มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยควำมสุจรติ 

ระมดัระวงั และรกัษำผลประโยชนข์องบรษิัท 
2) ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบรษิัท ควบคมุดแูลกำรบรหิำรและกำร

จดักำรฝ่ำยบรหิำร หรือบคุคลท่ีไดร้บัมอบหมำย ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบรษิัทไดใ้หไ้ว ้
3) พิจำรณำโครงสรำ้งกำรบรหิำรงำน แต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และคณะกรรมกำรอื่นตำม

ควำมเหมำะสม 
4) พิจำรณำทบทวนและอนมุตัินโยบำย ทิศทำง กลยทุธ ์ แผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจ โครงกำรลงทนุขนำดใหญ่ของ

บรษิัท ที่เสนอโดยฝ่ำยบรหิำร 
5) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง 
6) จดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้เป็นกำรประชมุสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชี

ของบรษิัท 
7) จดัใหม้ีกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ 
8) จดัใหม้ีกำรท ำงบดลุและงบก ำไรขำดทนุของบรษิัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชีของบรษิัท ซึ่งผูส้อบบญัชี

ตรวจสอบแลว้น ำเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำและอนมุตั ิ



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 101 

9) พิจำรณำและอนมุตัิกจิกำรอื่นๆ ที่ส  ำคญัอนัเก่ียวกบับรษิัท หรือท่ีเห็นสมควรจะด ำเนินกำรนัน้ๆ เพื่อใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัท 

10) คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจใหก้รรมกำรคนหนึง่หรือหลำยคน หรือกรรมกำรย่อย หรือบคุคลอื่นใด 
ปฏิบตัิกำรอยำ่งหน่ึงอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได ้ โดยอยู่ภำยใตก้ำรควบคมุของคณะกรรมกำร หรือมอบ
อ ำนำจเพื่อใหบ้คุคลดงักล่ำวมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่กรรมกำร
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขบคุคลที่ไดร้บัมอบอ ำนำจนัน้ๆไดเ้มื่อ
เห็นสมควร 

11) กรรมกำรจะตอ้งไม่ประกอบกจิกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของบรษิัทหรือเขำ้
เป็นหุน้ส่วนในหำ้งหุน้ส่วนสำมญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ำกดัควำมรบัผิดในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั หรือเป็นกรรมกำร
ของบรษิัทเอกชนหรือบรษิัทอื่นที่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของ
บรษิัทไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชนต์นหรือเพื่อประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบก่อนท่ีจะมี
มติแตง่ตัง้  

 เวน้แต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ จะกระท ำไดก้็ต่อเมื่อไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ก่อน ทัง้นี ้ เรื่องที่
กรรมกำรมีส่วนไดเ้สีย หรือมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิัท หรือบรษิัทย่อย ใหก้รรมกำรซึง่มีส่วนไดเ้สีย หรือมี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนด์งักล่ำวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

(ก) เรื่องที่กฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
(ข) กำรท ำรำยกำรท่ีกรรมกำรมีส่วนไดเ้สียและอยูใ่นข่ำยที่กฎหมำย หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยระบใุหต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 เรื่องต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรท่ี
เขำ้รว่มประชมุ และจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบรษิทัทัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั 
(ข) กำรซือ้หรือรบัโอนกิจกำรของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมำเป็นของบรษิัท 
(ค) กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสญัญำเก่ียวกบักำรใหเ้ชำ่กจิกำรของบรษิทัทัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั กำรมอบหมำย

ใหบ้คุคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกิจของบรษิัทหรือกำรรวมกิจกำรกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก ำไรขำดทนุ
กนั 

(ง) กำรแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) กำรเพิม่ทนุ กำรลดทนุ กำรออกหุน้กู ้กำรควบหรือเลิกบรษิัท 
(ฉ) กำรอื่นใดที่ก ำหนดไวภ้ำยใตบ้ทบญัญัติของกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย ์ และ/หรือ ขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหต้อ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทและที่ประชมุผูถื้อหุน้
ดว้ยคะแนนเสียงดงักล่ำวขำ้งตน้ 
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  โดยในปี 2562 และปี 2563 มีรำยละเอียดกำรเขำ้รว่มประชมุของคณะกรรมกำรบรษิัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ดงันี ้

 
ชื่อ - สกุล 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 

1. นำยทว ี มีเงิน 1/1 6/6 1/1 4/4 
2. นำยฐกร รตันกมลพร 4/4 6/6 - - 
3. นำยชยัทดั กลุโชควณิช 4/4 6/6 - - 
4. นำงสำวภรกำนต์ รตันกมลพร 4/4 6/6 - - 
5. นำยชยัยทุธ เอียดแกว้ 4/4 6/6 - - 
6. นำงสำวมทัณำ วิเชยีรแกว้มณี 4/4 6/6 - - 
7. นำยวฒุ ิ มีช่วย* - 6/6 - 4/4 
8. ดร. อภิวตัน ์ พลสยม 1/1 6/6 1/1 4/4 
9. นำยณรงค ์ เดชำธนำรุจิกร 1/1 6/6 1/1 4/4 

หมำยเหต ุ : นำยวฒุิ มชี่วย ไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ โดยมติกำร
ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 15 มกรำคม 2563 
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10.2 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2564 โครงสรำ้งองคก์ร (organization chart) ของบรษิัท มีรำยละเอยีดดงันี ้

  
โดยปัจจบุนับรษิัทว่ำจำ้งบรษิัท ออดิท เฮำ้ส ์จ ำกดั เป็นผูต้รวจสอบภำยใน ซึง่ในอนำคตบรษิัทมีนโยบำยพฒันำบคุลำกรของบรษิัทเขำ้มำท ำหนำ้ที่ในส่วนนี ้
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คณะผูบ้รหิำร ณ วนัท่ี  28 กมุภำพนัธ ์2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 5  ท่ำน ซึ่งประกอบดว้ย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

นำยฐกร รตันกมลพร*   ประธำนกลุ่มบรษิัท* (รกัษำกำร)/ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร** 

นำงสำวมทัณำ วิเชยีรแกว้มณี รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรดำ้นกำรตลำด 

นำงสำวภรกำนต์ รตันกมลพร รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรดำ้นปฏิบตัิกำร 

นำยชยัทดั กลุโชควณิช*** รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรดำ้นกำรเงิน 

นำยชยัยทุธ เอียดแกว้ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรดำ้นกำรบรกิำร 
หมายเหตุ  *   นำยฐกร รตันกมลพร รกัษำกำรต ำแหน่งประธำนกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นต ำแหน่งผูบ้ริหำรสงูสดุของบริษัท 

**   นำยฐกร รตันกมลพร ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ซึ่งมีหนำ้ท่ีและควำมรบัผิดชอบในกำรบริหำร
จดักำรองคก์ร และกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯใหส้อดคลอ้งกบันโยบำย และแนวทำงธุรกิจท่ีก ำหนดโดย
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และประธำนกลุ่มบริษัท 

***  นำยชยัทดั กลุโชควณิช เป็นผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรสงูสดุในสำยงำนบญัชี 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
1. เป็นผูบ้รหิำรจดักำรและควบคมุดแูลกำรด ำเนินกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรบรหิำรงำนทั่วไปของบรษิัท 
2. ด ำเนินกำรตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัทหรือคณะกรรมกำรบริหำร 
3. มีอ ำนำจจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำย ปลดออก เลิกจ้ำง ก ำหนดอัตรำค่ ำจ้ำง ให้บ ำเหน็จรำงวัล ปรับขึน้เงินเดือน 

ค่ำตอบแทน เงินโบนสั ของพนกังำนทัง้หมดของบรษิัทตัง้แต่ต ำแหน่งรองประธำนเจำ้หนำ้ที่ ลงไป 
4. พิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยค่ำใชจ้่ำยกำรด ำเนินงำนปกติในวงเงินตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทอนมุตัิมอบหมำยไว ้
5. พิจำรณำอนุมตัิกำรลงทนุในตรำสำรและหลกัทรพัย ์เพื่อบญัชีบรษิัทฯ ในวงเงินตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทอนมุตัิ

มอบหมำยไว ้
6. ส่งเสริมพัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถ และศกัยภำพของ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนเพื่อเพิ่มศกัยภำพของ

องคก์ร 
7. มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใดๆ ในกำรบรหิำรกิจกำรของบรษิัทตำมปกติ และอนัจ ำเป็นแก่กำรบริหำรกิจกำรของ

บรษิัทเป็นกำรทั่วไป ตำมรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้
1. มีอ ำนำจออกค ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บนัทึก เพื่อใหก้ำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำยและผลประโยชน์

ของบรษิัท และเพื่อรกัษำระเบียบวินยักำรท ำงำนภำยในองคก์ร 
2. มีอ ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรที่เก่ียวข้องและเป็น

ประโยชนต์่อบรษิัท 
3. อนมุตัิกำรแต่งตัง้ที่ปรกึษำดำ้นต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำน 
4. ปฏิบตัิหนำ้ที่อื่นๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัทหรือคณะกรรมกำรบรหิำรเป็นครำวๆ ไป 
5. อ ำนำจอนมุตัิอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจำกนีใ้หเ้ป็นไปตำมขอบเขตอ ำนำจกำรอนุมตัิและกำรสั่งกำรในระดบัต่ำงๆ 

(Level of Authorization) ที่ไดร้บักำรอนุมัติในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2559 และที่มีกำร
แกไ้ขเพิ่มเติม 

กำรอนุมัติเพื่อด ำเนินกำร ตลอดจนกำรมอบหมำยจำกประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรใหต้ัวแทน หรือผูร้บัมอบหมำยให้
ด ำเนินกำรเพื่อเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวขำ้งตน้ จะตอ้งไม่มีลักษณะเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อเขำ้ท ำรำยกำรที่ท  ำให้ประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำร หรือตวัแทน หรือผูร้บัมอบหมำยจำกประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรสำมำรถด ำเนินกำรอนุมตัิเพื่อเขำ้ท ำรำยกำรที่
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ตนหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิัทหรือบรษิัทย่อย ซึ่งกำร
อนมุตัิด  ำเนินกำรเพื่อเขำ้ท ำรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรและ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจำรณำและอนมุตัิ และสอบทำนรำยกำรดงักล่ำวโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมขอ้บงัคับของบรษิัทและตำมที่ส ำนกังำน 
ก.ล.ต. และ/หรือตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด 

โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 6/2559 เมื่อวนัท่ี 6 ธันวำคม 2559 มีมติก ำหนดหลกัเกณฑอ์ ำนำจอนมุตัใิน
กำรบรหิำรงำนของบรษิัทและบรษิัทย่อย ซึง่มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 6 ธันวำคม 2559 เป็นตน้มำ โดยอ ำนำจกำรลงนำม และ
อนมุตัิกำรด ำเนินงำนโดยสรุปของแต่ละฝ่ำยเป็นดงันี ้

อ านาจอนุมัติของบริษทั 

เร่ืองทีเ่สนออนุมัติ 

ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
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นโยบายและแผน           
กำรก ำหนดนโยบำย           
กำรอนมุตัแิผนธุรกิจและกำรแกไ้ขปรบัปรุง           
กำรอนมุตัิคู่มือกำรงบประมำณและแกไ้ขปรบัปรุง           
กำรอนมุตัิแผนงบประมำณประจ ำปีและแกไ้ขปรบัปรุง           
เร่ืองท่ัวไป               
กำรอนมุตัิวงเงินนอกเหนอืจำกที่ก ำหนดไวใ้นรำยละเอียดนีแ้ละนอกงบประมำณ
ประจ ำปีที่ไดร้บักำรอนมุตัิ >  30 ลำ้นบำทต่อรำย 

  
 

  
  

    
   

กำรอนมุตัิวงเงินนอกเหนือจำกที่ก ำหนดไวใ้นรำยละเอียดนีแ้ละนอกงบประมำณ
ประจ ำปีแต่ไม่เกิน 30 ลำ้นบำท 

 
 

 
  

  
   

เอกสำรก ำกบัดแูลกิจกำร               
นโยบำยทำงกำรเงิน               
กลยทุธบ์ริษทั ( Business Plan )               
งบประมำณบริษัท               
เรือ่งที่มีควำมส ำคญัมำกและไม่ใช่เหตกุำรณป์กติ               
สญัญำกำรท ำธุรกรรมที่มีผลต่อรำยไดแ้ละกำรขำยมำกกว่ำ 200 ลำ้นบำท               
กำรขำยและกำรใหบ้ริกำรที่มีมลูค่ำเกนิ  200 ลำ้นบำทต่อครัง้           
กำรขำยและกำรใหบ้ริกำรที่มีมลูค่ำตัง้แต่ 100 ลำ้นบำท แต่ไม่เกิน   200  ลำ้น
บำทต่อครัง้ 

  
 

  
  

    
   

กำรขำยและกำรใหบ้ริกำรที่มีมลูค่ำตัง้แต่ 50 ลำ้นบำท แต่ไม่เกิน 100  ลำ้นบำท
ต่อครัง้ 

 
 

 
  

  
   

กำรขำยและกำรใหบ้ริกำรที่มีมลูค่ำตัง้แต่ 30 ลำ้นบำท แต่ไม่เกนิ 50  ลำ้นบำทต่อ
ครัง้ 

 
 

 
  

  
   

กำรขำยและกำรใหบ้ริกำรที่มีมลูค่ำตัง้แต่  1 ลำ้นบำท แต่ไม่เกิน  30  ลำ้นบำทต่อ
ครัง้ 

 
 

 
  

  
   

กำรขำยและกำรใหบ้ริกำรที่มีมลูค่ำไม่เกิน  1 ลำ้นบำทต่อครัง้           
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กำรซือ้ / ขอรบัใบอนญุำต / สมัปทำนที่มีวงเงินลงทนุ > 100 ลำ้นบำท           
กำรซือ้ / ขอรบัใบอนญุำต / สมัปทำนที่มีวงเงินลงทนุ ไม่เกิน 100 ลำ้นบำท           
กำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำอสงัหำริมทรพัย ์               
กำรรบัผิดชอบต่อสงัคม  ( CSR )               
ปัญหำเกี่ยวกบัผลกระทบรำ้ยแรงเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอ้ม               
โครงสรำ้งองคก์ร               
นโยบำยบริษัทในกำรด ำเนนิธุรกิจปกตขิองบริษัท               
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท               
กำรเป็นผูส้นบัสนนุ               
กำรรบัผิดชอบต่อสงัคม  ( เงินบริจำคและเงินสนบัสนนุต่ำงๆ )               
บัญชีและการรายงานทางการเงิน               
กำรเปลี่ยนแปลงหรือเบี่ยงเบนจำกมำตรฐำนกำรบญัช ี               
การจัดการด้านการเงิน               
โครงสรำ้งเงินทนุ               
นโยบำยเงินปันผล (เพ่ือเสนอต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้)               
กำรออกหุน้ทนุ               
กำรออกหุน้กู ้               
กำรขำยออกหุน้ทนุ               
กำรจดัหำเงินทนุจำกสถำบนักำรเงินมลูค่ำขนำด > 100 ลำ้นบำท               
กำรจดัหำเงินทนุจำกสถำบนักำรเงินมลูค่ำขนำดตัง้แต่ 50 - 100 ลำ้นบำท           
กำรจดัหำเงินทนุจำกสถำบนักำรเงินมลูค่ำขนำดไม่เกิน 50 ลำ้นบำท           
กำรลงทนุทำงกำรเงิน กำรซือ้หุน้สำมญั กำรซือ้ตรำสำรทำงกำรเงินอ่ืน ๆ > 50 
ลำ้นบำท 

  
 

  
  

    
   

กำรลงทนุทำงกำรเงิน กำรซือ้หุน้สำมญั กำรซือ้ตรำสำรทำงกำรเงินอ่ืน ๆ ไม่เกิน 
50 ลำ้นบำท 

 
 

 
  

  
   

กำรกูย้ืมเงินและกำรใหกู้ย้ืม กบับริษทัย่อย บริษัทรว่ม มลูค่ำขนำด > 20 ลำ้นบำท
ต่อปี (พิจำรณำกฎ กลต.ทีเ่กี่ยวขอ้ง) 

  
 

  
  

    
   

กำรกูย้ืมเงินและกำรใหกู้ย้ืม กบับริษทัย่อย บริษัทรว่ม มลูค่ำขนำดไม่เกิน 20 ลำ้น
บำทต่อปี (พิจำรณำกฎ กลต.ที่เกี่ยวขอ้ง) 

  
 

  
  

    
   

กำรลงทนุในตรำสำรตลำดเงิน               
สญัญำเช่ำด ำเนินงำน               
กำรบริหำรควำมเสี่ยงตรำสำรอนพุนัธ ์               
สญัญำป้องกนัควำมเสี่ยงกำรซือ้ขำยแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ               
กำรออกหนงัสือค ำ้ประกนัใหแ้กบ่คุคลภำยนอก           
การเบิกเงนิทดรองจ่าย           
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 -  วงเงินตัง้แต่ 400,000 บำทขึน้ไป แต่ไม่เกิน 900,000 บำท           
 - วงเงินตัง้แต่  300,000 บำทขึน้ไป แต่ไม่เกิน 400,000 บำท           
 - วงเงินตัง้แต่  5,000 บำทขึน้ไป แต่ไม่เกิน 300,000  บำท           
 - วงเงินตัง้แต่  3,000 บำทขึน้ไป แต่ไม่เกิน 5,000 บำท           
 - วงเงินตัง้แต่  2,000 บำทขึน้ไป แต่ไม่เกิน 3,000 บำท           

การเบิกเงินสดย่อย           
- วงเงินไม่เกนิ 2,000 บำท           

การจัดซือ้ จัดหา จัดจ้าง           
 -  วงเงินที่เกิน 100 ลำ้นบำทขึน้ไป           
 -  วงเงินตัง้แต่ 50 ลำ้นบำท แต่ไม่เกิน  100 ลำ้นบำท           
 -  วงเงินตัง้แต่ 25 ลำ้นบำท แต่ไม่เกิน  50 ลำ้นบำท           
 -  วงเงินตัง้แต่ 5 ลำ้นบำท แต่ไม่เกิน 25 ลำ้นบำท           
 -  วงเงินไม่เกิน 5 ลำ้นบำท           

กำรท ำสญัญำ กำรลงนำมในสญัญำ หรือขอ้ตกลงเพื่อกำรจดัจำ้ง ประมลูงำน กรรมกำรผูมี้อ ำนำจตำมหนงัสือรบัรองนิติบคุคลลงนำมรว่มกนั 
การบริหารจัดการด้านสินทรัพย ์               
กำรโอน กำรจ ำหน่ำย กำรบริจำค กำรท ำลำย กำรใหเ้ช่ำ ที่เกินกว่ำ 20 ลำ้นบำท           
กำรโอน กำรจ ำหน่ำย กำรบริจำค กำรท ำลำย กำรใหเ้ช่ำ ตัง้แต่  10 - 20  ลำ้น
บำท 

 
 

 
  

  
   

กำรโอน กำรจ ำหน่ำย กำรบริจำค กำรท ำลำย กำรใหเ้ช่ำ ไม่เกินกว่ำ 10 ลำ้นบำท           
หลกัทรพัยห์ลกัประกนั ที่เกินกว่ำ 100 ลำ้นบำท           
หลกัทรพัยห์ลกัประกนั ตัง้แต่  50 - 100 ลำ้นบำท           
หลกัทรพัยห์ลกัประกนั ไม่เกินกว่ำ 50 ลำ้นบำท           
กำรปรบัปรุงหรือปรบัเปลี่ยน กำรบ ำรุงรกัษำ           
กำรประกนัภยั           
กำรท ำลำยเอกสำรส ำคญั ( ที่จดัเก็บเกินจำกเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำยหรือตำม
นโยบำยบริษัทฯ)  

 
 

 
  

  
   

การบริหารจัดการด้านการด าเนินงาน               
กำรจดัท ำสญัญำทีส่  ำคญัมำก Business Critical               
กำรจดัซือ้จดัจำ้งนอกงบประมำณประจ ำปีที่ไดร้บัอนมุตั ิ               
กำรจดัซือ้จดัจำ้ง กำรว่ำจำ้งช่วงในงบประมำณประจ ำปีที่ไดร้บักำรอนมุตัิที่เกิน
กว่ำ 100 ลำ้นบำท 

 
 

 
  

  
   

กำรจดัซือ้จดัจำ้ง  กำรว่ำจำ้งชว่งในงบประมำณประจ ำปีที่ไดร้บักำรอนมุตัิตัง้แต่ 
50 - 100  ลำ้นบำท 
 

 
 

 
  

  
   

กำรจดัซือ้จดัจำ้ง  กำรว่ำจำ้งช่วงในงบประมำณประจ ำปีที่ไดร้บักำรอนมุตัิไม่เกิน           
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กว่ำ 50 ลำ้นบำท 
กำรลงทนุในโครงกำรเกี่ยวกบักำรพฒันำระบบกำรท ำงำน งำนวิจยั พฒันำ
ผลิตภณัฑท์ี่เกนิกวำ่ 10 ลำ้นบำทต่อปี 

 
 

 
  

  
   

กำรลงทนุในโครงกำรเกี่ยวกบักำรพฒันำระบบกำรท ำงำน งำนวิจยั พฒันำ
ผลิตภณัฑต์ัง้แต่ 5 - 10 ลำ้นบำทต่อปี 

 
 

 
  

  
   

กำรลงทนุในโครงกำรเกี่ยวกบักำรพฒันำระบบกำรท ำงำน งำนวิจยั พฒันำ
ผลิตภณัฑไ์ม่เกิน 5 ลำ้นบำทต่อปี 

 
 

 
  

  
   

กำรท ำธุรกรรมปกติซึ่งเป็นรำยกำรระหว่ำงกนั           
กำรแต่งตัง้ที่ปรกึษำของบริษัท           
การบริหารความเส่ียง               
ควำมเสี่ยงทำงธุรกิจที่ยอมรบั               
การบริหารจัดการด้านบุคลากร               
คณะกรรมกำรบริษัท               
ประธำนกลุ่มบรษิัท           
ประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยบริหำร (CEO)               
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร (COO/CFO/CTO/CMO)           
ระดบัหวัหนำ้งำน               
พนกังำนอื่นๆ               
กำรจดัสรรหุน้กบัพนกังำน และบคุคลภำยนอก               
กำรเปลี่ยนแปลงอตัรำเงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ               
การบริหารด้านภาษีและกฎหมาย               
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งทำงกฎหมำย               
คดีควำม/ขอ้พิพำทที่มีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนที่เกิน 20 ลำ้นบำท               
คดีควำม/ขอ้พิพำทที่มีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนที่ไม่เกิน 20 ลำ้นบำท               
มลูค่ำประนปีระนอมยอมควำมที่เกิน 20 ลำ้นบำท               
มลูค่ำประนปีระนอมยอมควำมที่ไม่เกิน 20 ลำ้นบำท               

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน               

กำรเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรท ำธุรกรรมกบับคุคลที่เกี่ยวขอ้งกนัที่ไม่ครอบคลมุ
ตำมขอ้ก ำหนดของกลต. 

  
 

  
  

    
   

กำรติดต่อสื่อสำรกบันกัลงทนุ               
กำรใหข้อ้มลูกบัตลำดหลกัทรพัยแ์ละประชำสมัพนัธ ์               
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นโยบายและแผน        
กำรก ำหนดนโยบำย        

กำรอนมุตัิแผนงบประมำณประจ ำปีและแกไ้ขปรบัปรุง        

กำรอนมุตัิแผนธุรกจิและกำรแกไ้ขปรบัปรุง        

กำรอนมุตัิคู่มืองบประมำณและแกไ้ขปรบัปรุง        

เร่ืองท่ัวไป          
กำรอนมุตัิวงเงินนอกเหนือจำกที่ก ำหนดไวใ้นรำยละเอียดนีแ้ละนอกงบประมำณ
ประจ ำปีที่ไดร้บักำรอนมุตัิ > 30 ลำ้นบำทต่อรำย   

  
  

   

กำรอนมุตัิวงเงินนอกเหนอืจำกที่ก ำหนดไวใ้นรำยละเอียดนีแ้ละนอกงบประมำณ
ประจ ำปีแต่ไม่เกิน 30 ลำ้นบำท  

  
 

   

เอกสำรก ำกบัดแูลกิจกำร          

นโยบำยทำงกำรเงิน          

นโยบำยสินเช่ือ (Credit Policy)        

-กำรอนมุตัิวงเงินกำรใหเ้ครดิต (Credit Limit) > 1 ลำ้นบำท ของลกูคำ้แต่ละรำย        

-กำรอนมุตัิวงเงินกำรใหเ้ครดิต (Credit Limit) ไม่เกิน 1 ลำ้นบำท ของลกูคำ้แต่ละรำย        

-กำรอนมุตัิวงเงินกำรใหเ้ครดิต (Credit Limit) นอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว ้        

กำรอนมุตัิรำยกำรยกเลิกใบแจง้หนี ้/ ใบลดหนี ้ เพ่ือท ำรำยกำรใหม่ มลูค่ำ 5 ลำ้นบำท 
ขึน้ไปต่อครัง้  

  
 

   

กำรอนมุตัิรำยกำรยกเลิกใบแจง้หนี ้/ ใบลดหนี ้ เพ่ือท ำรำยกำรใหม่ มลูค่ำไม่เกิน 5 ลำ้น
บำท ขึน้ไปต่อครัง้  

  
 

   

กลยทุธบ์ริษทั (Business Plan)          

งบประมำณบริษัท          

เร่ืองทีมี่ควำมส ำคญัมำกและไม่ใช่เหตกุำรณป์กติ          

สญัญำกำรท ำธุรกรรมที่มีผลต่อรำยไดแ้ละกำรขำยมำกกว่ำ 200 ลำ้นบำท          

สญัญำกำรท ำธุรกรรมที่มีผลต่อรำยไดแ้ละกำรขำยไม่เกิน 200 ลำ้นบำทต่อครัง้        

กำรซือ้ / ขอรบัใบอนญุำต / สมัปทำนที่มีวงเงินลงทนุ > 100 ลำ้นบำท          

กำรซือ้ / ชอรบัใบอนญุำต / สมัปทำนที่มีวงเงินลงทนุ ไม่เกิน 100 ลำ้นบำท        

กำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำอสงัหำริมทรพัย ์          

โครงสรำ้งองคก์ร          

นโยบำยบริษัทในกำรด ำเนนิธุรกิจปกตขิองบริษัท          

กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท          

กำรรบัผิดชอบต่อสงัคม  ( CSR )          

กำรเป็นผูส้นบัสนนุ          
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กำรรบัผิดชอบต่อสงัคม  (เงินบริจำคและเงินสนบัสนนุต่ำงๆ)          

ปัญหำเกี่ยวกบัผลกระทบรำ้ยแรงเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอ้ม          

บัญชีและการรายงานทางการเงิน          
กำรเปลี่ยนแปลงหรือเบี่ยงเบนจำกมำตรฐำนกำรบญัช ี          

การจัดการด้านการเงิน          
โครงสรำ้งเงินทนุ          

นโยบำยเงินปันผล (เพ่ือเสนอต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้)          

กำรออกหุน้ทนุ          

กำรออกหุน้กู ้          

กำรขำยออกหุน้ทนุ          

กำรจดัหำเงินทนุจำกสถำบนักำรเงินมลูค่ำขนำด > 50 ลำ้นบำท          

กำรจดัหำเงินทนุจำกสถำบนักำรเงินมลูค่ำขนำดไม่เกิน  50 ลำ้นบำท        

กำรลงทนุทำงกำรเงิน กำรซือ้หุน้สำมญั กำรซือ้ตรำสำรทำงกำรเงินอ่ืนๆ > 50 ลำ้นบำท          

กำรลงทนุทำงกำรเงิน กำรซือ้หุน้สำมญั กำรซือ้ตรำสำรทำงกำรเงินอ่ืนๆ ไม่เกิน 50 ลำ้น
บำท  

  
 

   

กำรกูย้ืมเงินและกำรใหกู้ย้ืม กบับริษทัย่อย บริษัทรว่ม มลูค่ำขนำดไม่เกิน 20 ลำ้นบำท
ต่อปี (พิจำรณำกฎ กลต. ที่เกี่ยวขอ้ง)   

  
  

   

กำรลงทนุในตรำสำรตลำดเงิน          

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน          

กำรบริหำรควำมเสี่ยงตรำสำรอนพุนัธ ์          

สญัญำป้องกนัควำมเสี่ยงกำรซือ้ขำยแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ          

กำรออกหนงัสือค ำ้ประกนัใหแ้กบ่คุคลภำยนอก          

การเบิกเงินทดรองจ่าย        
- วงเงินตัง้แต่  10,000,001 บำทขึน้ไป        

- วงเงินตัง้แต่    1,000,001 บำทขึน้ไป แต่ไม่เกิน 10,000,000 บำท        

- วงเงินตัง้แต่       500,001 บำทขึน้ไป แต่ไม่เกิน 1,000,000 บำท        

- วงเงินตัง้แต่         50,001 บำทขึน้ไป แต่ไม่เกิน   500,000 บำท        

- วงเงินตัง้แต่         10,001 บำทขึน้ไป แต่ไม่เกิน   50,000 บำท        

- วงเงินตัง้แต่          2,001 บำทขึน้ไป แต่ไม่เกิน    10,000 บำท        

- วงเงินไม่เกิน         2,000 บำท        

การจัดซือ้ จัดหา จัดจ้าง        
- วงเงินตัง้แต่ 50 ลำ้นบำทขึน้ไป        

- วงเงินตัง้แต่ 5 ลำ้นบำท แต่ไม่เกิน 50 ลำ้นบำท        

- วงเงินไม่เกิน 5 ลำ้นบำท  
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กำรท ำสญัญำ กำรลงนำมในสญัญำ หรือขอ้ตกลงเพื่อกำรจดัจำ้ง ประมลูงำน 
กรรมกำรผูมี้อ ำนำจตำมหนงัสือรบัรองนิติบคุคลลงนำม

รว่มกนั 
การบริหารจัดการสินทรัพย ์        
กำรโอน กำรจ ำหน่ำย กำรบริจำต กำรท ำลำย กำรใหเ้ช่ำ > 10 ลำ้นบำท        

กำรโอน กำรจ ำหน่ำย กำรบริจำต กำรท ำลำย กำรใหเ้ช่ำ ไม่เกินกว่ำ 10 ลำ้นบำท        

หลกัทรพัยห์ลกัประกนั > 50 ลำ้นบำท        

หลกัทรพัยห์ลกัประกนั ไม่เกินกว่ำ 50 ลำ้นบำท        

กำรปรบัปรุงหรือปรบัเปลี่ยน กำรบ ำรุงรกัษำ        

กำรประกนัภยั        

กำรท ำลำยเอกสำรส ำคญั (ที่จดัเก็บเกนิจำกเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำยหรือตำม
นโยบำยบริษัท)  

  
 

   

การบรหิารจดัการด้านการด าเนินงาน          
กำรจดัท ำสญัญำทีส่  ำคญัมำก  Business Critical          

กำรจดัซือ้จดัจำ้งนอกงบประมำณประจ ำปีที่ไดร้บัอนมุตัิ          

กำรจดัซือ้จดัจำ้ง กำรว่ำจำ้งช่วงในงบประมำณประจ ำปีที่ไดร้บักำรอนมุตัิ > 50 ลำ้นบำท          

กำรจดัซือ้จดัจำ้ง กำรว่ำจำ้งช่วงในงบประมำณประจ ำปีที่ไดร้บักำรอนมุตัิไม่เกินกว่ำ 50 
ลำ้นบำท   

  
  

   

กำรลงทนุในโครงกำรเกี่ยวกบักำรพฒันำระบบกำรท ำงำน งำนวิจยั พฒันำผลิตภณัฑไ์ม่
เกิน 20 ลำ้นบำทต่อปี   

  
  

   

กำรลงทนุในโครงกำรเกี่ยวกบักำรพฒันำระบบกำรท ำงำน งำนวิจยั พฒันำผลติภณัฑไ์ม่
เกิน 10 ลำ้นบำทต่อปี   

  
  

   

กำรบริหำรรำยกำรระหว่ำงกนั          

กำรแต่งตัง้ที่ปรกึษำของบริษัท        

การบริหารความเส่ียง          
ควำมเสี่ยงทำงธุรกจิที่ยอมรบั          

การบริหารจัดการด้านบุคลากร          
คณะกรรมกำรบริษัท          

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำร  (CEO)        

รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร          

กำรจดัสรรหุน้กบัพนกังำน และบคุคลภำยนอก        

กำรเปลี่ยนแปลงอตัรำเงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ          

ระดบัหวัหนำ้งำน          

พนกังำนอื่น ๆ          

การบริหารด้านภาษีและกฎหมาย          
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งทำงกฎหมำย          
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คดีควำม/ขอ้พิพำทที่มีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนที่ > 20 ลำ้นบำท 
มลูค่ำประนปีระนอมยอมควำมที่ > 20 ลำ้นบำท   

  
  

   

คดคีวำม/ขอ้พิพำทที่มีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนที่ไม่เกิน 20 ลำ้นบำท 
มลูค่ำประนปีระนอมยอมควำมที่ไม่เกิน 20 ลำ้นบำท   

  
  

   

ภำษีเงินไดน้ิติบคุคล          

ภำษีอ่ืน ๆ          

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน          

กำรเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรท ำธุรกรรมกบับคุคลที่เกี่ยวขอ้งกนัที่ไม่ครอบคลมุตำม
ขอ้ก ำหนดของกลต.   

  
  

   

กำรติดต่อสื่อสำรกบันกัลงทนุ          

กำรใหข้อ้มลูกบัตลำดหลกัทรพัยแ์ละประชำสมัพนัธ ์          

 

10.3 เลขานุการบริษทั 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 10/2557 จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 23 ธันวำคม 2557 ไดม้ีมติอนมุตัิกำรแต่งตัง้ นำงสำว
อจัฉวรรณ ตัง้ด ำรงคก์ลุ และนำงสำวดำวิณี  วิจิตรปิยะกลุ เป็นเลขำนกุำรบรษิัท โดยมีประวตัิและรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏใน
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดูแลการท าบัญชี และ
เลขานุการบริษทั 

 

10.4 ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิและผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ี

นำยชัยทัด กุลโชควณิช ต ำแหน่งรองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรดำ้นกำรเงิน เป็นผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบ
สงูสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และนำงสำวณัฐธยำน ์ลิม้สนุทรำกูล เป็นสมุหบ์ัญชีจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินส ำหรบักิจกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียสำธำรณะ ซึ่งเป็นผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูล
กำรท ำบัญชีของบริษัท โดยมีประวัติและรำยละเอียดตำมที่ปรำกฎใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท 
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10.5 คา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

ในกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้รหิำร บรษิัทมีคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
พิจำรณำใหค้วำมเห็นในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนที่จ ำเป็นและเหมำะสมทัง้ทีเ่ป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมกำร
บรษิัทและผูบ้รหิำรเป็นรำยบคุคล โดยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร ใหพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมกบั
ภำระหนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบ ผลงำน และเปรียบเทียบกบับรษิทัในธุรกิจที่คลำ้ยคลงึกนั และประโยชนท์ี่คำดวำ่จะไดร้บัจำก
กรรมกำร และผูบ้รหิำรของบรษิทั เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำ เพื่ออนมุตัิ หรือน ำเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจำรณำอนมุตัิต่อไป 

ส ำหรบัค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบรษิัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ ส ำหรบัปี 2564 ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และไดร้บักำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชมุสำมญัผู้
ถือหุน้ประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนมุตัติ่อไป 

ส ำหรบัค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร ส ำหรบัปี 2564 ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
และไดร้บักำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

10.5.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 
10.5.1.1 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนในรูป

ค่ำเบีย้ประชมุของคณะกรรมกำรบรษิัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี 2563 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ค่ำเบีย้ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

         รายนามคณะกรรมการ      จ านวนค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท 
     ค่ำเบีย้ประชมุประธำนกรรมกำรบรษิัท 
     ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรบรษิทั 

 
15,000 บำทต่อครัง้ 
5,000 บำทต่อครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
     ค่ำเบีย้ประชมุประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
     ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรตรวจสอบ 

 
10,000 บำทต่อครัง้ 
5,000 บำทต่อครัง้ 

   หมำยเหต:ุ กรรมกำรท่ีเป็นพนกังำนของบรษิัทไม่มีสิทธิไดร้บัค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำรบรษิัทขำ้งตน้ 

 

ในปี 2562 และปี 2563 มีค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบรษิัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบดงันี ้

 
ช่ือ - สกุล 

ปี 2562 ปี 2563 
ค่าเบีย้ประชุม รวม (บาท) ค่าเบีย้ประชุม รวม (บาท) 

1. นำยทว ี มีเงิน 15,000 15,000 60,000 60,000 
2. นำยฐกร รตันกมลพร - - - - 
3. นำยชยัทดั กลุโชควณิช - - - - 
4. นำงสำวภรกำนต์ รตันกมลพร - - - - 
5. นำยชยัยทุธ เอียดแกว้ - - - - 
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6. นำงสำวมทัณำ วิเชยีรแกว้มณี - - - - 
7. นำยวฒุ ิ มีช่วย - - 70,000 70,000 
8. ดร. อภิวตัน ์ พลสยม 10,000 10,000 50,000 50,000 

9. นำยณรงค ์ เดชำธนำรุจิกร 10,000 10,000 50,000 50,000 
 

10.5.1.2  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร 

 ปี 2562 ปี 2563 

จ ำนวนผูบ้รหิำร 5 ท่ำน 5 ท่ำน 
ค่ำตอบแทนรวมของผูบ้รหิำร  
(เงินเดือน โบนสั และผลประโยชนเ์มื่อเลิกจำ้ง) 

8,086,327 บำท 7,868,668 บำท 

ค่ำตอบแทนอื่น 
ในกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2563 ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหจ้ัดสรรหุน้

สำมัญเพิ่มทุนและเสนอขำยหุน้ต่อประชำชนจ ำนวน 80 ลำ้นหุน้ โดยมีกำรจดัสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวใหแ้ก่กรรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัท ดงันี ้ดงันี ้

1) หุน้สำมญัจ ำนวนไม่เกิน 4,000,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 5 ของจ ำนวนหุน้สำมญัทัง้หมดที่เสนอ

ขำยในครัง้นี ้ เสนอขำยใหแ้ก่พนกังำนของบรษิัทและบรษิัทย่อย ซึ่งมใิชก่รรมกำร ผูบ้รหิำร หรือผูถื้อหุน้รำย

ใหญ่ของบรษิัท ทัง้นีก้ำรจดัสรรจะไม่เป็นกำรจดัสรรหุน้สำมญัที่เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลท่ีบริษัทถกูหำ้มมใิห้

จดัสรรหุน้หรือเกินกว่ำอตัรำที่ประกำศก ำหนด ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทธ.27/2559 

และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 40/2557 โดยมอบหมำยใหใ้หน้ำยฐกร รตันกมลพร ซึ่ง

เป็นผูบ้รหิำรสงูสดุของบรษิัท เป็นผูก้  ำหนดหลกัเกณฑแ์ละรำยชื่อพนกังำนท่ีมีสทิธิไดร้บักำรจดัสรรหุน้เพิ่ม

ทนุของบรษิัท 

2) หุน้สำมญัจ ำนวนไม่เกิน 4,000,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 5 ของจ ำนวนหุน้สำมญัทัง้หมดที่เสนอ

ขำยในครัง้นี ้ เสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัท ทัง้นีก้ำรจดัสรรจะไม่เป็นกำรจดัสรรหุน้

สำมญัที่เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลที่บรษิัทถกูหำ้มมใิหจ้ดัสรรหุน้หรือเกินกว่ำอตัรำที่ประกำศก ำหนด ตำม

ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทธ.27/2559 และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 

40/2557 โดยรำยชื่อของกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัทท่ีไดร้บักำรจดัสรรหุน้ มีดงันี ้

ชื่อ - สกลุ 
ณ วนัที่ 30 ก.ย. 63 หุน้ที่ไดร้บักำรจดัสรร ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ในครัง้นี ้

จ ำนวน 
(ลำ้นหุน้) 

สดัสว่น 1/ 
(รอ้ยละ) 

จ ำนวน 
(ลำ้นหุน้) 

สดัสว่น 2/ 
(รอ้ยละ) 

จ ำนวน 
(ลำ้นหุน้) 

สดัสว่น 2/ 
(รอ้ยละ) 

1. นำยชยัทดั กลุโชควณิช - - 2.00 0.45 2.00 0.45 

2. นำยชยัยทุธ เอียดแกว้ - - 2.00 0.45 2.00 0.45 

รวม - - 4.00 0.91 4.00 0.91 

หมำยเหต ุ 1/ สดัส่วนที่แสดงในตำรำงขำ้งตน้ ค ำนวณจำกจ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัที่ 30 ก.ย. 63 ซึ่งเท่ำกบั 360 ลำ้นหุน้ 
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2/ สดัส่วนที่แสดงในตำรำงขำ้งตน้ ค ำนวณจำกจ ำนวนหุน้สำมญัภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนในครั้งนี ้ซึ่งเท่ำกับ 440
ลำ้นหุน้ 

ทั้งนี ้ รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นรำคำ
เดียวกบัท่ีเสนอขำยต่อประชำชน 

 

10.6 บุคลากร 

จ ำนวนบคุลำกร ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  บรษิัทและบรษิัทย่อยมีพนกังำนทัง้สิน้จ ำนวน 528 คน ประกอบไปดว้ย
บคุลำกรในบรษิัท จ ำนวน 490 คน  และบคุลำกรในบรษิัทย่อย จ ำนวน 38 คน โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 จ านวนพนักงาน (คน) 
บริษัท บริษัทย่อย รวม 

1. ผูบ้รหิำร 
2. ฝ่ำยขำย 
3. ฝ่ำยพฒันำธุรกิจและกำรตลำด  
    (รวมถึงโปรแกรมเมอร)์ 
4. ฝ่ำยปฏิบตัิกำรธุรกิจ 
– พนกังำนชั่วครำว (ส ำหรบักำรใหบ้รกิำรบรหิำร

จดักำรระบบงำน (BPO)) 
5. ฝ่ำยประสำนงำนโครงกำร 
   (ส ำหรบัธุรกิจรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบั
โครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ) 

6. ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
7. ฝ่ำยบรกิำร 
8. ฝ่ำยจดัซือ้ 
9. ฝ่ำยบญัชี 
10. ฝ่ำยกำรเงิน (ดำ้นรบั) 
11.  ฝ่ำยกำรเงิน (ดำ้นจ่ำย) 
12. ฝ่ำยคลงัสินคำ้และขนส่ง 
13. ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล 
14. ฝ่ำยกฎหมำย 
15. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

5 
24 
22 

 
19 
219 

 
- 
 
 
4 
112 
2 
9 
15 
2 
9 
44 
3 
1 

- 
3 
- 
 
- 
- 
 
25 
 
 
- 
- 
2 
3 
- 
3 
- 
2 
- 
- 

5 
27 
22 

 
19 
219 

 
25 

 
 
4 

112 
4 
12 
15 
5 
9 
46 
3 
1 

รวมทัง้สิน้ 490 38 528 
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10.6.1 ค่าตอบแทนบุคลากร 

ค่ำตอบแทนบคุลำกรในปี 2562 และปี 2563 มีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
             (หน่วย : บำท) 

 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำและโบนสั 114,931,373.79 121,915,999.95 
ค่ำตอบแทนอื่นๆ 7,689,938.03 6,528,898.93 

รวม 122,621,311.82 128,444,898.88 
หมำยเหต ุ: ค่ำตอบแทนอื่นๆประกอบดว้ยเงินสมทบกองทนุส ำรองเลืย้งชีพและประกนัสงัคม ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชนพ์นกังำน ค่ำตรวจ

สขุภำพ และสวสัดิกำรอื่นๆ 

 

บรษิัท สยำม ทีซี เทคโนโลยี จ ำกดั  
             (หน่วย : บำท) 

 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำและโบนสั 18,216,942.47 19,875,063.34 
ค่ำตอบแทนอืน่ๆ 1,685,906.27 1,705,020.54 

รวม 19,902,848.74 21,580,083.88 
หมำยเหต ุ: ค่ำตอบแทนอื่นๆประกอบดว้ยเงินสมทบกองทนุส ำรองเลืย้งชีพและประกนัสงัคม ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชนพ์นกังำน ค่ำตรวจ

สขุภำพ และสวสัดิกำรอื่นๆ 
 

10.6.2  นโยบายการพัฒนาพนักงาน  

 บรษิัทมีกำรจดัอบรมพนกังำนเพือ่ใหพ้นกังำนมีควำมรูค้วำมช ำนำญในเทคนิคตำ่งๆ ในดำ้นปฏิบตัิงำน และ
เกิดกำรเรยีนรูม้ีประสบกำรณแ์ละมีกำรพฒันำดำ้นตำ่งๆ และใหก้ำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
มำกขึน้ อกีทัง้ยงัท ำใหเ้กิดควำมพึงพอใจ และมีกำรพฒันำที่ดีขึน้ โดยจดัใหม้ีกำรอบรมทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์รและมี
กำรจดัท ำแผนกำรกำรฝึกอบรมประจ ำปี โดยเปำ้หมำยของกำรฝึกอบรม คือ ใหพ้นกังำนทกุคนผ่ำนกำรอบรบหลกัสตูรพืน้ฐำน
และหลกัสตูรควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบตัิงำนและกำรด ำรงต ำแหน่ง โดยในปี 2564 มกีำรวำงแผนกำรอบรมทัง้สิน้ 13 รำยกำร  
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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

13.1 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 25 กมุภำพนัธ ์2564 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้รว่มประชุม
ทั้ง 4 ท่ำน ไดป้ระเมินและให้ควำมเห็นเก่ียวกับระบบควบคุมภำยในของบริษัท โดยกำรซักถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำร และมีผู้
ตรวจสอบภำยในเป็นผูใ้หข้อ้มลูประกอบ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำอนุมตัิตอบแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบ
กำรควบคมุภำยใน ทัง้ 5 ส่วน ดงันี ้

1.  สภำพแวดลอ้มกำรควบคมุ (Control Environment) 
2.  กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) 
3. มำตรกำรควบคมุ (Control Activities) 
4. ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มลู (Information and Communication) 
5. ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิัทมีควำมเห็นว่ำบรษิัทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม 
รวมถงึมีระบบกำรควบคมุภำยในที่เพียงพอในเรื่องของกำรท ำธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับคุคลดงักล่ำว  
 โดยรำยละเอียดของแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิัท สำมำรถดไูดใ้น เอกสารแนบที ่4 
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
 ปัจจุบัน บริษัทไดแ้ต่งตั้งบริษัท ออดิท เฮ้ำส ์จ ำกัด ซึ่งเป็นส ำนักตรวจสอบจำกภำยนอก ด ำรงต ำแหน่ง “ผู้ตรวจสอบ
ภำยใน” ของบริษัท ในกำรท ำหนำ้ที่ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนและกิจกรรมทำงกำรเงินของบริษัท เพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีกำรด ำเนินกำร
ตำมแนวทำงที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท  และ
เพื่อใหผู้ต้รวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถท ำหนำ้ที่ตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่ำงเต็มที่ จึงก ำหนดใหผู้ต้รวจสอบภำยใน
รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิัทซึ่งมีหนำ้ที่ก ำกับดูแลใหม้ีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่ดี และส ำเนำรำยงำนเรียนประธำนกลุ่มบริษัทเพื่อช่วยก ำกับดูแลและสั่งกำรให้ผูบ้ริหำรที่เก่ียวข้องในแต่ละหน่วยงำน
ด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะดว้ยควำมเรียบรอ้ย โดยผูต้รวจสอบภำยในจะรำยงำนผลกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทกุไตร
มำส  
 โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่  4/2563 ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2563 ไดพ้ิจำรณำอนุมัติกำร
แต่งตัง้บริษัท ออดิท เฮำ้ส ์จ ำกัด ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบภำยในของบริษัท โดยมีควำมเห็นว่ำบริษัท ออดิท เฮ้ำส ์จ ำกัด และนำยธนำ 
วงศแ์สงนำค ซึ่งเป็นผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัท ออดิท เฮำ้ส ์จ ำกัด ใหป้ฏิบัติงำนเป็นผูต้รวจสอบภำยในของบริษัท มีประวัติ 
คณุสมบตัิ และประสบกำรณท์ ำงำนที่เพียงพอ และเหมำะสมในกำรเป็นผูต้รวจสอบภำยในของบริษัท อีกทัง้ยงัไดท้ ำกำรตรวจสอบ
ระบบควบคุมภำยในของบริษัทมำเป็นระยะเวลำนำน ท ำใหม้ีควำมคุน้เคยกบัระบบควบคมุภำยในของบรษิัทและบริษัทย่อย ดงัจะ
เห็นไดจ้ำกผลกำรตรวจสอบซึ่งสำมำรถชีจุ้ดบกพรอ่งของระบบควบคมุภำยในรวมถึงควำมผิดพลำดของผูป้ฏิบตัิงำนของบรษิัทและ
บริษัทย่อยไดอ้ย่ำงเป็นที่น่ำพอใจ (กรุณำดูรำยละเอียดประวตัิของผูต้รวจสอบภำยใน ในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในบริษัท) 
 ทัง้นี ้กำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย ถอดถอน ผูด้  ำรงต ำแหน่งผูป้ระเมินระบบควบคุมภำยในของบริษัท จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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13.2 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชสี าหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

บรษิัท สยำม ทรูธ สอบบญัชี จ ำกดัซึง่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ไม่พบขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะจำกกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

 

ขอ้สงัเกตจำกกำรสอบทำนกำรควบคมุเฉพำะระบบงำน (Application Controls) 

ผูต้รวจสอบทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศของบรษิัทไดท้ ำกำรสอบทำนกำรควบคมุเฉพำะระบบงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประมวลผลขอ้มลูทำงบญัชีของบรษิัทเพื่อเป็นขอ้มลูประกอบกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินบรษิัทท่ีตรวจสอบผูต้รวจสอบบญัชีของบรษิทั ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ผูต้รวจสอบทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศของบรษิัทไม่พบขอ้สงัเกตในระบบควบคมุเฉพำะระบบงำน 
ซึ่งกำรตรวจสอบครอบคลมุระบบงำนดงัต่อไปนี ้

• ระบบงำนบญัชี SAP B1 และระบบ Rental 
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ขอ้สงัเกตจำกกำรสอบทำนกำรควบคมุทั่วไปของระบบสำรสนเทศ IT General Control 

ผูต้รวจสอบทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศของบรษิัทไดท้ ำกำรสอบทำนกำรควบคมุทั่วไปของระบบสำรสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบักำรประมวลผลขอ้มลูทำงบญัชีของบรษิัท เพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบกำรตรวจสอบงบกำรเงนิบรษิัทท่ีตรวจสอบผูต้รวจสอบบญัชีของบรษิัท ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี และท ำกำรตดิตำมผลกำรแกไ้ขขอ้สงัเกตที่พบ ส ำหรบัระบบงำนดงัต่อไปนี ้

• ระบบงำนบญัชี SAP B1 

จำกรำยงำนตดิตำมผลขอ้สงัเกตจำกกำรสอบทำนกำรควบคมุทั่วไปของระบบสำรสนเทศของบรษิัท ผูต้รวจสอบทำงดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศของบรษิัทพบวำ่ขอ้สงัเกตที่ตรวจพบไดร้บักำร
ด ำเนินกำรแกไ้ขทัง้หมดแลว้ โดยมีประเด็นท่ีส ำคญั ดงันี ้

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ 
การติดตามการแก้ไขของบริษัท / 

ความเหน็ของบริษัท 
บริษัทมีกำรจัดท ำนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศไดร้บักำรสอบทำน 
เม่ือวันที่ 1 เมษำยน 2563 แต่ยังไม่มีกำรประกำศใช้ให้พนักงำนใน
บริษัทไดร้บัทรำบอย่ำงเป็นทำงกำรและนโยบำยและแนวปฏิบตัิในกำร
รกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัดำ้นสำรสนเทศ ยงัไม่ครอบคลมุเนือ้หำเร่ือง
ส ำคญับำงเร่ือง 

บริษัทควรปรบัปรุงนโยบำยดำ้นกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของ
ระบบสำรสนเทศเพื่อเป็นกรอบใหญ่ให้พนักงำนและผู้เกี่ยวข้อง
น ำไปปฏิบตัิ โดยนโยบำยฯควรครอบคลมุหวัขอ้ตำมควำมเหมำะสม 
นอกจำกนี ้ควรได้รับกำรอนุมัติจำกผู้บริหำรและควรประกำศให้
พนกังำนทรำบโดยทั่วกนั 

ทั้งนี ้เพื่อให้ทันต่อเหตุกำรณ์บริษัทควรมีกำรทบทวนนโยบำยฯ
ดังกล่ำวอย่ำงสม ่ ำเสมออย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือเม่ือมีกำร
เปลี่ยนแปลงที่สำคญัและส่งผลกระทบกบันโยบำยฯ 

ด าเนินการแล้ว 
บริษัทไดด้  ำเนินกำรปรบัปรุงนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีผลบังคบัใช้
วนัที่ 31 สิงหำคม 2563 โดยปรบัปรุงใหค้รอบคลุมหัวขอ้ที่ส  ำคัญตำมที่
ระบไุวใ้นขอ้สงัเกต 

บริษัทมีกำรจดัท ำระเบียบปฏบิตัิ เร่ือง กำรจดักำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (PM-IT-01) ฉบบัที่ 1 ลงวนัที่ 11/04/2563 หวัขอ้กำร
พฒันำ จดัหำและบ ำรุงรกัษำระบบสำรสนเทศ ระบเุนือ้หำครำ่วๆ ยงัไม่
มีรำยละเอียดขัน้ตอนกำรปฏบิตัิ เช่น กำรขออนมุตัิ, กำรทดสอบ, กำร
น ำขึน้ระบบจริง เป็นตน้ นอกจำกนีย้งัพบว่ำ 

• ไม่พบหลกัฐำนกำรทดสอบจำกผูใ้ชร้ะบบ (UAT) 

• ไม่มีหลกัฐำนกำรขออนมุตัิจำกผูบ้ริหำรของบริษัทก่อนน ำ
ระบบขึน้ใชง้ำนจริง 

บริษัทควรปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรปรับปรุงแก้ไข
โปรแกรมระบบสำรสนเทศและข้อมูล โดยให้ครอบคลุมหัวข้อที่
ส  ำคญั 

ด าเนินการแล้ว 
บริษัทไดด้  ำเนินกำรปรบัปรุงระเบียบปฏิบตัิเรื่อง กำรจดักำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ที่มีผลบงัคบัใชว้นัที่ 31 สิงหำคม 2563 โดยปรบัใหมี้หวัขอ้
ดงัต่อไปนี ้

• ประเภทของกำรเปลี่ยนแปลงแกไ้ขปรบัปรุง เช่น กำร
เปลี่ยนแปลงรำยงำน, Install Software และอ่ืน ๆ ตอ้งไดร้บั
อนมุตัิจำก ผูบ้ริหำร ขององคก์รเท่ำนัน้ 

• ท ำกำรทดสอบ และมีกำรมีกำรยืนยนักำรทดสอบ 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ 
การติดตามการแก้ไขของบริษัท / 

ความเหน็ของบริษัท 

• กำรขอเปลี่ยนแปลงท ำผ่ำนแบบฟอรม์และส่งทำงอีเมล ไม่
มีกำรด ำเนินกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงเป็นกำรเฉพำะ 

• เอกสำรคู่มือระบบงำน ไม่มีกำรสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอ 

• ไม่มีกำรก ำหนดเร่ืองกำรจดักำร Job Schedule 

• กำรขออนมุตัิติดตัง้โปรแกรมบนระบบจริง 

• ตอ้งมีกำรติดตำมกำรแกไ้ขหลงัจำกขึน้ระบบจริง 

• จดัท ำและจดัเก็บเอกสำรที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด เช่น Change 
request form, Test Plan, Test Script, UAT Sign off เป็นตน้ 

• จดัท ำคู่มือเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งใหท้นัสมยั 

• กำรน ำขอ้มลูมำท ำกำรทดสอบ 

• กำรบริหำรจดักำร Job Schedule 
บริษัทยังไม่มีกำรสอบข้อมูลประวัติกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศ 
(Security Log) อย่ำงสม่ำเสมอ เช่น กำรพิมพร์หัสผ่ำนผิด กำรเขำ้ถึง
ขอ้มูลหรือเมนูโดยผูไ้ม่มีสิทธิ์, กำรใชง้ำนบญัชีผูใ้ชง้ำนที่มีสิทธิ์พิเศษ, 
ขอ้ผิดพลำดของระบบ(Error) เป็นตน้  

บริษัทควรมอบหมำยให้ผู้ที่ เหมำะสมด ำเนินกำรสอบทำนข้อมูล
ประวัติกำรเขำ้ถึง (Security Log) และจัดท ำ/จัดเก็บหลักฐำนกำร
สอบทำนเพ่ือใชอ้ำ้งอิงในอนำคต ทัง้นีก้ำรสอบทำนควรครอบคลมุทัง้
ร ะ ดั บ  ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก ำ ร  (Operating System) ร ะ บ บ งำ น 
(Application) ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล (Database Management 
System) และระบบเครือข่ำย (Network System) 

ด าเนินการแล้ว 
บริษัทไดด้  ำเนินกำรใหมี้กำรตรวจสอบกำรท ำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำย รวมถึงกำรสอบทำน Log เป็นรำยไตรมำส โดยเริ่มตัง้แต่ ไตรมำส 
3 ปี 2563 

บริษัทยงัไม่มีกำรจดัท ำระเบียบปฏบิตังิำนเกี่ยวกบักำรบริหำรจดักำร
บญัชีผูใ้ชง้ำนและสทิธิและประกำศใชอ้ย่ำงเป็นทำงกำร และยงัไม่มี
กำรใชใ้บค ำรอ้งขอ user access 

บริษัทควรจดัท ำระเบียบปฏิบตัิงำนเกี่ยวกบักำรบริหำรจดักำรบญัชี
ผูใ้ชง้ำนและสิทธิโดยใหค้รอบคลมุหวัขอ้ที่ส  ำคญั 

ด าเนินการแล้ว 
บริษัทไดด้  ำเนินกำรปรบัปรุงระเบียบปฏิบตัิ เร่ือง กำรจดักำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ หวัขอ้ กำรควบคมุดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยัของระบบ
สำรสนเทศ โดยประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัดงันี ้

• กำรก ำหนดสิทธิกำรเขำ้ถึงระบบสำรสนเทศ 

• กำรควบคมุรหสัผ่ำนของระบบสำรสนเทศ 

• กำรก ำหนดสิทธใ์นกำรถือครองสิทธผ์ูด้แูลสงูสดุ 

• กำรตรวจสอบบญัชีผูใ้ชง้ำนระบบ Domain 

• กำรบริหำรจดักำรผูใ้ชภ้ำยนอก 

• กำรควบคมุกำรเขำ้ถึงจำกระยะไกล 

• กำรควบคมุสภำพแวดลอ้มในหอ้งคอมพิวเตอร ์

• กำรควบคมุกำรเขำ้ถึงหอ้งคอมพิวเตอร ์
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ 
การติดตามการแก้ไขของบริษัท / 

ความเหน็ของบริษัท 

• กำรสอบทำนสิทธิ์กำรเขำ้ถึงแตล่ะระบบงำนอย่ำงนอ้ยปีละ 1 
ครัง้ 

บริษัทยงัไม่มีกำรสอบทำนสิทธิ์กำรใชง้ำนของระบบ File Sharing และ 
Active Directory อย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนีย้งัพบว่ำ มีบญัชีผูใ้ชง้ำน
จ ำนวน 32 รำยที่เป็นของพนกังำนที่ลำออกไปแลว้ 

บริษัทควรก ำหนดให้มีกำรสอบทำนบัญชีผูใ้ชง้ำนและสิทธิผูใ้ชง้ำน
ของระบบ สำรสนเทศ  อย่ำงสม่ำเสมอ โดยกำรสอบทำนควร
ค รอบคลุม ทั้ ง ระดับ  ระบบปฏิ บั ติ ก ำ ร  (Operating System) 
ระบบงำน  (Application) ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล  (Database 
Management System) และระบบเครือข่ำย (Network System) 
และจดัท ำ/จดัเก็บหลกัฐำนกำรสอบทำนเพ่ือใชอ้ำ้งอิงในอนำคต 

ด าเนินการแล้ว 
บริษัทไดด้  ำเนินกำรลบบญัชีผูใ้ชง้ำนที่ไม่เหมำะสมออกจำกระบบ Active 
Directory ตั้งแต่วันที่ 25 กันยำยน 2563 และก ำหนดให้มีกำรสอบทำน
บญัชีผูใ้ชง้ำนทกุไตรมำส 

บริษัทมีกำรจัดท ำนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ( Information 
Technology Policy) กลุ่มบริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
ฉบบัวนัที่ 1 เมษำยน 2563 หวัขอ้ ควำมมั่นคงปลอดภยัของกำรส ำรอง
ข้อมูล  มีกำรจัดท ำระเบียบปฏิบัติ  เรื่อง กำรจัดกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (PM-IT-01) ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 1/04/2563 หัวขอ้ กำรดูแล
รกัษำและกำรจัดเก็บข้อมูลแต่อย่ำงไรก็ตำมมีเนื ้อหำเกี่ยวกับกำร
ส ำรองขอ้มลูอย่ำงครำ่วๆ ยงัขำดกำรระบใุนรำยละเอียดของกำรส ำรอง
ขอ้มูลของแต่ละระบบ เช่น ก ำหนดวันส ำรองขอ้มูล , ระบบที่ควบคุม
กำรส ำรองขอ้มลู, สถำนที่จดัเก็บ เป็นตน้ 

บริษัทควรปรบัปรุงระเบียบปฏิบตัิเรื่องกำรส ำรองขอ้มลูและกำรกู้
ขอ้มลูโดยใหค้รอบคลมุหวัขอ้ที่ส  ำคญั 

ด าเนินการแล้ว 
บริษัทไดด้  ำเนินกำรปรบัปรุงระเบียบปฏิบตัิ เรื่อง กำรจดักำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ หวัขอ้ กำรดแูลรกัษำและกำรจดัเก็บขอ้มลู โดยมีกำรระบ ุ

• ระบบที่ตอ้งส ำรองขอ้มลู 

• ประเภทของกำรส ำรองขอ้มลู 

• ควำมถี่ในกำรส ำรองขอ้มลู 

• สื่อที่ใชจ้ดัเก็บขอ้มลูส ำรอง 

• กำรตรวจสอบผลกำรส ำรองขอ้มลู 

• กำรท ำลำยสื่อบนัทึกขอ้มลู 

• กำรทดสอบกำรกูค้ืน 

โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำแลว้มคีวำมเห็นว่ำบรษิัทไดด้  ำเนินกำรในกำรแกไ้ขตำมขอ้สงัเกตของผูต้รวจสอบ ตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ครบถว้นแลว้  
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13.3 ข้อสังเกตของหน่วยงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในส าหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
ตัง้แต่ไตรมำสที่ 4 ปี 2557 เป็นตน้มำ ผูต้รวจสอบภำยในไดด้  ำเนนิกำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยในของบรษิัทและบรษิัท

ย่อยโดยครอบคลมุถงึส่วนงำนที่ส ำคญัตำ่งโดยครบถว้น โดยเริ่มท ำกำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยในของบรษิัทตัง้แต่ไตรมำสที่ 4 
ปี 2557 เป็นตน้มำ และเริ่มท ำกำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยในของบรษิัทยอ่ยตัง้แต่ไตรมำสที่ 1 ปี 2559 เป็นตน้มำ ซึง่ครอบคลมุ
ระบบงำนตำ่งๆ ดงันี ้

 
ระบบงานทีท่ าการตรวจสอบของบริษัท ระบบงานทีท่ าการตรวจสอบของบริษัทย่อย 

1. ระบบงำนขำยและกำรตลำด 
2. ระบบงำนบริกำรลกูคำ้ 
3. ระบบบนัทึกรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 
4. ระบบควบคมุลกูหนีก้ำรคำ้และกำรรบัช ำระหนี ้
5. ระบบควบคมุงำนจดัซือ้และจดัจำ้ง 
6. ระบบควบคมุสินคำ้คงเหลือและคลงัสินคำ้ 
7. ระบบบนัทึกตน้ทนุขำยและตน้ทนุบริกำร 
8. ระบบควบคมุสินทรพัยถ์ำวรของบริษัท 
9. ระบบควบคมุเจำ้หนีก้ำรคำ้และกำรจ่ำยช ำระหนี ้
10. ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทย่อย 
11. ระบบควบคมุกำรท ำรำยกำรกับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
12. กำรควบคมุระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
13. ระบบควบคมุกำรผลิตและควบคมุคณุภำพ 
14. ระบบควบคมุงำนโลจิสติกส ์
15. ระบบควบคมุงำนบริหำรทรพัยำกรมนษุย ์
16. ระบบควบคมุงำนดำ้นกฎหมำย 
17. ประเมินควำมเพียงพอของกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท 
18. ระบบควบคมุกำรผลิต (Recondition) และควบคมุคณุภำพ 
19. ระบบควบคมุตน้ทนุกำรผลิต ตน้ทุนใหเ้ช่ำ ตน้ทนุขำย  
20. ระบบควบคมุรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยตำมงบประมำณ 
21. ระบบควบคมุกำรใหเ้ช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
22. ระบบควบคมุกำรใหบ้ริกำรสแกนเอกสำรและงำนโครงกำร 
23. ระบบ Rental ท่ีใชค้วบคมุกำรเรียกเก็บเงินค่ำเช่ำ 
24. ระบบดำ้นกำรเงิน เงินสดยอ่ย เงินทดรองจ่ำย 
25. ระบบควบคมุงำนนิติกรรม และงำนดำ้นกฏหมำย 
26. ระบบควบคมุงำนขำยฮำรด์แวรแ์ละซอฟทแ์วร ์
27. ระบบควบคมุ Help Desk และกำรบริกำรลกูคำ้ 
28. ระบบงำนขำย POS & Drive-Thru 

1. ระบบควบคมุงำนขำยและกำรตลำด 
2. ระบบควบคมุงำนจดัซือ้และจดัจำ้ง 
3. ระบบควบคมุงำนบริหำรโครงกำร 
4. ระบบควบคมุสินคำ้และจดัส่งสินคำ้ 
5. กำรควบคมุระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
6. กำรควบคมุงำนบริหำรทรพัยำกรบุคคล 
7. กำรประเมินควำมเพียงพอของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
8. ระบบกำรบนัทึกรำยไดแ้ละกำรรบัช ำระหนีจ้ำกลกูหนีก้ำรคำ้ 
9. ระบบบนัทึกตน้ทนุ ค่ำใชจ้่ำย และกำรจ่ำยช ำระหนี ้
10. ระบบควบคมุสินทรพัยถ์ำวร 
11. ระบบควบคมุกำรบนัทึกรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 
12. ระบบควบคมุกำรรบัช ำระหนีแ้ละบนัทึกลกูหนีก้ำรคำ้ 
13. ระบบควบคมุตน้ทนุขำย ตน้ทนุบริกำร และค่ำใชจ้่ำย 
14. ระบบควบคมุกำรจ่ำยช ำระหนีแ้ละบนัทึกเจำ้หนีก้ำรคำ้ 
15. กำรควบคมุระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
16. ระบบควบคมุกำรบริหำรงำนบคุคล และธุรกำร 
17. กำรจดัท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรติดตำมผล 
18. ระบบควบคมุกำรบริหำรโครงกำรใหเ้ป็นไปตำมแผน 
19. ระบบควบคมุตน้ทนุโครงกำรใหเ้ป็นไปตำมงบประมำณ 
20. ระบบควบคมุกำรจัดซือ้จดัจำ้งส ำหรบังำนโครงกำร 
21. ระบบบญัชีกำรเงินและภำษีอำกร 
22. ระบบดำ้นกำรเงิน เงินสดย่อย และเงินทดรองจ่ำย 
23. ระบบควบคมุกำรบนัทึกรำยได ้ลกูหนีก้ำรคำ้ และกำรรบัเงิน 
24. ระบบควบคมุกำรขำยสินคำ้ กำรบริกำร และกำรตลำด 
25. ระบบควบคมุกำรบริหำรโครงกำรและตน้ทนุขำย/บริกำร 
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 จำกรำยงำนผลกำรติดตำมกำรแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะจำกกำรตรวจสอบของบรษิัทส ำหรบังวดไตรมำสที่ 1 ของปี 2562 ถงึไตรมำสที่ 2 ของปี 2563 ซึง่น ำเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำร
ตรวจสอบครัง้ที่ 4/2563 และที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 6/2563 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 ผูต้รวจสอบภำยในไดม้ีกำรตดิตำมผลกำรแกไ้ขของบรษิัท โดยพบวำ่ประเด็นจำกกำร
ตรวจพบในชว่งเวลำดงักลำ่วไดร้บักำรแกไ้ขเสรจ็สิน้ทัง้หมดแลว้ ซึง่สำมำรถสรุปประเด็นส ำคญัที่ตรวจพบไดด้งันี ้
 

ประเด็นทีต่รวจพบ / ข้อสังเกตที่ส าคัญ เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ การติดตามการแก้ไขของบริษัท สถานะ 
ระบบควบคุมการรับช าระหนีแ้ละบันทกึลูกหนีก้ารค้า                                                                                                                                                                                                               งวดที่ตรวจ : ไตรมำสที่ 1 ปี 2562                 
1. ในเดือน ก.พ. 62 จดัท ำใบแจง้หนีแ้ละวำงบิลไม่เป็นไปตำม

ก ำหนด 633 ฉบับ (13%) อีกทั้งยังไม่ได้ก ำหนดให้มีกำร
จัดท ำรำยงำนสรุปรำยกำรที่ยังไม่ไดจ้ัดท ำใบแจง้หนี ้หรือ
ใบวำงบิล พรอ้มระบุสำเหตุและกำรติดตำมเสนอผูบ้ริหำร
รบัทรำบ 

HE 
(ไม่เครง่ครดัใน
กำรปฏิบตัติำม
ระเบียบ) 

Low 
(วำงบิลล่ำชำ้
และไดร้บัช ำระ
เงินจำกลกูหนี ้

ล่ำชำ้) 

ควรก ำหนดให้ผู้รับผิดชอบแต่ละคน จัดท ำ
รำยงำนสำเหตุของกำรจัดท ำใบแจง้หนีแ้ละวำง
บิลไม่เป็นไปตำมก ำหนด ให้กับหัวหน้ำหรือ
ผูบ้ริหำรรบัทรำบทุกเดือน เพ่ือใหมี้กำรรำยงำน
ควำมล่ำชำ้ในกำรเปิดใบแจง้หนี ้

บริษัทจัดท ำรำยงำนสรุปเครื่องที่ยงัไม่ไดจ้ดมิเตอรร์ำย
เดือนพรอ้มทัง้ระบุสำเหตแุละติดตำมผลทุกเดือน และ
มีกำรจัดท ำรำยได้คำ้งรบัประจ ำเดือน เพื่อตรวจสอบ
ควำมครบถว้นของกำรเปิดใบแจง้หนี ้

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ม.ค. 63 

2. ณ 19 มี.ค. 62 มีลกูหนี ้1 รำย ที่มีกำรขำยเกินวงเงินเครดิต
ที่ก ำหนด โดยที่ระบบไม่แจง้เตือน และมีลกูหนี ้258 รำย ที่
ก ำหนดวงเงินเครดิตกบัเงื่อนไขกำรช ำระเงิน ไม่สมัพนัธก์นั 

LOC 
(ขำดระบบ
ควบคมุวงเงิน
เครดิต) 

Low 
(อำจมีลกูหนีค้ง
คำ้งเป็นจ ำนวน

มำก) 

ควรจัดให้มีระบบกำรควบคุมวงเงินเครดิต 
(Credit Control) แล ะค ว รส อบ ทำน วงเงิน
เครดิต (Credit Review) ในระบบอย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครัง้ เพ่ือใหท้รำบสถำนภำพลกูคำ้ 

บริษัทไดก้ ำหนดวงเงินเครดิตแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
ลูกหนี ้รำชกำรไม่มีก ำหนดวงเงินเครดิตและลูกหนี ้
เอกชน ก ำหนดวงเงินเครดิตตำมประเภทกำรใหบ้ริกำร 

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ม.ค. 63 

ระบบควบคุมการจ่ายเงิน เงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย                                                                                                                                                                                                        งวดที่ตรวจ : ไตรมำสที่ 1 ปี 2562                 
3. ฝ่ำยบัญชียงัไม่ไดท้ ำกำรตรวจนับเงินสดย่อยคงเหลือของ

หน่วยงำน และไม่ไดร้่วมตรวจนับเงินสดย่อยร่วมกับฝ่ำย
กำรเงินในแต่ละเดือน 

HE 
(ไม่เครง่ครดัใน
กำรปฏิบตัติำม
ระเบียบ) 

Low 
(ไม่อำจมั่นใจว่ำ
เงินสดย่อย มี
ครบถว้น) 

ฝ่ำยบญัชีควรมีกำรตรวจนบัเงินสดย่อยคงเหลือ
ของหน่วยงำน อำจก ำหนดให้ตรวจนับทุกไตร
มำสร่วมกับฝ่ำยกำรเงิน เพื่อสอบทำนควำม
ถูกต้องตรงกันของจ ำนวนเงินคงเหลือกับ
จ ำนวนเงินที่บนัทึก 

บริษัทให้ฝ่ำยบัญชีมีส่วนร่วมในกำรตรวจนับเงินสด
ย่อยคงเหลือร่วมกับฝ่ำยกำรเงินประจ ำทุกเดือน และ
ก ำหนดใหล้งนำมก ำกับไวใ้นเอกสำรกำรตรวจนับเงิน
สด 

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ก.ค. 63 

4. ผูข้อเบิกเงินทดรองจ่ำยไม่เคร่งครดัในกำรเคลียรค์ืนเงินทด
รองใหท้นัตำมเวลำที่ก ำหนด 

HE 
(ไม่เครง่ครดัใน
กำรปฏิบตัติำม
ระเบียบ) 

Low 
(คืนเงินทดรอง
จ่ำยล่ำชำ้ไม่
เป็นไปตำม
ก ำหนด) 

บริษัทควรมีมำตรกำรให้ผู้เบิกเงินทดรองจ่ำย 
ตอ้งน ำเงินหรือใบเสร็จรบัเงินเคลียรค์ืนภำยใน
เวลำที่ก ำหนด และพิจำรณำก ำหนดระยะเวลำ
เคลียรใ์ห้เหมำะสมเพื่อไม่ให้มีเงินทดรองจ่ำย
คำ้งนำน 

บริษัทได้จัดท ำระเบียบกำรเคลียรเ์งินทดรองจ่ำยให้
เหมำะสมกับวตัถุประสงคใ์นกำรใชเ้งินทดรองจ่ำยจริง
แต่ละค่ำใชจ้่ำย พรอ้มทั้งระบุแนวทำงด ำเนินงำนและ
มำตรกำรกำรควบคมุ ติดตำมและบทลงโทษ  

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ก.ค. 63 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 160 

ประเด็นทีต่รวจพบ / ข้อสังเกตที่ส าคัญ เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ การติดตามการแก้ไขของบริษัท สถานะ 
5. ขำดระบบในกำรติดตำมกำรเคลียรเ์งินทดรองที่คงคำ้งเกิน

ก ำหนด ณ วนัที่ 18 มีนำคม 2562 มีเงินทดรองจ่ำยคงคำ้ง
เกินก ำหนดเคลียรค์ืน จ ำนวน 16 รำยกำร รวมเป็นเงิน 
402,500 บำท 

LOC 
(ไม่ไดต้ิดตำม
เงินทดรองจ่ำย) 

Low 
(มีเงินทดรองจ่ำย

คงคำ้งเกิน
ก ำหนด) 

ฝ่ำยกำรเงินควรเร่งติดตำมเงินทดรองจ่ำยคง
ค้ำงที่ เกินก ำหนด ให้ผู้ขอเบิกเงินทดรองน ำ
เอกสำรมำตรวจสอบและขออนุมัติเพื่อปิดเงิน
ทดรองจ่ำย ไม่ใหค้งคำ้งนำน 

ไดจ้ัดท ำระเบียบกำรเคลียรเ์งินทดรองจ่ำย พรอ้มระบุ
แนวทำงกำรด ำเนินงำน และเพ่ิมมำตรกำรกำรควบคุม 
ติดตำมและบทลงโทษ  

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ก.ค. 63 

ระบบควบคุมงานนิติกรรม และงานด้านกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                      งวดที่ตรวจ : ไตรมำสที่ 1 ปี 2562                 
6. ฝ่ำยกฎหมำยไม่ไดจ้ัดท ำรำยงำนสถำนะลูกหนีท้ี่มีปัญหำ

และควำมคืบหนำ้ใหผู้บ้ริหำรรบัทรำบ 
HE 

(ไม่ท ำรำยงำน
สถำนะลกูหนีท้ี่มี

ปัญหำ) 

Low 
(อำจมีหนีค้งคำ้ง
เรียกเกบ็ไม่ได)้ 

ฝ่ำยกฎหมำยควรจัดท ำรำยงำนสรุปสถำนะ
ลูกหนีใ้หผู้บ้ริหำรรบัทรำบประจ ำทุกเดือน เพื่อ
พิจำรณำอนุมตัิและสั่งด ำเนินกำรฟ้อง รอ้งหรือ
ตดัหนีส้ญู 

บริษัทได้จัดท ำหนังสือรำยงำนแสดงสถำนะกำรส่ง
หนังสือทวงถำมลูกหนีค้ ้ำงช ำระเป็นประจ ำทุกเดือน 
โดยมีหัวหน้ำฝ่ำยเซ็นรบัรองและแก้ไขระยะเวลำส่ง
หนงัสือ 

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ต.ค. 63 

ระบบงานบริการลูกค้า                                                                                                                                                                                                                งวดที่ตรวจ : ไตรมำสที่ 3 ปี 2562 
7. ยงัขำดรำยงำนกำรติดตำมกำรท ำงำนของช่ำง ควรจัดท ำ

รำยงำนเพื่อติดตำมกำรท ำงำนของช่ำง ตั้งแต่กำรกดรับ
งำน ถึงเวลำท ำงำนเสรจ็  

LOC 
(ขำดรำยงำนกำร
ติดตำมสถำนะ

งำน) 

Low 
(ไม่สำมำรถ

ติดตำมงำนของ
ช่ำงได)้ 

บริษัทควรเพ่ิม Field Accept CRMS และจดัท ำ
รำยงำน เพื่อติดตำมกำรท ำงำนช่ำง ตั้งแต่กำร
กดรบังำน ถึงเวลำท ำงำนเสรจ็ 

บริษัทให้หัวหน้ำงำนติดตำมสถำนะงำนผ่ำนระบบ 
Dashboard เป็ นกำรติ ดตำมงำนแบบทันที และ
สำมำรถเรียกรำยงำนสถำนะรำยวนั 

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ก.ย. 63 

8. บริษัทไม่ไดก้ ำหนดระเบียบตรวจเช็คอปุกรณใ์หช้ดัเจน และ
ไม่ไดก้ ำหนดให้ช่ำงเทคนิคทุกคนท ำสัญญำยืมเครื่องมือ
ช่ำงและต้องรับผิดชอบเป็นค่ำเสียหำยทั้งหมด หำก
อปุกรณส์ญูหำย  

LOC 
(จดัท ำคู่มือ
ปฏิบตัิงำนไม่
ครบถว้น) 

Low 
(ขำดขัน้ตอนที่
ชดัเจน และ
สญัญำไม่
ครอบคลมุ) 

บริษัทควรก ำหนดระเบียบตรวจเช็คอุปกรณ์ให้
ชัดเจน และใหช้่ำงเทคนิคทุกคนท ำสัญญำยืม
เครื่องมือช่ำงให้ครบ โดยในสัญญำให้ระบุ
รำยละเอียดทรพัยส์ินและเง่ือนไขของกำรใหย้ืม 

บริษัทได้ก ำหนดให้ช่ำงเทคนิคทุกคนท ำสัญญำยืม
อุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดจนระบุควำมรบัผิดชอบ
ทัง้หมดรวมกรณีอุปกรณ์สูญหำย และก ำหนดเวลำใน
กำรตรวจเชค็ทกุ 3 เดือน  

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ม.ค. 63 

9. กำรตรวจเช็คเครื่อง POS ตำมแผน PM ขำดรำยงำนกำร
ติดตำมที่ไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องลกูคำ้  

HE 
(ขำดกำร

ติดตำมแกไ้ขที่
ชดัเจน) 

Low 
(ไม่อำจมั่นใจว่ำ
แกไ้ขปัญหำ
ทนัเวลำ) 

บริษัทควรจัดให้มีกำรติ ดตำมรำยงำนที่ ไม่
เป็นไปตำมเกณฑท์ี่ลกูคำ้ก ำหนด ควรใหห้วัหนำ้
ช่ำงตรวจสอบกำรจดัท ำกำรท ำงำน และติดตำม
แก้ไขปัญหำกำรท ำงำนและมีรำยงำนไปยัง
ผูบ้งัคบับญัชำตำมสำยงำน 
 
 

บริษัทได้จัดท ำรำยงำนผลกำรบ ำรุงรกัษำเชิงป้องกัน
เครื่อง POS ตำมแผน PM และสรุปหำสำเหตุรำยกำร
ติดตำมที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ ์

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ก.ย. 63 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 161 

ประเด็นทีต่รวจพบ / ข้อสังเกตที่ส าคัญ เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ การติดตามการแก้ไขของบริษัท สถานะ 
10. รำยงำนกำรตรวจของช่ำงจำกระบบ มีบำงงำนที่ช่ำงยัง

ไม่ไดปิ้ดงำนแต่ในระบบมีสถำนะ Closed  
HE 

(ขำดกำร
ตรวจสอบที่
ถกูตอ้ง) 

Low 
(ขอ้มลูในระบบ
อำจผิดพลำด) 

ช่ำงควรบนัทึกและตรวจสอบกำรจดัท ำรำยงำน
แต่ละรำยงำนใหมี้ขอ้มลูที่ถกูตอ้งตรงกนั และ
ควรปิดงำนทกุครัง้ที่ซ่อมเสรจ็ 
 

บริษัทได้ติดตำมสถำนะงำนผ่ำนระบบ Dashboard 
โดยหัวหน้ำงำนสำมำรถติดตำมงำนแบบทันทีและ
สำมำรถเรียกรำยงำนสถำนะงำนรำยวนัได ้

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ม.ค. 63 

11. ไม่ได้ก ำหนดขั้นตอนด ำเนินงำน ส ำหรับงำนแจ้งซ่อมที่
บริษัทตอ้งจดัหำอะไหล่ใหล้กูคำ้ไว ้

LOC 
(จดัท ำคู่มือ
ปฏิบตัิงำนไม่
ครบถว้น) 

Low 
(ขำดควำมเขำ้ใจ
ในวิธีปฏิบตัิงำน) 

บริษัทควรพิจำรณำเพิ่มขั้นตอนปฏิบัติงำนที่
ส  ำคัญให้ครอบคลุมระบบงำนและประชุม
รว่มกนัระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง  

บริษัทได้เพิ่มขั้นตอนในระเบียบปฏิบัติ   เรื่องกำร
ปฏิบตัิงำนของแผนก Helpdesk ในหวัขอ้ กำรประสำน
กำรจดัหำอะไหล่ 

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน เม.ย. 63 

12. ขำดกำรตรวจสอบขอ้มลูกำรเขำ้ใหบ้ริกำรลกูคำ้ หลงับนัทึก
ในระบบ SAP ข้อมูลที่ ไม่ถูกต้องครบถ้วน  ท ำให้กำร
ประเมินผลปฏิบัติงำนของช่ำงตำมขอ้ตกลงกำรใหบ้ริกำร 
(SLA) อำจไม่เป็นไปตำมที่ตกลงไวก้บัลกูคำ้  

HE 
(ขำดกำร
ตรวจสอบ
ขอ้มลู) 

Low 
(ไม่สำมำรถน ำ
ขอ้มลูมำ

ประเมินผลท ำงำน
ได)้ 

บริษัทควรก ำหนดให้ผู้ปฏิบัติงำนและหัวหน้ำ
งำนสอบทำนรำยงำนทุกครัง้ หลังปิดงำนซ่อม 
และบนัทึกขอ้มูลกำรเขำ้บริกำรของช่ำงใน SAP 
เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วน และใช้ประเมินผลได้
อย่ำงถกูตอ้ง 

บริษัทไดก้ ำหนดใหผู้ป้ฏิบัติงำนและหวัหนำ้งำนมีกำร
สอบทำนรำยงำนจำกระบบ SAP ทุกครัง้หลังกำรปิด
งำนซ่อมและบันทึกข้อมูลกำรเข้ำบริกำรของช่ำงใน
ระบบ SAP  

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ม.ค. 63 

13. ระบบ SAP แสดงสถำนะงำนซ่อมตำมรำยงำน SLA Ditto 
ไม่เป็นปัจจุบัน โดยมีงำนซ่อมที่ช่ำงไดใ้หบ้ริกำรเสร็จและ
ปิดงำนซ่อมแล้ว แต่ตำมรำยงำนยังมีสถำนะอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

HE 
 (ขำดกำร
ตรวจสอบ
ขอ้มลู) 

Low 
(ประเมินผลตำม 
SLA ไม่ถกูตอ้ง) 

บริษัทควรหำรือก ำหนดรูปแบบรำยงำน SLA 
และควรปรึกษำ IT เพื่อตรวจสอบและแก้ไข
สถำนะใหถ้กูตอ้งและเป็นปัจจบุนั 

บริษั ทได้ร่วมกันก ำหนด รูปแบบรำย งำน SLA ที่
เหมำะสมและไดป้รกึษำกบัเจำ้หนำ้ที่ IT ตรวจสอบและ
แกไ้ขสถำนะงำนซ่อมตำมรำยงำน SLA ใหถู้กตอ้งและ
เป็นปัจจบุนั  

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน พ.ย. 62 

14. ขำดกำรติดตำมสำเหตุที่ชัดเจนของงำนซ่อมในส่วนที่ช่ำง
ยงัไม่ปิดงำนในระบบ CRMS ว่ำเกิดจำกสำเหตใุด และช่ำง
ไดเ้ขำ้ใหบ้ริกำรลูกคำ้ครบถว้นหรือไม่ จึงท ำใหไ้ม่สำมำรถ
ปิดงำนได ้ 

HE 
(ขำดกำร
ติดตำมงำน
ซ่อม) 

Low 
(SAP แสดง

สถำนะคงคำ้งไม่
ถกูตอ้ง) 

บริษัทควรเร่งติดตำมหำสำเหตุงำนคงคำ้งที่ยัง
ไม่ปิดในระบบ SAP โดยเฉพำะที่ช่ำงยังไม่ปิด
งำนจำกระบบ CRMS ซึ่งหำกด ำเนินกำรเสร็จ
แลว้ควรปิดงำนซ่อมใหค้รบ  

บริษัทไดต้ิดตำมหำสำเหตขุองงำนคำ้งในระบบ CRMS 
และได้ด ำเนินงำนแจ้งปิดงำนจำกระบบ CRMS ให้
สอดคลอ้งกบั SAP  

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน พ.ย. 63 

15. รำยงำน Dashboard ไม่แสดงรำยละเอียดของงำนค้ำง 
เม่ือมีกำรคลิกเขำ้ไปดูขอ้มลูในแต่ละกรำฟ และในส่วนของ
กรำฟทัง้หมดแสดงเพียงเปอรเ์ซ็นตอ์ย่ำงเดียวแต่ไม่ไดร้ะบุ
จ ำนวนงำน  

LOC 
(Dashboard 
แสดงขอ้มลูไม่

ครบ) 

Low 
(ไม่สำมำรถน ำ
ขอ้มลูไป

วิเครำะหไ์ด)้ 

แผนก Helpdesk ควรหำรือกับผูด้แูลระบบ เพื่อ
ก ำ ห น ด รูป แ บ บ  Dashboard ใ ห้ มี ค ว ำ ม
เหมำะสมต่อกำรใช้งำน และแก้ไขระบบให้
สำมำรถดรูำยละเอียดขอ้มลูแต่ละกรำฟได ้ 
 

แผนก Helpdesk หำรือกับผูด้แูลระบบและแจง้ว่ำตอ้ง
ใช้เวลำนำนในกำรแก้ไข แต่ทำงแผนก Helpdesk มี
แผนจะเปลี่ยนเป็นระบบ CRM ใหม่แทนระบบ SAP  

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน พ.ย. 63 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 162 
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ระบบงานขายเคร่ือง POS & Drive Thru                                                                                                                                                                                          งวดที่ตรวจ : ไตรมำสที่ 3 ปี 2562              
16. ไม่พบรำยงำนกำรขำยและกำรเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ

ข้อมูลที่มีกำรด ำเนินกำรตำมที่ระบุไว้ในคู่มือและจัดท ำ
รำยงำนกำรติดตำมกำรท ำงำนของฝ่ำยขำยยงัไม่ครบถว้น 

LOC 
(จดัท ำคู่มือ
ปฏิบตัิงำนไม่
ครบถว้น) 

Low 
(ขำดควำมเขำ้ใจ
ในวิธีปฏิบตัิงำน) 

บริษัทควรปรบัปรุงคู่มือเพิ่มระบบกำรรำยงำน
และรำยละเอียดในคู่มือใหช้ัดเจนและครบถ้วน 
และก ำหนดใหมี้กำรท ำงำนใหค้รบถ้วนตำม ที่
ระบไุวใ้นระเบียบปฏิบตัิ  

ใหเ้พ่ิมระบบกำรติดตำมกำรท ำงำน จำกระบบ Sales 
Force Management Systems ( “ SFMS” )  หั ว ข้ อ 
Sales Activity และ Win/Loss  พรอ้มน ำรำยละเอียด
มำปรบัใชใ้นแนวทำงกำรท ำงำนของแผนก 

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ต.ค. 63 

17. ไม่ได้จัดท ำนโยบำยกำรก ำหนดรำคำขำยสินค้ำ POS & 
Drive Thru ไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

LOC 
(ไม่มีนโยบำยกำร
ก ำหนดรำคำ

ขำย) 

Low 
(ขำดแนวทำงกำร
ปฏิบตัิงำน) 

บริษัทควรมีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำขำยสินคำ้ 
แ ล ะค ว ร มี ก ำ รท บ ท วนอยู่ ส ม ่ ำ เส ม อว่ ำ 
Operation Cost ที่ใช้ในปัจจุบันสอดคล้องกับ
ขอ้มลูทำงกำรเงินของฝ่ำยบญัชี  

บริษัทไดจ้ัดท ำนโยบำยกำรก ำหนดก ำไรขัน้ตน้และกำร
ก ำหนดรำคำขำย ให้เช่ำ บริกำร ของสินค้ำ POS & 
Drive Thru 

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ต.ค. 63 

18. พนักงำนขำยยังใชง้ำนระบบ Sales Force Management 
Systems (“SFMS”) ไม่ครบ ถ้วนตำมระบบงำน ส่งผลท ำ
ใหข้อ้มลูในระบบ ไม่ครบถว้นและเป็นปัจจบุนั  

HE 
(ขำดควำมเขำ้ใจ
ระบบ SFMS) 

Low 
(ขอ้มลูที่แสดงผล
ไม่ครบถว้นและ
เป็นปัจจบุนั) 

บริษัทควรให้พนักงำนได้อบรมกำรใช้ SFMS 
ครบทุกโมดูลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในกำร
รวบรวมขอ้มลูกำรขำยที่เกิดขึน้ สำมำรถติดตำม
งำนขำยและสรุปผลกำรด ำเนินงำน ไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

บริษัทได้จัดให้พนักงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรมภำยใน
อ ง ค์ ก ร  ห ลั ก สู ต ร  ก ำ ร ใ ช้ ร ะ บ บ  Sales Force 
Management เม่ือวันที่  11 มิ.ย. 63 และติดตำมให้
พนกังำนใชง้ำนใหถ้กูตอ้ง 

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ต.ค. 63 

19. ในระบบ SFMS ไม่มีกำรล็อควงเงินให้เป็นไปตำมอ ำนำจ
อนุมัติ  (LOA) และมีใบเสนอรำคำจ ำนวน 1 รำยกำรที่
อนมุตัิไม่เป็นไปตำมก ำหนด  

LOC 
(ระบบไม่ล็อค
วงเงินตำม LOA) 

Low 
(กำรอนมุตัิไม่
เป็นไปตำม 

LOA) 

บริษัทควรก ำหนดอ ำนำจอนุมตัิในระบบ SFMS 
ใหเ้ป็นไปตำมอ ำนำจอนุมัติ LOA ของบริษัทที่
ประกำศใชใ้นปัจจบุนั 

บริษัทไดก้ ำหนดหลกัเกณฑแ์ละอ ำนำจในกำรอนมุตัิใบ
เสนอรำคำที่มีวงเงินตำมที่ก ำหนดไวใ้นระเบียบปฏิบัติ
ของบริษัท 

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ต.ค. 63 

20. บริษัทขำดระบบควบคุมกำรจัดท ำทะเบียนคุมกำร
ให้บริกำร MA ที่ได้ท ำข้อตกลงกับลูกค้ำโดยเงื่อนไขกำร
ให้บริกำรจะระบุลงในใบเสนอรำคำเท่ำนั้น ซึ่งอำจท ำให้
กำรต่ออำยุ กำรใหบ้ริกำร MA และกำรดูแลกำรใหบ้ริกำร
กบัลกูคำ้ขำดควำมต่อเนื่อง  

LOC 
(ขำดทะเบียนคมุ
สญัญำกำร
ใหบ้ริกำร MA) 

Low 
(อำจมีกำรเสนอ
รำคำใหก้บัลกูคำ้ 

รำยเดิมไม่
ครบถว้น) 

บริษัทควรจัดใหร้ะบบแจง้เตือนกำรให ้บริกำร 
MA และจัดท ำทะเบียนคุมกำรให้ บริกำร MA 
ตำมระยะเวลำกำรให้บริกำรเพื่อใชต้รวจสอบ
ควบคมุกำรต่อ MA 

บริษัทไดมี้กำรก ำหนดรูปแบบติดตำมกำรต่ออำยุกำร
ใหบ้ริกำร MA โดยกำรทบทวนทุกเดือน เดือนละ 1 ครัง้ 
และแจ้งลูกค้ำให้ทรำบล่วงหน้ำ 60 วัน  ก่อนครบ
ก ำหนดสญัญำกำรใหบ้ริกำร 

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ต.ค. 63 

21. กำรปฏิบตัิงำนไม่มีระบบควบคมุกำรติดตำมกำรเปิดใบแจง้
หนีห้ลงัจำกที่ไดใ้หบ้ริกำรกับลูกคำ้เสรจ็สิน้แลว้ มีใบเสนอ
รำคำที่ ปิดงำนแล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดบิลเรียกเงินลูกค้ำ 

LOC 
(ขำดระบบของ
กำรเปิดใบแจง้หนี ้

Low 
(วำงบิลล่ำชำ้
และไดร้บัช ำระ

บริษัทควรก ำหนดขัน้ตอนและระยะเวลำในกำร
ติดตำมรำยกำรที่ซ่อมเสร็จแลว้และยงัเรียกเก็บ
เงินไม่ได ้ 

บริษัทไดก้ ำหนดขัน้ตอนและระยะเวลำในกำรติดตำม
กำรออกใบแจง้หนีห้ลังจำกที่ใหบ้ริกำรลูกคำ้เสร็จสิน้
แลว้ 

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ต.ค. 63 
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ประเด็นทีต่รวจพบ / ข้อสังเกตที่ส าคัญ เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ การติดตามการแก้ไขของบริษัท สถานะ 
สำเหตสุ่วนใหญ่ตอ้งรอ PO และรอรอบรบัวำงบิล  ใหค้รบถว้น) เงินจำกลกูหนี ้

ล่ำชำ้) 
22. บริษัทยังไม่มีแผนจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Treatment 

Action Plan) เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวของ
ลูกค้ำ (Major Customer Concentration) โดยเร่งขยำย
ฐำนลู ก ค้ ำ รำยย่ อ ย ให้ มี สั ด ส่ วน เพิ่ ม ขึ ้น  (Balance 
Portfolio)  

LOC 
(ไม่ไดจ้ดัท ำแผน
จดักำรควำม

เสี่ยง) 

Low 
(ขำดแผนและ
มำตรกำรลด
ควำมเสี่ยง) 

ในแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปี  ควร
ก ำหนดมำตรกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำร
กระจุกตัวของลูกคำ้รำยใหญ่ โดยจะเร่งขยำย
ฐำนลูกคำ้รำยย่อยใหมี้สัดส่วนเพิ่มขึน้ เพื่อลด
กำรพ่ึงพิงลกูคำ้รำยใหญ่  

บริษัทไดจ้ัดท ำทะเบียนควำมเสี่ยง แผนบริหำรควำม
เสี่ยง และกำรติดตำมผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดย
ก ำหนดใหมี้กำรทบทวนทุกไตรมำส 

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ต.ค. 63 

ระบบควบคุมการให้เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร                                                                                                                                                                                       งวดที่ตรวจ : ไตรมำสที่ 1 ปี 2563              
23. บริษัทยังไม่ได้จัดท ำเป็นนโยบำยกำรตั้งรำคำให้ชัดเจน

ครอบคลุมกำรใหส้่วนลดและกำรก ำหนดรำคำโดยยื่นซอง
ประมลูหรือวิธีกำรตัง้รำคำโดยยึดกำรแข่งขนัเป็นเกณฑ ์ 

LOC 
(ไม่ไดจ้ดัท ำ

นโยบำยกำรตัง้
รำคำขำย) 

Low 
(ขำดนโยบำยกำร
ตัง้รำคำขำยที่
ชดัเจน) 

บริษัทควรจดัท ำนโยบำยกำรตัง้รำคำค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรเครื่องถ่ำยเอกสำร ก ำหนดให้มีกำร
ทบทวนตน้ทุนและก ำไรขัน้ตน้ใหส้อด คลอ้งกับ
ขอ้มลูทำงกำรเงินของฝ่ำยบญัชี 

บริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยวิธีกำรตัง้รำคำประเภทใหเ้ช่ำ
เครื่องถ่ำยเอกสำรแบ่งเป็น 2 ประเภท คือเครื่องใหม่
และเครื่องปรบัสภำพผ่ำนกำรใชง้ำนมำแลว้ 

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ก.ย. 63 

ระบบควบคุมงานขายฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์                                                                                                                                                                                 งวดที่ตรวจ : ไตรมำสที่ 1 ปี 2563              
24. ระเบียบปฏิบัติของแผนกขำยฮำรด์แวรแ์ละโซลูชั่น และ

แผนกขำยซอฟตแ์วรแ์ละโซลูชั่น ยังไม่ครอบคลุมกิจกรรม
ทั้งหมดและบำงขั้นตอนไม่สอดคล้องกับปฏิบัติงำนใน
ปัจจบุนั  

LOC 
(คู่มือปฏิบตัิงำน
ไม่ครบถว้น) 

Low 
(ขำดควำมเขำ้ใจ
ในวิธีปฏิบตัิงำน) 

บริษัทควรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
ปฏิบัติ งำนให้ครบถ้วนชัดเจนและสอดคล้อง
กับกำรด ำเนินงำนในปัจจุบันและควรก ำชับ
พนักงำนผู้ เกี่ ย วข้องปฏิ บัติ ตำมระเบี ยบ
ปฏิบตัิงำนที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงเครง่ครดั 

บริษัทได้พิจำรณำปรบัปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติ กำร
ขำยและน ำเสนอผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกำร
ด ำเนินงำนในปัจจบุนั  

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ม.ค. 63 

25. ร่ำงหลักเกณฑ์กำรก ำหนดนโยบำยก ำไรขั้นต้น ไม่ได้
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรคิดรำคำขำยและก ำไรขั้นตน้ของ
สินคำ้แต่ละประเภทใหช้ดัเจน และไม่ไดร้ะบุเอกสำรที่ตอ้ง
อนมุตัิ มีเพียงกำรก ำหนดอ ำนำจอนมุตัิไวเ้ท่ำนัน้ 

LOC 
(ไม่ไดจ้ดัท ำ

นโยบำยกำรตัง้
รำคำขำย) 

Low 
(ขำดนโยบำย
กำรตัง้รำคำขำย

ที่ชดัเจน) 

บริษัทควรพิจำรณำปรบัปรุงรำ่งหลกัเกณฑก์ำร
ก ำ ห น ด น โย บ ำ ย ก ำ ไรขั้ น ต้ น  โด ย เพิ่ ม
รำยละเอียดกำรคิดรำคำขำยและก ำไรขั้นต้น
สินค้ำและบริกำรแต่ละประเภทให้ชัดเจน 
รวมถึงระบเุอกสำรที่ตอ้งอนมุตัิใหค้รบถว้น 

บริษัทใช้วิธีกำรค ำนวณต้นทุนของสินค้ำที่มีกำรขอ
รำคำโครงกำรกบัทำง Supplier และค ำนวณค่ำใชจ้่ำย
ต่ำงๆในกำรด ำเนิน รวมถึงค่ำคอมมิชชั่น ค ำนวณรวม
ก ำไรและเสนออนมุตัิตำมหลกัเกณฑก์ ำไร 

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ก.ค. 63 

26. กำรจัดท ำ Cost Sheet ยังไม่มีแบบฟอรม์ที่เป็นมำตรฐำน
ในกำรจัดท ำและอนุมัติ Cost Sheet ที่ใช้งำนอยู่ มีเพียง
ช่องผูต้รวจสอบและผูอ้นุมตัิ รวมถึงกำรค ำนวณตน้ทุนใน 

LOC 
(ขำดแบบฟอรม์ 
Cost sheet ที่

Low 
(ขำดกำร
ปฏิบตัิงำนที่

บริษัทควรพิจำรณำให้จัดท ำและอนุมัติ Cost 
Sheet ในระบบ SFMS โดยก ำหนดฟอร์มให้
เป็นมำตรฐำน รวมถึงจัดท ำรำยงำนเปรียบ 

บริษั ท ได้จัดท ำ  Cost Sheet แบบมำตรฐำน โดย
ก ำหนดหลักเกณฑ ์พรอ้มจัดท ำสรุปเพื่อน ำขอ้มูลมำ
วิเครำะห์หำข้อผิดพลำด และน ำมำปรับปรุงกำร

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ต.ค. 63 
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ประเด็นทีต่รวจพบ / ข้อสังเกตที่ส าคัญ เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ การติดตามการแก้ไขของบริษัท สถานะ 
Cost Sheet น ำประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยมำค ำนวณ ไม่
ครบถว้น  

เป็นมำตรฐำน) เป็นไปใน
แนวทำง
เดียวกนั) 

เทยีบตน้ทนุที่ประมำณกำรไวก้บัตน้ทนุที่เกิดขึน้
จริงว่ำเบี่ยงเบนมำกนอ้ยเพียงใด  

ค ำนวณตน้ทนุในใบเสนอรำคำ 

27. ไม่ไดน้ ำระบบ SFMS มำใชใ้นกำรควบคุมและติดตำมงำน
ในแผนก แต่ใช้กำรควบคุมในโปรแกรม Excel และวิธี
สอบถำมข้อมูล ใชเ้พียงรำยงำน  Win Income by month 
ในกำรวิเครำะหแ์ละประเมินผลงำน  

HE 
(ขำดกำร

ตรวจสอบขอ้มลู) 

Low 
(ขอ้ควำมใน

ระบบไม่ชดัเจน) 

บริษัทควรก ำชับพนักงำนให้บันทึกข้อมูลกำร
เสนอขำยในระบบใหค้รบถว้นและพิจำรณำให้
มีกำรควบคมุงำนและใชร้ำยงำนติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนจำกระบบ SFMS เพื่อใชเ้ป็นในกำร
รวบรวมขอ้มูลกำรขำยและสรุปผลด ำเนินงำน
ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

บริษัทไดอ้ัปเดตขอ้มูลลูกค้ำเขำ้ระบบ SFMS ให้เป็น
ปัจจุบัน และสำมำรถเรียกรำยงำนเพื่อน ำข้อมูลไป
วิเครำะหง์ำนขำย และสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ต.ค. 63 

28. กำรก ำหนดเป้ำยอดขำยส ำหรบังวดปี 2563 ของแผนกขำย
ฮำรด์แวร ์ไม่สอดคลอ้งกับยอดขำยที่พนักงำนท ำได้จริง 
และในส่วนของกำรตั้งเป้ ำยอดขำยให้พนักงำนเป็น
รำยบคุคล ควรพิจำรณำตำมฐำนลกูคำ้  

LOC 
(ก ำหนดเป้ำ
ยอดขำยโดย
ไม่ไดศ้กึษำ
ประวตัิ) 

Low 
(ก ำหนดเป้ำ
ยอดขำยไม่
สอดคลอ้งกบั
ปัจจบุนั) 

บริษัทควรพิจำรณำก ำหนดเป้ำยอดขำย โดย
ศึกษำจำกประวัติยอดขำยที่เกิดขึน้ในปีก่อน 
และกลุ่มลูกค้ำ และในส่วนของกำรตั้งเป้ำ
ยอดขำยให้พนักงำน เป็นรำยบุคคล ควร
พิจำรณำตำมฐำนลกูคำ้  

บริษัทไดก้ ำหนดเป้ำยอดขำยของแผนกส ำหรบังวดปี 
2563 ให้สอดคลอ้งกับควำมรบัผิดชอบของพนักงำน
ขำยแต่ละคน 

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ม.ค. 63 

    ระบบควบคุมงาน Helpdesk และการบริการลูกค้า                                                                                                                                                                         งวดที่ตรวจ : ไตรมำสที่ 2 ปี 2563              
29. ไม่ไดอ้ปัเดตควำมคืบหนำ้ของงำนใหเ้ป็นปัจจุบนั โดยเป็น

งำนติดตั้ง (Install) ที่คงคำ้งนำนตัง้แต่ปี 2562 อยู่ 5 งำน 
ที่มีสำเหตุจำก Admin ประสำนงำนเคลมสินค้ำกับทำง 
Vendor ล่ำชำ้ และรอลกูคำ้จดัหำอปุกรณส์ ำหรบัติดตัง้ 

HE 
(ปฏิบตัิงำนไม่
เป็นไปขัน้ตอนที่

ก ำหนด) 

Low 
(ไม่สำมำรถ
ติดตำมสถำนะ
ของงำนซ่อมได)้ 

บริษัทควรเร่งติดตำมงำนแจ้งซ่อมคงค้ำงที่ยัง
ไม่ปิดงำนใน SAP โดยเฉพำะงำนติดตั้งค้ำง
นำนตั้งแต่ปี 62 ควรก ำชับช่ำงให้อัปเดตงำน
ซ่อมใหเ้ป็นปัจจบุนั และใหช้่ำงประสำน งำนเค
ลมสินคำ้ใหร้วดเรว็ยิ่งขึน้  

บริษัทด ำเนินกำรปิดงำนคงคำ้งทั้ง 5 งำนแลว้ โดย 4 
งำนเป็นงำนรออปุกรณเ์พ่ือเขำ้ติดตัง้ใหส้มบรูณ ์และ 1 
งำนช่ำงไดด้  ำเนิน กำรติดตัง้เรียบรอ้ยแลว้   

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน พ.ย. 63 

30. บริษัทมีงำนซ่อมกรณี วำงส ำรองเครื่องให้ลูกค้ำ ที่ มี
ระยะเวลำคำ้งนำนเกินกว่ำ 30 วนั 71 งำน ซึ่งบริษัทยงัไม่
มีกำรจัดท ำรำยงำนสำเหตุและควำมคืบหนำ้เพ่ือติดตำม
เครื่องคืนจำกลกูคำ้ 

LOC 
(ขำดรำยงำน
ติดตำมและ

สำเหตงุำนทีค่ำ้ง
นำน)  

Low 
(ไม่สำมำรถ
ติดตำมสถำนะ
งำนใน SAP ได)้ 

บริษัทควรจัดท ำรำยงำนติดตำมงำนเป็น
ปัจจบุนักรณีวำงส ำรองเครื่องใหล้กูคำ้ ส่งใหก้ับ
หน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้องอัปเดตสถำนะงำนทุก
สปัดำห ์โดยบนัทึกควำมคืบหนำ้และวนัที่ล่ำสดุ
ของกำรด ำเนินกำรในระบบ SAP  
 

บริษัทได้เพิ่มขั้นตอนกำรติดตำมงำนส ำรองกับทีมส
ต๊อกทุกสปัดำห ์และกรณีช่ำงออกใบประเมินกำรซ่อม 
ใหต้ิดตำมงำนกบัลกูคำ้ส ำหรบักำรสั่งซือ้อปุกรณใ์หม่  

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน มิ.ย. 63 
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ประเด็นทีต่รวจพบ / ข้อสังเกตที่ส าคัญ เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ การติดตามการแก้ไขของบริษัท สถานะ 
ระบบงานขายเคร่ือง POS & Drive Thru                                                                                                                                                                                          งวดที่ตรวจ : ไตรมำสที่ 2 ปี 2563              
31. ไม่ได้จัดท ำรำยงำนส ำหรับควบคุมและติดตำมกำรขำย

ผลิตภณัฑ ์POS & Drive Thru 
LOC 

(ขำดกำรติดตำม
และท ำรำยงำน) 

Low 
(ไม่สำมำรถ

วดัผลกำรท ำงำน
ได)้ 

บริษัทควรเร่งจดัท ำรำยงำนส ำหรบัควบคุมและ
ติดตำมกำรท ำงำนของแผนก เพื่อใช้วัดผล
ด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยหรือ
แผนงำนตำมที่บริษัทก ำหนดไว ้

บริษัทใหเ้พิ่มระบบกำรติดตำมกำรท ำงำน จำกระบบ 
SFMS หัวขอ้ Sales Activity และ Win/Loss พรอ้มน ำ
รำยละเอียดมำปรบัใชใ้นแนวทำงกำรท ำงำนของแผนก 

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ต.ค. 63 

32. ไม่ได้มีกำรเปรียบเทียบต้นทุนประมำณกำรกับต้นทุนที่
เกิดขึน้จริง เกี่ยวกบัตน้ทนุส่วนงำนใหบ้ริกำร (Services) 

HE 
(ขำดกำร
ตรวจสอบ
ขอ้มลู) 

Low 
(อำจมีตน้ทนุที่
เกิดขึน้เกิน
งบประมำณ) 

บริษัทควรเปรียบเทียบตน้ทุนประมำณกำรกับ
ต้นทุนที่ เกิดขึ ้น จริง เพื่ อให้มั่ น ใจว่ำ มีกำร
ค ำนวณตน้ทนุที่ถกูตอ้ง 

บริษัทไดด้  ำเนินกำรเปรียบเทียบต้นทุนประมำณกำร
กบัตน้ทนุที่เกิดขึน้จริง และเปรียบเทียบตน้ทุนที่เกิดขึน้
จริงกับรำยได้จำกงำนบริกำรติดตั้ง POS & Drive 
Thru 

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ต.ค. 63 

ระบบควบคุมการรับช าระหนีแ้ละบันทกึลูกหนีก้ารค้า                                                                                                                                                                         งวดที่ตรวจ : ไตรมำสที่ 2 ปี 2563              
33. กำรจัดท ำใบลดหนีใ้น 5 เดือนแรกของปี 2563 ส่วนใหญ่

สำเหตกุำรลดหนีไ้ม่เป็นไปตำมเง่ือนไขกฎหมำยภำษีอำกร
ก ำหนดจ ำนวน 22 รำยกำรเป็นเงิน 5.83 ลำ้นบำท คิดเป็น 
59% 

HE 
(พนกังำนขำด
ควำมเขำ้ใจใน
กำรท ำงำน) 

Low 
(จดัท ำใบลดหนี ้
ไม่เป็นไปตำม
เง่ือนไข) 

ควรแกไ้ขแบบฟอรม์ใหท้ี่มีเฉพำะขอ้ควำมว่ำ 
"ใบลดหนี"้ เพ่ือใหต้รงกบัวตัถปุระสงคข์องกำร
ลดหนี ้
กำรจัดท ำใบลดหนีค้วรให้เหตุผลตำมมำตรำ 
86/10 แห่งประมวลรษัฎำกร 

ไดแ้กไ้ขแบบฟอรม์ใหมี้เฉพำะขอ้ควำมว่ำ "ใบลดหนี"้ 
เพ่ือใหต้รงกบัวตัถปุระสงคข์องกำรลดหนี ้
 
ไดใ้ห้ควำมรูแ้ก่พนักงำนในกำรพิจำรณำเหตุผลตำม
มำตรำ 86/10  

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ส.ค. 63 

34. เจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยติดตำมเอกสำรหลกัฐำนจดหมำยทวงถำม
ลูกหนีไ้ม่ครบถ้วนทุกฉบับรวมถึงไม่ได้ติดตำมทวงถำม
หลักฐำนกำรทวงหนีแ้ละน ำเสนอตัดจ ำหน่ำยหนีสู้ญไม่
ครบถว้น 

HE 
(ไม่เครง่ครดัใน
กำรปฏิบตัติำม
ระเบียบ) 

Low 
(ปฏิบตัิงำนไม่
เป็นไปตำม
ระเบียบที่
ก ำหนดไว)้ 

ฝ่ำยกฎหมำยควรเครง่ครดัในกำรจดัท ำเอกสำร
ในกำรติดตำมหนี ้ของบริษัท โดยจัดท ำเป็น
ทะเบียนคุมและส่งรำยงำนควำมคืบหนำ้ในกำร
ด ำเนินงำน และรำยงำนต่อฝ่ำยบริหำรและฝ่ำย
บญัชี  

บริษัทไดจ้ัดท ำหนังสือรำยงำนสถำนะกำรส่งหนังสือ
ทวงถำมลูกหนี ้ค้ำงช ำระเป็นประจ ำทุกเดือน โดยมี
หวัหนำ้ฝ่ำยกฎหมำยเซ็นตร์บัรองและแกไ้ขระยะเวลำ
กำรส่งหนงัสือทวงถำม 

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ต.ค. 63 

สัญลักษณใ์นช่องเหตุทีเ่กิด    LOC = Lack Of Control Systems (ขำดระบบกำรควบคมุ)                  HE = Human Error (พนกังำนท ำงำนผิดพลำด)  
สัญลักษณใ์นช่องผลกระทบ    Low = มีผลกระทบนอ้ยต่องบกำรเงิน                  Medium = มีผลกระทบปำนกลำงต่องบกำรเงิน                  High = มีผลกระทบค่อนขำ้งมำกต่องบกำรเงิน  

 

โดยในท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 4/2563 และที่ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 6/2563 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 ไดม้ีมติรบัรองผลกำรด ำเนินกำรแกไ้ข
ตำมประเด็นขอ้สงัเกตของผูต้รวจสอบภำยใน ส ำหรบักำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยในของบรษิทั ตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ 
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 จำกรำยงำนผลกำรติดตำมกำรแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะจำกกำรตรวจสอบบรษิัทย่อยส ำหรบังวดไตรมำสที่ 2 ของปี 2562  ถึงไตรมำสที่ 2 ของ ปี 2563 ซึ่งน ำเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมกำร
ตรวจสอบครัง้ที่ 4/2563 และที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 6/2563 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 ผูต้รวจสอบภำยในไดม้กีำรตดิตำมผลกำรแกไ้ขของบรษิัทย่อย โดยพบวำ่ประเดน็
จำกกำรตรวจพบในชว่งเวลำดงักล่ำวไดร้บักำรแกไ้ขเสรจ็สิน้ทัง้หมดแลว้ ซึ่งสำมำรถสรุปประเด็นส ำคญัที่ตรวจพบไดด้งันี ้
 

ประเด็นทีต่รวจพบ / ข้อสังเกตที่ส าคัญ เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ การติดตามการแก้ไขของบริษัทย่อย สถานะ 
ระบบงานบัญชีการเงิน และภาษีอากร                                                                                                                                                                                         งวดที่ตรวจ : ไตรมำสที่ 2 ปี 2562                 
1. ผูช้่วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีอนุมัติค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่

งำนโครงกำรในสมุดรำยวันซื ้อ ซึ่งไม่เป็นไปตำมอ ำนำจ
อนมุตัิที่ก ำหนดไว ้อีกทัง้  ไม่ไดก้ ำหนดอ ำนำจลงนำมอนมุตัิ
สมดุบนัทึกบญัชีรำยวนัของฝ่ำยบญัชีไวอ้ย่ำงชดัเจน 

LOC 
(ไมไ่ดก้ ำหนด 
อ ำนำจอนมุตัิ
บนัทึกบญัชี
รำยวนั) 

Low  
(ปฏิบตัิงำนไม่

เป็นไปตำมอ ำนำจ
ที่ก ำหนดไว)้ 

ควรก ำหนดอ ำนำจอนุมัติให้ชัดเจนเกี่ ยวกับ
กำรอนมุตัิเอกสำรทำงบญัชีสมดุรำยวนัซือ้และ
ลงนำมเฉพำะผูจ้ดัท ำกับผูต้รวจสอบเนื่องจำก
รำยกำรได้ผ่ำนกำรอนุมัติสั่งซื ้อตำมขั้นตอน
กำรจดัท ำใบสั่งซือ้แลว้ 

ไดป้รบัปรุงเพิ่มเรื่องกำรก ำหนดอ ำนำจกำรลงนำม
อนมุตัิกำรบนัทึกบญัชีในสมดุรำยวนั โดยปรบัปรุง
เพ่ิมในคู่มือองคก์รเวอรช์นั 5 
 

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ส.ค. 63 

2. กำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์มีกำรอนุมัติโดยรองประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำรดำ้นกำรเงิน ซึ่งไม่เป็นไปตำมอ ำนำจอนมุตัิ
ที่ก ำหนดไว้ เนื่องจำกฝ่ำยบัญชีไม่ได้ตรวจสอบอ ำนำจ
อนมุตัิกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรพัยก์่อนส่งใหผู้มี้อ ำนำจอนมุตัิ 

HE 
(ไม่ไดต้รวจ 
สอบอ ำนำจ 

อนมุตัิก่อนส่งให้
อนมุตัิ) 

Low  
(ปฏิบตัิงำนไม่
เป็นไปตำม

อ ำนำจที่ก ำหนด
ไว)้ 

ฝ่ำยบญัชีควรตรวจสอบอ ำนำจอนุมตัิก่อนกำร
ขออนุมตัิ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑอ์ ำนำจ
อนมุตัิที่ก ำหนดไว ้

บริษัทได้ก ำชับผู้รับผิดชอบให้มีกำรตรวจ สอบ
อ ำนำจอนุมั ติ ต ำม  LOA ของบ ริษั ท ย่ อยและ
ก ำหนดใหห้วัหนำ้งำนตรวจสอบก่อนทกุครัง้  

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ก.ค. 62 

3. ใบก ำกับภำษีซื ้อที่น  ำมำขอคืนภำษีไม่ตรงเดือน ไม่มี
ประทบัตรำ “ ถือเป็นภำษีซือ้ในเดือนภำษี...” และไม่ไดร้ะบุ
ขอ้ควำมตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

HE 
 (ขำดควำม
เขำ้ใจในกำร
ท ำงำน) 

Low 
(ปฏิบตัิงำนไม่
เป็นไปตำม
ระเบียบที่
ก ำหนดไว)้ 

บริษัทย่อยควรจัดท ำตรำประทับขอ้ควำมว่ำ 
“ถือเป็นภำษีซื ้อในเดือนภำษี ....” ประทับใน
ต้นฉบับใบก ำกับภำษีซื ้อทุกฉบับที่น  ำมำใช้
สิทธิขอคืนภำษีไม่ตรงเดือนใหถ้กูตอ้งครบถว้น
ตำมที่กรมสรรพำกรก ำหนด 

ได้ด ำเนินกำรจัดท ำตรำประทับข้อควำมตำมที่
กฎหมำยก ำหนด และใหผู้ร้บัผิดชอบประทบัตรำใน
ใบก ำกับภำษี กรณีที่ขอคืนไม่ตรงเดือน ให้หัวหน้ำ
ตรวจทกุครัง้ก่อนน ำส่งภำษีมลูค่ำเพ่ิมในแต่ละเดือน 

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน พ.ค. 62 

4. บริษัทย่อยก ำหนดแผนงำน SLA ไวเ้ป็นมำตรฐำน เพื่อให้
ฝ่ำยต่ำงๆ น ำส่งขอ้มูลใหฝ่้ำยบญัชีส ำหรบัจดัท ำงบกำรเงิน
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกำรรำยงำน
สรุปผลกำรส่งขอ้มลูว่ำเป็นไปตำม SLA หรือไม่  

HE 
(ขำดควำม
เขำ้ใจในกำร
ปฏิบตัิงำน) 

Low 
(ไม่อำจมั่นใจว่ำ
ส่งขอ้มลูตรง
ตำมแผนงำน) 

บริษัทย่อยควรมีกำรประเมินผลกำรส่งขอ้มูล
ตำมแผนงำน SLA เป็นประจ ำทกุเดือน โดยจัด 
ท ำรำยงำนสรุปวนัที่ฝ่ำยบญัชีไดร้บัขอ้มลู และ
สรุปสำเหตุของปัญหำที่เกิดขึน้ ผลกำรติดตำม 
รวมถึงแนวทำงแกไ้ข  
 

ไดจ้ัดท ำตำมแผนและประเมินผลกำรส่งขอ้มูลตำม
แผนงำน SLA ทกุเดือน 

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ก.ค. 63 
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ประเด็นทีต่รวจพบ / ข้อสังเกตที่ส าคัญ เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ การติดตามการแก้ไขของบริษัทย่อย สถานะ 
 

ระบบควบคุมการจ่ายเงิน เงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย                                                                                                                                                                                                    งวดที่ตรวจ : ไตรมำสที่ 2 ปี 2562                 
5. บริษัทย่อยไม่มีแบบฟอรม์กำรเบิกจ่ำยกรณีไม่มีหลักฐำน

ช ำระเงินที่อำ้งอิงตำมประมวลรษัฎำกรซึ่งมีค่ำใชจ้่ำยไม่มี
เอกสำรหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน จ ำนวน 45 รำยกำร คิดเป็น 
25% ของทัง้หมด 

LOC 
(ไม่มีฟอรม์กำร
เบิกจ่ำย) 

Low 
(บริษัทย่อยเสีย
สิทธิประโยชนท์ำง

ภำษี) 

กรณีผู้รบัเงินไม่สำมำรถออกหลักฐำนกำรรบั
เงิน  บ ริษั ทควรพิ จำรณ ำจัดให้มี เอกสำร
เกี่ยวกับรำยจ่ำยและน ำไปค ำนวณก ำไรสุทธิ
เงินไดไ้ม่ตอ้งหำ้มตำม ม.65 ตรี(18)  

บริษัทย่อยได้ก ำหนดใชแ้บบฟอรม์“ใบรบัรองแทน
ใบเสร็จรบัเงิน”และ“ใบส ำคญัรบัเงิน” เป็นหลกัฐำน
ช ำระเงินตำม ม.65 ตรี(18) ประมวลรษัฎำกร 

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ม.ค. 63 

ระบบควบคุมการบันทกึรายได้ ลูกหนีก้ารค้าและรับช าระหนี้                                                                                                                                                                                                งวดที่ตรวจ : ไตรมำสที่ 2 ปี 2562                     
6. บริษัทย่อยก ำหนดวงเงินเครดิตลกูหนีเ้อกชนไม่ครบ ทกุรำย 

ก ำหนดวงเงินลกูหนีเ้อกชนเพียง 3 รำย ส่วนลกูหนีร้ำยอื่นๆ
ไม่ไดก้ ำหนดวงเงินเครดิต  

HE 
(ก ำหนดวงเงิน
เครดิตไม่
ครบถว้น) 

Low 
(อำจมีหนีค้งคำ้ง
เรียกเก็บไม่ได)้ 

ควรจัดให้มีระบบกำรควบคุมวงเงินเครดิต 
(Credit Control) และมีกำรสอบทำนวงเงิน
เครดิต  (Credit Review) ควรสอบทำนอย่ำง
นอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

ได้จัดท ำใบอนุมัติวงเงินขำยทุกรำยแล้ว   และ
ก ำหนดนโยบำยสินเชื่อให้แผนกขำยเอกชนต้อง
จดัท ำใบอนุมตัิกรณีลูกคำ้เอกชนทุกรำยเป็นเอกสำร
แนบก่อนกำรอนมุตัิ 

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน มิ.ย. 63 

ระบบงานขายและการตลาด                                                                                                                                                                                                                                               งวดที่ตรวจ : ไตรมำสที่ 1 ปี 2563                      
7. บริษัทย่อยไม่ไดก้ ำหนดหวัขอ้ควำมเสี่ยงดำ้นงำนขำยและ

ลกูคำ้ ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส  ำคญัที่มีผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท 

LOC 
(ไม่ก ำหนดควำม
เสี่ยงดำ้นงำนขำย

และลกูคำ้) 

Low 
 (ไม่ทรำบควำม
เสี่ยงดำ้นงำนขำย

และลกูคำ้) 

ควรพิจำรณำเพ่ิมปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับระบบ งำน
ขำยลูกค้ำ  เพื่อจะได้วิ เครำะห์ยอดขำยและ
รำยไดใ้หเ้ป็นไปตำม ที่ประมำณกำรไว ้รวมทั้ง
สรำ้งควำมเชื่อมั่นว่ำจะสำมำรถลดควำมเสี่ยง
ใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้

ไดด้  ำเนินกำรใหฝ่้ำยขำยจดัท ำทะเบียน ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกบัลกูคำ้ (Customer Risk) ไวเ้รียบรอ้ยแลว้ 
  

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน ต.ค. 63 

การบริหารโครงการและต้นทุนขาย                                                                                                                                                                                                                                 งวดที่ตรวจ : ไตรมำสที่ 1 ปี 2563                      
8. ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จริงของงำนโครงกำรทั้งหมด จ ำนวน 6 

โครงกำร มี 2 โครงกำรที่ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จริงไม่เป็นไป
ตำมงบประมำณที่ตัง้ไว ้

LOC 
(ไม่ไดค้วบคมุ
ค่ำใชจ้่ำยให้
เป็นไปตำม
งบประมำณ) 

Low 
(ค่ำใชจ้่ำยที่
เกิดขึน้สงูกว่ำ
งบประมำณที่ขอ

อนมุตัิ) 

ควรมีวิธีกำรควบคมุไม่ใหค้่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จริง
เกิ น กว่ ำ งบ ป ระมำณ ที่ ขออนุ มั ติ  ก รณี ที่
งบประมำณที่เกิดขึน้จริงสูงกว่ำงบประมำณ ที่
ขออนุมัติไว้ ควรจะตอ้งมีรำยงำนชีแ้จงสำเหตุ
และขออนมุตัิปรบังบประมำณ 

ได้มอบหมำยให้ผู้จัดกำรโครงกำรเป็นผู้ดู แล
รับผิดชอบ โดยให้ตรวจสอบงบประมำณก่อนใช้
งบประมำณที่ เกิดขึ ้นจริง กรณี งบไม่ เพียงพอ 
ผู้จัดกำรจะ Revise BOM แล้วเสนอผู้บริหำรที่ มี
อ ำนำจเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ 

แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ
เดือน พ.ย. 63  

สัญลักษณใ์นช่องเหตุทีเ่กิด    LOC = Lack Of Control Systems (ขำดระบบกำรควบคมุ)                  HE = Human Error (พนกังำนท ำงำนผิดพลำด)  
สัญลักษณใ์นช่องผลกระทบ    Low = มีผลกระทบนอ้ยต่องบกำรเงิน                  Medium = มีผลกระทบปำนกลำงต่องบกำรเงิน                  High = มีผลกระทบค่อนขำ้งมำกต่องบกำรเงิน  
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โดยในท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 4/2563 และที่ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 6/2563 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 ไดม้ีมติรบัรองผลกำรด ำเนินกำรแกไ้ข
ตำมประเด็นขอ้สงัเกตของผูต้รวจสอบภำยใน ส ำหรบักำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยในของบรษิทัย่อย ตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ 

 
ส ำหรบัรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในของบรษิัทส ำหรบังวดไตรมำสที่ 3 ปี 2563 ลงวนัท่ี 26 ตลุำคม 2563 ซึ่งผูต้รวจสอบภำยในไดท้ ำกำรสอบทำนระบบควบคมุงำนจดัซือ้และจดัจำ้ง ระบบ

ควบคมุงำนบรกิำรเครื่องที่ใหเ้ช่ำหรือขำย และระบบควบคมุสินคำ้คงเหลือและกำรจดัส่ง และงวดไตรมำสที่ 4 ปี 2563 ลงวนัท่ี 22 มกรำคม 2564 ซึ่งผูต้รวจสอบภำยในไดท้ ำกำรสอบทำนระบบ
ควบคมุกำรจ่ำยช ำระหนีแ้ละบนัทึกเจำ้หนีก้ำรคำ้ ระบบควบคมุกำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคลและสินทรพัยถ์ำวร และกำรควบคมุทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีขอ้สงัเกตที่ตรวจพบ ดงันี ้

ประเด็นทีต่รวจพบ / ข้อสังเกตที่ส าคัญ ระดับความเส่ียง ค าชีแ้จงและการด าเนินการของบริษัท 
ระบบควบคุมงานจัดซือ้และจัดจ้าง                                                                                                                                                                                          งวดที่ตรวจ : ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 
1. มีรำยกำรที่ยกเลิกใบสั่งซือ้ โดยพนกังำนไม่ไดร้ะบสุำเหตขุองกำรยกเลิกในใบสั่งซือ้ใหช้ดัเจน 

โดยเฉพำะกรณีที่ผูมี้อ ำนำจไดมี้กำรอนมุตัิกำรสั่งซือ้ไปแลว้ ตอ้งใหผู้บ้ริหำรรบัทรำบก่อนที่จะ
ท ำกำรกดยกเลิกในระบบ SAP 

ควำมเสี่ยงต ่ำ แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ 1 ต.ค. 63 
บริษัทไดก้ ำชบัใหเ้จำ้หนำ้ที่จดัซือ้ทกุคนใหด้ ำเนินกำรระบสุำเหตกุำรยกเลิกในใบสั่งซือ้ทกุครัง้ และ
รำยงำนใหผู้บ้ริหำรทรำบก่อนที่เจำ้หนำ้ที่จดัซือ้ จะด ำเนินกำรกดยกเลิกใบสั่งซือ้ในระบบ SAP รวมถึงได้
เพ่ิมหวัขอ้กำรยกเลิกใบสั่งซือ้ในระเบียบ 

 ระบบควบคุมงานบริการเคร่ืองทีใ่ห้เช่าหรือขาย                                                                                                                                                                                                               งวดที่ตรวจ : ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 
- ไม่พบประเด็นจำกกำรสอบทำน -   

ระบบควบคุมสินค้าคงเหลือและการจัดส่ง                                                                                                                                                                                                                         งวดที่ตรวจ : ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 
2. กำรรบัและเบิกจ่ำยสินคำ้ ในเดือนสิงหำคม 2563 ส่วนใหญ่ถกูตอ้งตรงกบัเอกสำรเวน้แต่มีใบ

เบิกสินคำ้ 5,860 บำท คิดเป็น 0.13% ของมลูค่ำทัง้หมด ที่ลงลำยมือชื่อของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งไม่
ครบถว้นตำมแบบฟอรม์ที่ก ำหนด 

ควำมเสี่ยงต ่ำ แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ 1 ม.ค. 64 
บริษัทก ำหนดเอกสำรที่ใชป้ระกอบกำรเบิก กรณีกำรเบิกเพ่ือผลิต และบริกำร จะตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกผู้
มีอ ำนำจก่อนส่งใหท้ำงแผนกคลงัเพื่อเบิกสินคำ้ทกุครัง้ และผูจ้ดักำรตรวจสอบเอกสำรกำรเบิกทกุเดือน 

3. บริษัทท ำประกนัภยัสินคำ้ของคลงัรำมค ำแหงมีทนุประกนั 28 ลำ้นบำท ซึ่งไม่ครอบคลมุมลูค่ำ
คงเหลือของสินคำ้ทัง้หมดที่เก็บไวท้ีค่ลงัรำมค ำแหง และบริษัทไม่ไดมี้กำรจดัท ำทนุประกนัภยั
เกี่ยวกบัสินคำ้ในคลงัสินคำ้อดุมสขุ 

ควำมเสี่ยงต ่ำ แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ 26 พ.ย. 63 
บริษัทใหแ้ผนกคลงัสินคำ้ด ำเนินกำรจดัท ำประกนัภยัใหค้รอบคลมุมลูคำ่ของสินคำ้ทัง้ในส่วนของคลงั
รำมค ำแหงและคลงัสขุมุวิท รวมถึงในส่วนคลงัสินคำ้ชลบรุี บริษัทจะทบทวนและลดมลูคำ่ของประกนัภยั
สินคำ้เม่ือสญัญำฉบบัเก่ำสิน้สดุในเดือน ก.ค. 64 

ระบบควบคุมการจ่ายช าระหนีแ้ละบันทกึเจ้าหนีก้ารค้า                                                                                                                                                                                                     งวดที่ตรวจ : ไตรมำสที่ 4 ปี 2563 
4. กำรหกัภำษีเงินได ้ ณ ที่จำ่ย กรณีจำ่ยค่ำนำยหนำ้ใหบ้คุคลภำยนอก และกรณีจ่ำยค่ำเบีย้

ประชมุกรรมกำร บริษัทใชอ้ตัรำภำษีที่ไม่ถกูตอ้งตำมที่กฎหมำยก ำหนด และจดัท ำแบบ
รำยกำรภำษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ำยผิดประเภทไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎหมำย 

 
 

ควำมเสี่ยงต ่ำ บริษัทจะเริ่มด ำเนินกำรยื่นภำษีหกั ณ ที่จ่ำย ใหถ้กูตอ้งตัง้แต่เดือน ก.พ. 64 เป็นตน้ไป 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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ประเด็นทีต่รวจพบ / ข้อสังเกตที่ส าคัญ ระดับความเส่ียง ค าชีแ้จงและการด าเนินการของบริษัท 
ระบบควบคุมการบริหารทรัพยากรบุคคลและสินทรัพยถ์าวร                                                                                                                                                                                              งวดที่ตรวจ : ไตรมำสที่ 4 ปี 2563 
5. ในช่วงเดือน ต.ค. 63 ถึง ธ.ค. 63 พนักงำนลำงำนรวม 777 ครัง้ โดยพนกังำนไดบ้นัทึกขอลำ

ในระบบภำยหลงัจำกกำรใชส้ทิธิลำ 412 ครัง้ คิดเป็น 53% ของใบลำทัง้หมด ซึ่งไม่เป็นไปตำม
ระเบียบที่บริษทัก ำหนด และกำรอนมุตัิกำรลำงำนของพนกังำนในระบบ Web Time Online 
ส่วนใหญผู่บ้งัคบับญัชำไดก้ดยืนยนัอนมุตัิกำรลำในระบบล่ำชำ้หลงัจำกพนกังำนไดใ้ชส้ิทธิ
กำรลำไปแลว้จ ำนวน 570 ครัง้ คิดเป็น 73% ของใบลำทัง้หมด 

ควำมเสี่ยงต ่ำ บริษัทจะด ำเนินกำรสื่อสำรใหพ้นกังำนปฏิบตัิตำมกฎระเบียบกำรลำอย่ำงเครง่ครดั และทกุสิน้เดือนจะส่ง
สรุปรำยงำนกำรขออนมุตัิกำรลำ และกำรอนมุตัิในระบบ Web Time Online ไปยงัฝ่ำยบริหำรของแต่ละ
ส่วนงำน 

การควบคุมท่ัวไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                                                                                              งวดที่ตรวจ : ไตรมำสที่ 4 ปี 2563 
- ไม่พบประเด็นจำกกำรสอบทำน -   

 
 ส ำหรบัรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในของบรษิัทย่อยส ำหรบังวดไตรมำสที่ 3 ปี 2563 ลงวนัท่ี 26 ตลุำคม 2563 ซึ่งผูต้รวจสอบภำยในไดท้ ำกำรสอบทำนระบบควบคมุงำนจดัซือ้และจดัจำ้ง 

และระบบควบคมุกำรจ่ำยช ำระหนีแ้ละบนัทึกเจำ้หนีก้ำรคำ้ และงวดไตรมำสที่ 4 ปี 2563 ลงวนัท่ี 29 มกรำคม 2564 ซึง่ผูต้รวจสอบภำยในไดท้ ำกำรสอบทำนระบบควบคมุดแูลรกัษำสินทรพัยถ์ำวร 
และระบบควบคมุกำรบรหิำรงำนบคุคลและธุรกำร มีขอ้สงัเกตที่ตรวจพบ ดงันี ้

ประเด็นทีต่รวจพบ / ข้อสังเกตทีส่ าคัญ ระดับความเส่ียง ค าชีแ้จงและการด าเนินการของบริษัท 
 ระบบควบคุมงานจัดซือ้และจัดจ้าง                                                                                                                                                                                         งวดที่ตรวจ : ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 
1. กำรสั่งซือ้สินคำ้ไดเ้ปรียบเทียบรำคำโดยวิธีน ำใบเสนอรำคำของผูข้ำยแต่ละรำยเพ่ือน ำมำ

เปรียบเทียบรำคำสินคำ้ ทัง้นี ้ บริษทัยงัไม่มีกำรก ำหนดแบบฟอรม์เปรียบเทียบรำคำในกำร
พิจำรณำคดัเลือกผูข้ำย และใชป้ระกอบเป็นหลกัฐำนกำรสั่งซือ้สินคำ้ตำมหลกัเกณฑท์ี่บริษัท
ไดก้ ำหนด 

ควำมเสี่ยงต ่ำ แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ 4 ม.ค. 64 
บริษัทไดด้  ำเนินกำรจดัท ำแบบฟอรม์ตำรำงเปรียบเทียบรำคำของผูข้ำย โดยฟอรม์ระบรุำยชื่อผูข้ำยที่
เลือก, เหตผุลที่เลือกผูข้ำยอย่ำงชดัเจน และเสนอผูมี้อ ำนำจอนมุตัิ รวมถึงก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำร
พิจำรณำ 

2. บริษัทย่อยไดก้ ำหนดเกณฑก์ำรประเมินประสิทธิภำพกำรท ำงำนของแผนกจดัซือ้ ซึ่งก ำหนด
ตวัชีว้ดัผลงำน (KPI) ที่สอดคลอ้งกบักำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนตำมต ำแหน่งหนำ้ที่ควำม
รบัผิดชอบ โดยจดัใหมี้กำรประเมินทกุ 6 เดือน ปัจจบุนับริษัทย่อยยงัไม่ไดป้ระเมินพนกังำน
ตำมเกณฑด์งักล่ำว  

ควำมเสี่ยงต ่ำ แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ 8 ก.พ. 64 
บริษัทไดก้ ำชบัใหท้ำงแผนกจดัซือ้ไดมี้กำรประเมินประสิทธิภำพกำรท ำงำนตำมเกณฑท์ี่ก ำหนด และ
แผนกจดัซือ้ไดมี้กำรประเมินประสิทธิภำพกำรท ำงำนของแผนกแลว้ 

 ระบบควบคุมการจ่ายช าระหนีแ้ละบันทกึเจ้าหนีก้ารค้า                                                                                                                                                               งวดที่ตรวจ : ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 
3. ในงวด ม.ค. - ส.ค. 63 บริษัทย่อยจำ่ยช ำระค่ำโฆษณำ Facebook ให ้ Facebook Ireland 

Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในต่ำงประเทศ จ ำนวน 11,681 บำท แต่บริษัทยอ่ยไม่ไดค้  ำนวณ
ภำษีและน ำส่งภำษีตำมที่กรมสรรพำกรก ำหนด  

ควำมเสี่ยงต ่ำ แกไ้ขแลว้เสรจ็เม่ือ 1 ต.ค. 63 
บริษัทก ำหนดใหฝ่้ำยบญัชีค ำนวณภำษีและน ำส่งภำษีมลูคำ่เพิ่ม (ภ.พ.36) ส ำหรบักำรจ่ำยค่ำโฆษณำ 
Facebook อนัเป็นเงินไดพ้ึงประเมินตำมมำตรำ 40 (8) ที่จ่ำยใหก้บับริษทัที่ตัง้อยู่ต่ำงประเทศเรียบรอ้ย
แลว้ 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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ประเด็นทีต่รวจพบ / ข้อสังเกตทีส่ าคัญ ระดับความเส่ียง ค าชีแ้จงและการด าเนินการของบริษัท 
ระบบควบคุมดูแลรักษาสินทรัพยถ์าวร                                                                                                                                                                                     งวดที่ตรวจ : ไตรมำสที่ 4 ปี 2563 
4. งวด ก.ค. - ธ.ค. 2563 มีกำรส่งมอบสินทรพัย ์15 รำยกำร มลูค่ำรวม 506,259 บำท มีเอกสำร

รำยกำรส่งมอบสินทรพัยค์รบถว้นและตรงกบัทะเบียนสินทรพัย ์ แต่พบยงัขำดกำรลงลำยมือ
ชื่อผูอ้นมุตัิหรือผูอ้นมุตัิไม่เป็นไปตำมอ ำนำจอนมุตัิ 11 รำยกำร มลูค่ำ 108,808 บำท และมี
กำรคืนสินทรพัย ์2 รำยกำร มลูค่ำ 36,000 บำท ซึ่งอนุมตัิในเอกสำรบนัทึกรบั-คืนทรพัยส์ินไม่
เป็นไปตำมอ ำนำจอนมุตัิที่บริษทัย่อยก ำหนดไว ้

ควำมเสี่ยงต ่ำ บริษัทย่อยจะด ำเนินกำรอบรมพนกังำนที่มีหนำ้ที่ในกำรควบคมุดแูลสนิทรพัย ์ ใหป้ฏิบตัติำมระเบียบเร่ือง
กำรควบคมุทรพัยส์ินของฝ่ำยอย่ำงเครง่ครดั เพ่ือใหม้ั่นใจว่ำปฏิบตัิไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง ครบถว้น ตำมระเบียบ
ที่ไดก้ ำหนดไว ้

ระบบควบคุมการบริหารงานบุคคลและธุรการ                                                                                                                                                                           งวดที่ตรวจ : ไตรมำสที่ 4 ปี 2563 
5. ในช่วงเดือน ต.ค. 63 ถึง ธ.ค. 63 พนักงำนไดใ้ชส้ิทธิกำรลำงำนรวมทัง้สิน้ 19 รำยกำร โดยมี

พนกังำนไดใ้ชส้ิทธิลำก่อนที่จะท ำกำรบนัทึกขอลำงำนในระบบ 9 รำยกำร ซึ่งไม่เป็นไปตำม
ระเบียบที่บริษทัย่อยก ำหนดไว ้ และกำรอนมุตัิลำงำนของพนกังำนในระบบ Web Time 
Online ไดก้ดยืนยนัอนมุตัิกำรลำในระบบหลงัจำกพนกังำนไดใ้ชส้ิทธิกำรลำไปแลว้ 15 
รำยกำร จำกจ ำนวนกำรลำทัง้หมด 19 รำยกำร 

ควำมเสี่ยงต ่ำ บริษัทย่อยจะด ำเนินกำรสื่อสำรใหพ้นกังำนปฏิบตัิตำมกฎระเบียบกำรลำอยำ่งเครง่ครดั และทกุสิน้เดือน
จะส่งสรุปรำยงำนกำรขออนมุตัิกำรลำ และกำรอนมุตัิในระบบ Web Time Online ไปยงัฝ่ำยบริหำรของ
แต่ละส่วนงำน 

 
 ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเห็นว่ำ ประเด็นที่ตรวจพบจำกกำรตรวจสอบภำยในและอยูร่ะหว่ำงกำรแกไ้ขนัน้ มิไดม้ีผลกระทบต่อควำมนำ่เชื่อถือของระบบควบคมุภำยในของบรษิัทและ
บรษิัทย่อยอยำ่งมีนยัส ำคญั 
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ส่วนที ่3 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย ์
 

1. รำยละเอียดของหลกัทรัพยท์ีเ่สนอขำย 
1.1 ลักษณะส ำคัญของหลกัทรัพยท์ีเ่สนอขำย 

กำรเสนอขำยหุน้สำมญัต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) ในครัง้นี ้เป็นกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุน
ของ บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จ ำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.50 
บำท คิดเป็นรอ้ยละ 18.18 ของจ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกและเรียกช ำระแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภำยหลังกำร
เสนอขำยหุน้ในครัง้นี ้โดยรำยละเอียดมีดงันี ้
ผูเ้สนอขำย : บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ที่อยู่ของผูเ้สนอขำย : 235/1-3 ถนนรำษฎร์พัฒนำ แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง 

กรุงเทพมหำนคร 10240 
ประเภทหุน้ท่ีเสนอขำย   : หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ 
จ ำนวนหุน้ออกใหม่ที่เสนอขำย : จ ำนวน 80,000,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 18.18 ของจ ำนวนหุน้สำมัญ

ที่ออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอขำยในครัง้นี ้
มลูค่ำที่ตรำไว ้ : หุน้ละ 0.50  บำท 
รำคำเสนอขำย : 7.50 บำทต่อหุน้ 
มลูค่ำรวมของหุน้ใหม่ที่เสนอขำย : 600,000,000 บำท 
ระยะเวลำขำย : ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวนัท่ี 23, 26-27 เมษำยน 2564  

 
1.2 สัดส่วนกำรเสนอขำยหลักทรัพย ์

กำรเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 80,000,000 หุน้ โดยบริษัทฯ ในครัง้นี ้เป็นกำรเสนอขำยต่อ
ประชำชนและผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย และผูจ้ัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำร
จ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 และ 6.2.2 โดยมีสดัส่วนกำรเสนอขำยหุน้สำมญัในเบือ้งตน้ ดงันี ้

ประเภทนักลงทุน จ ำนวนหุ้น 
เสนอขำยตอ่ผูบ้คุคลตำมดลุยพินจิของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ ไม่เกิน 25,000,000 หุน้ 
เสนอขำยตอ่นกัลงทนุสถำบนั ไม่เกิน 35,000,000 หุน้ 
เสนอขำยตอ่ผูม้ีอปุกำรคณุของบรษิัทฯ ไม่เกิน 12,000,000 หุน้ 

เสนอขำยตอ่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัทฯ ไม่เกิน 8,000,000 หุน้ 
 
ทั้งนี ้ ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรใช้ดุลยพินิจในกำร

เปล่ียนแปลงจ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่จดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทนุแต่ละประเภทขำ้งตน้ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีกำรจดัสรร
หุน้สำมญั โดยพิจำรณำจำกปัจจยัต่ำง ๆ เช่น ปรมิำณควำมตอ้งกำรซือ้หุน้สำมญัของนกัลงทนุในแต่ละประเภท 
และกำรเคล่ือนไหวของดชันีตลำดหลกัทรพัยฯ์ เป็นตน้ เพื่อใหก้ำรจองซือ้หุน้สำมญัครัง้นีป้ระสบควำมส ำเรจ็ใน
กำรขำยสงูสดุ 
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กำรจัดสรรหุ้นในคร้ังนี้ไม่รวมถึงกำรจัดสรรหุ้นต่อนักลงทุนรำยย่อยหรือประชำชนเป็นกำร
ทั่วไป เน่ืองจำกควำมต้องกำรจำกกลุ่มบุคคลข้ำงต้นเพียงพอต่อมูลค่ำรวมของหุ้นทีเ่สนอขำยในคร้ังนี้
แล้ว และสำมำรถกระจำยหุ้นในวงกว้ำงได้อย่ำงเพียงพอแล้ว จึงไม่มีควำมจ ำเป็นต้องจัดสรรต่อนัก
ลงทุนรำยย่อยทั่วไป 

 
ในกำรพิจำรณำประเภทของผูล้งทนุใหย้ึดตำมนิยำมที่ก ำหนด ดงัต่อไปนี ้

 
บุคคลตำมดุลยพินิจของผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย ์หมำยถึง บุคคลธรรมดำ และ/หรือนิติบุคคลซึ่ง

เป็นลกูคำ้หรือผูท้ี่คำดว่ำจะเป็นลกูคำ้ คู่สญัญำ บรษิัทคู่คำ้ ผูท้ี่มีควำมสมัพันธท์ำงธุรกิจ หรือผูม้ีอปุกำรคุณที่มี
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนั
กำรจ ำหน่ำย ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยออ้ม เช่น ลกูคำ้ที่ท  ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ลกูคำ้ดำ้นวำณิชธนกิจ บรษิัทคู่คำ้ 
ผูใ้หค้  ำปรกึษำทำงธุรกิจ ผูท้ี่ใหก้ำรสนบัสนุนดำ้นขอ้มลูทำงธุรกิจ และผูแ้นะน ำธุรกิจดำ้นกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์
และวำณิชธนกิจ หรือผูท้ี่คำดว่ำจะเป็นลกูคำ้ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม รวมถึงบุคคลดังกล่ำวขำ้งตน้ของบริษัท
ใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทที่เก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูบ้รหิำร และผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
ของผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย หรือผูจ้ัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย ทั้งที่
ติดต่อปัจจุบัน เคยติดต่อ และคำดว่ำจะไดต้ิดต่อ ทั้งนี ้ไม่รวมถึงผูล้งทุนสถำบนั และ/หรือ ผูม้ีอุปกำรคุณของ
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ตำมค ำจ ำกดัควำมขำ้งล่ำง 

 โดยผูล้งทุนประเภทบุคคลตำมดุลยพินิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยส์ำมำรถจองซือ้หุน้ผ่ำน
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้
ในขอ้ 6.2.1 และ 6.2.2 ตำมล ำดบั ตำมวิธีกำรท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.6.1 โดยกำรจดัสรรใหแ้ก่บคุคลตำมดลุยพินิจของ
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยด์งักล่ำว จะอยู่ในดลุยพินิจของผูจ้ัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรือ
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย ตำมวิธีกำรที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.5.1 ทั้งนี ้กำรจัดสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลตำม
ดุลยพินิจของผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรพัยโ์ดยผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจัด จ ำหน่ำยหรือผู้จัด
จ ำหน่ำยและรับประกันกำรจัดจ ำหน่ำยดังกล่ำวจะไม่รวมถึงกำรจัดสรรให้แก่ (1) (ก) ตนเอง (ข) กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ  ำนำจควบคุม (ค) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ของผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รบัประกันกำรจ ำหน่ำย หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย และ (ง) ผูท้ี่เก่ียวขอ้งของบุคคลตำม (ข) 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัด
จ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ลงวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2559 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) เวน้แต่เป็นหุน้ที่เหลือจำกกำรจอง
ซือ้ของผูจ้องซือ้ทัง้หมด ซึ่งผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยและผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกัน
กำรจ ำหน่ำยตกลงจะเขำ้ซือ้หุน้ที่เหลือดงักล่ำวตำมส่วนที่ตนรบัจัดจ ำหน่ำย (Firm Commitment) ตำมเงื่อนไข
ภำยใตส้ญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย (Underwriting Agreement) และ (2) บรษิัทย่อย
ของบรษิัทฯ หรือ บคุคลที่มีควำมสมัพนัธข์องบรษิัทฯ ที่บรษิัทฯ จดัสรรหุน้ใหไ้ดแ้ต่ไม่เกินกว่ำอตัรำที่ก ำหนด ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ท่ี ทจ. 40/2557 เรื่อง กำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ประเภทหุน้ และ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของบริษัทที่ออกตรำสำรทุน ลงวนัที่ 7 พฤศจิกำยน 2557 (รวมทั้งที่มีกำรแกไ้ข
เพิ่มเติม) 
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นักลงทุนสถำบัน หมำยถึง ผูล้งทนุสถำบนัท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปนี ้
(ก)  ธนำคำรพำณิชย ์
(ข)  บรษิัทเงินทนุ 
(ค) บริษัทหลกัทรพัยเ์พื่อเป็นทรพัยสิ์นของตนเอง หรือเพื่อกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อกำร

จดักำรโครงกำรลงทุนที่จัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรพัย ์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ์

(ง)  บรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์
(จ)  บรษิัทประกนัภยั 
(ฉ)  ส่วนรำชกำรและรฐัวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวิธีกำรงบประมำณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมำย

เฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
(ช)  ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
(ซ)  สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ 
(ฌ) กองทนุเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน 
(ญ) กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 
(ฎ) กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
(ฏ) กองทนุรวม 
(ฐ)  ผูล้งทนุต่ำงประเทศซึง่มีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทนุตำมขอ้ (ก) ถึง  (ฏ) โดยอนโุลม 

 
ทัง้นี ้นกัลงทนุสถำบนัจะตอ้งจองซือ้หุน้ผ่ำนผูจ้ดักำรกำรจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจดัจ ำหน่ำยตำมที่ระบุ
ไวใ้นขอ้ 6.2.1 เท่ำนัน้ โดยผูล้งทนุสถำบนัสำมำรถจองซือ้หุน้ไดต้ำมวธีิกำรท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.6.2 และในกำร
จดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูล้งทนุสถำบนัจะอยู่ในดลุยพินจิของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย
ดงักล่ำว ตำมวธีิกำรท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.5.2 
 

ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลธรรมดำและ/หรือนิติบุคคล ที่ใหค้วำมช่วยเหลือและมี
ควำมสมัพนัธอ์นัดีกบับรษิัทอย่ำงชดัเจน ซึ่งไดแ้ก่บคุคล และ/หรือ นิติบคุคล ดงันี ้

1) ผูท้ี่มีควำมสมัพนัธท์ำงกำรคำ้ เช่น ลกูคำ้ พนัธมิตรธุรกิจ คู่สญัญำทำงกำรคำ้ ผูใ้หบ้ริกำรทำงกำร
คำ้ ผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้ และ/หรือ อุปกรณ ์เป็นตน้ 

2) ที่ปรกึษำ / ผูใ้หค้  ำปรกึษำ / ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินธุรกจิดำ้นต่ำงๆ เช่น ดำ้นธุรกิจ ดำ้นกำรตลำด 
เป็นตน้ 

3) ผูท้ี่สรำ้งผลประโยชนใ์นดำ้นอื่นๆ เช่น ด้ำนแหล่งเงินทุน ดำ้นกำรบริหำรงำน ดำ้นกลยุทธ ์ดำ้น
กำรตลำด ดำ้นเทคโนโลยี ดำ้นทรพัยำกรบคุคล เป็นตน้ 

 
หมำยเหตุ : ลกัษณะของผูม้ีอุปกำรคุณของบริษัท ไดร้บักำรก ำหนดตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

ครัง้ที่ 5/2563 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 16 กนัยำยน 2563 มีมติอนมุตัิ 
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ผูม้ีอุปกำรคุณของบริษัทฯ ตำมขอ้ 1) – 3) ขำ้งตน้ จะตอ้งจองซือ้หุน้ผ่ำนผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุในขอ้ 6.2.1 เท่ำนัน้ ทัง้นี ้ไม่รวมถึงกำรจดัสรรใหแ้ก่ตนเอง กรรมกำร ผูบ้รหิำร 
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ โดยกำรจดัสรรหุน้เพิ่มทนุของบรษิัทฯ ใหแ้ก่นกั
ลงทุนในครัง้นี ้จะมีกำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทธ.27/2559 เรื่อง
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 8 กรกฎำคม 2559 (รวมทัง้ที่มี
กำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่อง กำรจ ำหน่ำยหลักทรพัยท์ี่
ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของบริษัทที่ออกตรำสำรทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 
2557 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม)  

ทั้งนี ้ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทฯ จะต้องจองซือ้หุ้นผ่ำนผู้จัดกำรกำรจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจัด
จ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 เท่ำนัน้ โดยผูม้ีอปุกำรคณุของบรษิัทฯ สำมำรถจองซือ้หุน้ไดต้ำมวิธีกำรท่ีระบุ
ไวใ้นขอ้ 6.6.3 และในกำรจัดสรรหุน้ใหแ้ก่ผูม้ีอุปกำรคุณของบริษัทฯ จะอยู่ในดุลยพินิจของประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำรและ/หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร ตำมวิธีกำรท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.5.3 

 
  กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ หมำยถึง กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของ
บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ จะตอ้งจองซือ้หุ้นผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุในข้อ 6.2.1 เท่ำนั้น โดยกำรจดัสรรหุน้เพิ่มทุนของบรษิัทฯ ใหแ้ก่นกัลงทุนใน
ครัง้นี ้จะมีกำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ท่ี ทธ.27/2559 เรื่องหลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ บังคับใชต้ัง้แต่วนัที่ 8 กรกฎำคม2559 (รวมถึงที่มีกำรแกไ้ข
เพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่อง กำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่
ประเภทหุ้นและใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นของบริษัทที่ออกตรำสำรทุน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  7 
พฤศจิกำยน 2557 (รวมถึงที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ทั้งนี ้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ จะตอ้งจองซือ้หุ้นผ่ำนผู้จัดกำรกำรจ ำหน่ำยและ
รบัประกันกำรจัดจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 เท่ำนั้น โดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ 
สำมำรถจองซือ้หุ้นได้ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.3 และในกำรจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนของบริษัทฯ จะอยู่ในดุลยพินิจของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและ/หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำก
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร ตำมวิธีกำรท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.5.4 

 
1.3 สิทธิ ผลประโยชน ์และเงือ่นไขอืน่ 

  หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ ที่เสนอขำยจ ำนวน 80,000,000 หุน้ ในครัง้นี ้มีสิทธิและผลประโยชนท์ำง
กฎหมำยเท่ำเทียมกบัหุน้สำมญัที่ออกและจ ำหน่ำยแลว้ของบรษิัทฯ ทกุประกำร 

 
1.4 ตลำดรองของหลกัทรัพยท์ีเ่สนอขำย 

บริษัทฯ มีควำมประสงคจ์ะน ำหุน้สำมัญที่ออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งบริษัทฯ ยื่นค ำขออนุญำตและเอกสำร
ประกอบต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) เมื่อ 21 ธันวำคม 2563 ใหพ้ิจำรณำรบัหุน้
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ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี ้ บริษัท เซจแคปปิตอล จ ำกัด ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้
พิจำรณำคุณสมบัติของบริษัทแลว้ พบว่ำ บริษัทฯ มีคุณสมบตัิครบถว้นตำมที่จะน ำหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ เขำ้
เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื่อง กำรรบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน กำรเปิดเผยสำรสนเทศ และกำรเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน
ใน“ตลำดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ” พ.ศ. 2563  ซึ่งมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 17 สิงหำคม 2563 ยกเวน้คณุสมบตัิตำม
ขอ้ 4(3) เรื่องกำรกระจำยกำรถือหุน้รำยย่อย  ซึ่งบริษัทฯ จะตอ้งมีผูถื้อหุน้สำมญัรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 300 รำย
และถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25 ของทุนช ำระแลว้ โดยผูถื้อหุน้ดงักล่ำวแต่ละรำยตอ้งถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ำ 
1 หน่วยกำรซือ้ขำย ทั้งนี ้ ภำยหลังจำกที่บริษัทฯ ไดจ้ ำหน่ำยหุ้นสำมัญต่อผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจ ำหน่ำย
หลกัทรพัย ์และผูม้ีอปุกำรคณุของบริษัทฯ แลว้ จะท ำใหบ้รษิัทฯ มีคณุสมบตัิครบถว้นตำมเกณฑก์ำรกระจำยหุน้
รำยย่อยดังกล่ำว และบริษัทฯ จะด ำเนินกำรให้ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รบัหุ้นเป็นหลักทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อไป 

 
1.5  ข้อมูลอื่น ๆ 

ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียน กำรเปิดเผย
สำรสนเทศ และกำรเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน “ตลำดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ” พ.ศ. 2563  หมวด 4 ขอ้ 40 
(3) กำรหำ้มผูบ้รหิำรหรือผูถื้อหุน้และผูท้ี่เก่ียวขอ้งขำยหุน้และหลกัทรพัยใ์นระยะเวลำที่ก ำหนด และขอ้บงัคบัอื่น
ที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 16 พฤษภำคม 2558 ก ำหนดหำ้มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ก่อนวนัที่บริษัทฯ เสนอ
ขำยหุน้ต่อประชำชนน ำหุน้หรือหลักทรพัยท์ี่อำจแปลงสภำพเป็นหุน้จ ำนวนรวมกันเท่ำกับรอ้ยละ 55 ของทุนที่
ช  ำระแลว้ภำยหลงักำรเสนอขำยในครัง้นีอ้อกขำยภำยในก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุน้ของบรษิัทฯ เริ่มท ำ
กำรซือ้ขำยในตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยภำยหลงัจำกวนัที่หุน้ของบริษัทฯ ท ำกำรซือ้ขำยในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ครบ 6 เดือน  ผูถื้อหุน้ท่ีถกูสั่งหำ้มดงักล่ำวสำมำรถทยอยขำยหุน้ที่ถกูสั่งหำ้มขำยได้
ในจ ำนวนรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดที่ถูกสั่งหำ้มดงักล่ำว หรือสำมำรถขำยหุน้ส่วนที่เหลืออีกรอ้ยละ 75 
ไดเ้มื่อครบก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี 
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14. รายการระหว่างกัน 
 

14.1 ลกัษณะความสัมพนัธ ์

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีกำรท ำรำยกำรกบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ตำ่งๆ ซึง่รำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นกำร
ท ำรำยกำรกบั กรรมกำร และ/หรือ ผูบ้รหิำร และ/หรือ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัทและบรษิัทย่อย และบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัซึง่มี
บคุคลที่มีควำมขดัแยง้เป็น กรรมกำร และ/หรือ ผูบ้รหิำร และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของบรษิัทและบรษิัทยอ่ย ซึ่งสำมำรถสรุปลกัษณะ
ควำมสมัพนัธไ์ดด้งันี ้

 
บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ ์

นำยธีระชยั  รตันกมลพร เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัท (รวมส่วนของคู่สมรส) ในสัดส่วน

รอ้ยละ 48.13 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ และเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อย โดยถือ

หุน้ในบรษิัทย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 0.001  

 

โดยนำยธีระชยัมีควำมสมัพนัธเ์ป็นนอ้งชำยของนำยธีระธัช รตันกมลพร และนำงสำวภร

กำนต ์รตันกมลพร และเป็นพ่ีชำยของนำยฐกร รตันกมลพร 

นำงสำวภรกำนต ์รตันกมลพร เป็นกรรมกำรผู้มีอ  ำนำจลงนำมของบริษัท กรรมกำรบริหำร ผู้บริหำร และผู้ถือหุ้นของ

บรษิัท โดยถือหุน้ของบรษิัทในสดัส่วนรอ้ยละ 0.63 ของทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้  

 

โดยนำงสำวภรกำนตม์ีควำมสัมพันธ์เป็นน้องสำวของนำยธีระธัช รัตนกมลพร และเป็น

พี่สำวของนำยธีระชยั  รตันกมลพร และนำยฐกร รตันกมลพร 

นำยฐกร รตันกมลพร เป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของบรษิัท กรรมกำรบรหิำร ผูบ้รหิำร และผูถื้อหุน้รำยใหญ่

ของบริษัท โดยถือหุน้ของบริษัทในสดัส่วนรอ้ยละ 18.75 ของทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้  

และเป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม ผูบ้ริหำร และผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อย โดยถือหุ้นใน

บรษิัทย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 0.001 

 

โดยนำยฐกรมีควำมสมัพนัธเ์ป็นนอ้งชำยของนำยธีระธัช รตันกมลพร นำงสำวภรกำนต ์รตั

นกมลพร และนำยธีระชยั  รตันกมลพร  

นำงระพี รตันกมลพร เป็นผู้ถือหุน้ของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนรอ้ยละ 7.81 ของทุนจดทะเบียน

และช ำระแลว้ 

 

โดยนำงระพี มีควำมสมัพนัธเ์ป็นมำรดำของนำยธีระชยั  รตันกมลพร นำงสำวภรกำนต ์รตั

นกมลพร นำยฐกร รตันกมลพรและนำยธีระธัช รตันกมลพร 
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นำยธีระธัช รตันกมลพร เป็นพี่ชำยของนำงสำวภรกำนต ์รตันกมลพรนำยธีระชยั  รตันกมลพร และนำยฐกร รตันก

มลพร 

นำยชยัทดั กลุโชควณิช เป็นกรรมกำรผู้มีอ  ำนำจลงนำม กรรมกำรบริหำร และผู้บริหำรของบริษัท และเป็น

กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมและผูบ้รหิำรของบรษิัทย่อย 

นำยพิพฒัน ์รตันกมลพร เป็นบิดำของนำยธีระชยั  รตันกมลพร นำงสำวภรกำนต ์รตันกมลพร นำยฐกร รตันกมลพร 

และนำยธีระธัช รตันกมลพร 

บริษัท อำร์ยู  แอสเซท ดี เวล 

ลอปเมนท ์จ ำกดั  

1. นำยธีระชัย รตันกมลพร ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษัท (รวมส่วนของคู่สมรสเป็น

สัดส่วนรอ้ยละ 48.13 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้) และเป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท

ย่อย โดยถือหุน้ในบริษัทย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 0.001 เป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม

และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท อำรย์ู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด โดยถือหุ้น

ทำงตรงและทำงออ้มรวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้งในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียนและ

ช ำระแลว้ 

 

2. นำยฐกร รตันกมลพร ซึ่งเป็นกรรมกำรผู้มีอ  ำนำจลงนำมของบริษัท กรรมกำรบริหำร 

ผูบ้ริหำร และผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยถือหุน้ของบริษัทในสดัส่วนรอ้ยละ 18.75 ของทุน

จดทะเบียนและช ำระแลว้ และเป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม ผูบ้รหิำร และผูถื้อหุน้

ของบรษิัทย่อย โดยถือหุน้ในบรษิัทย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 0.001 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

อำรย์ู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนและ

ช ำระแลว้ (ถูกรวมในสัดส่วนกำรถือหุน้ของนำยธีระชัย รตันกมลพร ในบริษัท อำรย์ ู

แอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดัแลว้) 

บริษัท โรลล่ิง คอนเซปต์ อิน

โนเวชั่น จ ำกดั 

1. นำยธีระชัย รตันกมลพร ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษัท (รวมส่วนของคู่สมรสเป็น

สัดส่วนรอ้ยละ 48.13 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ย่อย โดยถือหุน้ในบรษิัทย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 0.001 เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัท 

โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชั่น จ ำกดั โดยถือหุน้ทำงตรงและทำงออ้มรวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้ง

ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ 

 

2. นำยชัยทัด กุลโชควณิช ซึ่งเป็นกรรมกำรผู้มีอ  ำนำจลงนำม กรรมกำรบริหำร และ

ผูบ้ริหำรของบริษัท และเป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมและผู้บริหำรของบริษัทย่อย 

เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชั่น จ ำกดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.01 ของ

ทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้  
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3. นำยฐกร รตันกมลพร ซึ่งเป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของบริษัท กรรมกำรบริหำร 

ผูบ้ริหำร และผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยถือหุน้ของบริษัทในสดัส่วนรอ้ยละ 18.75 ของทุน

จดทะเบียนและช ำระแลว้ และเป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม ผูบ้ริหำร และผูถื้อหุน้

ของบรษิัทย่อย โดยถือหุน้ในบรษิัทย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 0.001 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชั่น จ ำกัด ในสัดส่วนรอ้ยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนและ

ช ำระแลว้ (ถกูรวมในสดัส่วนกำรถือหุน้ของนำยธีระชยั     รตันกมลพรในบรษิัท โรลล่ิง 

คอนเซปต ์อินโนเวชั่น จ ำกดัแลว้) 

 

4. นำยสุพจน์ อ่อนศรี ซึ่งเป็นคู่สมรสของนำงสำวมัทณำ วิเชียรแก้วมณี (กรรมกำร 

กรรมกำรบริหำร และผู้บริหำรของบริษัท และเป็นกรรมกำรผู้มีอ  ำนำจลงนำมและ

ผูบ้รหิำรของบรษิัทย่อย) เป็นผูบ้รหิำรและกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของบรษิัท โรลล่ิง 

คอนเซปต ์อินโนเวชั่น จ ำกดั 

นำงสำวมทัณำ วิเชียรแกว้มณี เป็นกรรมกำร กรรมกำรบริหำร และผูบ้ริหำรของบริษัท และเป็นกรรมกำรผู้มีอ  ำนำจลง

นำมและผูบ้รหิำรของบรษิัทย่อย 

 

โดยนำงสำวมทัณำ วิเชียรแกว้มณี เป็นคู่สมรสของนำยสพุจน ์อ่อนศรี 

บรษิัท อำรย์ ูเทคโนโลยี จ ำกดั 1. นำยธีระชัย รตันกมลพร ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษัท (รวมส่วนของคู่สมรสเป็น

สัดส่วนรอ้ยละ 48.13 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้) และเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท

ย่อย โดยถือหุน้ในบริษัทย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 0.001 เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัท 

อำรย์ู เทคโนโลยี จ ำกัด โดยถือหุน้ทำงตรงและทำงออ้มรวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้งในสดัส่วน

รอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ 

 

2. นำยสุพจน์ อ่อนศรี ซึ่งเป็นคู่สมรสของนำงสำวมัทณำ วิเชียรแก้วมณี (กรรมกำร 

กรรมกำรบริหำร และผู้บริหำรของบริษัท และเป็นกรรมกำรผู้มีอ  ำนำจลงนำมและ

ผูบ้ริหำรของบรษิัทย่อย) เป็นผูบ้ริหำรและกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของบริษัท อำรย์ ู

เทคโนโลยี จ ำกดั 

 

นำยธีระชยั ไดท้ ำกำรซือ้หุน้ของบรษิัท อำรย์ ูเทคโนโลยี จ ำกดั เมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน 2560 

 

 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 174 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ ์

บริษัท แพน พลสั สปอรต์ คอม

เพล็กซ์ แอนด์ แมเนจเม้นท ์

จ ำกดั 

นำยธีระธัช รตันกมลพร (พี่ชำยของนำยธีระชัย รตันกมลพร นำยฐกร รตันกมลพร และ

นำงภรกำนต ์รตันกมลพร) เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ และเป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของ

บรษิัท แพน พลสั สปอรต์ คอมเพล็กซ ์แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั โดยถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ย

ละ 35.00 ของทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ 

บริษัท แพน พลัส มำรเ์ก็ตติ ้ง 

จ ำกดั 

นำงรสริน รตันกลมพร ซึ่งเป็นภรรยำของนำยธีระธัช รตันกมลพร (พี่ชำยของนำยธีระชัย 

รตันกมลพร นำยฐกร รตันกมลพร และนำงภรกำนต ์รตันกมลพร) เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

และเป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของบรษิัท แพน พลสั มำรเ์ก็ตติง้ จ ำกดั โดยถือหุน้ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 99.98 ของทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ 

บริษัท แพน พลสั พร็อพเพอรต์ี ้

จ ำกดั 

นำยธีระธัช รตันกมลพร (พี่ชำยของนำยธีระชัย รตันกมลพร นำยฐกร รตันกมลพร และนำงภร

กำนต ์รตันกมลพร) เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ และเป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของบริษัท แพน 

พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั โดยถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 35.00 ของทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ 

 
  ในอดีต บรษิัทและบรษิัทย่อยมีกำรเชำ่ที่ดินและอำคำรส ำนกังำนจำกบรษิัท อำรย์ ู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์ จ ำกดั 
ซึ่งเป็นบรษิัทท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคมุของนำยธีระชยั รตันกมลพร ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมกำร และผูบ้รหิำรของบรษิัท ดงันี ้

1. อำคำรส ำนกังำนใหญ่ของบรษิัทและบรษิัทย่อย ตัง้อยู่ที่ถนนรำษฎรพ์ฒันำ แขวงสะพำนสงู เขตสะพำนสงู 
กรุงเทพมหำนคร 

2. อำคำรคลงัสินคำ้ของบรษิัท ตัง้อยู่ที่ ซอยรำมค ำแหง 118  ถนนรำมค ำแหง แขวงสะพำนสงู เขตสะพำนสงู 
กรุงเทพมหำนคร 

โดยบรษิัทและบรษิัทย่อยมีกำรถือกรรมสิทธ์ิทรพัยสิ์นท่ีตัง้อยูใ่นอำคำรทัง้สองแห่ง ดงันี ้
1. ส่วนปรบัปรุงอำคำร ส ำหรบัอำคำรส ำนกังำน ถ.รำษฎรพ์ฒันำ และคลงัสินคำ้ ซ.รำมค ำแหง 118  มลูคำ่  

32,101,611.86 บำท (มลูค่ำสทุธิทำงบญัชี ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2558) 

2. เครื่องตกแตง่ เครือ่งมือ และอปุกรณ ์ ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นส่วนตวัของผูบ้รหิำรที่บนัทึกอยูใ่นบญัชีของบรษิัทและ

บรษิัทย่อย มลูคำ่ 1,354,038.51 บำท อำ้งอิงตำมมลูคำ่ตน้ทนุของทรพัยสิ์น 

รวมถงึบรษิัทและบรษิัทย่อยมีทรพัยสิ์นทรพัยป์ระเภทเครื่องมือ อปุกรณ ์ และเครื่องใชส้ ำนกังำน ที่ตัง้อยู่ภำยใน

อำคำรส ำนกังำน ถ.รำษฎรพ์ฒันำ และคลงัสินคำ้ ซ.รำมค ำแหง 118 ซึ่งบรษิัทและบรษิัทยอ่ยใชใ้นกำรด ำเนินงำนอยูใ่น

ปัจจบุนั บนัทึกอยูใ่นบญัชีของบรษิัท โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชั่น จ ำกดั 

 

 เพื่อเป็นกำรปรบัโครงสรำ้งทรพัยสิ์นระหว่ำงบรษิัทและบรษิัทย่อย และกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ ใหม้ีควำมโปรง่ใสและ
ชดัเจน อีกทัง้อำคำรส ำนกังำนและคลงัสินคำ้ดงักลำ่วมคีวำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ที่ประชมุคณะกรรมกำร
ตรวจสอบครัง้ที่ 2/2558 ซึ่งจดัขึน้ในวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2558 มีมติเห็นชอบ และที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2558 ซึง่
จดัขึน้ในวนัท่ี 20 พฤศจกิำยน 2558 มีมติอนมุตักิำรท ำธุรกรรม ดงันี ้

1. อนมุตัิใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อยท ำกำรขำยทรพัยสิ์นในส่วนของสว่นปรบัปรุงอำคำรส ำหรบัอำคำรส ำนกังำน ถ.

รำษฎรพ์ฒันำ และคลงัสินคำ้ ซ.รำมค ำแหง 118 ที่เป็นกรรมสิทธ์ิของบรษิัทและบรษิัทย่อย ใหแ้ก่บรษิัท อำรย์ ู
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แอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั ในรำคำ  32,101,611.86 บำท โดยอำ้งอิงตำมมลูค่ำสทุธิทำงบญัชี ณ วนัท่ี 31 

ตลุำคม 2558 และเครื่องตกแตง่ เครื่องมือ และอปุกรณ ์ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นส่วนตวัของผูบ้รหิำรที่บนัทึกอยู่ในบญัชี

ของบรษิัทและบรษิัทย่อย ในรำคำ 1,354,038.51 บำท โดยอำ้งองิตำมมลูค่ำตน้ทนุของทรพัยสิ์น 

2. อนมุตัิใหบ้รษิัทท ำกำรซือ้ทรพัยสิ์นประเภทเครื่องมือ อปุกรณ ์ และเครื่องใชส้ ำนกังำน ที่ตัง้อยูภ่ำยในอำคำร

ส ำนกังำน ถ.รำษฎรพ์ฒันำ และคลงัสินคำ้ ซ.รำมค ำแหง 118 ซึง่บรษิัทและบรษิัทย่อยใชใ้นกำรด ำเนินงำนอยู่

ในปัจจบุนั จำกบรษิัท โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชั่น จ ำกดั ในรำคำ 2,904,398.16 บำท โดยอำ้งอิงตำมมลูค่ำ

สทุธิทำงบญัชี ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2558 

3. อนมุตัิใหบ้รษิัทท ำกำรเช่ำพืน้ท่ีอำคำรส ำนกังำน ถ.รำษฎรพ์ฒันำ โดยเป็นสญัญำเชำ่ระยะยำวระยะเวลำ 30 ปี 

โดยช ำระค่ำเชำ่ทัง้หมด ณ วนัจดทะเบยีนกำรเช่ำ ในมลูคำ่ 60,000,000 บำท ซึง่เทำ่กบัคำ่เช่ำที่ไดร้บักำร

ประเมินจำกผูป้ระเมินรำคำซึง่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

โดยมีวตัถปุระสงคใ์นกำรเช่ำเพื่อใชอ้ำคำรดงักล่ำวเป็นส ำนกังำนใหญ่ของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

4. อนมุตัิใหบ้รษิัทท ำกำรซือ้ที่ดินระหว่ำงจ ำนองพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้งอำคำรคลงัสินคำ้ ตัง้อยู่ เลขที่ 8 ซอย

รำมค ำแหง 118 ถนนรำมค ำแหง แขวงสะพำนสงู เขตสะพำนสงู กรุงเทพมหำนคร จำกบรษิัท อำรย์ ูแอสเซท ดี

เวลลอปเมนท ์ จ ำกดั ในรำคำ 29,300,000 บำท ซึง่เทำ่กบัรำคำประเมินจำกผูป้ระเมินรำคำซึ่งไดร้บัควำม

เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์โดยมีวตัถปุระสงคใ์นกำรซือ้อำคำรคลงัสินคำ้

ดงักล่ำวเพื่อใชเ้ป็นคลงัสินคำ้เพื่อใชจ้ดัเก็บและตรวจสอบสภำพสินคำ้ของบรษิัท 

โดยบรษิัทไดท้ ำธุรกรรมที่ไดร้บัอนมุตัิขำ้งตน้เสรจ็สิน้และไดท้ ำกำรเช่ำระยะยำวอำคำรส ำนักงำนเป็นเวลำ 30 ปี แลว้

ตัง้แตเ่ดือนมกรำคม 2559 เป็นตน้มำ 

 
ทัง้นี ้ ส ำหรบักำรเชำ่พืน้ท่ีอำคำรระยะยำวระยะเวลำ 30 ปี จำกบรษิัท อำรย์ ู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์ จ ำกดั โดย

ช ำระคำ่เช่ำทัง้หมด ณ วนัจดทะเบียนกำรเชำ่ ในมลูค่ำ 60,000,000 บำท นัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำร

ดงักล่ำวแลว้ มีควำมเห็นวำ่รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีสมควร โดยเป็นกำรท ำสญัญำเช่ำระยะยำวในทรพัยสิ์นเพื่อใชเ้ป็น

อำคำรส ำนกังำนใหญ่ของบรษิัทและบรษิัทย่อย และมอีตัรำค่ำเช่ำที่เหมำะสม เท่ำกบัอตัรำที่ประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำที่มี

ควำมน่ำเชื่อถือ 
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14.2 รายละเอียดรายการระหว่างกนั 
 

บคุคล/นิติบคุลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ / ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรำยละเอียดของรำยกำร 
มลูค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

นำยธีระชยั  รตันกมลพร นำยธีระชัยค ำ้ประกันวงเงินกู้ยืม เลต
เตอรอ์อฟเครดิตและ/หรือทรสัตร์ีซีท 
วงเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญำใชเ้งิน 
หนังสือค ำ้ประกัน วงเงินซือ้ขำยอัตรำ
แลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ และสัญญำเช่ำ
ซือ้ใหแ้ก่บริษัทและบริษัทย่อย 
- วงเงินค ำ้ประกนั 

 
 
 
 
 
 

663,966,330 

 
 
 
 
 
 

639,977,500 

นำยธีระชัยไดท้ ำกำรค ำ้ประกันวงเงินสินเชื่อและสญัญำเช่ำซือ้ จำกสถำบันกำรเงินใหแ้ก่บริษัทและ
บริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขของสถำบนักำรเงินท่ีตอ้งกำรใหผู้ถื้อหุน้รำยใหญ่ และ/หรือ ผูบ้ริหำร
เป็นผูค้  ำ้ประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่ำธรรมเนียมกำรค ำ้ประกัน อย่ำงไรก็ตำม เมื่อบริษัทสำมำรถน ำหุน้
สำมญัเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ แลว้ บริษัทจะพิจำรณำในกำรเปลี่ยนผูค้  ำ้ประกัน
หรือท ำกำรถอนกำรค ำ้ประกนัเมื่อไดเ้งื่อนไขที่ดีกว่ำจำกสถำบนักำรเงิน 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรดงักล่ำวแลว้ มีควำมเห็นว่ำกำรค ำ้ประกันวงเงินดงักล่ำว
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท นอกจำกนีเ้พื่อให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของสถำบันกำรเงิน จึงมีควำม
จ ำเป็นท่ีจะตอ้งใหม้ีกำรค ำ้ประกนัวงเงินส่วนนี ้

นำยธีระชัยจ ำนองสินทรัพย์ของตน
เป็นหลกัประกนัใหบ้ริษัทย่อย 
 
- วงเงินจ ำนอง 

 

 
 
 

70,000,000 

 
 
 

70,000,000 

นำยธีระชัยท ำกำรจ ำนองและจ ำน ำสินทรัพย์ ได้แก่ โฉนดท่ีดิน และบัญชีเงินฝำกประจ ำ เป็น
หลักประกันวงเงินกู้ยืมใหแ้ก่บริษัทย่อยโดยไม่คิดค่ำธรรมเนียม เป็นวงเงินรวมทั้งสิน้ 70 ลำ้นบำท 
ตำมเงื่อนไขของสถำบันกำรเงินท่ีตอ้งกำรใหบ้ริษัท และ/หรือ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ และ/หรือ ผูบ้ริหำรน ำ
สินทรพัยจ์ ำนองเป็นหลกัทรพัยค์  ำ้ประกัน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทก ำลงัอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำในกำร
เปลี่ยนหลกัประกนัโดยใชท้รพัยส์ินของบริษัทจ ำนองเป็นหลกัประกันในวงเงินกูย้ืม 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรดังกล่ำวแลว้ มีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษัท เน่ืองจำกเป็นกำรจดจ ำนองทรพัย์สินเป็นหลักทรพัย์ค  ำ้ประกันวงเงินกู้ยืมของ
บริษัทตำมที่สถำบนักำรเงินก ำหนด อีกทัง้บริษัทมีกำรวำงแผนท่ีจะเปลี่ยนหลกัประกนัโดยใชท้รพัยส์ิน
ของบริษัทจ ำนองเป็นหลกัประกนัในวงเงินกูย้ืม เพ่ือลดควำมพึ่งพิงทำงกำรเงินต่อบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 
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บคุคล/นิติบคุลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ / ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรำยละเอียดของรำยกำร 
มลูค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

บริษัทเช่ำอำคำรส ำนักงำนจำกนำย    
ธีระชยั 
- ค่ำเช่ำระหว่ำงงวด 
- ยอดคงคำ้งปลำยงวด 

 
- ค่ำสำธำรณปูโภคระหว่ำงงวด 
- ยอดคงคำ้งปลำยงวด 

 

 
 

896,250 
86,250 

 
357,048 
38,447 

 
 

841,875 
105,000 

 
415,476 
31,263 

บริษัทเช่ำพืน้ท่ีอำคำรส ำนักงำนเลขท่ี 40 ถนนอุดมสุข ในบริเวณชัน้ท่ี 2 ขนำดพืน้ท่ี 50 ตร.ม. เพื่อใช้
เป็นส ำนักงำนสำขำอุดมสุขของบริษัท จำกนำยธีระชัย เป็นระยะเวลำ 3 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 
2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 โดยมีค่ำเช่ำเดือนละ 10,000 บำท ต่อมำ เมื่อวนัท่ี 1 สิงหำคม 2561 
บริษัทท ำกำรเช่ำพืน้ท่ีเพิ่มเติม จำกเดิมเช่ำพืน้ท่ีชัน้ 2 เป็น เช่ำพืน้ท่ีชัน้ท่ี 2 ชัน้ท่ี 3 ชัน้ท่ี 4 และชัน้ท่ี 6 
ของอำคำรส ำนักงำนอุดมสุข รวมพืน้ท่ีจ ำนวน 200 ตร.ม. โดยมีค่ำเช่ำเดือนละ 40,000 บำท เพื่อ
รองรบักำรขยำยงำนของบริษัท โดยมีรำคำค่ำเช่ำต่อตำรำงเมตร เท่ำกับรำคำค่ำเช่ำประเมินโดยผู้
ประเมินรำคำอิสระท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์(กรุณำดูรำยละเอียดกำรประเมินรำคำใน เอกสารแนบ 6 – สรุปรายงานการประเมิน

ราคาสินทรัพย)์ 
ต่อมำ บริษัทไดท้ ำกำรยกเลิกสัญญำเช่ำเดิมเมื่อวันท่ี 31 มกรำคม 2562 และไดท้ ำสัญญำเช่ำพืน้ท่ี
อำคำรส ำนักงำนฉบบัใหม่ โดยท ำกำรเช่ำพืน้ท่ีอำคำรส ำนกังำนเลขท่ี 40 และ 42 ในบริเวณชัน้ท่ี 1 ถึง 
4 ขนำดพืน้ท่ีรวม 375 ตร.ม. ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ ์2562 – 31 มกรำคม 2565 โดยมีค่ำเช่ำ ดงันี ้ 

1) ในเดือนกุมภำพันธ์ ถึง มีนำคม 2562 มีค่ำเช่ำในอัตรำ 40,000 บำทต่อเดือน โดยค ำนวณ

จำกพืน้ท่ีเช่ำในอำคำรเลขท่ี 40 พืน้ท่ี 200 ตร.ม.และอตัรำค่ำเช่ำตำรำงเมตรละ 200 บำท 

ซึ่งอำ้งอิงรำคำค่ำเช่ำประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระตำมสญัญำฉบบัเดิม และยกเวน้ค่ำ

เช่ำส่วนของพืน้ท่ีเพิ่มเติมในส่วนของอำคำรเลขท่ี 42 ขนำดพืน้ท่ี 175 ตำรำงเมตรเน่ืองจำก

เป็นระยะเวลำปรบัปรุงพืน้ท่ีก่อนเขำ้ใชง้ำน 

2)  ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 มีค่ำเช่ำในอตัรำเดือนละ 86,250 บำทต่อเดือน เท่ำกับรำคำค่ำ

เช่ำประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระท่ีได้รบัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

ต่อมำ บริษัทไดท้ ำกำรเพิ่มพืน้ท่ีเช่ำในอำคำรดงักล่ำว ตั้งแต่วนัท่ี 1 กันยำยน 2563 เป็นตน้ไป โดยท ำ
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บคุคล/นิติบคุลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ / ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรำยละเอียดของรำยกำร 
มลูค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

กำรเพิ่มพืน้ท่ีเช่ำอำคำรส ำนักงำนเลขท่ี 42 ในชัน้ท่ี 1 จ ำนวน 25 ตร.ม. และในชัน้ท่ี 6 จ ำนวน 50 ตร.
ม. โดยมีรำคำค่ำเช่ำต่อตำรำงเมตรในชั้นท่ี 1  อำ้งอิงจำกรำคำค่ำเช่ำในชั้นเดียวกัน และค่ำเช่ำต่อ
ตำรำงเมตรในชัน้ท่ี 6 อำ้งอิงจำกรำคำค่ำเช่ำในอำคำรเดียวกันในชัน้ 2 ชัน้ 3 และชัน้ 4 ท่ีประเมินโดย
ผูป้ระเมินรำคำอิสระท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์ รวมเป็นพืน้ท่ีเช่ำทัง้สิน้ 450 ตร.ม. โดยมีอตัรำค่ำเช่ำรวมเดือนละ 105,000 บำท 
 
ส ำหรบัค่ำไฟฟ้ำนำยธีระชยัเป็นผูช้  ำระค่ำไฟฟ้ำใหแ้ก่กำรไฟฟ้ำและท ำกำรเรียกเก็บค่ำไฟฟ้ำจำกบริษัท 
เฉพำะค่ำไฟฟ้ำท่ีเกิดขึน้ตำมจริงจำกมิเตอรว์ดัหน่วยไฟฟ้ำแยกตำมชัน้ท่ีเช่ำอย่ำงชัดเจน 
 
ทัง้นี ้ในวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัไดท้ ำกำรแจง้ขอลดค่ำเช่ำส ำหรบัอำคำรส ำนักงำนเลขท่ี 40 และ 
42 ลงครึ่งหน่ึง เป็นเวลำ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2563 ถึงเดือนกันยำยน  2563 เน่ืองจำก
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) ซึ่งนำยธีระชัยได้ตกลงในกำรลดค่ำเช่ำใน
ช่วงเวลำดงักล่ำวใหแ้ก่บริษัท 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรดังกล่ำวแล้ว มีควำมเห็นว่ำกำรเช่ำพื ้นท่ีส  ำนักงำน
ดงักล่ำวเป็นประโยชนแ์ก่บริษัท โดยมีรำคำและเงื่อนไขกำรเช่ำท่ีเหมำะสม เนื่องจำกอำคำรส ำนักงำน
ดงักล่ำวมีควำมส ำคญัในกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยส ำหรบักำรขอลดอัตรำค่ำเช่ำลงครึ่งหน่ึงนั้น 
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรต่อรองของผูเ้ช่ำท่ีไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ท่ีส่งผลกระทบ
ทั่วโลก ซึ่งเป็นประโยชนต่์อบริษัท 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 179 

บคุคล/นิติบคุลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ / ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรำยละเอียดของรำยกำร 
มลูค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

บริษัทย่อยเช่ำอำคำรส ำนักงำนจำก
นำยธีระชยั 
- ค่ำเช่ำระหว่ำงงวด 
- ยอดคงคำ้งค่ำเช่ำปลำยงวด 

 
- ค่ำสำธำรณปูโภคระหว่ำงงวด 
- ยอดคงคำ้งปลำยงวด 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 

 
 

160,000 
- 
 

37,866 
1,501 

 

บริษัทย่อยเช่ำพืน้ท่ีอำคำรส ำนักงำนเลขท่ี 40 และ 42 ถนนอุดมสขุ ในบริเวณชัน้ท่ี 6 ขนำดพืน้ท่ีรวม 
100 ตร.ม. เพื่อใชเ้ป็นส ำนักงำนสำขำของบริษัทย่อย จำกนำยธีระชยั เป็นระยะเวลำ 3 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 
ธันวำคม 2562 – 31 มกรำคม 2565 มีอัตรำค่ำเช่ำตำรำงเมตรละ 200 บำท คิดเป็นค่ำเช่ำ 20,000 
บำทต่อเดือน ซึ่งในระยะเวลำ 3 เดือน ตัง้แต่เดือนธันวำคม 2562 ถึงเดือนกุมภำพันธ ์2563 นำยธีระ
ชยัตกลงใหบ้ริษัทย่อยเขำ้ด ำเนินกำรปรบัปรุงและตกแต่งสถำนท่ีเช่ำโดยไม่คิดค่ำเช่ำเป็นระยะเวลำ 3 
เดือน และใหช้ ำระค่ำเช่ำตั้งแต่เดือนมีนำคม 2563 เป็นตน้ไป ส ำหรบัค่ำไฟฟ้ำนำยธีระชัยเป็นผูช้  ำระ
ค่ำไฟฟ้ำใหแ้ก่กำรไฟฟ้ำและท ำกำรเรียกเก็บค่ำไฟฟ้ำจำกบริษัท เฉพำะค่ำไฟฟ้ำท่ีเกิดขึน้ตำมจริงจำก
มิเตอรว์ดัหน่วยไฟฟ้ำแยกตำมชัน้ท่ีเช่ำอย่ำงชดัเจน โดยมีรำคำค่ำเช่ำต่อตำรำงเมตร อำ้งอิงจำกรำคำ
ค่ำเช่ำในอำคำรเดียวกันในชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4 ท่ีประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระท่ีได้รบัควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (กรุณำดูรำยละเอียดกำร
ประเมินรำคำใน เอกสารแนบ 6 – สรุปรายงานการประเมินราคาสินทรัพย)์ 
 
ต่อมำ บริษัทย่อยได้ท ำกำรลดพืน้ท่ีเช่ำในชั้นท่ี 6 อำคำร 42 คงเหลือพื ้นท่ีเช่ำอำคำร 40 ในชั้นท่ี 6 
ขนำดพืน้ท่ี 50 ตร.ม. โดยมีอตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 10,000 บำท ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยำยน 2563 เป็นตน้ไป 
 
ทั้งนี ้นำยธีระชัยไดท้ ำกำรแจง้เก็บค่ำไฟฟ้ำจำกบริษัทย่อยส ำหรบังวดเดือนธันวำคม 2562 ถึงเดือน
มิถุนำยน 2563 ในเดือนกรกฎำคม 2563 เน่ืองจำกควำมผิดพลำดในกำรส่งใบแจง้หนี ้ซึ่งบริษัทย่อย
ไดท้ ำกำรช ำระค่ำไฟฟ้ำคงคำ้งดงักล่ำวเสรจ็สิน้แลว้ในเดือนสิงหำคม 2563 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรดังกล่ำวแล้ว มีควำมเห็นว่ำกำรเช่ำพื ้นท่ีส  ำนักงำน
ดังกล่ำวเป็นประโยชน์แก่บริษัทย่อย โดยมีรำคำและเงื่อนไขกำรเช่ำท่ีเหมำะสม เน่ืองจำกอำคำร
ส ำนกังำนดงักล่ำวมีควำมส ำคญัในกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 180 

บคุคล/นิติบคุลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ / ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรำยละเอียดของรำยกำร 
มลูค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

บริษัทขำยรถยนตซ์ึ่งเป็นสินทรพัยข์อง
บริษัทใหแ้ก่นำยธีระชยั 
- จ ำหน่ำยสินทรพัย ์
- ยอดคงคำ้งปลำยงวด 

 
 
- 
- 

 
 

233,645 
- 
 

บริษัทท ำกำรขำยรถยนต ์ซึ่งปัจจุบนัเป็นสินทรพัยซ์ึ่งมิไดใ้ชง้ำนแลว้ใหแ้ก่นำยธีระชัย โดยมีรำคำและ
เงื่อนไขทำงกำรคำ้เทียบเท่ำกบักบัรำคำรบัซือ้ของศนูยจ์ ำหน่ำยรถยนตใ์ชแ้ลว้ทั่วไป 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรดังกล่ำวแล้ว มีควำมเห็นว่ำกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์
ดังกล่ำว เป็นกำรจ ำหน่ำยสินทรพัย์ท่ีมิได้ใช้ในกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยมีรำคำและเงื่อนไข
ทำงกำรคำ้เทียบเท่ำกบัท่ีบริษัทไดร้บัจำกผูร้บัซือ้สินทรพัยร์ำยอื่นๆ 

นำงสำวภรกำนต ์รตันกมล
พร 

นำงสำวภรกำนตค์ ำ้ประกันตั๋วสญัญำ
ใชเ้งิน หนงัสือค ำ้ประกนั ใหแ้ก่บริษัท 
- วงเงินค ำ้ประกนั 

 
 

246,270,000 

 
 

264,270,000 

นำงสำวภรกำนต์ได้ท ำกำรค ำ้ประกันวงเงินสินเชื่อ จำกสถำบันกำรเงินให้แก่บริษัท ซึ่งเป็นไปตำม
เงื่อนไขของสถำบนักำรเงินท่ีตอ้งกำรใหผู้ถื้อหุน้รำยใหญ่ และ/หรือ ผูบ้ริหำรเป็นผูค้  ำ้ประกนัวงเงิน โดย
ไม่คิดค่ำธรรมเนียมกำรค ำ้ประกัน อย่ำงไรก็ตำม เมื่อบริษัทสำมำรถน ำหุน้สำมัญเขำ้จดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ แลว้ บริษัทจะพิจำรณำในกำรเปลี่ยนผูค้  ำ้ประกันหรือท ำกำรถอนกำรค ำ้
ประกนัเมื่อไดเ้งื่อนไขที่ดีกว่ำจำกสถำบนักำรเงิน 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรดงักล่ำวแลว้ มีควำมเห็นว่ำกำรค ำ้ประกันวงเงินดงักล่ำว
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท นอกจำกนีเ้พื่อให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของสถำบันกำรเงิน จึงมีควำม
จ ำเป็นท่ีจะตอ้งใหม้ีกำรค ำ้ประกนัวงเงินส่วนนี ้

นำยฐกร รตันกมลพร นำยฐกรค ้ำประกันวงเงินกู้ยืม เลต
เตอรอ์อฟเครดิตและ/หรือทรสัตร์ีซีท 
วงเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญำใชเ้งิน 
หนังสือค ำ้ประกัน วงเงินซือ้ขำยอัตรำ
แลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ และสัญญำเช่ำ
ซือ้ใหแ้ก่บริษัทและบริษัทย่อย 
- วงเงินค ำ้ประกนั 
 

 
 
 
 
 
 

547,941,004 

 
 
 
 
 
 

655,360,599 

นำยฐกรได้ท ำกำรค ำ้ประกันวงเงินสินเชื่อและสัญญำเช่ำซือ้ จำกสถำบันกำรเงินให้แก่บริษัท  และ
บริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขของสถำบนักำรเงินท่ีตอ้งกำรใหผู้ถื้อหุน้รำยใหญ่ และ/หรือ ผูบ้ริหำร
เป็นผูค้  ำ้ประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่ำธรรมเนียมกำรค ำ้ประกัน อย่ำงไรก็ตำม เมื่อบริษัทสำมำรถน ำหุน้
สำมญัเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ แลว้ บริษัทจะพิจำรณำในกำรเปลี่ยนผูค้  ำ้ประกัน
หรือท ำกำรถอนกำรค ำ้ประกนัเมื่อไดเ้งื่อนไขที่ดีกว่ำจำกสถำบนักำรเงิน 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรดงักล่ำวแลว้ มีควำมเห็นว่ำกำรค ำ้ประกันวงเงินดงักล่ำว
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท นอกจำกนีเ้พื่อให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของสถำบันกำรเงิน จึงมีควำม



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 181 

บคุคล/นิติบคุลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ / ลกัษณะธุรกิจ 
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จ ำเป็นท่ีจะตอ้งใหม้ีกำรค ำ้ประกนัวงเงินส่วนนี ้

นำยธีระธัช รตันกมลพร นำยธีระธัชค ้ำประกันวงเงินซือ้ขำย
อตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหนำ้ ใหแ้ก่บริษัท    
- วงเงินค ำ้ประกนั 
 

 
 

30,000,000 

 
 

30,000,000 

นำยธีระธัชไดท้ ำกำรค ำ้ประกนัวงเงินสินเชื่อ จำกสถำบนักำรเงินใหแ้ก่บริษัท ซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขของ
สถำบันกำรเงินท่ีต้องกำรให้ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหำรเป็นผู้ค  ำ้ประกันวงเงิน โดยไม่คิด
ค่ำธรรมเนียมกำรค ำ้ประกัน อย่ำงไรก็ตำม เมื่อบริษัทสำมำรถน ำหุน้สำมัญเขำ้จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ แลว้ บริษัทจะพิจำรณำในกำรเปลี่ยนผูค้  ำ้ประกนัหรือท ำกำรถอนกำรค ำ้ประกัน
เมื่อไดเ้งื่อนไขที่ดีกว่ำจำกสถำบนักำรเงิน 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรดงักล่ำวแลว้ มีควำมเห็นว่ำกำรค ำ้ประกันวงเงินดงักล่ำว
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท นอกจำกนีเ้พื่อให้เป็นไปตำมเงื่ อนไขของสถำบันกำรเงิน จึงมีควำม
จ ำเป็นท่ีจะตอ้งใหม้ีกำรค ำ้ประกนัวงเงินส่วนนี ้

 นำยธีระธัชจ ำนองสินทรัพย์ของตน
เป็นหลกัประกนัใหแ้ก่บริษัท 
- วงเงินจ ำนอง 
 

 
 

10,000,000 
 

 
 

10,000,000 
 

นำยธีระธัชท ำกำรจ ำนองและจ ำน ำสินทรพัยโ์ฉนดท่ีดินเป็นหลกัประกันวงเงินกู้ยืมใหแ้ก่บริษัทโดยไม่
คิดค่ำธรรมเนียม ตำมเงื่อนไขของสถำบนักำรเงินท่ีตอ้งกำรใหบ้ริษัท และ/หรือ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ และ/
หรือ ผูบ้ริหำรน ำสินทรพัยจ์ ำนองเป็นหลกัทรพัยค์  ำ้ประกัน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทก ำลงัอยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำในกำรเปลี่ยนหลกัประกนัโดยใชท้รพัยส์ินของบริษัทจ ำนองเป็นหลกัประกนัในวงเงินกูย้ืม 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรดังกล่ำวแลว้ มีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษัท เน่ืองจำกเป็นกำรจดจ ำนองทรพัย์สินเป็นหลักทรพัย์ค  ำ้ประกันวงเงินกู้ยืมของ
บริษัทตำมที่สถำบนักำรเงินก ำหนด อีกทัง้บริษัทมีกำรวำงแผนท่ีจะเปลี่ยนหลกัประกนัโดยใชท้รพัยส์ิน
ของบริษัทจ ำนองเป็นหลกัประกนัในวงเงินกูย้ืม เพื่อลดควำมพึ่งพิงทำงกำรเงินต่อบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 
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บคุคล/นิติบคุลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ / ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรำยละเอียดของรำยกำร 
มลูค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

นำยชยัทดั กลุโชควณิช นำยชัยทัดค ำ้ประกันวงเงินกู้ยืม เลต
เตอรอ์อฟเครดิตและ/หรือทรสัตร์ีซีท 
วงเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญำใช้เงิน 
หนังสือค ำ้ประกัน วงเงินซือ้ขำยอัตรำ
แลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ และสัญญำเช่ำ
ซือ้ใหแ้ก่บริษัทและบริษัทย่อย 
- วงเงินค ำ้ประกนั 

 
 
 
 
 
 

527,123,617 

 
 
 
 
 
 

610,453,724 

นำยชัยทัดไดท้ ำกำรค ำ้ประกันวงเงินสินเชื่อและสญัญำเช่ำซือ้  จำกสถำบันกำรเงินใหแ้ก่บริษัท และ
บริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขของสถำบนักำรเงินท่ีตอ้งกำรใหผู้ถื้อหุ้นรำยใหญ่ และ/หรือ ผูบ้ริหำร
เป็นผูค้  ำ้ประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่ำธรรมเนียมกำรค ำ้ประกัน อย่ำงไรก็ตำม เมื่อบริษัทสำมำรถน ำหุน้
สำมญัเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ แลว้ บริษัทจะพิจำรณำในกำรเปลี่ยนผูค้  ำ้ประกัน
หรือท ำกำรถอนกำรค ำ้ประกนัเมื่อไดเ้งื่อนไขที่ดีกว่ำจำกสถำบนักำรเงิน 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรดงักล่ำวแลว้ มีควำมเห็นว่ำกำรค ำ้ประกันวงเงินดงักล่ำว
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท นอกจำกนีเ้พื่อให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของสถำบันกำรเงิน จึงมีควำม
จ ำเป็นท่ีจะตอ้งใหม้ีกำรค ำ้ประกนัวงเงินส่วนนี ้

นำยพิพฒัน ์รตันกมลพร 
นำงระพี รตันกมลพร 

นำยพิพัฒ น์และนำงระพี จ ำนอง
สินทรพัยข์องตนเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่
บริษัท 
- วงเงินจ ำนอง 

 
 
 

19,500,000 

 
 
 

19,500,000 

นำยพิพัฒน์และนำงระพีท ำกำรจ ำนองสินทรพัย์เป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทโดยไม่คิด
ค่ำธรรมเนียม ตำมเงื่อนไขของสถำบนักำรเงินท่ีตอ้งกำรใหบ้ริษัท และ/หรือ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ และ/หรือ 
ผู้บริหำรน ำสินทรัพย์จ ำนองเป็นหลักทรัพย์ค  ้ำประกัน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทก ำลังอยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำในกำรเปลี่ยนหลกัประกนัโดยใชท้รพัยส์ินของบริษัทจ ำนองเป็นหลกัประกนัในวงเงินกูย้ืม 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรดังกล่ำวแลว้ มีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษัท เน่ืองจำกเป็นกำรจดจ ำนองทรพัย์สินเป็นหลักทรพัย์ค  ำ้ประกันวงเงินกู้ยืมของ
บริษัทตำมที่สถำบนักำรเงินก ำหนด อีกทัง้บริษัทมีกำรวำงแผนท่ีจะเปลี่ยนหลกัประกนัโดยใชท้รพัยส์ิน
ของบริษัทจ ำนองเป็นหลกัประกนัในวงเงินกูย้ืม เพื่อลดควำมพึ่งพิงทำงกำรเงินต่อบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

นำงสำวมัทณำ วิเชียรแก้ว
มณี 

นำงสำวมัทณ ำ ค ้ำประกันวงเงิน
สญัญำเช่ำซือ้ใหแ้ก่บริษัทย่อย 
- วงเงินค ำ้ประกนั 

 
 

94,454,855 

 
 

232,466,538 

นำงสำวมัทณำ ได้ท ำกำรค ำ้ประกันวงเงินสัญญำเช่ำซือ้  จำกสถำบันกำรเงินให้แก่บริษัทย่อย ซึ่ง
เป็นไปตำมเงื่อนไขของสถำบันกำรเงินท่ีต้องกำรให้ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหำรเป็นผู้ค  ้ำ
ประกนัวงเงิน โดยไม่คิดค่ำธรรมเนียมกำรค ำ้ประกนั อย่ำงไรก็ตำม เมื่อบริษัทสำมำรถน ำหุน้สำมญัเขำ้
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ แลว้ บริษัทจะพิจำรณำในกำรเปลี่ยนผูค้  ำ้ประกันหรือท ำ
กำรถอนกำรค ำ้ประกนัเมื่อไดเ้งื่อนไขที่ดีกว่ำจำกสถำบนักำรเงิน 
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บคุคล/นิติบคุลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ / ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรำยละเอียดของรำยกำร 
มลูค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรดงักล่ำวแลว้ มีควำมเห็นว่ำกำรค ำ้ประกันวงเงินดงักล่ำว
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท นอกจำกนีเ้พื่อให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของสถำบันกำรเงิน จึงมีควำม
จ ำเป็นท่ีจะตอ้งใหม้ีกำรค ำ้ประกนัวงเงินส่วนนี ้

บริษั ท  อำร์ยู  แอสเซท  ดี
เวลลอปเมนท ์จ ำกดั 
(“อำรย์ ูแอสเซท”) 

อำรย์ ูแอสเซทจ ำนองสินทรพัยข์องตน
เป็นหลักประกันให้แก่บริษั ทและ
บริษัทย่อย 
- วงเงินจ ำนอง 

 
 
 

46,500,000 

 
 
 

46,500,000 

อำรย์ ูแอสเซทท ำกำรจ ำนองสินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้ืมใหแ้ก่บริษัท และบริษัทย่อยโดยไม่คิด
ค่ำธรรมเนียม ตำมเงื่อนไขของสถำบนักำรเงินท่ีตอ้งกำรใหบ้ริษัท และ/หรือ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ และ/หรือ 
ผู้บริหำรน ำสินทรัพย์จ ำนองเป็นหลักทรัพย์ค  ้ำประกัน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทก ำลังอยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำในกำรเปลี่ยนหลกัประกนัโดยใชท้รพัยส์ินของบริษัทจ ำนองเป็นหลกัประกนัในวงเงินกูย้ืม 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรดังกล่ำวแลว้ มีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษัท เน่ืองจำกเป็นกำรจดจ ำนองทรพัย์สินเป็นหลักทรพัย์ค  ำ้ประกันวงเงินกู้ยืมของ
บริษัทและบริษัทย่อยตำมท่ีสถำบนักำรเงินก ำหนด อีกทัง้บริษัทมีกำรวำงแผนท่ีจะเปลี่ยนหลกัประกัน
โดยใชท้รพัยส์ินของบริษัทจ ำนองเป็นหลักประกันในวงเงินกู้ยืม เพื่อลดควำมพึ่งพิงทำงกำรเงินต่อ
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษัทท ำกำรเช่ำระยะยำว อำคำร
ส ำนกังำนใหญ่จำกอำรย์ ูแอสเซท 
 
ท่ีดินตำมสญัญำเช่ำ 
- ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ตน้งวด 
- ค่ำเช่ำท่ีดินตดัจ ำหน่ำย 
- ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ปลำยงวด 
 
อำคำรตำมสญัญำเช่ำ 
- มลูค่ำสทุธิตน้งวด 

 
 
 
 

7,097,220 
262,860 

6,834,360 
 
 

47,496,677 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทท ำสัญญำเช่ำระยะยำวส ำหรบัพืน้ท่ีอำคำรส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย พืน้ท่ี รวม 
2,065 ตร.ม. เป็นระยะเวลำ 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2588 จำกอำรย์ ู
แอสเซท โดยท ำกำรช ำระค่ำเช่ำทั้งหมดในครัง้เดียวเป็นจ ำนวนเงิน 60 ล้ำนบำท ซึ่งเท่ำกับค่ำเช่ำท่ี
ประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละ
ตลำดหลักทรพัย์ (กรุณำดูรำยละเอียดกำรประเมินรำคำใน เอกสารแนบ 6 – สรุปรายงานการ

ประเมินราคาสินทรัพย์) และไดร้บักำรอนุมตัิจำกท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2558 เมื่อวันท่ี 
20 พฤศจิกำยน 2558 โดยมีอตัรำค่ำสำธำรณูปโภคตำมอตัรำท่ีเกิดขึน้จริง ซึ่งบริษัทไดท้ ำกำรใหบ้ริษัท
ย่อยเช่ำช่วงพืน้ท่ีส  ำนกังำนบำงส่วนจำกบริษัท 
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บคุคล/นิติบคุลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ / ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรำยละเอียดของรำยกำร 
มลูค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

- ค่ำเสื่อมรำคำ 
- มลูค่ำสทุธิปลำยงวด 
(กำรบันทึกบัญชีในปี 2562 เป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 16 
(TAS16) เรื่ อ ง  ท่ี ดิ น  อ ำค ำร  แล ะ
อปุกรณ)์ 
 
สิทธิกำรใช ้- ท่ีดินและอำคำร 
- ยอดยกมำต้นงวด (โอนเข้ำมำจำก
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ของท่ีดิน และยอด
สทุธิของอำคำรตำมสญัญำเช่ำ) 
- ค่ำตดัจ ำหน่ำย 
- ยอดคงคำ้งปลำยงวด 
(กำรบันทึกบัญชีในปี 2563 เป็นไป
ตำมม ำต รฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน  ฉบับ ท่ี  16 (TFRS16) เรื่อ ง 
สญัญำเช่ำ ซึ่งเริ่มใชใ้นปี 2563 

1,757,381 
45,739,296 

 
 
 
 
 
 
 
 

52,573,656 
 
 

2,020,241 
50,553,415 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรดงักล่ำวแลว้ มีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำร
ท่ีสมควร โดยเป็นกำรท ำสัญญำเช่ำระยะยำวในทรพัยส์ินเพื่อใชเ้ป็นอำคำรส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท
และบริษัทย่อย และมีอัตรำค่ำเช่ำท่ีเหมำะสม เท่ำกับอัตรำท่ีประเมินโดยผู้ประเมินรำคำท่ีมีควำม
น่ำเชื่อถือ 

บริษัทจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคส ำหรับ
อำคำรส ำนักงำนใหญ่  ให้แก่อำร์ย ู
แอสเซท 
- ค่ำสำธำรณปูโภคระหว่ำงงวด 
- ยอดคงคำ้งปลำยงวด 

 
 
 

776,505 
62,769 

 
 
 

742,915 
62,758 

บริษัทจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคให้แก่อำรย์ู แอสเซท ส ำหรบัพืน้ท่ีในอำคำรส ำนักงำนใหญ่ท่ีท ำกำรเช่ำ
ระยะยำวจำกอำรย์แูอสเซท โดยค่ำไฟฟ้ำ น ำ้ประปำ เป็นไปตำมค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึน้จริง 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรดงักล่ำวแลว้ มีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำร
ท่ีสมควร โดยเป็นกำรช ำระค่ำสำธำรณปูโภคตำมปกติ ซึ่งมีอตัรำเท่ำกบัค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเกดิขึน้จริง 
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ลกัษณะและรำยละเอียดของรำยกำร 
มลูค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

บริษัทโรลลิ่ง คอนเซปต ์อิน
โนเวชั่น จ ำกดั 
(“โรลลิ่ง”) 
 

โรลลิ่งค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่
บริษัท 
- วงเงินค ำ้ประกนั 

 

 
 

113,340,000 

 
 

63,340,000 

โรลลิ่งไดท้ ำกำรค ำ้ประกันวงเงินสินเชื่อและสญัญำเช่ำซือ้จำกสถำบันกำรเงินใหแ้ก่บริษัท ซึ่งเป็นไป
ตำมเงื่อนไขของสถำบนักำรเงินท่ีตอ้งกำรใหผู้ถื้อหุน้รำยใหญ่ และ/หรือ ผูบ้ริหำรเป็นผูค้  ำ้ประกนัวงเงิน 
โดยไม่คิดค่ำธรรมเนียมกำรค ำ้ประกัน อย่ำงไรก็ตำม อย่ำงไรก็ตำม เมื่อบริษัทสำมำรถน ำหุน้สำมัญ
เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ แลว้ บริษัทจะพิจำรณำในกำรเปลี่ยนผูค้  ำ้ประกันหรือท ำ
กำรถอนกำรค ำ้ประกนัเมื่อไดเ้งื่อนไขที่ดีกว่ำจำกสถำบนักำรเงิน 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรดงักล่ำวแลว้ มีควำมเห็นว่ำกำรค ำ้ประกันวงเงินดงักล่ำว
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท นอกจำกนีเ้พื่อให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของสถำบันกำรเงิน จึงมีควำม
จ ำเป็นท่ีจะตอ้งใหม้ีกำรค ำ้ประกนัวงเงินส่วนนี ้

โรลลิ่ งให้บริกำรบ ำรุงรักษำอำคำร 
และระบบปรบัอำกำศแก่บริษัท 
- ใหบ้ริกำรระหว่ำงงวด 
- ยอดคงคำ้งปลำยงวด 

 
 

274,694 
85,739 

 
 

141,950 
11,368 

บริษัทใชบ้ริกำรบ ำรุงรกัษำอำคำร และบ ำรุงรกัษำระบบปรบัอำกำศจำกโรลลิ่ง โดยมีรำคำและเงื่อนไข
ทำงกำรคำ้เทยีบเทำ่กบัผูใ้หบ้ริกำรรำยอื่นๆ 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรดงักล่ำวแลว้ มีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำร
ท่ีสมควร เป็นกำรใหบ้ริกำรส ำหรบักำรสนันสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรำคำและเงื่อนไข
ทำงกำรคำ้เทียบเท่ำกบัผูใ้หบ้ริกำรรำยอื่นๆ 

บริษัทใหบ้ริกำรเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร
แก่โรลลิ่ง 
- ค่ำเช่ำระหว่ำงงวด 
- ยอดคงคำ้งปลำยงวด 

 
 

97,944 
15,305 

 

 
 

170,849 
27,760 

บริษัทใหบ้ริกำรเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรแก่โรลลิ่ง โดยมีรำคำเป็นไปตำมรำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
เทียบเท่ำกับท่ีให้เช่ำแก่ลูกคำ้รำยอื่นๆทั่วไปส ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำรรุ่นเดียวกัน หรือมีคุณสมบัติ
เทียบเท่ำกนั 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรดงักล่ำวแลว้ มีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำร
ท่ีสมควร และเป็นกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำปกติของบริษัท โดยมีรำคำและเงื่อน ไขทำงกำรค้ำ
เช่นเดียวกบัลกูคำ้รำยอื่นๆทั่วไป 
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ลกัษณะและรำยละเอียดของรำยกำร 
มลูค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

บริษัทขำยสินคำ้ใหแ้ก่โรลลิ่ง 
- ขำยระหว่ำงงวด 
- ยอดคงคำ้งปลำยงวด 

 
167,300 
59,867 

 
121,900 
84,749 

บริษัทขำยเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์เครื่องท ำลำยเอกสำร เครื่องถ่ำยเอกสำรท่ีผ่ำนกำรใชง้ำน
แล้ว และกระดำษส ำหรับเครื่องถ่ำยเอกสำรให้แก่โรลลิ่ง โดยมีรำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำทั่วไป
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรดงักล่ำวแลว้ มีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำร
ท่ีสมควร และเป็นกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำปกติของบริษัท โดยมีรำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
เช่นเดียวกบัลกูคำ้รำยอื่นๆทั่วไป 

 บริษั ท ให้บ ริกำรติ ดตั้ งแผ งเซลล์
แสงอำทิตยใ์หแ้ก่โรลลิ่ง 
- ค่ำบริกำรระหว่ำงงวด 
- ยอดคงคำ้งปลำยงวด 
 

 
 
- 
- 

 
 

2,227,463 
- 

บริษัทให้บริกำรติดตั้งติดตั้งแผงเซลล์แสงอำทิตย์ รวมถึงโครงสรำ้งและระบบท่ีเก่ียวข้อง ส ำหรับ
โครงกำรน ำ้บำดำลใหแ้ก่โรลลิ่ง เน่ืองจำกบริษัทสำมำรถใชท้ักษะของช่ำงบริกำรเครื่องถ่ำยเอกสำรใน
กำรใหบ้ริกำรขำ้งตน้ได ้โดยมีรำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำเทียบเท่ำกับท่ีโรลลิ่งไดร้บัจำกผูใ้หบ้ริกำร
รำยอื่นๆทั่วไป 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรดงักล่ำวแลว้ มีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำร
ท่ีสมควร เป็นกำรใหบ้ริกำรซึ่งบริษัทสำมำรถใชบุ้คลำกรของบริษัทใหม้ีประสิทธิภำพ โดยมีรำคำและ
เงื่อนไขทำงกำรคำ้เช่นเดียวกบัผูใ้หบ้ริกำรรำยอื่นๆทั่วไป 

บริษัท อำรย์ ู เทคโนโลยี 
จ ำกดั  
(“อำรย์ ู เทคโนโลยี”) 

บริษัทใหบ้ริกำรเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร
แก ่อำรย์ ูเทคโนโลยี 
- ค่ำเช่ำระหว่ำงงวด 
- ยอดคงคำ้งปลำยงวด 
 

 
 

123,104 

16,027 

 
 

149,173 
25,022 

 

บริษัทใหบ้ริกำรเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรแก่ อำรย์ู เทคโนโลยี โดยมีรำคำเป็นไปตำมรำคำและเงื่อนไข
ทำงกำรคำ้เทียบเท่ำกับท่ีใหเ้ช่ำแก่ลูกคำ้รำยอื่นๆทั่วไปส ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำรรุ่นเดียวกัน  หรือมี
คณุสมบตัิเทียบเท่ำกนั 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรดงักล่ำวแลว้ มีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำร
ท่ีสมควร และเป็นกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำปกติของบริษัท โดยมีรำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
เช่นเดียวกบัลกูคำ้รำยอื่นๆทั่วไป 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 187 

บคุคล/นิติบคุลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ / ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรำยละเอียดของรำยกำร 
มลูค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

บ ริ ษั ท ข ำ ย สิ น ค้ ำ ใ ห้ แ ก่ อ ำ ร์ ย ู
เทคโนโลย ี
- ขำยระหว่ำงงวด 
- ยอดคงคำ้งปลำยงวด 

 
 

91,570 
2,343 

 
 

6,570 
2,343 

 

บริษัทขำยเครื่องถ่ำยเอกสำร และกระดำษส ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำรใหแ้ก่อำรย์ู เทคโนโลยีโดยมีรำคำ
เป็นไปตำมรำคำและเงื่อนไขทำงกำรคำ้เทียบเท่ำกบัลกูคำ้รำยอื่นทั่วไป 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรดงักล่ำวแลว้ มีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำร
ท่ีสมควร และเป็นกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำปกติของบริษัท โดยมีรำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
เช่นเดียวกบัลกูคำ้รำยอื่นๆทั่วไป 

บริษัท แพน พลัส สปอร์ต 
คอมเพล็กซ์ แอนด์ แมเนจ
เมน้ท ์จ ำกดั 
(“แพน พลัส สปอร์ต คอม
เพล็กซ”์) 

บริษัทใหบ้ริกำรเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร
แก ่พลสั สปอรต์ คอมเพล็กซ ์ 
- ค่ำเช่ำระหว่ำงงวด 
- ยอดคงคำ้งปลำยงวด 

 
 

61,427 
7,403 

 
 

21,450 

- 

บริษัทใหบ้ริกำรเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรแก่ แพน พลสั สปอรต์ คอมเพล็กซ ์โดยมีรำคำเป็นไปตำมรำคำ
และเงื่อนไขทำงกำรคำ้เทียบเท่ำกบัอตัรำตำมที่ใหเ้ช่ำแก่ลกูคำ้รำยอื่นๆทั่วไปส ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำร
รุน่เดียวกนั หรือมีคณุสมบตัิเทียบเท่ำกนั 
 
ทั้งนี ้แพน พลัส สปอรต์ คอมเพล็กซ์ ได้ขอยกเวน้ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรส ำหรบัเดือนพฤษภำคม 
2563 ถึงเดือนมิถนุำยน 2563 เนื่องจำกไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณไ์วรสัโคโรน่ำ (COVID-19) ซึ่ง
บริษัทไดย้กเวน้ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรเช่นเดียวกับลกูคำ้รำยอื่นๆท่ีแจง้ขอยกเวน้ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำย
เอกสำรเน่ืองจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว และต่อมำ แพน พลัส สปอรต์ คอมเพล็กซ ์ได้
ยกเลิกสญัญำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรดงักล่ำว ตัง้แต่วนัท่ี 8 มิถนุำยน 2563 เป็นตน้ไป 
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรดงักล่ำวแลว้ มีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำร
ท่ีสมควร และเป็นกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำปกติของบริษัท โดยมีรำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
เช่นเดียวกบัลกูคำ้รำยอื่นๆทั่วไป 
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บคุคล/นิติบคุลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ / ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรำยละเอียดของรำยกำร 
มลูค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

บริษัท แพน พลัส มำร์เก็ต
ติง้ จ ำกดั 
(“แพน พลสั มำรเ์ก็ตติง้”) 

บริษัทใหบ้ริกำรเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร
แก ่แพน พลสั มำรเ์ก็ตติง้ 
- ค่ำเช่ำระหว่ำงงวด 
- ยอดคงคำ้งปลำยงวด 

 
 

228,118    
29,486 

 
 

162,784 
15,599 

บริษัทให้บริกำรเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรแก่ แพน พลัส มำรเ์ก็ตติง้ โดยมีรำคำเป็นไปตำมรำคำและ
เงื่อนไขทำงกำรคำ้เทียบเท่ำกบัอตัรำตำมท่ีใหเ้ช่ำแก่ลกูคำ้รำยอื่นๆทั่วไปส ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำรรุ่น
เดียวกนั หรือมีคณุสมบตัิเทียบเท่ำกนั 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรดงักล่ำวแลว้ มีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำร
ท่ีสมควร และเป็นกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำปกติของบริษัท โดยมีรำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
เช่นเดียวกบัลกูคำ้รำยอื่นๆทั่วไป 

บริษัท  แพน พลัส  พร็อพ
เพอรต์ี ้จ ำกดั 
(“แพน พลสั พรอ็พเพอรต์ี”้) 

บริษัทใหบ้ริกำรเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร
แก ่แพน พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้
- ค่ำเช่ำระหว่ำงงวด 
- ยอดคงคำ้งปลำยงวด 

 
 
- 
- 
 

 
 

18,305 
6,581 

บริษัทให้บริกำรเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรแก่ แพน พลัส พร็อพเพอรต์ี ้โดยมีรำคำเป็นไปตำมรำคำและ
เงื่อนไขทำงกำรคำ้เทียบเท่ำกบัอัตรำตำมท่ีใหเ้ช่ำแก่ลกูคำ้รำยอื่นๆทั่วไปส ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำรรุ่น
เดียวกนั หรือมีคณุสมบตัิเทียบเท่ำกนั 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรดงักล่ำวแลว้ มีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำร
ท่ีสมควร และเป็นกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำปกติของบริษัท โดยมีรำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
เช่นเดียวกบัลกูคำ้รำยอื่นๆทั่วไป 
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14.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 

ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที่  6/2563 เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 ไดก้ ำหนดมำตรกำรขัน้ตอนกำร
ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงันี ้

กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัท กับผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง จะตอ้งเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้
โดยทั่ วไปหรือเป็นธุรกรรมที่ เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สัญญำทั่วไปใน
สถำนกำรณเ์ดียวกัน ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ที่ปรำศจำกอิทธิพลจำกกำรมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบคุคลที่มี
ควำมเก่ียวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) ภำยใตเ้งื่อนไขที่สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได ้ไม่ก่อใหเ้กิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน ์

กรณีที่ 1  รำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเป็นธุรกรรมปกติทำงกำรคำ้และธุรกรรมสนบัสนนุธุรกิจปกติทำงกำรคำ้ 

เช่น รำยกำรซือ้ขำยสินคำ้และบริกำรที่บริษัทเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยหรือให้บริกำร หรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติทำง
กำรคำ้ เป็นตน้ บริษัทสำมำรถท ำธุรกรรมดังกล่ำวกับบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ได ้หำกธุรกรรมดังกล่ำวนัน้มีขอ้ตกลงทำง
กำรคำ้ที่มีเงื่อนไขกำรคำ้โดยทั่วไปในลักษณะที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สญัญำทั่วไปในสถำนกำรณเ์ดียวกัน ดว้ยอ ำนำจ
ต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้อง และ
ค่ำตอบแทนสำมำรถค ำนวณไดจ้ำกทรพัยสิ์นหรือมูลค่ำอำ้งอิง โดยบริษัทจะจัดท ำสรุปรำยกำรดังกล่ำวใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบอย่ำงนอ้ยรำยไตรมำส 

กรณีที่ 2  รำยกำรระหว่ำงกนัอื่นๆที่นอกเหนือจำกกรณีที่ 1  

บรษิัทก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพ้ิจำรณำและใหค้วำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นในกำรเขำ้ท ำรำยกำร
และควำมเหมำะสมดำ้นรำคำของรำยกำรนัน้ โดยพิจำรณำเงื่อนไขต่ำงๆวำ่เป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกติในตลำด 
ซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบไดก้ับรำคำที่เกิดขึน้กับบุคคลภำยนอกและเป็นไปตำมรำคำยุติธรรม มีควำมสมเหตุสมผล และ
สำมำรถตรวจสอบไดห้รือไม่ ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึน้ 
บริษัทจะใหผู้เ้ชี่ยวชำญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษัทเป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำว เพื่อน ำไปใช้
ประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรหรือผูถื้อหุน้ตำมแต่กรณี ทัง้นีก้ำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิัทกบับคุคลที่อำจ
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ จะตอ้งผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และจะต้องไดร้บักำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบรษิัท ซึ่งจะตอ้งมีกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมประชมุดว้ย โดยกำรออกเสียงในท่ีประชมุนัน้ๆ กรรมกำรซึ่งมีส่วน
ไดเ้สียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทจะตอ้งดูแลให้บริษัทจะตอ้งปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์
ขอ้บังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์หรือของคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุน รวมถึงกำรปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกับกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันและกำรไดม้ำหรือ
จ ำหน่ำยทรพัยสิ์นที่ส  ำคญัของบรษิัท นอกจำกนี ้บรษิัทจะมีกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวไวใ้นหมำยเหตปุระกอบงบ
กำรเงินที่ไดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของบริษัท แบบรำยงำน 56-1 และแบบรำยงำนประจ ำปี หรือสำรสนเทศต่ำงๆ 
ตำมขอ้ก ำหนดตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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14.4 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 บรษิัทและบรษิัทย่อยอำจมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักับบคุคลหรือนิติบคุคลในอนำคตอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตำม
ลกัษณะธุรกิจกำรคำ้ปกติโดยทั่วไป และมีเงื่อนไขเป็นไปตำมธุรกิจกำรคำ้ปกติ และสำมำรถอำ้งอิงไดก้ับเงื่อนไขทำงธุรกิจ
ประเภทเดียวกนักบับรษิัทและบรษิัทย่อยกระท ำกบับคุคลภำยนอก จะจดัท ำสรุปรำยกำรดงักล่ำวใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ
และคณะกรรมกำรบริษัทรบัทรำบอย่ำงนอ้ยรำยไตรมำส เพื่อท ำกำรสอบทำนรำยกำรระหว่ำงกันโดยเปรียบเทียบรำคำและ
เงื่อนไขกำรคำ้กบับคุคลภำยนอกเพื่อดคูวำมเหมำะสมของรำคำและเงื่อนไขกำรคำ้ พิจำรณำมลูค่ำกำรซือ้ขำยเปรียบเทียบกับ
มลูค่ำกำรซือ้ขำยทัง้หมดของบริษัทหรือบรษิัทย่อย และบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั และสอบถำมผูบ้รหิำรถึงเหตุผลและควำมจ ำเป็น
ในกำรเขำ้ท ำรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั  

อย่ำงไรกต็ำม ส ำหรบัรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีมิไดเ้ป็นไปตำมธุรกิจปกติที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต บรษิัทจะจดัใหม้ี
คณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้มำสอบทำนกำรปฎิบตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละแสดงเหตผุลในกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวก่อนที่บรษิัทจะ
เขำ้ท ำรำยกำรนัน้ นอกจำกนี ้ บรษิัทจะดแูลกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์ และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ รวมถงึกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
และกำรไดม้ำ หรือจ ำหน่ำยซึง่สินทรพัยข์องบรษิัท (ถำ้ม)ี รวมทัง้ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัช ี
ทัง้นี ้ ผูม้ีส่วนไดเ้สียในรำยกำรดงักล่ำวจะไมม่ีสิทธิในกำรออกเสียงอนมุตัิกำรท ำรำยกำรนัน้ๆและบริษัทจะมกีำรเปิดเผย
รำยกำรระหว่ำงกนัดงักลำ่วไวใ้นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีไดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของบรษิัท แบบรำยงำน 
56-1 และแบบรำยงำนประจ ำปี หรือ สำระสนเทศต่ำง ๆ ตำมขอ้ก ำหนดตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และของหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

  
 

 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 202 

16. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

16.1 ผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 

 บรษิัท ดิทโต ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) กอ่ตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 1 ตลุำคม 2556 โดยเกิดขึน้จำกกำรควบ
รวมระหวำ่ง บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (“Ditto”) บรษิัท สยำม รอยลั อินดสัตรี ้จ ำกดั (“SRI”) และบรษิัท ก๊อปป้ี แมน 
เรนทลั จ ำกดั (“CPM”)  เพื่อปรบัภำพลกัษณอ์งคก์ร ในกำรประกอบธุรกิจหลกัในกำรจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรดำ้นระบบบรหิำร
จดักำรเอกสำร เครื่องถ่ำยเอกสำร และเครื่องพิมพ ์ อย่ำงครบวงจร (Document Management Solution) ซึ่งเดิมทีถกูจดัตัง้
เพื่อด ำเนินธุรกิจดงันี ้ 

บริษัท วันท่ีจดทะเบียน/
เปลีย่นชื่อ 

ประเภทธุรกิจ 

บจ. สยำม รอยลั อินดสัตรี ้ (“SRI”) 
เดิมชื่อ 

- บจ. สยำม รีคอนดิชั่น อินดสัตรี ้
- บจ. ออฟฟิศ โปรเฟสชั่นแนล ซพัพลำย  

8 พ.ค. 2555 
 

14 ก.ย. 2549 
12 ก.พ. 2544 

ปรบัสภำพเครื่องถำ่ยเอกสำรที่ผำ่นกำรใชง้ำนแลว้ จดัจ ำหนำ่ยและใหเ้ช่ำเครือ่ง
ถ่ำยเอกสำรที่ผ่ำนกำรปรบัสภำพ (Reconditioned Photocopier) แก่ลกูคำ้
หน่วยงำนเอกชน 
 

บจ. ก๊อปปี้ แมน เรนทลั (“CPM”) 26 ก.พ. 2544 จ ำหน่ำยและใหเ้ช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรส ำหรบัหนว่ยงำนรฐับำล 
บจ. ดิทโต ้(ประเทศไทย) (“Ditto”) 9 พ.ค. 2550 จดัจ ำหน่ำยและใหเ้ช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรที่ผ่ำนกำรปรบัสภำพ (Reconditioned 

Photocopier) แก่ลกูคำ้หนว่ยงำนเอกชน 

ปี 2561 รำยไดข้องบรษิัทและบรษิัทย่อยปรบัตวัลดลงจำกปี 2560 มีสำเหตหุลกัจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกธุรกิจ
ใหบ้รกิำรและรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรตำ่งๆ เนื่องจำกรำยไดท้ี่ลดลงจำก
โครงกำรระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำรจ ำนวน 2 โครงกำร ที่เป็นงำนต่อเนื่องและรบัรูร้ำยไดส่้วนใหญ่ไปแลว้ในปี 2560 รวมถึง
กำรปรบัตวัลดลงของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร ซึง่ในปี 2561 ไมม่ีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยซอฟทแ์วร์
ระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรดงักล่ำว นอกจำกนี ้ ในปี 2561 บรษิัทไดท้ ำกำรขยำยธุรกจิไปยงัระบบไดรฟ์ทรู (Drive-Through 
หรือ Drive-Thru) และระบบกำรขำยสินคำ้หนำ้รำ้น (Point of Sale หรือ POS) ท ำใหม้ีรำยไดใ้นส่วนดงักล่ำวเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้
ส ำหรบัอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของบรษิทัและบรษิัทย่อยปรบัตวัลดลงจำกปี 2560 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรปรบัตวัลดลงของธุรกิจ
จ ำหน่ำยระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร เนื่องจำกในปี 2560 บรษิัทมีกำรจ ำหน่ำยระบบจดักำรเอกสำรใหแ้กก่ลุ่มลกูคำ้เอกชนซึง่
มีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ท่ีสงู เนื่องจำกเป็นธุรกิจเฉพำะทำง ซึ่งตอ้งอำศยัควำมรูค้วำมเชี่ยวชำญของผูใ้หบ้รกิำรเป็นหลกั ท ำใหก้ ำไร
ขัน้ตน้ของปี 2561 ปรบัตวัลดลง 

 ปี 2562 รำยไดข้องบรษิัทและบรษิัทย่อยปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกปี 2561 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ของ
รำยไดจ้ำกธุรกจิจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร ซึ่งสอดคลอ้งกบักำรที่หน่วยงำนตำ่งๆใหค้วำมส ำคญักบั
กำรลดกำรใชง้ำนบนกระดำษลง (Paperless) ท ำใหร้ำยไดจ้ำกธรุกิจโครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรเกิดกำรเพิม่ขึน้ และ
กำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ของรำยไดจ้ำกธุรกิจรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหนว่ยงำนรำชกำรตำ่งๆ เนื่องจำก
บรษิัทย่อยมีรำยรบัรูร้ำยไดจ้ำกโครงกำรพิพธิภณัฑแ์ห่งหนึ่ง และโครงกำรก่อสรำ้งระบบกำรจดักำรขยะเพื่อผลิตเป็นเชือ้เพลิง
และปุ๋ ยอินทรีย ์ โดยอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของบรษิัทและบรษิัทย่อยปรบัตวัลดลงจำกปี 2561 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรปรบัตวั
ลดลงของอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธรุกิจรบัเหมำวศิวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ  
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 ส ำหรบัปี 2563 รำยไดข้องบรษิทัและบรษิัทย่อยปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกปี 2562 โดยมีสำเหตหุลกักำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ของ
รำยไดจ้ำกธุรกจิจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร เนื่องจำกในปี 2563 บรษิัทมีรำยไดจ้ำกงำนโครงกำรระบบ
บรหิำรจดักำรเอกสำรจำกลกูคำ้หน่วยงำนรำชกำรแห่งหน่ึงจ ำนวน 4 โครงกำร นอกจำกนีอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้ของบรษิัทและ
บรษิัทย่อยปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกปี 2562 เนื่องจำกในปี 2563 บรษิัทมีรำยไดจ้ำกโครงกำรโทรมำตรซึง่มีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ท่ีสงู 
และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ท่ีเพิ่มขึน้ของธุรกิจใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรระบบงำนเอกสำรที่ในปี 2562 บรษิัทมีผลขำดทนุขัน้ตน้จำก
โครงกำรใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรระบบงำน เนื่องจำกเป็นโครงกำรท่ีอยู่ในระยะเริ่มตน้ซึ่งตอ้งมกีำรปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำน 
ท ำใหไ้ม่สำมำรถรบัรูร้ำยไดต้ำมเป้ำหมำย ในขณะท่ีตน้ทนุค่ำเส่ือมรำคำอปุกรณแ์ละคำ่บคุลำกรคอ่นขำ้งคงที่ 
 
รำยได ้

ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยไดร้วมเท่ำกับ 543.13 ลำ้นบำท 425.13 ลำ้น
บำท 775.06 ลำ้นบำท และ 988.18 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั รำยไดร้วมของบริษัทสำมำรถสรุปตำมโครงสรำ้งรำยไดข้องแต่ละ
ประเภทของกำรด ำเนินธุรกิจไดด้งันี ้

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

รายได ้
ด าเนินการ

โดย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

1. ธรุกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบ
บริกำรจดักำรเอกสำร 

         

- ใหบ้ริกำรบริหำรจดักำรระบบงำน บริษัทและ
บริษัทย่อย 

52.65 9.69 57.53 13.53 35.24 4.55 76.44 7.74 

- จ ำหน่ำยระบบบริหำรจดักำรเอกสำร บริษัทและ
บริษัทย่อย 

31.67 5.83 6.04 1.42 4.92 0.63 0.55 0.06 

- โครงกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำร บริษัทและ
บริษัทย่อย 

7.36 1.35 10.84 2.55 192.80 24.88 308.10 31.18 

2. ธรุกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้ริกำร
ดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์
และสินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆ 

 
 
 

        

- ใหบ้ริกำรเชำ่เครื่องถ่ำยเอกสำร บริษัท 177.55 32.69 173.73 40.86 168.38 21.72 137.33 13.90 

- จ ำหน่ำยเครื่องถ่ำยเอกสำรและ
เครื่องพมิพ ์

บริษัท 14.20 2.61 12.64 2.97 7.29 0.94 6.01 0.61 

- จ ำหน่ำยหมึกพิมพ ์กระดำษและ
อะไหล่ส ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำรและ
เครื่องพมิพ ์

บริษัท 24.91 4.59 27.22 6.40 20.97 2.71 14.56 1.47 

- ใหบ้ริกำรบ ำรุงรกัษำเครื่องถ่ำยเอกสำร
และเครื่องพิมพ ์

บริษัท 10.23/2 1.88 7.42 1.74 7.09 0.91 6.48 0.66 

- จ ำหน่ำยสินคำ้เทคโนโลยีและสินคำ้
อื่นๆ และกำรใหบ้ริกำรอื่นๆ 

บริษัทและ
บริษัทย่อย 

27.48 5.06 44.85 10.55 95.03 12.26 134.53 13.61 

3. ธรุกิจรบัเหมำวิศวกรรมดำ้น
เทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรต่ำงๆ 

 
 

    s    

- ระบบทอ้งฟำ้จ ำลองและพิพธิภณัฑ ์ บริษัทย่อย 11.31 2.08 19.24 4.53 158.64 20.47 82.50 8.35 

- ระบบโทรมำตร บริษัทย่อย - 0.00 - 0.00 - 0.00 118.16 11.96 
- ระบบเทคโนโลยภีำยในอำคำร บริษัทย่อย 176.39 32.48 61.26 14.41 33.10 4.27 - 0.00 
- โครงกำรประเภทอื่นๆ บริษัทย่อย 3.52 0.65 1.54 0.36 49.57 6.40 101.63 10.28 
รวมรายได้จากการขายและบริการ  537.26 98.92 422.31 99.34 773.02 99.74 986.29 99.81 
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รายได ้
ด าเนินการ

โดย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

รำยไดอ้ื่น1/  5.87 1.08 2.82 0.66 2.04 0.26 1.89 0.19 
รายได้รวม  543.13 100.00 425.13 100.00 775.06 100.00 988.18 100.00 

 
หมายเหตุ : 1/ รำยไดอ่ื้น ประกอบดว้ยก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลบั (Sale and Leaseback) ส ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำร โดยเป็นกำรขำยเครื่องถำ่ย

เอกสำรใหแ้ก่สถำบนักำรเงินและท ำสญัญำเช่ำทำงกำรเงินกลบัมำใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 
2563 มีก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลบัเท่ำกบั 2.45 ลำ้นบำท 0.97 ลำ้นบำท 0.65 ลำ้นบำท และ 0.36 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั นอกจำกนี ้
บริษัทและบรษิัทย่อยยงัมีรำยไดอ่ื้นจำกดอกเบีย้รบั ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน  และก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ิน ทัง้นี ้ รำยไดอ่ื้นใน
ส่วนของค่ำส่วนลดรบัยอดซือ้ ไดร้บักำรจดัประเภทใหมใ่นปี 2562 และปี 2563 โดยปรบัจำกรำยไดอ่ื้น ไปสทุธิกบัยอดตน้ทนุบริกำร 

2/     ในปี 2560 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำ้นกำรพิมพเ์อกสำร 0.85 ลำ้นบำท 

 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรของบรษิัทและบริษัทย่อย 
โครงสรำ้งรำยไดข้องบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยไดจ้ำกธุรกิจ
จ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร โดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 16.88 รอ้ยละ 17.50 รอ้ยละ 30.06 และรอ้ยละ 
38.97 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั รำยไดจ้ำกธุรกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และสินคำ้
เทคโนโลยีอื่นๆ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 46.83 รอ้ยละ 62.54 รอ้ยละ 38.55 และรอ้ยละ 30.25  ของรำยไดร้วม ตำมล ำดับ และ
รำยไดจ้ำกธุรกิจรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 35.21 
รอ้ยละ 19.30 รอ้ยละ 31.13 และรอ้ยละ  30.59 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั และรำยไดอ้ื่น คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 1.08 รอ้ยละ 
0.66 รอ้ยละ 0.26 และรอ้ยละ  0.19 ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั 
 
ธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร 

ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรำยไดจ้ำกธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำร
จัดกำรเอกสำร เท่ำกับ 91.68 ล้ำนบำท 74.41 ลำ้นบำท 232.96 ลำ้นบำท และ 385.09 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ ซึ่งคิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 16.88 รอ้ยละ 17.50 รอ้ยละ 30.06 และรอ้ยละ 38.97 ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั 

ในปี 2561 รำยไดจ้ำกธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำร ปรบัตวัลดลงเป็นจ ำนวน 17.27 ลำ้น
บำทหรือคิดเป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ยละ 18.84 จำกปี 2560 โดยสำเหตหุลกัของกำรลดลงของรำยไดใ้นปี 2561 มีดงันี ้

• รำยไดจ้ำกธุรกิจจ ำหน่ำยระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร ปรบัตวัลดลงเป็นจ ำนวน 25.63 ลำ้นบำท เนื่องจำก

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยไดจ้ำกโครงกำรขำยซอฟทแ์วรร์ะบบบริหำรจดักำรเอกสำร (DMS) 

ระบบหน่ึงใหแ้ก่ลกูคำ้กลุ่มหน่ึงจ ำนวน 10 Licenses คิดเป็นมลูค่ำรวม 24.40 ลำ้นบำท ในขณะที่ปี 2561 

ไม่มีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยระบบบริหำรจดักำรเอกสำรดงักล่ำว จึงท ำใหร้ำยไดจ้ำกธุรกิจจ ำหน่ำยระบบ

บรหิำรจดักำรเอกสำรในปี 2561 ลดลง 

• รำยไดจ้ำกธุรกิจโครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร ปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 3.48 ลำ้นบำท เนื่องจำกมี

กำรรบัรูแ้ละส่งมอบระบบบริหำรจัดกำรเอกสำรจำกโครงกำรที่ต่อเนื่องมำจำกในปี 2560 เพิ่มขึน้จ ำนวน 

4.24 ลำ้นบำท 

• รำยไดจ้ำกธุรกิจใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรระบบงำน (Business Process Outsourcing หรือ BPO) ปรบัตวั

เพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 4.88 ลำ้นบำท เนื่องจำกจ ำนวนลกูคำ้ในธุรกิจใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรระบบงำนที่เพิ่ม
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ขึน้มำ 5 รำยในปี 2561 คิดเป็นรำยไดจ้ ำนวน 9.78 ลำ้นบำท ในขณะเดียวกัน ในปี 2561 รำยไดจ้ำกกลุ่ม

ลกูคำ้เดิมลดลงจ ำนวน 4.89 ลำ้นบำท เนื่องจำกรำยไดส่้วนใหญ่ไดร้บัรูต้ำมสญัญำแลว้ในปีก่อน และมี

กำรส่งมอบงำนครบตำมสญัญำ ในปี 2561 

ในปี 2562 รำยไดจ้ำกธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร ปรบัตวัเพิ่มขึน้จ ำนวน 158.55 ลำ้น
บำทหรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 213.08 จำกปี 2561 โดยสำเหตหุลกัของกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดใ้นปี 2562 มีดงันี ้

• รำยไดจ้ำกโครงกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำร ปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 181.96 ลำ้นบำท สำเหตุหลกั

มำจำกบริษัทมีรำยไดจ้ำกโครงกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำร จ ำนวน 5 โครงกำรประกอบดว้ยระบบ

จัดเก็บเอกสำร (DMS) 1 โครงกำร และระบบจัดกำรขอ้มูลในองคก์ร (ECM) 4 โครงกำร จำกหน่วยงำน

รำชกำร 2 รำย ซึ่งเป็นโครงกำรใหม่ที่เริ่มในปี 2562 มลูค่ำโครงกำรรวมทัง้สิน้ 687.50 ลำ้นบำท และรบัรู ้

รำยไดจ้ำกโครงกำรดงักล่ำวในปี จ ำนวน 192.48 ลำ้นบำท 

• รำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรบริหำรจัดกำรระบบงำน (BPO) ปรบัตัวลดลงเป็นจ ำนวน 22.29 ลำ้นบำท 

เนื่องจำกในปี 2561 มีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรบริหำรจดักำรระบบงำนโครงกำรหนึ่งไดด้  ำเนินกำรส่งมอบ

งำนครบตำมสญัญำ จ ำนวน 27.36 ลำ้นบำท ท ำใหใ้นปี 2562 ไม่มีรำยไดจ้ำกโครงกำรดงักล่ำว 

ส ำหรบัปี 2563 รำยไดจ้ำกธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 152.13 ลำ้นบำท
หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ  65.30 จำกปี 2562 โดยสำเหตหุลกัของกำรเพิ่มขึน้ของรำยไดปี้ 2563 มีดงันี ้ 

• รำยไดจ้ำกโครงกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำร ปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 115.30 ลำ้นบำท เนื่องจำกใน 

ปี 2563 มีกำรรบัรูร้ำยไดต้่อเนื่องจำกโครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรของลกูคำ้หน่วยงำนรำชกำรแห่ง

หน่ึงจ ำนวน 4 โครงกำร ซึ่งโครงกำรไดด้  ำเนินกำรและรบัรูร้ำยไดส่้วนใหญ่ในปี 2563 จึงท ำใหร้ำยไดม้ีกำร

ปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกปีก่อน 

• รำยไดจ้ำกธุรกิจใหบ้ริกำรบริหำรจดักำรระบบงำน (BPO) ปรบัตัวเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 41.20 ลำ้นบำท มี

สำเหตุหลักมำจำกในปี 2562 บริษัทไดร้บังำนใหบ้ริกำรบริหำรจัดกำรระบบงำนจำกลูกคำ้หน่วยงำน

รำชกำรแห่งหนึ่ง มูลค่ำตำมสัญญำ 38.10 ลำ้นบำท ซึ่งรบัรูร้ำยไดใ้นปี 2563 จ ำนวน 34.94 ลำ้นบำท  

และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรบริหำรจดักำรระบบงำนซึ่งเป็นโครงกำรต่อเนื่องมีรำยไดเ้พิ่มขึน้จ ำนวน 7.00 

ลำ้นบำทเนื่องจำกในโครงกำรหนึ่ง บริษัทสำมำรถส่งมอบผลงำนได้เพิ่มขึน้จำกกำรปรับกระบวนกำร

ท ำงำนในมีประสิทธิภำพเพิ่มขึน้ 

ธุรกิจใหเ้ชำ่ จ ำหนำ่ย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆ 
         หน่วย : เครื่อง 

*หมำยเหต:ุ จ ำนวนเครื่องถ่ำยเอกสำร ณ วนัสิน้งวดของแต่ละงวดบญัช ี

เครื่องถ่ำยเอกสำร ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ ำนวนเครื่องถ่ำยเอกสำรส ำหรบัใหเ้ช่ำทัง้หมด 5,602 6,754 7,875 8,167 

เครือ่งถ่ำยเอกสำรที่อยู่ระหว่ำงกำรใหเ้ช่ำ 4,106 5,020 6,291 6,821 

อตัรำส่วนกำรใชง้ำนของเครื่องถ่ำยเอกสำร 73% 74% 79% 84% 

เครื่องแสกนเอกสำรส ำหรบัใหบ้ริกำร 23 37 76 113 
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ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรำยไดจ้ำกธุรกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรดำ้น
เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆ เท่ำกับ 254.37 ลำ้นบำท 265.86 ลำ้นบำท 298.75 ลำ้นบำท และ 
298.91 ลำ้นบำท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 46.83 รอ้ยละ 62.54 รอ้ยละ 38.55 และรอ้ยละ 30.25 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั 

ในปี 2561 รำยไดจ้ำกธุรกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลยี
อื่นๆของบริษัทปรบัตัวเพิ่มขึน้จ ำนวน 11.49 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.52 จำกในปี 2560 โดยสำเหตุ
หลกัของกำรเพิ่มขึน้ของรำยไดใ้นปี 2561 เนื่องจำกบริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้เทคโนโลยีเพิ่มขึน้ 22.17 ลำ้นบำท 
ในขณะท่ีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเชำ่เครื่องถำ่ยเอกสำรปรบัตวัลดลง 3.82 ลำ้นบำท โดยเกิดจำกกำรแข่งขนัทำงดำ้นรำคำของ
คู่แข่งต่ำงๆ 

ในปี 2562 รำยไดจ้ำกธุรกิจใหเ้ช่ำ จ ำหนำ่ย และใหบ้ริกำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลยี
อื่นๆของบรษิัทปรบัตวัเพิ่มขึน้จ ำนวน 32.89 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.37 จำกในปี 2561 โดยมีสำเหตุ
หลกัจำกกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรระบบไดรฟ์ทรูและระบบขำยสินคำ้หนำ้รำ้นเป็นจ ำนวน 31.24 
ลำ้นบำท 

ในปี 2563 รำยไดจ้ำกธุรกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลยี
อืน่ๆของบรษิัทปรบัตวัเพิ่มขึน้จ ำนวน 0.16 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.05 จำกปีก่อน โดยมีสำเหตมุำจำก
กำรเพิ่มขึน้ของรำยได้กำรจ ำหน่ำยสินคำ้เทคโนโลยีและสินค้ำอื่นจ ำนวน 39.50 ลำ้นบำท จำกกำรจ ำหน่ำยเครื่องสแกน
เอกสำรและระบบแม่ข่ำยคอมพิวเตอร ์(Server) ใหแ้ก่หน่วยงำนรำชกำรแห่งหนึ่งมลูค่ำรวม  43.69 ลำ้นบำทและรำยไดจ้ำก
กำรใหบ้รกิำรซ่อมบ ำรุงและติดตัง้อุปกรณใ์นสถำนีเครือข่ำยระบบโทรคมนำคม จ ำนวน 7.22 ลำ้นบำท ในขณะที่รำยไดจ้ำก
กำรให้บริกำรเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรและจ ำหน่ำยหมึกพิมพ ์กระดำษและอะไหล่ส ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพ์
ลดลง 39.34 ลำ้นบำท โดยเกิดจำกกำรแข่งขนัทำงดำ้นรำคำและผลกระทบจำกสถำนกำรณโ์คโรน่ำไวรสั (COVID-19) ซึ่งท ำ
ใหส้ ำนกังำนต่ำงๆลดกำรใชง้ำนเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครือ่งพิมพ ์
 
รำยไดจ้ำกธุรกจิรบัเหมำวศิวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรตำ่งๆ 

ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรำยไดจ้ำกรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบั
โครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ เท่ำกับ 191.22 ลำ้นบำท 82.04 ลำ้นบำท 241.31 ลำ้นบำท และ 302.29 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 35.21 รอ้ยละ 19.30 รอ้ยละ 31.13 และรอ้ยละ 30.59 ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั 

ในปี 2561 รำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ปรบัตัว
ลดลงเป็นจ ำนวน 109.18 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ยละ 57.10 โดยมีสำเหตุหลกัจำกโครงกำรระบบเทคโนโลยี
ภำยในอำคำรจ ำนวน 3 โครงกำร ที่เป็นงำนต่อเนื่องมำจำกปี 2560 และส่งมอบงำนเสรจ็สิน้ปี 2561 ไดร้บัรูร้ำยไดส่้วนใหญ่ไป
แลว้ในปี 2560 จ ำนวน 176.39 ลำ้นบำท และรบัรูร้ำยไดปี้ 2561 จ ำนวน 29.97 ลำ้นบำท ท ำใหร้ำยได้จำกทั้ง 3 โครงกำร
ดงักล่ำวลดลงจ ำนวน 146.42 ลำ้นบำท 

ในปี 2562 รำยไดจ้ำกธุรกิจรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ปรบัตัว
เพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 159.27 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 194.14 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรรบัรูร้ำยได้ที่
เพิ่มขึน้จำกโครงกำรพิพิธภัณฑ์ และโครงกำรก่อสรำ้งระบบกำรจัดกำรขยะเพื่อผลิตเป็นเชือ้เพลิงและปุ๋ ยอินทรีย ์ซึ่งเป็น
โครงกำรต่อเนื่องมำจำกปีก่อน และสำมำรถรบัรูร้ำยไดเ้พิ่มขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 138.76 ลำ้นบำท นอกจำกนีย้งัมีโครงกำร
ระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำร และโครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรที่เริ่มในปี 2562 จ ำนวน 81.65 ลำ้นบำท  



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 207 

ในปี 2563 รำยไดจ้ำกธุรกิจรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ปรบัตัว
เพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 60.98 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 25.27 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้
โครงกำรระบบโทรมำตร 3 โครงกำร ซึ่งเป็นโครงกำรที่บรษิัทย่อยไดร้บัในปี 2563 จ ำนวน 118.16 ลำ้นบำทและในงวดดงักลำ่ว
ยงัมีกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกโครงกำรก่อสรำ้งระบบกำรจดักำรขยะเพื่อผลิตเป็นเชือ้เพลิงและปุ๋ ยอินทรียซ์ึ่งเป็นโครงกำรต่อเนื่องจำก
ในปี 2562 เพิ่มขึน้จ ำนวน 52.10 ลำ้นบำท ในขณะเดียวกันในปี 2563 รำยไดจ้ำกระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภัณฑ ์และ
โครงกำรเทคโนโลยีภำยในอำคำรมีกำรปรบัตัวลดลงจ ำนวน 76.14 ลำ้นบำท และ 33.10 ลำ้นบำทตำมล ำดับ เนื่องจำกทั้ง
โครงกำรดงักล่ำวไดร้บัรูร้ำยไดส่้วนใหญ่ไปแลว้ในปี 2562 

 
รำยไดอ้ื่น 
ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัท มีรำยไดอ้ื่นจ ำนวน 5.87  ลำ้นบำท 2.82 ลำ้นบำท 2.04 ลำ้นบำท และ 1.89 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 1.08  รอ้ยละ 0.66 รอ้ยละ 0.26  และรอ้ยละ 0.19 ของรำยไดร้วมตำมล ำดับ 
โดยรำยไดอ้ื่นของบรษิัทและบริษัทย่อยประกอบดว้ยก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลบั ค่ำสนบัสนุนกำรตลำดและส่วนลดรบัยอด
ซือ้ และก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นและรำยไดอ้ืน่ๆ เป็นตน้ 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

รายได้อ่ืน 
 ปี 2560   ปี 2561   ปี 2562  ปี 2563 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

ก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลบั 2.45 41.79 0.97 34.33 0.65 31.80 0.36 18.96 

รำยไดเ้งินประกนั (ผิดสญัญำ) 0.05 0.92 - 0.00 - 0.00 - 0.00 

รำยไดค้่ำปรบั - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 

รำยไดอ่ื้น 1.11 18.83 0.31 11.16 0.15 7.59 0.50 26.30 

ค่ำส่วนลดรบัยอดซือ้ 1.06 18.08 1.26 44.73 - - - 0.00 

ดอกเบีย้ 0.30 5.07 0.11 3.94 0.27 13.29 0.19 10.26 

ก ำไร(ขำดทนุ)จำกอตัรำแลกเปลี่ยน 0.43 7.28 - 0.00 0.18 8.91 0.51 26.95 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ิน 0.47 8.02 0.16 5.84 0.78 38.41 0.23 12.38 

ส ำรองจำกกำรป้องกนัควำมเสี่ยงกระแสเงิน
สด 

- - - - - - 0.01 5.15 

ก ำไรขำดทนุจำกกำรป้องกนัควำมเสี่ยง - - - - - - - - 

รวมรายได้อ่ืน 5.87 100.00 2.82 100.00 2.04 100.00 1.89 100.00 

 
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยไดอ้ื่นลดลง 3.05 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอัตรำกำรลดลงรอ้ยละ 51.96 จำกปี 

2560 โดยในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลับเป็นจ ำนวน 0.97 ลำ้นบำท ดอกเบีย้รบัจ ำนวน 
0.11 ลำ้นบำท บรษิัทมีค่ำส่วนลดรบัยอดซือ้เป็นจ ำนวน 1.26 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นเงินสนบัสนนุจำกบรษิัทผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้ส ำหรบั
กำรสั่งซือ้สินคำ้ไดต้ำมเป้ำที่ก ำหนดไว ้และรำยไดอ้ื่นจ ำนวน 0.31 ลำ้นบำท 

ในปี 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรำยไดอ้ื่นลดลง 0.78 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำลดลงรอ้ยละ 27.66 จำกปี 2561 
เนื่องจำกบริษัทและบริษัทย่อยมีรำยไดอ้ื่นจำกค่ำส่วนลดรบัยอดซือ้ ลดลงจ ำนวน 1.26 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ย
ละ 100.00 เนื่องจำกไดร้บักำรจดัประเภทใหม่ในปี 2562 และปี 2563 โดยปรบัจำกรำยไดอ้ื่น ไปเป็นกำรหกัลดในตน้ทุนขำย
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และบรกิำร นอกจำกนีใ้นปี 2562 มีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นเพิม่ขึน้ 0.62 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
387.50 จำกปี 2561  

ในปี 2563 บรษิัทและบริษัทย่อยมีรำยไดอ้ื่นลดลง 0.15 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ยละ 7.34  จำกปี 
2562 เนื่องจำกในปี 2563 บรษิัทและบริษัทย่อยมีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นลดลงจ ำนวน 0.55 ลำ้นบำท คิดเป็นอัตรำ
ลดลงรอ้ยละ 70.51 และรำยไดด้อกเบีย้จ ำนวน 0.19 ลำ้นบำท 
 
ตน้ทนุขำยและบรกิำร และก ำไรขัน้ตน้ 

ก าไรข้ันต้น 
(ตามงบการเงินรวม) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ก าไร
ข้ันต้น 
(ล้าน
บาท) 

อัตรา
ก าไร
ข้ันต้น 

(ร้อยละ) 

ก าไร
ข้ันต้น 
(ล้าน
บาท) 

อัตรา
ก าไร
ข้ันต้น 

(ร้อยละ) 

ก าไร
ข้ันต้น 
(ล้าน
บาท) 

อัตรา
ก าไร
ข้ันต้น 

(ร้อยละ) 

ก าไร
ข้ันต้น 
(ล้าน
บาท) 

อัตรา
ก าไร
ข้ันต้น 

(ร้อยละ) 

ธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรระบบ
บริหำรจดักำรเอกสำร 

49.52 54.01 16.09 21.63 60.74 26.07 129.54 33.64 

ธุรกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้ริกำร
ดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์
และสนิคำ้เทคโนโลยีอ่ืนๆ 

71.62 28.15 67.58 25.42 61.89 20.71 53.80 18.00 

ธุรกิจรบัเหมำวิศวกรรมดำ้น
เทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของ
หนว่ยงำนรำชกำรต่ำงๆ 

78.65 41.13 31.65 38.58 60.25 24.97 72.40 23.95 

รวมก าไรข้ันต้น 199.78 37.18 115.32 27.31 182.88 23.66 255.74 25.93 

*ก ำไรขัน้ตน้ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นก ำไรขัน้ตน้ที่น  ำกำรซือ้ / ขำยสินคำ้และกำรใหบ้ริกำรระหว่ำงบริษทัและบริษัทย่อยออกแลว้ 

 
ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขำยและบริกำรรวม 337.48 ล้ำนบำท 

306.99 ลำ้นบำท 590.14 ลำ้นบำท และ 730.55 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 62.82 รอ้ยละ 72.69 รอ้ยละ 
76.34 และรอ้ยละ 74.07 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรตำมล ำดบั ส่งผลใหใ้นปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มี
อตัรำก ำไรขั้นตน้ รอ้ยละ 37.18 รอ้ยละ 27.3 รอ้ยละ 23.66 และรอ้ยละ 25.93 ตำมล ำดับ โดยในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
และปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกธุรกิจจ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรเท่ำกบัรอ้ย
ละ 54.01 รอ้ยละ 21.63 รอ้ยละ 26.07 และรอ้ยละ 33.64 ตำมล ำดบั จำกธุรกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถ่ำย
เอกสำร เครื่องพิมพ์ และสินค้ำเทคโนโลยีอื่นๆเท่ำกับรอ้ยละ 28.15 รอ้ยละ 25.42 รอ้ยละ 20.71 และรอ้ยละ 18.00 
ตำมล ำดบั  และจำกธุรกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆเท่ำกับ
รอ้ยละ 41.13 รอ้ยละ 38.58 รอ้ยละ 24.97 และรอ้ยละ 23.95 ตำมล ำดบั  

ส ำหรบัตน้ทุนขำยและบริกำรรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบดว้ยสัดส่วนที่ส  ำคญัคือตน้ทุนสินคำ้ อุปกรณ์
และซอฟทแ์วร ์และตน้ทุนกำรว่ำจ้ำงผู้รบัเหมำ ซึ่งคิดเป็นอัตรำส่วนเฉล่ียในปี 2560 ถึงปี 2563 เท่ำกับรอ้ยละ 34.43 และ 
15.37 ตำมล ำดบั โดยกำรเปล่ียนแปลงที่ส  ำคญัของตน้ทนุขำยและบรกิำรรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อยมีดงันี ้

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีตน้ทุนขำยและบริกำรรวม 306.99 ลำ้นบำท ปรบัตัวลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 
30.49 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ยละ 9.03 โดยสำเหตุหลกัปี 2561 เกิดจำกกำรลดลงของตน้ทุนสินคำ้ อุปกรณ์
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และซอฟทแ์วรจ์ ำนวน 42.23 ลำ้นบำท และกำรลดลงของตน้ทุนกำรว่ำจำ้งผูร้บัเหมำจ ำนวน 20.13 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นไปตำม
กำรลดลงของรำยได ้

ในปี 2562 บริษัทและบรษิัทย่อยมีตน้ทุนขำยและบริกำรรวม 590.14 ลำ้นบำท ปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 
283.15 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 92.23 โดยสำเหตหุลกัของกำรเพิม่ขึน้ของตน้ทนุขำยและบรกิำรรวมในปี 
2562 เกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของตน้ทุนสินคำ้ อุปกรณ์และซอฟทแ์วรจ์ ำนวน 144.46 ลำ้นบำทและกำรเพิ่มขึน้ของตน้ทุนกำร
ว่ำจำ้งผูร้บัเหมำจ ำนวน 124.39 ลำ้นบำทซึ่งเป็นไปตำมกำรเพิ่มขึน้ของรำยได ้โดยเฉพำะกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกโครงกำร
ระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร จ ำนวน 5 โครงกำร ซึ่งเป็นโครงกำรใหม่ที่เริ่มในปี 2562 

ในปี 2563 บริษัทและบรษิัทย่อยมีตน้ทุนขำยและบริกำรรวม 730.55 ลำ้นบำท ปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกปี 2562 จ ำนวน 
140.41 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 23.79 โดยสำเหตหุลกัของกำรเพิ่มขึน้ของตน้ทนุขำยและบรกิำรรวมในปี 
2563 เกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของตน้ทุนสินคำ้ อุปกรณ์และซอฟทแ์วรจ์ ำนวน 124.14 ลำ้นบำทและกำรเพิ่มขึน้ของตน้ทุนกำร
ว่ำจ้ำงผู้รบัเหมำจ ำนวน 13.66 ล้ำนบำท เนื่องจำกใน ปี 2563 มีกำรรบัรูร้ำยไดเ้พิ่มขึน้จำกโครงกำรระบบบริหำรจัดกำร
เอกสำรที่เป็นโครงกำรต่อเนื่องจำกในปี 2562 

 
ส ำหรบัก ำไรขัน้ตน้ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีอตัรำรอ้ยละ 37.18 รอ้ยละ 27.3 รอ้ยละ 23.66 และ

รอ้ยละ 25.93 ตำมล ำดับ โดยในปี 2561 มีอัตรำก ำไรขั้นตน้ลดลงจำกปีก่อนหน้ำเนื่องจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำร
จ ำหน่ำยซอฟทแ์วรร์ะบบบรหิำรจดักำรเอกสำรที่ลดลงจำกปี 2560 ซึ่งมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ท่ีสงู 

ในปี 2562 มีอตัรำก ำไรขั้นตน้ลดลงจำกปี 2561 เนื่องจำกงำนโครงกำรระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำรงำนหนึ่ง ซึ่ง
มิไดเ้ป็นโครงกำรที่ใชเ้ทคโนโลยีนวตักรรม ท ำใหม้ีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ที่ค่อนขำ้งต ่ำรอ้ยละ 15.17  จึงท ำใหปี้ 2562 มีอตัรำก ำไร
ขัน้ตน้ท่ีลดลง  

ในปี 2563 มีอตัรำก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จำกปี 2562 เนื่องจำกธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร
มีอตัรำก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ รวมไปถึงกำรเพิ่มขึน้ของรำยไดโ้ครงกำรโทรมำตร 

 

ก ำไรขัน้ตน้และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจจ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร 

ในปี 2561 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจจ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำรของบริษัทและบริษัทย่อย
เท่ำกบัรอ้ยละ 21.63 ลดลงจำกปี 2560 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกในปี 2560 มีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยซอฟทแ์วรร์ะบบบรหิำร
จดักำรเอกสำรที่มีก ำไรขั้นตน้จ ำนวน 23.10 ลำ้นบำทคิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 94.67 ท ำใหใ้นปี 2560 มีอตัรำก ำไรที่
ค่อนขำ้งสงู เนื่องจำกเป็นกำรจ ำหน่ำยซอฟทแ์วรร์ะบบบรหิำรจดักำรเอกสำรระบบหนึ่งที่มีลกัษณะเหมือนกนัใหก้บัลกูคำ้กลุ่ม
หนึ่งจ ำนวน 10 Licenses จึงท ำใหส้ำมำรถบริหำรตน้ทุนในกำรจดัซือ้ซอฟทแ์วรส์ ำหรบักำรติดตัง้ทัง้หมด ท ำใหม้ีอตัรำก ำไร
ขัน้ตน้ของโครงกำรนีเ้ท่ำกบัรอ้ยละ 94.67 ซึ่งส่งผลใหก้ ำไรขัน้ตน้ของปี 2560 สงูกว่ำก ำไรขัน้ตน้ของปี 2561 

ในปี 2562 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจจ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำรของบรษิัทและบริษัทย่อย
เทำ่กบัรอ้ยละ 26.07 เพิม่ขึน้จำกปี 2561 สำเหตหุลกัมำจำกในปี 2562 บรษิัทมีก ำไรจำกโครงกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำร
เพิ่มเขำ้มำ 5 โครงกำร และมีก ำไรขั้นตน้รอ้ยละ 32.04 ซึ่งสูงกว่ำปี 2561 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมีขำดทุนขั้นตน้จำกโครงกำร
ใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรระบบงำน รอ้ยละ 7.65 เนื่องจำกมีโครงกำรหนึ่งเป็นโครงกำรท่ีอยู่ในระยะเริ่มตน้ ซึ่งตอ้งมีกำรปรบัปรุง
กระบวนกำรท ำงำน ท ำใหไ้ม่สำมำรถรบัรูร้ำยไดต้ำมเป้ำหมำย ในขณะที่ตน้ทนุค่ำเส่ือมรำคำอปุกรณแ์ละค่ำบุคลำกรค่อนขำ้ง
คงที่ ท ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้เฉล่ียของปี 2562 เป็นอตัรำรอ้ยละ 26.07 
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ในปี 2563 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจจ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำรของบริษัทและบริษัทย่อย
เท่ำกับรอ้ยละ 33.64 เพิ่มขึน้จำกในปี 2562 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรทบทวนประมำณกำรตน้ทุนของโครงกำรระบบบรหิำร
จดักำรเอกสำรในปี 2563 ของลกูคำ้หน่วยงำนรำชกำรแห่งหน่ึง เนื่องจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณโ์คโรน่ำไวรสั (COVID-19)  
ท ำใหก้ำรจดัอบรมกำรใชซ้อฟทแ์วรก์่อนส่งมอบงำนมีกำรเปล่ียนแปลงไป จำกเดิมที่ตอ้งเดินทำงไปจดัอบรมใหแ้ก่หน่วยงำน
รำชกำรตำมสถำนท่ีต่ำงๆ เป็นกำรจดัอบรมแบบออนไลน ์ท ำใหส้ำมำรถลดค่ำใชจ้่ำยในดำ้นค่ำแรง ค่ำเดินทำง และค่ำใชจ้่ำย
ในกำรจัดอบรมได ้ท ำให้ก ำไรขั้นตน้มีกำรปรบัตัวเพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 34.00 เป็นรอ้ยละ 37.00 รวมไปถึงกำรรบัรูร้ำยไดท้ี่
เพิ่มขึน้ จำกปี 2562 จ ำนวน 146.74 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 307.63 ลำ้นบำท และในขณะเดียวกัน ธุรกิจให้บริกำรบริหำร
จดักำรระบบงำนมีก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 32.10 จำกกำรปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนในโครงกำรที่มีผลขำดทุนขัน้ตน้ในปี 2562 
ใหม้ีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

 

ก ำไรขัน้ตน้และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์ และสินคำ้
เทคโนโลยีอื่นๆ 

ในปี 2561 และปี 2562 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกจิใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครือ่งถำ่ยเอกสำร เครื่องพิมพ ์
และสินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆของบรษิัทเท่ำกบัรอ้ยละ 25.42 และ 20.71 ตำมล ำดบั ซึง่กำรลดลงของอตัรำก ำไรขัน้ตน้ดงักล่ำว มี
สำเหตหุลกัมำจำกกำรแขง่ขนัดำ้นรำคำที่รุนแรงมำกขึน้ส ำหรบัธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรดำ้นเครือ่งถ่ำยเอกสำร รวมไปถงึ
แนวโนม้ปรมิำณกำรใชง้ำนที่หน่วยงำนตำ่งๆลดกำรใชก้ระดำษในส ำนกังำนของลง ในขณะเดยีวกนัตน้ทนุคงที่ดำ้นทรพัยำกร
บคุคลและค่ำเส่ือมรำคำของเครื่องถ่ำยเอกสำรยงัคงเกดิขึน้เช่นเดิม 

ส ำหรบัปี 2563 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกจิใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์ และ
สินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆของบรษิัทเท่ำกบัรอ้ยละ 18.00 ลดลงจำกในปี 2562 โดยมีสำเหตหุลกัจำกธรุกิจใหบ้รกิำรดำ้นเครื่องถำ่ย
เอกสำรที่ไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณโ์คโรน่ำไวรสั (COVID-19) ซึง่ท ำใหส้ ำนกังำนต่ำงๆลดกำรใชง้ำนลง เนื่องจำก
พนกังำนตอ้งท ำงำนนอกสถำนท่ี และส ำนกังำนบำงส่วนตอ้งปิดตวัลง ในขณะที่ตน้ทนุคงที่ดำ้นค่ำเส่ือมรำคำยงัคงเกิดขึน้
ตำมเดิม  

 

ก ำไรขัน้ตน้และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหนว่ยงำนรำชกำรต่ำงๆ 

ในปี 2561 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหนว่ยงำนรำชกำรต่ำงๆ
ของบรษิัทย่อยเทำ่กบัรอ้ยละ 38.58 ลดลงจำกปี 2560 โดยสำเหตหุลกัมำจำกบรษิัทมีรำยไดจ้ำกโครงกำรทอ้งฟ้ำจ ำลองและ
พิพธิภณัฑท์ี่เกิดขึน้ในปี 2561 จ ำนวน 2 โครงกำรที่มกี  ำไรขัน้ตน้จ ำนวน 48.47 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เฉล่ียรอ้ยละ 
31.16 ซึ่งนอ้ยกวำ่ก ำไรขัน้ตน้เฉล่ียของปี 2560 ซึง่เทำ่กบัรอ้ยละ 41.13 ในขณะท่ีมีโครงกำรระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำร 
จ ำนวน 2 โครงกำร ซึ่งเป็นโครงกำรที่ต่อเนื่องและรบัรูร้ำยไดส่้วนใหญ่แลว้ในปี 2560 จ ำนวน 176.39 ลำ้นบำท และเหลือมำ
รบัรูร้ำยไดใ้นปี 2561 จ ำนวน 48.47 ลำ้นบำท เป็นโครงกำรที่มีก ำไรขัน้ตน้สงูเทำ่กบัรอ้ยละ 51.03 และ 56.35 ตำมล ำดบั ท ำ
ใหก้ ำไรขัน้ตน้ในปี 2561 จึงลดลงจำกปีก่อนหนำ้ 

ในปี 2562 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหนว่ยงำนรำชกำรต่ำงๆ
ของบรษิัทย่อยเทำ่กบัรอ้ยละ 24.97 ลดลงจำกปี 2561  โดยมสีำเหตหุลกัมำจำกโครงกำรเทคโนโลยีภำยในอำคำรโครงกำร
หน่ึง มลูค่ำ 22.10 ลำ้นบำท ซึ่งมิไดเ้ป็นโครงกำรที่ใชเ้ทคโนโลยีนวตักรรม ท ำใหม้ีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ท่ีรอ้ยละ 15.17  และ
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โครงกำรระบบทอ้งฟำ้จ ำลองและพิพิธภณัฑโ์ครงกำรหนึง่ ที่มีรำยไดใ้นปี 2562 จ ำนวน 108.86 ลำ้นบำท มกีำรปรบัประมำณ
กำรตน้ทนุเพิม่ขึน้โดยเฉพำะในคำ่แรง ท ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้ในธรุกิจระบบทอ้งฟำ้จ ำลองและพพิธิภณัฑเ์ท่ำกบัรอ้ยละ 28.21 
ลดลงจำกในปี 2561 ซึ่งเท่ำกบัรอ้ยละ 32.50 ท ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้เฉล่ียของปี 2562 ปรบัตวัลดลง 

ส ำหรบัปี 2563 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกจิรบัเหมำวศิวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำร
ต่ำงๆของบรษิัทย่อยเท่ำกบัรอ้ยละ 23.95 ปรบัตวัลดลงจำกปี 2562 เนื่องจำกในปี 2563 โครงกำรระบบทอ้งฟำ้จ ำลองและ
พิพิธภณัฑโ์ครงกำรหนึง่ที่เป็นโครงกำรต่อเนื่องและรบัรูร้ำยไดใ้นปี 2563 จ ำนวน 30.27 ลำ้นบำท มีกำรปรบัประมำณกำร
ตน้ทนุเพิม่ขึน้จำกค ำขอของผูว้ำ่จำ้งที่เป็นส่วนงำนเพิม่เตมิโดยมิไดเ้พิ่มรำยได ้ ท ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้ของโครงกำรดงักล่ำวใน
ปี 2563 ลดลงเหลืออตัรำรอ้ยละ 14.45 ท ำใหก้ ำไรขัน้ตน้โดยรวมของธุรกิจนีใ้นปี 2563 ลดลงจำกปีก่อน 

 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยและกำรบรหิำร 
 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 96.30 
ลำ้นบำท 97.19 ลำ้นบำท 102.90 ลำ้นบำท และ 104.15 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 17.73 รอ้ยละ 
22.86 รอ้ยละ 13.26 และรอ้ยละ 10.54 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั โดยแบ่งเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย และค่ำใชจ้่ำยในกำร
บรหิำรไดด้งันี ้

(หน่วย : ลำ้นบำท) 
 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 28.30 24.51 28.77 25.70 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 68.00 72.68 74.13 78.45 

รวม 96.30 97.19 102.90 104.15 

 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำย 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยส่วนใหญ่ของบรษิัทและบรษิทัย่อยประกอบดว้ย เงินเดือนพนกังำน ค่ำนำยหนำ้ ค่ำโฆษณำและ
ส่งเสรมิกำรขำย และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ เป็นตน้ โดยในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของบริษัทและ
บรษิัทย่อยเท่ำกับ 28.30 ลำ้นบำท 24.51 ลำ้นบำท 28.77 ลำ้นบำท และ 25.70 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 5.21 รอ้ยละ 5.77 รอ้ยละ 3.71 และรอ้ยละ 2.60 ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั 

ในปี 2561 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของบริษัทและบริษัทย่อยปรบัตวัลดลง 3.79 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรลดลง
รอ้ยละ 13.39 จำกในปี 2560 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรปรบัตวัลดลงเนื่องจำกในปี 2560 ไดม้ีกำรรวมค่ำใชจ้่ำยค่ำนำยหนำ้
ของช่ำงบรกิำร จ ำนวน 6.14 ลำ้นบำทเขำ้ในค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย ซึ่งในปี 2561 ค่ำใชจ้่ำยส่วนนีไ้ดถู้กจดัประเภทใหม่และถูก
รวมเขำ้ในตน้ทนุขำย ท ำใหค้่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของปี 2561 ลดลง 

ในปี 2562 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของบรษิัทและบรษิทัย่อยปรบัตวัเพิ่มขึน้ 4.26 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 17.38 จำกในปี 2561 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกมีกำรเพิ่มบุคลำกรในแผนกพัฒนำซอฟทแ์วร ์(ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจและ
กำรตลำด) เขำ้มำในปี 2562 ท ำใหม้ีค่ำใชจ้่ำยเพิ่มขึน้จ ำนวน 4.12 ลำ้นบำท ท ำใหค้่ำใชจ้่ำยในกำรขำยเพิ่มขึน้จำกปีก่อนหนำ้ 

ส ำหรบัปี 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของบริษัทและบริษัทย่อยปรบัตัวลดลง 3.07 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอัตรำกำร
ลดลงรอ้ยละ 10.67 จำกในปี 2562 เนื่องจำกมีกำรน ำบุคคลำกรจำกแผนกพฒันำซอฟทแ์วร ์ไปท ำงำนใหก้ับลกูคำ้โครงกำร
ระบบบริหำรจดักำรเอกสำร ท ำใหค้่ำใชจ้่ำยเงินเดือนจ ำนวน 4.43 ลำ้นบำทของบุคลำกรดงักล่ำวถกูปันส่วนเขำ้ไปเป็นตน้ทุน
ขำยของโครงกำร ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของปี 2563 จึงปรบัตวัลดลงจำกปีก่อนหนำ้ 
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ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรส่วนใหญ่ของบริษัทและบรษิัทย่อยประกอบดว้ย เงินเดือนและสวสัดิกำรพนกังำน ค่ำเส่ือม

รำคำ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำสอบบญัชี และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ เป็นตน้ โดยในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ค่ำใชจ้่ำยใน
กำรบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ำกับ 68.00 ล้ำนบำท 72.68 ล้ำนบำท 74.13 ล้ำนบำท และ 78.45 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 12.52 รอ้ยละ 17.10 รอ้ยละ 9.55 และรอ้ยละ 7.94 ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั 

ในปี 2561 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยปรบัตัวเพิ่มขึน้ 4.68 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำร
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.88 จำกปี 2560 เนื่องจำกบริษัทย่อยมีค่ำใชจ้่ำยค่ำปรบัจำกกรมศุลกำกรจำกกำรน ำเขำ้เครื่องฉำยภำพดำว
ส ำหรบังำนโครงกำรของบรษิัทย่อยจ ำนวน 3.07 ลำ้นบำท และกำรจำ้งที่ปรกึษำส ำหรบัระบบกำรขำยสินคำ้หนำ้รำ้น (Point of 
Sale หรือ POS) จ ำนวน 0.48 ล้ำนบำท  เนื่องจำกบริษัทท ำกำรขยำยไปยังธุรกิจใหม่จึงจ ำเป็นต้องว่ำจ้ำงที่ปรึกษำที่มี
ประสบกำรณด์ำ้นธุรกิจดงักล่ำว ท ำใหค้่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

ในปี 2562 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยปรบัตัวเพิ่มขึน้ 1.45 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำร
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.00 จำกปี 2561 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรจำ้งที่ปรกึษำส ำหรบัระบบกำรขำยสินคำ้หนำ้รำ้น (POS) ซึ่งเป็น
สญัญำต่อเนื่องมำจำกปี 2561 จ ำนวน 0.96 ลำ้นบำท นอกจำกนีย้ังมีกำรตดัหนีส้งสัยจะสูญเพิ่มขึน้ในปีจ ำนวน 0.80 ลำ้น
บำท จำกกำรท่ีมีลกูหนีร้ำยหนึ่งท ำกำรเชำ่เครือ่งถ่ำยเอกสำรและไม่จ่ำยช ำระเงินจ ำนวน 0.60 ลำ้นบำท และลกูหนีร้ำยอื่นๆอีก 
0.20 ลำ้นบำท 

ส ำหรบัปี 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรของบรษิัทและบรษิัทยอ่ยปรบัตวัเพิม่ขึน้ 4.33 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำร
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.84 จำกปี 2562 โดยมีสำเหตุหลักจำกกลบัรำยกำรหนีส้งสยัจะสญูจำกลกูคำ้รำยหนึ่งซึ่งบริษัทไดท้ ำกำรตั้ง
หนีส้งสยัจะสญูไวจ้ ำนวน 3.32 ลำ้นบำท ตัง้แต่ปี 2560 โดยในปี 2563 บริษัทไดท้ ำกำรยกเลิกสญัญำโครงกำรพฒันำระบบ
บรหิำรจดักำรเอกสำร ท ำใหม้ีกำรกลบัรำยกำรหนีส้งสยัจะสญูจ ำนวนดงักล่ำว นอกจำกนีบ้ริษัทย่อยมีค่ำใชจ้่ำยบุคคลำกรที่
เพิ่มขึน้จำกฝ่ำยกำรเงินดำ้นจ่ำยและฝ่ำยประสำนงำนโครงกำรจ ำนวน 2.72 ลำ้นบำทและมีกำรว่ำจำ้งบุคลำกรต ำแหน่ง
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยเขำ้มำใหม่ จึงท ำใหปี้ 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรมีกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ 4.32 ลำ้นบำท 
 
ค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงิน 

ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิประกอบดว้ย ดอกเบีย้จำกเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน และดอกเบีย้จำกกำรท ำสญัญำเช่ำทำง
กำรเงินของเครื่องถ่ำยเอกสำรและยำนพำหนะ ทัง้นี ้ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทย่อยเท่ำกับ 11.01 ลำ้นบำท 9.14 ลำ้นบำท 12.73 ลำ้นบำทและ 11.96 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือ คิดเป็น
อตัรำส่วนต่อรำยไดร้วมเท่ำกับรอ้ยละ 2.03 รอ้ยละ 2.15 รอ้ยละ 1.64 และรอ้ยละ 1.21  ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 บริษัทมี
กำรกูย้ืมเพิ่มขึน้เนื่องจำกบริษัทตอ้งกำรเงินทุนหมนุเวียนเพื่อใชเ้ป็นสินเชื่อโครงกำร (Project finance) เพื่อรองรบักำรขยำย
ธุรกิจรบัเหมำเทคโนโลยีวิศวกรรมส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ท ำใหค้่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินเพิ่มขึน้จำกปี 2561 
และส ำหรบัปี 2563 มีค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินที่ลดลงเนื่องจำกอตัรำดอกเบีย้ที่ลดลงตำมกำรปรบัลดอตัรำดอกเบีย้ตำมนโยบำย
ของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
 
ภำษีเงินได ้

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ส ำหรบัปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 จ ำนวน 17.27 ลำ้นบำท -
1.57 ลำ้นบำท 13.02  ลำ้นบำทและ 27.31 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ โดยในปี 2561 บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดต้ิดลบจ ำนวน 
1.57 ลำ้นบำทเนื่องจำกบริษัทมีกำรปรบัปรุงรำยกำรสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตัดบัญชีที่เกิดจำกกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
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สินทรพัยท์ี่เกิดขึน้ก่อนควบรวมกิจกำรจ ำนวน 4.22 ลำ้นบำทท ำใหส้ทุธิกบัค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงินไดจ้ ำนวน 2.65 ลำ้นบำท จึงเหลือ
เป็นภำษีเงินสทุธิไดส้ ำหรบัปี -1.57 ลำ้นบำท  
 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนและอตัรำก ำไรสทุธิ  

บรษิัทและบริษัทย่อยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 จ ำนวน 103.47 ลำ้นบำท 
18.13 ลำ้นบำท 79.98 ลำ้นบำท และ 151.59 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเท่ำกับรอ้ยละ 
19.26 รอ้ยละ 4.29 รอ้ยละ 10.35 และรอ้ยละ 15.37 ตำมล ำดบั 

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 18.13 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนเท่ำกับรอ้ยละ 4.29 ซึ่งปรบัตวัลดลงจำกในปี 2560 ในอตัรำรอ้ยละ 82.48 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรปรบัตวัลดลง 
ของอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆ 
เนื่องจำก ในปี 2561 สภำวะกำรแข่งขนัของอตุสำหกรรมเครือ่งพิมพป์รบัตวัสงูขึน้ ท ำใหย้อดจ ำหน่ำยเครื่องพิมพท์ี่บรษิัทไดร้บั
กำรแต่งตัง้เป็นผูจ้  ำหน่ำยรำยเดียวนั้นได้ปรบัตัวลดลง ส่งผลใหอ้ตัรำก ำไรขั้นตน้ปรบัตวัลดลง รวมไปถึงกำรลดลงของก ำไร
ขัน้ตน้ธุรกิจระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภัณฑ ์และในปี 2561 นอกจำกนีค้่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำรมีกำรปรบัตัว
เพิม่ขึน้จำกปี 2560  

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 79.98 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนเท่ำกบัรอ้ยละ 10.35 ซึ่งปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกในปี 2561 ในอตัรำรอ้ยละ 341.15 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรปรบัตวั
เพิ่มขึน้ของอตัรำก ำไรขั้นตน้ของธุรกิจจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรระบบบริหำรจัดกำรเอกสำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ เนื่องจำกไดร้บังำน
โครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรเพิ่มขึน้จำกลกูคำ้หน่วยงำนรำชกำรแห่งหน่ึง จ ำนวน 5 โครงกำร 

ส ำหรบัปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 151.59 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำนเท่ำกับรอ้ยละ 15.37 ซึ่งปรบัตัวเพิ่มขึน้จำกปี 2562 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรปรบัตัวเพิ่มขึน้ของก ำไรขัน้ตน้
ของธุรกิจจ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรระบบบริหำรจัดกำรเอกสำร เนื่องจำกในปี 2562 บรษิัทมีขำดทุนขั้นตน้จำกธุรกิจใหบ้รกิำร
ระบบบริหำรจัดกำรระบบงำน ซึ่งเกิดจำกกำรขำดทุนในระยะเริ่มโครงกำร ส ำหรบัปี 2563 ไดม้ีกำรปรบัปรุงกระบวนกำร
ท ำงำนในโครงกำรท่ีมีผลขำดทนุขัน้ตน้ในปี 2562 ใหม้ีประสิทธิภำพมำกขึน้จึงท ำใหเ้กิดก ำไรขัน้ตน้ท่ีเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญั  

ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ก ำไรสทุธิของบรษิัทและบริษัทย่อยมีมลูค่ำเท่ำกับ 81.07 ลำ้นบำท 13.37 
ลำ้นบำท 56.27 ลำ้นบำท และ 114.20 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิรอ้ยละ 14.93 รอ้ยละ 3.15 รอ้ยละ 
7.26 และรอ้ยละ  11.56 ตำมล ำดบั 

ก ำไรสทุธิของบรษิัทและบริษัทย่อยในปี 2561 ปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบกับก ำไรสุทธิในปี 2560 ซึ่งสอดคลอ้งกับกำร
ปรบัตวัลดลงของก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ซึ่งมีสำเหตหุลกัจำกกำรปรบัตวัลดลงของอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย 
และใหบ้ริกำรดำ้นเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆ และจำกกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ของค่ำใชจ้่ำยในกำร
ขำยและกำรบรหิำรของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

ก ำไรสทุธิของบรษิัทและบริษัทย่อยในปี 2562 ปรบัตวัเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัก ำไรสทุธิในปี 2561 ซึ่งสอดคลอ้งกับกำร
ปรบัตัวเพิ่มขึน้ของก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ซึ่งมีสำเหตุหลกัจำกกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ของอตัรำก ำไรขั้นตน้ของธุรกิจจ ำหน่ำย 
และใหบ้รกิำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร 
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ก ำไรสทุธิของบรษิัทและบริษัทย่อยในปี 2563 ปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกช่วงเวลำเดียวกันในปี 2562 ซึ่งสอดคลอ้งกับกำร
ปรบัตวัเพิ่มขึน้ของก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ซึ่งมีสำเหตหุลกัจำกกำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ของอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจระบบบรหิำร
จดักำรเอกสำรและอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจใหบ้รกิำรและรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยีส ำหรบัโครงกำรต่ำงๆ  
 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับรอ้ยละ 38.61 รอ้ยละ 6.05 รอ้ยละ 
24.13 และรอ้ยละ 38.43 ตำมล ำดบั โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกับ 237.19 ลำ้นบำท 205.10 ลำ้นบำท 
261.38 ลำ้นบำท และ  332.98 ลำ้นบำทตำมล ำดบั อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในปี 2561 ลดลงจำกในปี 2560 เนื่องจำกอตัรำ
ก ำไรขัน้ตน้ปรบัตวัลดลง ในขณะที่ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ ส่งผลใหก้ ำไรสทุธิในปี 2561 ลดลง ส่วน
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในปี 2562 เพิ่มขึน้จำกในปี 2561 เนื่องจำกอตัรำก ำไรขัน้ตน้ปรบัตวัเพิ่มขึน้ ส่งผลใหก้ ำไรสทุธิในปี 
2562 เพิ่มขึน้ 

ทัง้นีบ้รษิัทมีกำรจำ่ยเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้โดยคิดเป็นอตัรำกำรจำ่ยเงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 ปี 
2561 ปี 2562 และปี 2563 เทำ่กบัรอ้ยละ 45.76 รอ้ยละ 336.55 รอ้ยละ 0.00 และรอ้ยละ 54.64 ตำมล ำดบั ทัง้นีบ้รษิัทมี
นโยบำยในกำรจำ่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในส่วนท่ี 2.3 ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้ 

 
ฐานะทางการเงนิ 
สินทรพัย ์
 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีสินทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เป็นมลูคำ่ 501.82 ลำ้นบำท 
464.68 ลำ้นบำท 673.51 ลำ้นบำท และ 773.81 ลำ้นบำทตำมล ำดบั ทัง้นีสิ้นทรพัยข์องบรษิัทมีรำยละเอยีดดงัต่อไปนี ้

สินทรพัยห์มนุเวียน ณ สิน้ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีมลูค่ำเท่ำกบั 209.22 ลำ้นบำท 164.13 ลำ้นบำท 
347.00 ลำ้นบำท และ 468.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 41.69 รอ้ยละ 35.32 รอ้ยละ 51.52 และรอ้ย
ละ 60.48 ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั ซึง่สินทรพัยห์มนุเวียนส่วนใหญ่ของบรษิัทและบรษิัทยอ่ยประกอบดว้ยลกูหนีก้ำรคำ้
และลกูหนีอ้ื่น รำยไดท้ี่ยงัไม่เรียกช ำระและสินคำ้คงเหลือเป็นหลกั ซึ่งเป็นไปตำมลกัษณะของธุรกิจหลกัของบรษิัทและบรษิัท
ย่อย  

ในขณะท่ีสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนของบรษิัทและบรษิัทย่อยส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ยที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์ บรษิัท
และบรษิัทย่อยมีสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน ณ สิน้ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกบั 292.60 ลำ้นบำท 300.55 ลำ้น
บำท 326.51 ลำ้นบำท และ 305.80 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 58.31 รอ้ยละ 64.68 รอ้ยละ 48.48 และรอ้ยละ 
39.52 ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั 
 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 ณ สิน้ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563  บรษิัทและบรษิทัย่อยมีรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
จ ำนวน 36.95 ลำ้นบำท 3.48 ลำ้นบำท 23.91 ลำ้นบำท และ 10.26 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรพัยร์วม
เท่ำกบัรอ้ยละ 7.36 รอ้ยละ 0.75 รอ้ยละ 3.55 และรอ้ยละ 1.33 ตำมล ำดบั 
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ลกูหนีก้ำรคำ้ ลกูหนีอ้ื่นและค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
ณ สิน้ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563  บริษัทและบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นสทุธิจ ำนวน 76.00 

ลำ้นบำท 88.72 ลำ้นบำท 125.50 ลำ้นบำท และ 182.19 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 
บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉล่ียเท่ำกับ 57.62 วนั 72.21 วนั 51.42 วนั และ 56.92 วนั ตำมล ำดบั บริษัทมี
นโยบำยพิจำรณำเงื่อนไขกำรช ำระเงินใหแ้ก่ลกูคำ้โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรที่ผ่ำนมำ ยอดกำรสั่งซือ้ และประวตัิกำร
ช ำระเงินในอดีต โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระเงินเฉล่ียประมำณ 30 วนัแก่ลกูคำ้จำกหน่วยงำนเอกชนและ เงื่อนไขกำรช ำระเงินเฉล่ีย
ประมำณ 60 วนัแก่หน่วยงำนรำชกำร 

ในปี 2561 บรษิัทและบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นสทุธิจ ำนวน 88.72 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2560 เป็น
จ ำนวน 12.72 ลำ้นบำทหรอืคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 16.74 โดยมีสำเหตมุำจำกในสิน้ปี 2561 บรษิัทมีกำรส่งมอบงำน
และออกใบแจง้หนีต้ำมงวดกำรเก็บช ำระเงินลกูหนีโ้ครงกำรระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑจ์ ำนวน 2 โครงกำร มลูค่ำรวม 
21.33 ลำ้นบำท ท ำใหล้กูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จำกปี 2560 

ในปี 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ืน่สทุธิจ ำนวน 125.50 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2561 เป็น
จ ำนวน 36.78 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 41.46 โดยมีสำเหตมุำจำกในสิน้ปี 2562 บรษิัทย่อยมีกำรส่งมอบงำน
และออกใบแจง้หนีต้ำมงวดกำรเก็บช ำระเงนิจำกลกูหนีโ้ครงกำรระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑจ์ ำนวน 40.34 ลำ้นบำทท ำ
ใหล้กูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จำกปีก่อน 

ในปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นสทุธิจ ำนวน 182.19 ลำ้นบำทเพิ่มขึน้จำกปี 2562 เป็น
จ ำนวน 56.69 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 45.17 โดยมีสำเหตมุำจำกในช่วงสิน้ปี 2563 บริษัทมีกำรส่งมอบงำน
และออกใบแจง้หนีต้ำมงวดกำรเก็บช ำระเงนิจำกลกูหนีห้น่วยงำนรำชกำรแห่งหนึ่งโครงกำรระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร จ ำนวน 
65 ลำ้นบำท ท ำใหล้กูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จำกปีก่อน 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

ระยะเวลาค้างช าระ 
(งบการเงินรวม)  

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ : 26.79 35.25 49.09 55.34 90.76 72.32 84.63 46.45 

คำ้งช ำระเกินก ำหนด 
ไม่เกิน 3 เดือน 23.83 31.35 14.67 16.53 15.12 12.05 75.76 41.59 
มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 2.37 3.12 2.10 2.36 0.41 0.33 0.12 0.06 
มำกกว่ำ 6 เดือน ถงึ 12 เดือน 0.56 0.74 0.70 0.78 0.76 0.61 - - 
มำกกว่ำ 12 เดือนขึน้ไป 2.50 3.29 2.25 2.54 2.37 1.89 0.10 0.06 
รวมลกูหนีก้ำรคำ้ 56.05 73.75 68.80 77.55 109.43 87.19 160.61 88.16 
หกั ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (2.02) -2.65 (2.48) -2.80 (2.98) -2.37 (0.19) -0.10 
รวมลกูหนีก้ำรคำ้ - สทุธิ 54.03 71.10 66.32 74.76 106.45 84.82 160.42 88.05 
รำยไดค้ำ้งรบั 
ไม่เกิน 3 เดือน 15.79 20.77 16.83 18.97 16.40 13.07 20.80 11.42 
มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 5.54 7.29 4.70 5.30 0.31 0.25 0.09 0.05 
มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.23 0.12 
มำกกว่ำ12 เดือนขึน้ไป 0.39 0.51 0.59 0.66 1.72 1.37 - - 
รวมรำยไดค้ำ้งรบั 21.73 28.59 22.13 24.95 18.44 14.70 21.12 11.59 
หกั ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู - 0.00 (0.20) -0.22 (0.94) -0.75 (0.08) -0.05 
รวมรำยไดค้ำ้งรบั - สทุธิ 21.73 28.59 21.94 24.72 17.50 13.95 21.04 11.55 
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ระยะเวลาค้างช าระ 
(งบการเงินรวม)  

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
รวมลกูหนีก้ำรคำ้อื่นๆ 0.24 0.31 0.46 0.52 1.55 1.23 0.73 0.40 

รวมลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 76.00 100.00 88.72 100.00 125.50 100.00 182.19 100.00 

  
 จำกตำรำงแสดงอำยลุกูหนีก้ำรคำ้ ลกูหนีก้ำรคำ้ส่วนใหญ่ของบรษิัทจดัอยู่ในกลุ่มที่ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ และกลุ่มที่เกิน
ก ำหนดช ำระแลว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 โดยคิดเป็นสดัส่วนต่อลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนี ้
อื่น – สทุธิในอตัรำรอ้ยละ 97.78 รอ้ยละ 98.50 รอ้ยละ 98.02 และรอ้ยละ 99.57 ตำมล ำดบั  
 บริษัทบนัทึกค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยประมำณกำรหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้จำกกำรเรียกเก็บเงินจำกลูกหนีท้ี่ไม่ไดช้ ำระ
ตำมเงื่อนไขกำรช ำระเงนิ ทัง้นีใ้นกำรประมำณกำรบรษิัทค ำนึงถึงประสบกำรณก์ำรเก็บเงินในอดีตและวิเครำะหอ์ำยหุนี ้โดยใน
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีลกูหนีก้ำรคำ้กลุ่มที่เกินก ำหนดช ำระมำกกว่ำ 6 เดือนในสดัส่วนรอ้ยละ 4.55 
รอ้ยละ 4.00 รอ้ยละ 3.88 และรอ้ยละ 0.18 ตำมล ำดบั  
 
นโยบำยกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของหน่วยงำนรำชกำรและเอกชน 
 บรษิัทประมำณกำรค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจำกประสบกำรณก์ำรเรียกเก็บหนีใ้นอดีต ประกอบกบักำรประเมินควำมเส่ียง
ของลูกหนีก้ำรคำ้ เพื่อใหบ้ัญชีลูกหนีก้ำรคำ้แสดงมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะไดร้บั บริษัทตั้งค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญตำมอัตรำ
ดงัต่อไปนี ้
ลูกหนีท้ัว้ไปเอกชน และราชการ 

ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (ร้อยละ) 
ระยะเวลา ลูกหนีเ้อกชน ลูกหนีร้าชการ 

ยงัไม่คำ้งช ำระ 0.24 0.27 
คำ้งช ำระ 1 – 3 เดือน 0.41 0.42 
คำ้งช ำระ 4 – 6 เดือน 3.91 1.72 
คำ้งช ำระ 7 – 9 เดือน 11.49 5.60 
คำ้งช ำระ 10 – 12 เดือน 19.20 13.85 
คำ้งช ำระเกนิ 12 เดือน 20.66 17.33 
ลกูหนีท้ี่อยู่ในขัน้ตอนตำมกฏหมำย 100.00 100.00 
เช็คคืน 100.00 100.00 

 
ลูกหนีต้ามสญัญาเช่าทางการเงนิ 
 ลกูหนีต้ำมสญัญำเชำ่กำรเงิน แสดงดว้ยจ ำนวนหนีค้งเหลือตำมสญัญำหกัดว้ยดอกผลที่ยงัไมถื่อเป็นรำยได ้ รำยได้
ค่ำบรกิำรท่ียงัไมถื่อเป็นรำยได ้ และค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บรษิัทตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส ำหรบัผลขำดทนุโดยประมำณที่
อำจเกิดขึน้จำกกำรเก็บเงินลกูหนีไ้ม่ไดท้ัง้จ ำนวนของสญัญำที่ยงัคำ้งช ำระ ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณก์ำรเก็บเงิน
และกำรวเิครำะหอ์ำยลุกูหนี ้บรษิัทตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตำมอตัรำดงัต่อไปนี ้
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ระยะเวลา ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (ร้อยละ) 
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1 
เกินก าหนดช าระ  
คำ้งช ำระ 1 งวด 1 
คำ้งช ำระ 2-3 งวด 2 
คำ้งช ำระ 4-6 งวด 20 
คำ้งช ำระ 7-12 งวด 50 
คำ้งช ำระเกินกว่ำ 12 งวด 100 

ทัง้นีบ้ริษัทจะหยดุรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้จำกลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ที่คำ้งช ำระดอกเบีย้หรือเงินตน้ตัง้แต่ 3 งวดขึน้ไป 
เวน้แต่มีขอ้บ่งชีว้่ำลกูหนีจ้ะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ดแ้ลว้ บรษิัทจะหยดุรบัรูร้ำยไดจ้ำกลกูหนีร้ำยนัน้ทนัที 
 
นโยบำยกำรก ำหนดเงื่อนไขกำรจำ่ยช ำระเงินแก่ลกูหนีก้ำรคำ้ 

ประเภทลูกหนีก้ารค้า 
นโยบายการให้
เครดิตเทอม 

ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ีย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

รำชกำร 60 – 90 วนั 35.85 วนั 47.64 วนั 36.14 วนั 51.26 วนั 
เอกชน 30 – 60 วนั 48.99 วนั 57.01 วนั 52.02 วนั 45.30 วนั 

 จำกตำรำงขำ้งตน้ จะเห็นไดว้่ำระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ียเป็นไปตำมนโยบำยกำรใหเ้ครดิตเทอมแก่ลกูคำ้ของบรษิัท 

• ส ำหรบัลกูหนีร้ำชกำรปี 2561 ที่มีระยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉล่ียคิดเป็น 47.64 วนั เพิ่มขึน้กวำ่ปีอื่น เนื่องจำกบรษิัท

ไดส่้งใบแจง้หนีไ้ปยงัลกูคำ้ในชว่งปลำยเดือน พ.ย. และ ธ.ค.ปี 2561 และลกูคำ้ทัง้สองรำยมีรอบระยะเวลำกำร

ช ำระหนี ้(Credit Term) 90 วนั แต่ในปีอื่น เป็นกำรแจง้และรบัช ำระหนีไ้ดภ้ำยในปีเดียวกนั ท ำใหร้ะยะเวลำกำร

เก็บหนีเ้ฉล่ียเพิม่ขึน้ 

• ส ำหรบัลกูหนีร้ำชกำรปี 2563 ทีม่ีระยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉล่ียคิดเป็น 51.26 วนั เพิ่มขึน้จำกปีก่อน เนื่องจำกช่วง 

สถำนกำรณโ์คโรน่ำไวรสั (โควิด – 19) ในปี 2563 ที่มีตัง้แตต่น้ปี ท ำใหบ้รษิัทสำมำรถติดต่อ ตรวจเช็คและส่ง

มอบงำน รวมถงึเรียกช ำระเงินจำกลกูคำ้ไดย้ำก ประกอบกบัลกูคำ้ขอยืดระยะเวลำในกำรช ำระหนีอ้อกไป 

นอกจำกนีใ้นชว่งปลำยเดือน ธ.ค. ปี 2563 มกีำรส่งใบแจง้หนีไ้ปยงัลกูคำ้เป็นจ ำนวนเงิน 61.28 ลำ้นบำทจึงท ำ

ใหม้ีระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ียเพิ่มขึน้  

• ส ำหรบัลกูหนีเ้อกชนปี 2563 ที่มรีะยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉล่ียคิดเป็น 45.30 วนั ลดลงกวำ่ปีอื่น เนื่องจำกในปี 

2563 มีกำรตดัจ ำหน่ำยลกูหนีก้ำรคำ้จ ำนวน 2.79 ลำ้นบำท รวมถงึยอดขำยส ำหรบัระบบ Drive-Thru มีจ ำนวน

ลดลงจ ำนวน 4.31 ลำ้นบำท ท ำใหจ้ ำนวนลกูหนีเ้อกชนปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 27.76  

มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงนิ 
 ณ สิน้ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563  บรษิัทและบรษิัทยอ่ยมีมลูคำ่งำนเสรจ็ยงัไม่ไดเ้รยีกเก็บเงินรวมจ ำนวน 
62.07 ลำ้นบำท 18.77 ลำ้นบำท 66.52 ลำ้นบำท และ 179.14 ลำ้นบำทตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรพัยร์วม
เท่ำกบัรอ้ยละ 12.37 รอ้ยละ 4.04 รอ้ยละ 9.88 และรอ้ยละ 23.15 ตำมล ำดบั ซึ่งเกดิจำกบรษิัทและบรษิัทย่อยท ำงำน
โครงกำรตำมขัน้ควำมส ำเรจ็ของงำนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ แต่ยงัไมถ่ึงงวดกำรส่งมอบงำน จึงแสดงรำยกำรเป็นมลูคำ่งำนเสร็จยงั
ไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน โดยกำรเปล่ียนแปลงที่ส  ำคญัในมลูค่ำงำนเสรจ็ยงัไมเ่รียกเก็บเงินที่ส  ำคญัของบรษิัทและบรษิัทย่อยมีดงันี ้
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ณ สิน้ปี 2561 มลูค่ำงำนเสรจ็ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อยมีจ ำนวน 18.77 ลำ้นบำท ลดลงจำกใน
ปี 2560 โดยคิดเป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ยละ 69.76 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรลดลงของยอดขำยในปี 2561 อตัรำรอ้ยละ 20.87 

ณ สิน้ปี 2562 มลูค่ำงำนเสร็จยังไม่เรียกเก็บเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมีจ ำนวน 66.52 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 
2561 โดยคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 254.40 โดยมีสำเหตหุลกัจำกลกูคำ้โครงกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำร จ ำนวน 4 
โครงกำรจ ำนวน 65.72 ลำ้นบำท 

ณ สิน้ปี 2563 มลูค่ำงำนเสรจ็ยงัไม่เรียกเก็บเงินของบรษิัทและบริษัทย่อยมีจ ำนวน 179.14 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 
2562 โดยคิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 169.30 โดยมีสำเหตุหลักจำกลูกคำ้โครงกำรระบบบริหำรจัดกำรเอกสำรและ
ใหบ้ริกำรบรหิำรจดักำรระบบงำน จำกหน่วยงำนรำชกำรแห่งหนึ่ง จ ำนวน 75.74 ลำ้นบำท และโครงกำรระบบบริหำรจดักำร
เอกสำรจำกลกูคำ้เอกชนรำยหนึ่งจ ำนวน 28.68 ลำ้นบำทที่ไดร้บัรูร้ำยไดใ้นงวดไปแลว้แต่ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี ้โดยสำเหตุที่
ยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หนีเ้รียกเก็บช ำระเงินจำกลกูคำ้เนื่องจำกสถำนกำรณโ์คโรน่ำไวรสั (โควิด – 19) ท ำใหก้ำรตรวจรบัมอบงำน
ล่ำชำ้กว่ำก ำหนดกำรที่ก ำหนด นอกจำกนีใ้นปี 2563 บรษิัทย่อยมีรำยไดจ้ำกโครงกำรระบบโทรมำตรเพิ่มขึน้มำจำกปีก่อนหนำ้ 
ซึ่งมีมลูค่ำงำนเสรจ็ยงัไม่เรียกเก็บเงินจ ำนวน 24.52 ลำ้นบำท ท ำใหม้ลูค่ำงำนเสรจ็ยงัไม่เรียกเก็บเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย
มีจ ำนวนเพิ่มขึน้จำกปี 2562 
 
รายได้ค้างรับ 
 ณ สิน้ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563   บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรำยไดค้ำ้งรบัสทุธิรวมจ ำนวน 21.73 ลำ้นบำท 
21.94 ลำ้นบำท 17.50 ลำ้นบำท และ 21.04 ลำ้นบำทตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น – สทุธิใน
อตัรำรอ้ยละ 28.59 รอ้ยละ 24.72 รอ้ยละ 13.95 และ 11.55 โดยมีสำเหตหุลกัจำกรำยไดท้ี่รบัรูใ้นงวดบญัชีปัจจุบนัที่ยงัไม่ได้
เรียกเก็บช ำระเงินจำกลูกคำ้ เช่น รำยไดจ้ำกธุรกิจใหเ้ช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร เป็นตน้ ซึ่งระยะเวลำที่เรียกเก็บค่ำบริกำรตำม
สญัญำ อำจไม่ตรงกับวนัสิน้งวดบัญชี ซึ่งรำยไดค้ำ้งรบัของปี 2562 และ 2563 เพิ่มขึน้เนื่องจำก มีงำนรำยไดจ้ำกงำนธุรกิจ
ใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรระบบงำน และรบัเหมำรำชกำรเพิ่มขึน้ 

 ณ สิน้ปี 2562 ส ำหรบัรำยไดค้ำ้งรบัที่มีระยะเวลำคำ้งช ำระมำกกว่ำ 12 เดือนขึน้ไปจ ำนวน 1.72 ลำ้นบำทที่มีมลูคำ่
สงูกวำ่ในปีอื่นๆ มีสำเหตมุำจำกงำนโครงกำรธุรกิจใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้รกิำรดำ้นเครือ่งถำ่ยเอกสำร เครื่องพิมพ ์ และ
สินคำ้เทคโนโลยีอื่นๆ ใหก้บัหน่วยงำนรำชกำรแห่งหน่ึงซึ่งมีกำรใชบ้รกิำรเกินกวำ่ที่ระบไุวใ้นสญัญำ ท ำใหก้ำรท ำเรื่องขอ
งบประมำณเพื่อมำจำ่ยช ำระคำ่บรกิำรส่วนนีเ้ป็นไปอยำ่งล่ำชำ้ นอกจำกนีย้งัมกีำรจ ำหน่ำยสนิคำ้เทคโนโลยีอื่นๆที่เกิดควำม
ผิดพลำดในขัน้ตอนกำรท ำสญัญำกบัลกูคำ้ จึงท ำใหเ้มื่อมกีำรส่งมอบงำนแลว้เสรจ็ ไม่สำมำรถเกบ็ช ำระคำ่บรกิำรจำกลกูคำ้ได ้
ซึ่งทัง้สองรำยกำรนีไ้ดร้บักำรตดัจ ำหน่ำยออกจำกงบกำรเงินของบรษิัทเรียบรอ้ยแลว้ในไตรมำสที่ 3 ปี 2563 
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สินคำ้คงเหลือ 
สินคำ้คงเหลือของบรษิัทและบรษิัทย่อยประกอบดว้ยรำยกำรท่ีส ำคญั ดงันี ้

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

สินค้าคงเหลือ 
(งบการเงนิรวม)  

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
มูลค่า  ร้อยละ  มูลค่า  ร้อยละ  มูลค่า  ร้อยละ  มูลคา่  ร้อยละ  

สินคำ้ส ำเรจ็รูป  
เคร่ืองถ่ายเอกสาร         
- สินคำ้ใหม่ 4.00  8.56  5.20  3.20  
- สินคำ้มือสอง 8.03  5.06  3.73  2.44  
- หกั ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำสินคำ้ (6.26)  (4.62)  (3.69)  (2.80)  
เคร่ืองถ่ายเอกสาร สุทธิ 5.77 22.36 9.00 24.37 5.23 4.92 2.85 6.56 
เครื่องพิมพเ์อกสำรและอปุกรณ ์ 2.79  1.67  1.82  1.76  
- อปุกรณบ์ริหำรหนำ้รำ้น -  3.48  4.14  5.33  
- หกั ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำสินคำ้ (1.05)  (1.02)  (1.09)  (1.33)  
เคร่ืองพิมพเ์อกสารและอุปกรณ ์สุทธิ 1.74 6.75 4.13 11.19 4.87 4.57 5.76 13.26 
อะไหล่         
- เครือ่งถ่ำยเอกสำร 16.79  18.21  14.68  20.92  
- อปุกรณบ์ริหำร หนำ้รำ้น -  1.17  1.31  1.45  
- หกั ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำสินคำ้ (1.25)  (1.87)  (1.51)  (1.99)  
อะไหล่ สุทธิ 15.54 60.24 17.52 47.42 14.47 13.61 20.39 46.92 
อุปกรณร์ะบบบริหารจัดการเอกสาร -  3.57  78.26  0.09  
อุปกรณง์านรับเหมาวิศวกรรมเทคโนโลยี -  0.78    12.68  
วสัดสุิน้เปลือง 0.67  0.47  0.43  0.39  
หกั ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำสินคำ้ (0.01)  (0.03)  (0.06)  (0.25)  
วัสดุสิน้เปลือง สุทธิ 0.66 2.54 0.44 1.18 0.37 0.35 0.14 0.32 
สินคำ้ระหว่ำงทำง 2.09 8.10 1.50 4.06 3.18 2.99 1.55 3.57 
สินค้าคงเหลือ สุทธิ 25.80 100.00 36.94 100.00 106.38 100.00 43.46 100.00 

 
ณ สิน้ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษิัทและบริษัทย่อยมีสินคำ้คงเหลือสทุธิรวมจ ำนวน 25.80 ลำ้นบำท 

36.94 ลำ้นบำท 106.38 ลำ้นบำท และ 43.46 ลำ้นบำทตำมล ำดับ บริษัทและบริษัทย่อยมีสินคำ้ส ำเร็จรูปเป็นรำยกำรหลัก 
สินคำ้ส ำเรจ็รูปประกอบดว้ย เครื่องถ่ำยเอกสำร อะไหล่และอปุกรณแ์ละวสัดสิุน้เปลือง เป็นตน้ 

ณ สิน้ปี 2561 สินคำ้คงเหลือสทุธิของบริษัทและบรษิัทย่อยประกอบดว้ยสินคำ้ส ำเรจ็รูปเท่ำกบั 42.98 ลำ้นบำท โดย
คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 116.35 ของสินคำ้คงเหลือสุทธิ ซึ่งสินคำ้คงเหลือสทุธิในปี 2561 เพิ่มขึน้จำกในปี 2560 โดยคิดเป็น
อตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 43.18 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มขึน้ของอะไหล่และอุปกรณเ์ท่ำกับ 9.12 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น
อตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 45.42 ซึ่งสำเหตุของกำรเพิ่มขึน้ของอะไหล่และอปุกรณ ์เนื่องจำกในปี 2561 บริษัทขยำยไปยงัธุรกิจ
ระบบขำยสินคำ้หนำ้รำ้น (Point of Sales หรือ POS) และระบบไดรฟ์ทรู (Drive-Through หรือ Drive-Thru) ท ำสินคำ้คงเหลือ
ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 

ณ สิน้ปี 2562 สินคำ้คงเหลือสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบดว้ยสินคำ้ส ำเร็จรูปเท่ำกับ 109.55 ลำ้นบำท 
โดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 102.98 ของสินคำ้คงเหลือสทุธิ ซึ่งสินคำ้คงเหลือสทุธิในปี 2562 เพิ่มขึน้จำกในปี 2561 โดยคิดเป็น
อตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 187.98 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของอะไหล่และอุปกรณเ์ทำ่กับ 71.21 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น
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อตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 243.87 จำกปี 2561 ซึ่งสำเหตุของกำรเพิ่มขึน้ของอะไหล่และอุปกรณเ์กิดจำกในช่วงสิน้งวดของปี 
2562 บริษัทตอ้งท ำกำรซือ้อุปกรณ์เพื่อเตรียมกำรติดตัง้ส ำหรบัโครงกำรระบบบริหำรจัดกำรเอกสำรใหแ้ก่ลูกคำ้หน่วยงำน
รำชกำรหน่ึงในไตรมำสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งมีมลูค่ำ ณ สิน้งวดปี 2562 จ ำนวน 78.17 ลำ้นบำท 

ส ำหรบัปี 2563 สินคำ้คงเหลือสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบดว้ยสินคำ้ส ำเร็จรูปเท่ำกับ 48.19 ลำ้นบำท 
โดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.44 ของสินคำ้คงเหลือสทุธิ ซึ่งสินคำ้คงเหลือสทุธิของปี 2563 ลดลงเนื่องจำกกำรน ำอะไหล่และ
อุปกรณ์ที่ซือ้ปี 2562 ไปติดตัง้จ ำนวน 78.17 ลำ้นบำท และมีกำรซือ้อะไหล่ อุปกรณ์ และวัสดุสิน้เปลืองเพิ่มขึน้ส ำหรบังำน
ระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑ ์และงำนระบบโทรมำตร จ ำนวน 12.68 ลำ้นบำท ท ำใหโ้ดยรวมสินคำ้คงเหลือในปี 2563 
ปรบัตวัลดลง 

ตัง้แต่ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำเผ่ือกำรลดมลูค่ำสินคำ้คงเหลือเป็นจ ำนวน 
8.57 ลำ้นบำท 7.54 ลำ้นบำท 6.36 ลำ้นบำท และ 6.37 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยคิดเป็นอตัรำส่วนต่อสินคำ้คงเหลือสทุธิรอ้ย
ละ 33.22 รอ้ยละ 20.41 รอ้ยละ 5.98 และรอ้ยละ 14.66 ตำมล ำดับโดย โดยสำเหตุของกำรปรบัตวัลดลงของค่ำเผ่ือกำรลด
มลูค่ำสินคำ้คงเหลือในปี 2561 เนื่องจำกในปี 2561 บรษิัทและบริษัทย่อยเริ่มมีกำรน ำรำยงำนอำยุสินคำ้มำใชใ้นกำรบริหำร
จัดกำรสินค้ำในกำรเร่งระบำยสินค้ำเก่ำ อย่ำงไรก็ตำมในปี 2563 ค่ำเผ่ือมูลค่ำสินค้ำลดลงปรับตัวเพิ่มขึน้จำกปี 2562 
เนื่องจำกในปี 2563 บรษิัทมีกำรปรบัเปล่ียนนโยบำยกำรตัง้ค่ำเผ่ือมลูค่ำสินคำ้ลดลงของเครื่องถ่ำยเอกสำรที่ไม่พรอ้มใชง้ำน
และไม่คุม้ค่ำต่อกำรปรบัสภำพ จำกเดิมตัง้ค่ำเผ่ือรอ้ยละ 50 ต่อปี เปล่ียนเป็นรอ้ยละ 100 จึงท ำใหค้่ำเผ่ือมลูค่ำสินคำ้ลดลง
ของปี 2563 ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 
 
นโยบำยกำรตัง้ค่ำเผ่ือกำรลดมลูค่ำสินคำ้คงเหลือ 

บรษิัทไดต้ัง้ค่ำเผ่ือกำรลดมลูค่ำส ำหรบัสินคำ้ลำ้สมยั สินคำ้เคลื่อนไหวชำ้ หรือเสื่อมคณุภำพ โดยพจิำรณำจำกกำร
ประเมินสถำนกำรณด์ำ้นกำรตลำดเป็นส ำคญั และประมำณกำรค่ำเผ่ือมลูค่ำของสินคำ้ลดลงจำกอำยขุองสินคำ้คงเหลือดงันี ้

ประเภทสินค้าคงเหลือ 
ค่าเผือ่มลูค่าสินค้าลดลง 

1-2 ปี 2-3 ปี 3-5 ปี เกิน 5 ปี 
เคร่ืองถ่ายเอกสารขนาดใหญ่ เทคโนโลยีสูง - - 50 100 

เคร่ืองถ่ายเอกสารท่ัวไป - 20 50 100 
สินค้ากลุ่ม POS - 20 50 100 
สินค้าท่ัวไป - 20 50 100 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า - 100 100 100 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ - 100 100 100 
อะไหล่และอุปกรณเ์คร่ืองถ่ายเอกสาร 

- ลูกยาง 
- หมึกและดรัม 
- อะไหล่ 
- สินค้า 

 
25 
- 
- 
- 

 
50 
50 
20 
20 

 
100 
100 
50 
50 

 
100 
100 
100 
100 

วัสดุสิน้เปลอืง - - 50 100 

 
บรษิัทและบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 12.43 

เท่ำ 9.79 เท่ำ 8.24 เท่ำ และ 9.75 เท่ำ ตำมล ำดับ ซึ่งคิดเป็นระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย 28.97 วนั 36.79 วนั 43.71 วนั และ 
36.92 วนั ตำมล ำดบั โดยบริษัทมีนโยบำยในกำรจดัเก็บสินคำ้คงเหลือส ำหรบักำรขำยไม่เกิน 90 วนั โดยอตัรำหมนุเวียนส่วน
สินคำ้คงเหลือมีแนวโนม้ที่จะปรบัตวัเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรบรหิำรจดักำรสินคำ้ของบรษิัทและบรษิัทย่อย  
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ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์
(หน่วย : ลำ้นบำท) 

รายละเอียดทรัพยสิ์น 
(งบการเงินรวม) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

มูลคา่ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
1. ทีด่ินและส่วนปรับปรุงทีด่ิน 28.68 10.55% 28.65 11.25% 28.62 11.67% 28.59 16.39% 
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 82.85 30.48% 79.27 31.14% 74.39 30.33% 25.46 14.60% 
3. เคร่ืองถ่ายเอกสารใหเ้ช่า 147.21 54.15% 130.31 51.20% 114.43 46.66% 83.69 47.98% 
3.1 เคร่ืองแสกนเอกสารส าหรับให้บริการ - - 1.46 0.57% 4.04 1.65% 7.01 4.02% 
4. เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ 0.86 0.32% 0.92 0.36% 1.69 0.69% 1.90 1.09% 
5. เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณส์ านักงาน 2.78 1.02% 2.15 0.84% 2.41 0.98% 2.19 1.26% 
6. ระบบคอมพิวเตอร ์ 1.12 0.41% 1.24 0.49% 2.14 0.87% 4.41 2.53% 
7. ยานพาหนะ 8.36 3.07% 8.57 3.37% 17.55 7.15% 21.20 12.15% 
8. งานระหว่างก่อสร้าง - 0.00% 1.96 0.77% - 0.00% - 0.00% 
รวม 271.85 100.00% 254.53 100.00% 245.26 100.00% 174.44 100.00% 

 ณ สิน้ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีที่ดินอำคำรและอปุกรณส์ทุธิรวมจ ำนวน 271.85 
ลำ้นบำท 254.53 ลำ้นบำท และ 245.26 ลำ้นบำท 174.44 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นสดัสว่นต่อสินทรพัยร์วมเทำ่กบัรอ้ยละ 
54.17 รอ้ยละ 54.78 รอ้ยละ 36.42 และรอ้ยละ 22.54 ตำมล ำดบั 
กำรเปล่ียนแปลงที่ส  ำคญัในท่ีดินอำคำรและอปุกรณท์ี่ส  ำคญัของบรษิัทและบรษิัทย่อยมีดงันี ้

- ในปี 2560 บรษิัทมกีำรลงทนุในเครื่องถ่ำยเอกสำรใหเ้ช่ำเป็นจ ำนวน 31.07 ลำ้นบำทเพื่อรองรบังำนใหบ้รกิำร
เช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร โดยเป็นกำรซือ้ตำมปกติธุรกิจเพื่อรองรบักำรเปล่ียนเครื่องใหก้บัลกูคำ้ ส ำหรบัปี 2562 
มีกำรเช่ำซือ้พำพำหนะเพื่อใชใ้นกำรเดินทำงติดตอ่งำนของผูบ้รหิำร ทัง้นีใ้นปี 2563 มีกำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญำเชำ่มำถือปฎิบตัิครัง้แรกจึงท ำใหท้ี่ดิน อำคำรและอปุกรณจ์ ำนวน 
45.74 ลำ้นบำท ถกูโอนยำ้ยไปเป็นสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้ นอกจำกนีย้งัมีกำรชะลอกำรลงทนุในเครื่องถำ่ย
เอกสำรใหเ้ชำ่เนื่องจำกสถำนกำรณโ์คโรน่ำไวรสั (โควิด – 19) และปรมิำณกำรใชง้ำนของลกูคำ้ที่ลดลง 

 
 โดยส ำหรบัรำยกำรเครื่องถำ่ยเอกสำรใหเ้ช่ำของบรษิัท ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกบั 
145.57 ลำ้นบำท 130.31 ลำ้นบำท 114.43 ลำ้นบำทและเทำ่กบั 83.69 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยกำรเปล่ียนแปลงที่ส  ำคญั
ของเครื่องถำ่ยเอกสำรใหเ้ชำ่มดีงันี ้
 

  
  

ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 
จ านวน 
(เคร่ือง) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(เคร่ือง) 

มูลคา่ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(เคร่ือง) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(เคร่ือง) 

มูลคา่ 
(ล้านบาท) 

เคร่ืองถ่ายเอกสารใหเ้ช่า 5,602 145.57 6,754 130.31 7,875 114.43 8,167 83.69 
บริษัทซือ้เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

เคร่ืองถ่ายเอกสารใหม่ 980 60.98 1,338 30.45 1,541 27.70 1,055 9.17 

  
 ในปี 2561 บรษิัทมีกำรลงทนุในเครือ่งถำ่ยเอกสำรใหเ้ชำ่เพิม่เป็นจ ำนวน 60.98 ลำ้นบำท เนื่องจำกในปี 2561 
บรษิัทมีกำรปรบัเปล่ียนกลยทุธใ์นกำรเพิม่สดัส่วนเครือ่งถำ่ยเอกสำรใหม่ บรษิัทจงึท ำกำรซือ้เครือ่งถ่ำยเอกสำรใหม่เพื่อน ำไป
ใหบ้รกิำรแทนเครื่องถ่ำยเอกสำรเดิม ในปี 2562 บรษิัทมีกำรลงทนุในเครื่องถ่ำยเอกสำรใหเ้ชำ่เพิ่มเป็นจ ำนวน 27.70 ลำ้นบำท  
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เพื่อท ำกำรเพิ่มสดัส่วนเครื่องถำ่ยเอกสำรใหม่ ซึง่เป็นไปตำมกลยทุธข์องบรษิัท ส ำหรบัปี 2563 บรษิัทมีกำรลงทนุในเครื่องถ่ำย
เอกสำรใหเ้ชำ่เพิม่เป็นจ ำนวน 9.17 ลำ้นบำทลดลงจำกปีก่อนหนำ้ เนื่องจำกสถำนกำรณโ์คโรนำ่ไวรสั (โควิด – 19) ท ำให้
บรษิัทชะลอกำรลงทนุ 
 
สิทธิกำรเชำ่ที่ดิน 
 ในปี 2559 บรษิัทท ำสญัญำเชำ่ระยะยำวส ำหรบัพืน้ท่ีอำคำรส ำนกังำนใหญ่ของบรษิัทและบรษิัทย่อย พืน้ท่ี
รวม 2,065 ตร.ม. เป็นระยะเวลำ 30 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 ถงึวนัท่ี 31 ธันวำคม 2588 จำกบรษิัท อำรย์ ูแอสเซท ดี
เวลลอปเมนท ์ จ ำกดั ซึง่เป็นนิตบิคุคลภำยใตก้ำรควบคมุของกลุม่ตระกลูรตันกมลพร (กลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัท) เป็น
จ ำนวน 60.66 ลำ้นบำท โดยแบง่เป็นสิทธิกำรเชำ่ที่ดินจ ำนวน 7.89 ลำ้นบำท และสิทธิกำรเชำ่อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร
จ ำนวน 52.77 ลำ้นบำท ซึ่งรวมอยู่ในรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์ โดยในปี 2563 ตำมกำรปรบัใชข้องมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 16 เรือ่งสญัญำเช่ำมำถือปฎิบตัิครัง้แรก ท ำใหม้ีกำรรบัรูสิ้ทธิกำรเช่ำยำ้ยมำรบัรูเ้ป็นสิทธิกำรใชท้ี่ดนิ 
ทัง้จ ำนวน 
 
สินทรพัยสิ์ทธิกำรใข ้
 ในปี 2563 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใขเ้พิ่มขึน้จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 16 เรือ่งสญัญำเช่ำ
มำถือปฎิบตัคิรัง้แรก โดยแบง่เป็นสิทธิกำรใชท้ีด่ินส ำนกังำนใหญ่ที่ท  ำกำรเชำ่ระยะยำวจำกอำรย์ ู แอสเซท จ ำนวน 0.27 ลำ้น
บำทและสิทธิกำรใชอ้ำคำรส ำนกังำนอดุมสขุของบรษิัทและบรษิัทย่อยที่ท  ำกำรเช่ำจำกนำยธีระชยั รตันกมลพรจ ำนวน 51.92 
ลำ้นบำท นอกจำกนีย้งัมีกำรกำรเช่ำพำหนะจ ำนวน 5.09 ลำ้นบำท 
 
สภำพคลอ่ง 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 
 ในปี 2560 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีเงินสดสทุธิที่ไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 131.45 ลำ้นบำท โดยมีก ำไร
ก่อนภำษีจ ำนวน 98.34 ลำ้นบำท และมีรำยกำรหลกัอืน่ๆ คือ คำ่เส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 52.63 ลำ้นบำท ก ำไร
รอกำรรบัรูจ้ำกกำรขำยและเชำ่กลบัคืนจ ำนวน 2.45 ลำ้นบำท และรำยกำรจำกกำรเปล่ียนแปลงของเงินทนุหมนุเวียน คอื 
รำยไดย้งัไม่เรยีกช ำระเพิ่มขึน้จ ำนวน 29.12 ลำ้นบำท เงินรบัล่วงหนำ้จำกลกูคำ้ลดลงจ ำนวน 29.81 ลำ้นบำท เจำ้หนีก้ำรคำ้
และเจำ้หนีอ้ืน่เพิม่ขึน้จ ำนวน 16.51 ลำ้นบำท ลกูหนีเ้งินประกนัผลงำนลดลงจ ำนวน 10.65 ลำ้นบำท ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนี ้
อื่นลดลงจ ำนวน 8.87 ลำ้นบำทและสินคำ้คงเหลือลดลงจ ำนวน 2.09 ลำ้นบำท นอกจำกนีบ้รษิัทและบรษิัทย่อยยงัมดีอกเบีย้
รบัจ ำนวน 0.30 ลำ้นบำท และจำ่ยภำษีเงินสทุธิไดจ้ ำนวน 10.97 ลำ้นบำท  
 ในปี 2561 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีเงินสดสทุธิที่ไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 82.08 ลำ้นบำท ซึ่งลดลงจำก
ปี 2560 โดยในปี 2561 บริษัทมีก ำไรก่อนภำษีเงินไดจ้ ำนวน 11.80 ลำ้นบำท โดยสำเหตุหลักที่เงินสดสุทธิที่ไดม้ำจำกกำร
ด ำเนินงำนลดลงจำกปี 2560 เนื่องจำกบรษิัทและบรษิัทย่อย มีกำรรบัรูล้กูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ จ ำนวน 13.59 ลำ้น
บำท สินคำ้คงเหลือเพิ่มขึน้จ ำนวน 10.96 ลำ้นบำท และเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจ้ำหนีอ้ื่นลดลง จ ำนวน 15.98 ลำ้นบำท ตำม
ยอดขำยที่ปรบัตวัลดลง นอกจำกนีบ้รษิัทและบริษัทย่อยยงัมีกำรดอกเบีย้รบัจ ำนวน 0.11 ลำ้นบำท และจ่ำยภำษีเงินไดส้ทุธิ
จ ำนวน 14.02 ลำ้นบำท 

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิที่ไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 66.63 ลำ้นบำท ซึ่งลดลงจำกปี 
2561 โดยในปี 2562 บริษัทมีก ำไรก่อนภำษีเงินไดจ้ ำนวน 69.29 ลำ้นบำท โดยสำเหตุหลักที่เงินสดสุทธิที่ไดม้ำจำกกำร
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ด ำเนินงำนลดลงจำกปี 2561 เนื่องจำกบรษิัทและบรษิัทย่อย มีกำรรบัรูร้ำยไดท้ี่ยงัไม่เรียกช ำระ จ ำนวน 48.71 ลำ้นบำท และมี
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ จ ำนวน 38.37 ลำ้นบำท นอกจำกนีบ้ริษัทและบรษิัทย่อยยงัมีดอกเบีย้รบัจ ำนวน 0.23 ลำ้น
บำท และจ่ำยภำษีเงินไดจ้ ำนวน 12.63 ลำ้นบำท 

ส ำหรบัปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีเงินสดสทุธิที่ไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 11.74 ลำ้นบำท ซึ่งลดลงจำกปี 
2562 โดยสำเหตหุลกัที่เงินสดสทุธิที่ไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำนลดลงจำกปี 2562 เนื่องจำกในปี 2563 บรษิัทและบริษัทย่อย มี
รำยไดท้ี่ยงัไม่เรียกช ำระเพิ่มขึน้จ ำนวน 112.62 ลำ้นบำท และสินคำ้คงเหลือลดลง 62.93 ลำ้นบำท 
 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ 

ในปี 2560 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีเงินสดสทุธิใชไ้ปจำกกจิกรรมลงทนุจ ำนวน 18.14 ลำ้นบำท โดยมีรำยกำรท่ีส ำคญั
คือรำยกำรเงินสดจ่ำยจำกกำรซือ้ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์จ ำนวน 24.24 ลำ้นบำทโดยแบ่งเป็นกำรซือ้เครื่องมือ อุปกรณ์
ส ำนักงำนและยำนพำหนะจ ำนวน 17.63 ลำ้นบำท และมีเงินสดรบัจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณจ์ ำนวน 4.38 ลำ้น
บำท โดยเป็นเงินสดรบัจำกกำรขำยเครื่องถ่ำยเอกสำรใหเ้ช่ำ  

ในปี 2561 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีเงินสดสทุธิใชไ้ปจำกกจิกรรมลงทนุจ ำนวน 55.05 ลำ้นบำท โดยมีรำยกำรท่ีส ำคญั
คือรำยกำรเงินสดจ่ำยจำกกำรซือ้ที่ดิน อำคำรและอปุกรณจ์ ำนวน 34.83 ลำ้นบำทโดยแบ่งเป็นกำรซือ้เครือ่งถ่ำยเอกสำรใหเ้ช่ำ
จ ำนวน 30.45 ลำ้นบำท และกำรซือ้เครื่องมือและอปุกรณส์ ำนกังำนจ ำนวน 1.94 ลำ้นบำท นอกจำกนีย้งัมีรำยกำรเงินสดจ่ำย
จำกเงินฝำกธนำคำรติดภำระหลกัประกนัเพิ่มขึน้จ ำนวน 17.98 ลำ้นบำท รวมถึงมีเงินสดจ่ำยจำกกำรซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน
จ ำนวน 2.40 ลำ้นบำทเนื่องจำกเป็นกำรซือ้ลิขสิทธ์ิ ซอฟทแ์วรจ์ ำนวน 2.2 ลำ้นบำทเพื่อใชส้ ำหรบักำรใหบ้รกิำรบริหำรจดักำร
ระบบงำนใหก้ำรลกูคำ้โครงกำรหนึ่ง 

ในปี 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุจ ำนวน 39.77 ลำ้นบำท โดยมีรำยกำรที่ส  ำคญั
คือรำยกำรซือ้ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์โดยเป็นกำรซือ้เครื่องถ่ำยเอกสำรใหเ้ช่ำจ ำนวน 27.70 ลำ้นบำท กำรซือ้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ส ำนักงำนจ ำนวน 4.30 ลำ้นบำท รวมถึงเงินสดจ่ำยจำกกำรซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตัวตน จ ำนวน 2.15 ลำ้นบำท และมี
รำยกำรเงินสดจ่ำยจำกเงินฝำกธนำคำรติดภำระหลกัประกนัเพิ่มขึน้จ ำนวน 17.81 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิใชไ้ปจำกกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 36.27 ลำ้นบำท โดยมีรำยกำรที่
ส  ำคญัคือรำยกำรซือ้ที่ดินอำคำรและอปุกรณ ์จ ำนวน 17.64 ลำ้นบำท และรำยกำรเงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระค ำ้ประกัน
เพิ่มขึน้ 16.05 ลำ้นบำท 

 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 87.80 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุหลัก
จำกเงินสดจ่ำยจำกกำรจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน 37.10 ลำ้นบำท กำรช ำระหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจ ำนวน 26.79 ลำ้นบำท 
และช ำระเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจ ำนวน 25.22 ลำ้นบำท โดยบริษัทมีเงินสดรบัจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงินจ ำนวน 18.07 ลำ้นบำท 

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 60.50 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุหลัก
จำกกำรจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน 45.00 ลำ้นบำท และจำกกำรช ำระหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจ ำนวน 26.75 ลำ้นบำท และ
ช ำระเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 25.76 ลำ้นบำท โดยบรษิัทและบริษัทย่อยมีเงินสดรบัจำกเงินเบิกเกินบญัชี
ธนำคำรและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 45.80 ลำ้นบำท 
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ในปี 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 6.43 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตหุลกัจำก
กำรจ่ำยช ำระหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจ ำนวน 32.52 ลำ้นบำท และกำรจ่ำยช ำระเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน
จ ำนวน 20.83 ลำ้นบำท โดยบรษิัทและบรษิัทย่อยมีเงินสดรบัจำกเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน
จ ำนวน 39.84 ลำ้นบำท 

ส ำหรบัปี 2563 บรษิัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิไดม้ำในกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 10.88 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุ
หลกัจำกบริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดรบัจำกเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงินจ ำนวน 98.72 ลำ้น
บำท และในเดือนกนัยำยน 2563 บริษัทไดม้ีกำรเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ในรำคำเท่ำกบัมลูค่ำที่ตรำไว้
หุน้ละ 0.50 บำท เป็นจ ำนวน 40 ลำ้นหุน้ รวมเป็นมลูค่ำทัง้สิน้ 20 ลำ้นบำท ทัง้นีม้ีกำรจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน 62.40 ลำ้นบำท 
กำรช ำระหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจ ำนวน 28.90 ลำ้นบำท  และกำรจ่ำยช ำระเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
จ ำนวน 5.48 ลำ้นบำท 
 
อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

- อตัรำส่วนสภำพคล่อง 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีอตัรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกบั 1.07 เท่ำ 0.72 เทำ่ 0.91 

เท่ำ และ 1.14 เท่ำ ตำมล ำดบั และมีอตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็วในช่วงเวลำเดียวกันเท่ำกับ 0.90 เท่ำ 0.49 เท่ำ 0.57 เท่ำ 
และ 0.91 เท่ำ ตำมล ำดบั  

ในปี 2561 อตัรำส่วนสภำพคล่องและอตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ปรบัตวัลดลงจำกในปี 2560 โดยมีสำเหตุจำก
กำรปรบัตัวเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นหมุนเวียน เนื่องจำกในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรเบิกเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบัน
กำรเงิน โดยเกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร จ ำนวน 45.73 ลำ้นบำท เพื่อใชเ้ป็นเงินหมนุเวียนภำยในบริษัท 
ซึ่งส่งผลใหห้นีสิ้นหมนุเวียนของบรษิัทและบรษิัทย่อยปรบัตวัเพิ่มขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 17.35 

ในปี 2562 อตัรำส่วนสภำพคล่องและอตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกในปี 2561 โดยมีสำเหตุจำก
กำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ของสินทรพัยห์มนุเวียน เนื่องจำกในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินคำ้คงเหลือเพิ่มขึน้ จ ำนวน 69.45 
ลำ้นบำท เนื่องจำกบรษิัทตอ้งท ำกำรซือ้อปุกรณเ์พื่อเตรียมกำรติดตัง้ส ำหรบัโครงกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำรใหแ้ก่ลูกคำ้
หน่วยงำนรำชกำรหน่ึงในไตรมำสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งส่งผลใหสิ้นทรพัยห์มนุเวียนของบรษิัทและบรษิัทย่อยปรบัตวัเพิ่มขึน้ในอตัรำ
รอ้ยละ 111.43 

ในปี 2563 อตัรำส่วนสภำพคล่องและอตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกในปี 2562 มีสำเหตุหลกัจำก
กำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ของสินทรพัยห์มนุเวียน เนื่องจำกในปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรำยไดท้ี่ยงัไม่เรียกช ำระเพิม่ขึน้ จ ำนวน 
112.62 ลำ้นบำท ซึ่งส่งผลใหสิ้นทรพัยน์หมนุเวียนของบรษิัทและบรษิัทย่อยปรบัตวัเพิ่มขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 34.87 

- วงจรเงินสด – Cash cycle 
ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีวงจรเงินสด – Cash cycle เท่ำกบั 28.13 วนั 54.40 

วนั 42.30 วนั และ 38.36 วนัตำมล ำดบั  
โดย ณ สิน้ปี 2561 วงจรเงินสดเพิ่มขึน้จำกปี 2560 มีสำเหตุจำกในปี 2561 มีระยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉล่ียเท่ำกับ 

72.21 วนั เพิ่มขึน้จำกปีก่อนเนื่องจำกบริษัทไดส่้งใบแจง้หนีไ้ปยงัลกูคำ้ในช่วงสิน้ปี 2561 และลกูคำ้มีรอบระยะเวลำกำรช ำระ
หนี ้(Credit Term) 90 วนั ท ำใหร้ะยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉล่ียของปี 2561เพิ่มขึน้ส่งผลใหว้งจรเงินสดปี 2561 เพิ่มขึน้จำกปีก่อน 

โดย ณ สิน้ปี 2562 วงจรเงินสดลดลงจำกปี 2561 มีสำเหตจุำกในปี 2562 มีระยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉล่ียเท่ำกบั 51.42 
วนั ลดลงจำกปีก่อนเนื่องจำกมีกำรออกใบแจง้หนีข้องโครงกำรระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพิธภณัฑ์ไปในปี 2561 นอกจำกนี ้
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กำรออใบแจง้หนีใ้นปี 2562 มีกำรรบัช ำระหนีภ้ำยในงวดเดียวกันเรียบรอ้ยแลว้ ท ำใหร้ะยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉล่ียของปี 2562 
ลดลงจำกปี 2561 ส่งผลใหว้งจรเงินสดลดลงจำกปี 2561 

โดย ณ สิน้ปี 2563 วงจรเงินสดลดลงจำกปี 2562 มีสำเหตุจำกในปี 2563 มีระยะเวลำกำรขำยสินคำ้เฉล่ียเท่ำกับ 
36.92 วนั ลดลงจำกปีก่อนเนื่องจำกมีกำรน ำอะไหล่และอุปกรณท์ี่ซือ้ปี 2562 ไปติดตัง้จ ำนวน 78.17 ลำ้นบำทส่งผลใหว้งจร
เงินสดของปี 2563 ลดลงจำกปีก่อน 

- อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั - Cash basis 
ในปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563  บรษิัทและบรษิัทย่อยมีอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั – 

Cash Basis เท่ำกับ 1.57 เท่ำ 1.20 เท่ำ 3.69 เท่ำ และ 10.25 เท่ำ ตำมล ำดบั โดยในปี 2561 อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำร
ช ำระภำระผูกพนั ลดลงจำกปี 2560 เนื่องจำกในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรช ำระเงินส ำหรบักำรซือ้ที่ดิน อำคำรและ
อปุกรณแ์ละสิททรพัยไ์ม่มีตวัตนรวมเป็นจ ำนวน 37.23 ลำ้นบำทและมีกำรจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นจ ำนวน 45.00 ลำ้น
บำท อย่ำงไรก็ตำมในปี 2563 บรษิัทไม่มีกำรลงทนุในสินทรพัยอ์ย่ำงมีนยัส ำคญั และมีเงินเบิกเกินบญัชีเพิ่มขึน้เพื่อเป็นสินเชื่อ
โครงกำร จ ำนวน 93.24 ลำ้นบำท จึงส่งผลใหอ้ตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูผนัปรบัตวัเพิ่มขึน้จำกปี 2562 

- โครงสรำ้งเงินทนุ 
ณ สิน้ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ำกับ 

1.12 เท่ำ 1.27 เท่ำ 1.58 เท่ำ และ 1.32 เท่ำ ตำมล ำดบั   
โดย ณ สิน้ปี 2561 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้เทำ่กบั 1.27 เท่ำ เพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 

2560 อย่ำงมีนยัส ำคญั โดยเพิ่มขึน้จำก 1.12 เท่ำ โดยมีรำยกำรที่ส  ำคญัคือกำรลดลงของก ำไรสทุธิประจ ำปี โดยปรบัตวัลดลง
ในอัตรำรอ้ยละ 83.51 และกำรเพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงิน โดยปรบัตวัเพิ่มขึน้ใน
อตัรำรอ้ยละ 62.09 

โดย ณ สิน้ปี 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกบั 1.58 เท่ำ เพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 
2561 โดยเพิ่มขึน้จำก 1.27 เท่ำ โดยมีรำยกำรที่ส  ำคัญคือกำรเพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบัน
กำรเงินโดยปรบัตวัเพิ่มขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 33.39 และกำรเพิ่มขึน้ของเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นโดยปรบัตวัเพิ่มขึน้ในอตัรำ
รอ้ยละ 236.16  

โดย ณ สิน้ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกับ 1.32 เท่ำลดลงจำก ณ สิน้ปี 
2562 ซึ่งลดลงจำก 1.58 เท่ำ โดยมีรำยกำรท่ีส ำคญัคือกำรเพิ่มขึน้ของก ำไรสทุธิของปี 2563 ส่งผลใหส่้วนของผูถื้อหุน้ปรบัตวั
เพิม่ขึน้ในอตัรำส่วนท่ีสงูกว่ำอตัรำกำรเพิ่มขึน้ของหนีสิ้น 
 
แหล่งที่มำของเงินทนุ 
หนีสิ้น 

ณ สิน้ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวมเท่ำกับ 264.63 ลำ้นบำท 259.58 
ลำ้นบำท 412.14 ลำ้นบำท และ 440.83 ลำ้นบำทตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 52.73 รอ้ยละ 55.86  รอ้ยละ 61.19 
และรอ้ยละ 56.97 ของสินทรพัยร์วมตำมล ำดับ โดยแบ่งเป็นหนีสิ้นหมุนเวียนจ ำนวน 195.42 ลำ้นบำท 229.33 ลำ้นบำท 
380.14 ลำ้นบำท และ 411.09 ลำ้นบำทตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 73.85 รอ้ยละ 88.35 รอ้ยละ 92.24 และรอ้ย
ละ 93.25 ของหนีสิ้นรวมตำมล ำดบั และมีส่วนของหนีสิ้นไม่หมุนเวียนเท่ำกับ 69.21 ลำ้นบำท 30.25 ลำ้นบำท 32.00 ลำ้น
บำท และ 29.74 ลำ้นบำทตำมล ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 26.15 รอ้ยละ 11.65 รอ้ยละ 7.76 และรอ้ยละ 6.75 ของ
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หนีสิ้นรวมตำมล ำดบั หนีสิ้นที่ส  ำคัญของบริษัทและบรษิัทย่อยไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน หนีสิ้น
ตำมสญัญำเช่ำกำรเงินและเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 
- เงนิเบกิเกนิบัญชี เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิและเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

    (หน่วย : ลำ้นบำท) 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

(งบการเงนิรวม) (งบการเงนิรวม) (งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม) 
บาท บาท บาท บาท 

เงินเบิกเกินบญัชี 54.51 56.43 7.50 39.26 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 19.13 62.93 151.72 218.68 
เงินกูย้ืมระยะยำวที่ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 25.76 19.94 5.48 - 
เงินกูย้ืมระยะยำว ที่ครบก ำหนดช ำระเกินกว่ำ 1 ปี 26.31 6.37 - - 

รวม 125.71 145.67 164.70 257.94 

 
ณ สิน้ปี 2560 บรษิัทและบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเท่ำกับ 73.64 ลำ้น

บำท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 27.83 ของหนีสิ้นรวม และเงินกูย้ืมระยะยำวที่ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี เท่ำกับ 25.76 
ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 9.73 ของหนีสิ้นรวม นอกจำกนีย้ังมีเงินกูย้ืมระยะยำวที่ครบก ำหนดช ำระเกินกว่ำ 1 ปี 
เท่ำกบั 26.31 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 9.94 รวมเป็นวงเงินทัง้สิน้ 99.40 ลำ้นบำท  

ณ สิน้ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินเท่ำกับ 145.67 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 56.21 ของหนีสิ้นรวม เพิ่มขึน้จำกปี 2561 เป็นจ ำนวน 19.96 ลำ้นบำท โดยกำรปรบัเพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 45.72 ลำ้นบำท เพื่อใชเ้ป็นสินเชื่อโครงกำร (Project finance) ส ำหรบัเป็นเงินทุน
หมนุเวียนส ำหรบังำนโครงกำรระบบทอ้งฟ้ำจ ำลองและพิพธิภณัฑข์องบรษิัทย่อยที่เริ่มด ำเนินกำรในช่วงปลำยปี 2561 ในขณะ
ที่เงินกูย้ืมระยะยำวปรบัตวัลดลงเนื่องจำกนโยบำยกำรลดกำรใชเ้งินกูย้ืมระยะยำวลงเปล่ียนมำใชเ้งนิกูย้ืมระยะสัน้แทนส ำหรบั
สินเชื่อโครงกำรเนื่องจำกอตัรำดอกเบีย้ที่ต  ่ำกว่ำ โดยสินเชื่อโครงกำร (Project Finance) เป็นกำรท่ีธนำคำรจะพิจำรณำเทอม
ของเงินกูย้ืมใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลำของแต่ละโครงกำร ซึ่งบรษิัทจะโอนสิทธิในกำรรบัเงินที่ไดร้บัจำกโครงกำรไปท่ีธนำคำร
เพื่อเป็นหลักประกัน ท ำให้สำมำรถปิดวงเงินเมื่อจบโครงกำร ท ำให้สำมำรถบริหำรกำรช ำระเงินและดอกเบีย้ไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินเท่ำกับ 164.70 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 39.96 ของหนีสิ้นรวม เพิ่มขึน้จำกปี 2561 เป็นจ ำนวน 19.03 ลำ้นบำท โดยกำรปรบัเพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ จ ำนวน 39.86 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของตั๋วสญัญำใชเ้งินและทรสัตร์ีซีท 
เพื่อใชเ้ป็นสินเชื่อโครงกำร (Project finance) และเป็นเงินทุนหมนุเวียนส ำหรบังำนโครงกำรหน่วยงำนรำชกำรและโครงกำร
ระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร 

ส ำหรบัสิน้ปี 2563   บรษิัทและบรษิัทย่อยมีเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินเท่ำกบั 257.94 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 58.51 ของหนีสิ้นรวม เพิ่มขึน้จำกในปี 2562 เป็นจ ำนวน 93.24 ลำ้นบำท โดยกำรปรบัเพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 98.72 ลำ้นบำท โดยสำเหตหุลกัที่เพิ่มขึน้มำจำกเงินเบิกเกินบญัชีเพื่อใชเ้ป็น
สินเชื่อโครงกำรในกำรรองรบักำรขยำยธุรกิจตำมสัดส่วนรำยไดท้ี่เพิ่มขึน้ส ำหรบังำนโครงกำรระบบบริหำรจำกกำรเอกสำร
ใหแ้ก่หน่วยงำนรำชกำร 
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- หนีส้นิภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ  
(หน่วย : ลำ้นบำท) 

 
ณ 31 ธ.ค. 

2560 
ณ 31 ธ.ค. 

2561 
ณ 31 ธ.ค. 

2562 
ณ 31 ธ.ค. 

2563 
หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 26.25 23.44 22.81 21.91 
หนีสิ้นภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน ทีถ่ึงก าหนดช าระเกินกว่า 1 ปี 30.72 10.34 22.84 14.91 

รวม 56.97 33.78 45.65 36.82 

 
บริษัทและบรษิัทย่อยมีหนีสิ้นภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน ณ สิน้ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกบั 56.97 

ลำ้นบำท 33.78 ลำ้นบำท 45.65 ลำ้นบำทและ 36.82 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 21.53 รอ้ยละ 13.01 
รอ้ยละ 11.08 และรอ้ยละ 8.35 ของหนีสิ้นรวมตำมล ำดบั โดยบรษิัทมีกำรท ำสัญญำเช่ำกำรเงินส ำหรบักำรเช่ำเพื่อซือ้อปุกรณ์
และโปรแกรมคอมพิวเตอร ์และกำรเช่ำที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์เป็นตน้ 

 
- เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น ณ สิน้ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกบั 53.39 ลำ้น
บำท 39.71 ลำ้นบำท 133.49 ลำ้นบำทและ 91.67 ลำ้นบำทตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20.18 รอ้ยละ 15.30 รอ้ย
ละ 32.39 และรอ้ยละ 20.79 ของหนีสิ้นรวม ตำมล ำดับโดยเป็นรำยกำรเจำ้หนีก้ำรคำ้ เท่ำกับ 35.90 ลำ้นบำท 24.03 ลำ้น
บำท 121.90 ลำ้นบำทและ 75.86 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งสำมำรถค ำนวนระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉล่ียไดเ้ท่ำกบั 58.46 วนั 54.59 
วนั 52.83 วนัและ 55.48 ตำมล ำดับ โดยมีรำยกำรที่ส  ำคญัคือเจำ้หนีก้ำรคำ้ที่เกิดจำกเจำ้หนีอ้ะไหล่และวสัดุสิน้เปลือง เพื่อ
รองรบักำรขยำยตัวธุรกิจระบบไดรฟ์ทรูและระบบขำยสินคำ้หนำ้รำ้น และโครงกำรระบบบริหำรจัดกำรเอกสำรจำกลูกคำ้
หน่วยงำนรำชกำร โดยไดร้บัเครดิตเทอมเฉล่ียอยู่ที่ประมำณ 60 วนั 

ณ สิน้ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น เท่ำกับ 39.71 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2560 เป็น
จ ำนวน 13.68 ลำ้นบำท คิดเป็นอัตรำกำรลดลงรอ้ยละ 34.45 โดยมีสำเหตุมำจำกในสิน้ปี 2560 บริษัทย่อยไดม้ีกำรสั่งซือ้
สินคำ้และอุปกรณส์ ำหรบังำนจ ำหน่ำยหมึกพิมพ ์กระดำษและอะไหล่ส ำหรบัเครื่องถ่ำยเอกสำรและเครื่องพิมพ์เป็นจ ำนวน 
5.02 ลำ้นบำท ซึ่งในปี 2561 ไม่มีกำรขำยสินคำ้และอุปกรณ์ดังกล่ำว นอกจำกนีใ้นปลำยปี 2560 มีกำรสั่งซือ้วัสดุอุปกรณ์
ส ำหรบังำนโครงกำรระบบเทคโนโลยีภำยในอำคำรเพื่อใชง้ำนในปี 2561 เป็นจ ำนวน 7 ลำ้นซึ่งเป็นงำนที่เสรจ็สิน้และส่งมอบ
กลำงปี 2561 ท ำใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อยมีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นในปี 2561 ลดลงจำกปี 2560 

ณ สิน้ปี 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นเท่ำกบั 133.49 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2561 เป็น
จ ำนวน 93.78 ลำ้นบำทคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 236.16 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรสั่งซือ้วสัดุอุปกรณท์ั้งฮำรด์แวรแ์ละ
ซอฟทแ์วร ์เพื่อใชใ้นกำรติดตัง้และใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้หน่วยงำนรำชกำรแห่งหนึ่ง ส ำหรบัไตรมำสที่ 1 ปี 2563 ในงำนโครงกำร
ระบบบรหิำรจดักำรเอกสำร จ ำนวน 90.89 ลำ้นบำท 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นเท่ำกับ 91.67 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2562 เป็น
จ ำนวน 41.82 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ยละ 31.33 โดยมีสำเหตมุำจำกกำรสั่งซือ้วสัดอุุปกรณส่์วนใหญ่ไดส้ั่งซือ้ไป
ในปลำยปี 2562 เรียบรอ้ยแลว้ท ำใหจ้ ำนวนเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นในปี 2563 ลดลงจ ำนวน 99.89 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็
ตำมในปี 2563 บรษิัทมีเจำ้หนีก้ำรคำ้ส ำหรบัค่ำแรงที่เพิ่มขึน้จำกปีก่อนส ำหรบังำนติดตัง้ซอฟทแ์วรง์วดสดุทำ้ยของโครงกำร
ระบบบรหิำรจดักำรเอกสำรจ ำนวน 18.45 ลำ้นบำท และบรษิัทย่อยมีเจำ้หนีก้ำรคำ้ส ำหรบักำรติดตัง้วสัดอุปุกรณข์องโครงกำร
ระบบโทรมำตร ระบบท้องฟ้ำจ ำลองและพิพิธภัณฑ์และงำนธุรกิจให้บริกำรบริหำรจัดกำรระบบงำน (Business Process 
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Outsourcing หรือ BPO) จ ำนวนรวม 38.83 ลำ้นบำท ท ำใหย้อดรวมของเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นในปี 2563 ลดลงจำกปี
ก่อน 

 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ณ สิน้ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563  บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกบั 237.19 ลำ้น
บำท 205.10 ลำ้นบำท 261.38 ลำ้นบำทและ 332.98 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 47.27 รอ้ยละ 44.14 
รอ้ยละ 38.81 และรอ้ยละ 43.03 ของสนิทรพัยร์วมตำมล ำดบั  

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่ำเท่ำกับ 237.19 ลำ้นบำท 
โดยมีทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้ 160.00 ลำ้นบำท และมียอดก ำไรสะสมเท่ำกบั 74.72 ลำ้นบำท เนื่องจำกในปี 2560 บรษิัท
และบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิเท่ำกับ 81.07 ลำ้นบำท นอกจำกนี ้บริษัทยังมีส่วนของผู้ถือหุน้เพิ่มขึน้จำกส่วนต่ำงจำกกำรรวม
กิจกำรเท่ำกบั 2.47 ลำ้นบำท 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทและบรษิัทย่อยมีมลูค่ำเท่ำกับ 205.10 ลำ้นบำท มี
ส่วนของก ำไรสะสมที่จดัสรรเพื่อส ำรองตำมกฎหมำย และส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเท่ำกบั 11.78 ลำ้นบำท และ 30.85 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดับ โดยกำรปรบัลดลงของส่วนของผูถื้อหุน้เป็นผลมำจำกก ำไรสทุธิประจ ำปีจ ำนวน 13.37 ลำ้นบำท และในปี 2561 
บรษิัท ไดม้ีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล จ ำนวน 45 ลำ้นบำท  

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทและบรษิัทย่อยมีมลูค่ำเท่ำกับ 261.38 ลำ้นบำท มี
ส่วนของก ำไรสะสมที่จดัสรรเพื่อส ำรองตำมกฎหมำย และส่วนที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเท่ำกบั 13.87 ลำ้นบำท และ 85.04 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดับ โดยในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิประจ ำปี 2562 จ ำนวน 56.27 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำมกำรปรบั
เพิ่มขึน้ของส่วนของผูถื้อหุน้เป็นผลมำจำกกำรก ำไรสทุธิส ำหรบัปีเพิ่มขึน้จำกปี 2561  

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุน้เท่ำกับ 332.98 ลำ้นบำท  มีส่วนของ
ก ำไรสะสมที่จัดสรรเพื่อส ำรองตำมกฎหมำย และส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรเท่ำกับ 17.85 ลำ้นบำท และ 132.67 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ โดยกำรปรบัเพิ่มขึน้ของส่วนของผูถื้อหุน้เป็นผลมำจำกก ำไรสทุธิของ ปี 2563 จ ำนวน 114.20 ลำ้นบำท และใน
เดือนกันยำยน 2563 บริษัทไดม้ีกำรเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ในรำคำเท่ำกับมลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เป็นจ ำนวน 40 ลำ้นหุน้ รวมเป็นมลูค่ำทัง้สิน้ 20 ลำ้นบำท 

   
ปัจจยัและอทิธิพลที่อำจมีผลต่อกำรด ำเนนิงำนหรือฐำนะกำรเงินในอนำคต 

ปัจจยัและอิทธิพลที่อำจมีผลต่อกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงนิในอนำคตของบรษิัท นอกเหนือจำกที่ไดก้ล่ำวไวใ้น
เรื่องปัจจยัควำมเส่ียง ไดแ้ก่กำรลดลงของก ำไรสทุธิต่อหุน้ตำม Fully-diluted Basis เนื่องจำกภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้เพิ่ม
ทนุต่อประชำชนในครัง้นี ้จ ำนวนหุน้ช ำระแลว้ของบริษัท มลูค่ำตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท จะเพิ่มขึน้จำก 360 ลำ้นหุน้ เป็น 440 
ลำ้นหุ้น ซึ่งจะท ำให้ก ำไรสุทธิต่อหุ้นตำมงบกำรเงินของปี 2563 ที่ค  ำนวณตำมแบบ Fully-diluted Basis โดยใช้จ ำนวนหุ้น
ภำยหลงักำรเสนอขำยต่อประชำชนเป็นฐำนในกำรค ำนวณ จะลดลงเหลือเท่ำกบั 0.26 บำทต่อหุน้ จำกเดิม 0.35 บำทต่อหุน้ 
 

นอกจำกนีท้ี่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ ์2564 มีมติเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผล มูลค่ำหุ้นละ 0.2222 บำทส ำหรบัหุ้นจ ำนวน 360 ลำ้นหุ้น จ ำนวนเงิน 80 ลำ้นบำท มีก ำหนดกำร
จ่ำยเงินปันผลภำยในวนัท่ี 19 เมษำยน 2564  ซึ่งหำกที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำว จะท ำใหส่้วนของผูถื้อ
หุน้เมื่อค ำนวนตำมงบกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 จะลดลงเหลือเท่ำกับ 252.98 ลำ้นบำท จำกเดิม 332.98 ลำ้นบำท 
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และท ำใหอ้ตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ซึ่งค ำนวนตำมงบกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 จะเพิ่มขึน้เป็น 1.74 เท่ำ 
จำกเดิม 1.32 เท่ำ 

อย่ำงไรก็ตำมกำรที่จะน ำก ำไรสุทธิต่อหุ้นแบบ Fully-diluted Basis มำใช้นั้น ควรต้องพิจำรณำเพิ่มเติมถึง
ผลตอบแทนที่จะไดร้บัจำกกำรน ำเงินที่ไดร้บัจำกกำรเพิ่มทุนไปใชใ้นกำรลงทุนในโครงกำรที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจจ ำหน่ำยและ
ใหบ้ริกำรดำ้นระบบบริหำรจดักำรเอกสำร เครื่องถ่ำยเอกสำร และเครื่องพิมพ ์และใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนตำมที่ไดร้ะบุไวใ้น
วตัถุประสงคก์ำรใชเ้งิน อีกทัง้ผลประโยชนอ์ื่นๆจำกกำรเป็นบรษิัทจดทะเบียน เช่น ควำมคล่องตัวมำกขึน้ในกำรจดัหำแหล่ง
เงินทนุ และภำพพจนท์ี่ดีขึน้ของบรษิัทซึ่งจะส่งผลดีและสรำ้งควำมคล่องตวัต่อกำรด ำเนินธุรกิจดว้ย 
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ส่วนที ่2.4 
ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
15.1  งบการเงนิ 
 
(ก) ผู้สอบบัญชีและนโยบายบญัชีทีส่ าคัญ 

 
รำยงำนผู้สอบบัญชีรบัอนุญำตประจ ำปี 2560 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ถึงปี 2563 สิน้สุด ณ วันที่  31 

ธันวำคม 2563 สำมำรถสรุปไดด้งันี ้
 
รำยงำนผูส้อบบญัชีส ำหรบังบกำรเงินของบรษิัท งวดบญัชีปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ซึง่ตรวจสอบ

โดย บรษิัท บีพีอำร ์ ออดิท แอนด ์ แอดไวเซอรี่ จ ำกดั โดยนำยบญุเลิศ แกว้พนัธุพ์ฤกษ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตทะเบียนเลขที่ 
4165 ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชทีี่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยไ์ดใ้หค้วำมเห็นว่ำงบ
กำรเงินแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและกระแสเงิน
สดรวมส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 
รำยงำนผูส้อบบญัชีส ำหรบังบกำรเงินของบรษิัท งวดบญัชีปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ซึง่ตรวจสอบ

โดย บรษิัท สยำมทรูธ สอบบญัช ีจ ำกดั โดยนำยบรรจง พิชญประสำธน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขที่ 7147 ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชี
ที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยไ์ดใ้หค้วำมเห็นว่ำงบกำรกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำรแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบรษิัท ดิทโต ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ
บรษิัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และผลกำรด ำเนนิงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกจิกำร และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน 

 
รำยงำนผูส้อบบญัชีส ำหรบังบกำรเงินของบรษิัท งวดบญัชีปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  ซึ่งตรวจสอบ

โดย บรษิัท สยำมทรูธ สอบบญัช ีจ ำกดั โดยนำยบรรจง พิชญประสำธน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขที่ 7147 ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชี
ที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยไ์ดใ้หค้วำมเห็นว่ำงบกำรกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำรแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบรษิัท ดิทโต ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ
บรษิัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกจิกำร และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน 

 
 รำยงำนผูส้อบบญัชีส ำหรบังบกำรเงินของบรษิัท งวดบญัชีปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซึง่ตรวจสอบ

โดย บรษิัท สยำมทรูธ สอบบญัช ีจ ำกดั โดยนำยบรรจง พิชญประสำธน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขที่ 7147 ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชี
ที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยไ์ดใ้หค้วำมเห็นว่ำงบกำรกำรเงินรวมและงบกำรเงิน

15. ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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เฉพำะกจิกำรแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบรษิัท ดิทโต ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ
บรษิัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกจิกำร และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน 

 
แนวปฏิบตัิทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบ
จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 

สภำวิชำชีพบญัชีประกำศใชแ้นวปฏิบตัิทำงกำรบญัชี เรื่อง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรบัทำงเลือกเพิม่เติมทำง
บญัชีเพื่อรองรบัผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (โควิด-19) โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อลดผลกระทบในบำงเรื่องจำกกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบั และเพื่อใหเ้กิดควำมชดัเจนในวธีิ
ปฏิบตัิทำงบญัชใีนชว่งเวลำที่ยงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณด์งักล่ำว 

แนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีดงักล่ำวประกำศลงในรำชกิจจำนเุบกษำเมื่อวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรบักำรจดัท ำงบกำรเงินของกลุ่มบรษิัทท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สดุภำยในชว่งเวลำระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถงึ
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563  

กลุ่มบรษิัทเลือกใชม้ำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรบัทำงเลือกเพิม่เติมทำงบญัชี ดงันี ้
 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเชา่ 
กำรเปล่ียนแปลงสญัญำเช่ำ 
กลุ่มบรษิัทในฐำนะผูเ้ช่ำไดร้บักำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำจำกผูใ้หเ้ช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ ์โควิด-19 ผูเ้ช่ำสำมำรถ

เลือกที่จะไม่ตอ้งน ำกำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวมำถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงสญัญำเชำ่ โดยเมื่อกลุม่บรษิัทเลือกตำมทำงเลือก
ดงักล่ำวแลว้กลุ่มบรษิัทตอ้งถือปฏิบตัิกบัทกุสญัญำที่ไดร้บักำรลดค่ำเช่ำ เมื่อผูเ้ช่ำไดร้บักำรยืนยนักำรลดค่ำเชำ่เป็นลำย
ลกัษณอ์กัษรใหท้ยอยปรบัลดหนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่ที่ครบก ำหนดแต่ละงวดตำมสดัส่วนที่ไดส่้วนลดตลอดชว่งเวลำที่ไดร้บักำร
ลดค่ำเช่ำตำมที่ค  ำนวณไวเ้ดิมตำมจ ำนวนงวดที่ไดร้บักำรลดคำ่เชำ่นัน้พรอ้มทัง้กลบัรำยกำรค่ำเส่ือมรำคำจำกสินทรพัยสิ์ทธิ
กำรใชแ้ละดอกเบีย้จำกหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำที่ยงัคงรบัรูใ้นแต่ละงวดตำมสดัส่วนของค่ำเชำ่ที่ลดลง และบนัทึกผลต่ำงที่
เกิดขึน้ในก ำไรหรือขำดทนุ ใหผู้เ้ช่ำปรบัลดมลูค่ำหนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่โดยไมต่อ้งปรบัปรุงมลูค่ำสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้ และวดั
มลูค่ำหนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่ทัง้หมดใหม่โดยขอ้ก ำหนดนีจ้  ำกดัเฉพำะดำ้นผูเ้ชำ่เทำ่นัน้ 
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ : บริษัท ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

สรุปรายการ 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สินทรัพย ์         

สินทรพัยห์มนุเวียน         

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 36.95 7.36 3.48 0.75 23.91 3.55 10.26 1.33 

เงินลงทนุชั่วครำว - 0.00 - 0.00 0.15 0.02 2.71 0.35 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 76.00 15.14 88.72 19.09 125.50 18.63 182.19 23.54 

มลูค่ำงำนเสรจ็ยงัไม่เรียกเก็บเงิน 62.07 12.37 18.77 4.04 66.52 9.88 179.14 23.15 
ลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงินสว่น
ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

1.33 0.27 0.81 0.17 0.41 0.06 - 0.00 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำก่อสรำ้ง 0.30 0.06 6.26 1.35 1.24 0.18 - 0.00 
สินคำ้คงเหลือ  25.80 5.14 36.94 7.95 106.38 15.80 43.46 5.62 
สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 6.77 1.35 9.14 1.97 22.89 3.40 50.25 6.49 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 209.22 41.69 164.13 35.32 347.00 51.52 468.01 60.48 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน         

เงินฝำกสถำบนักำรเงินที่มีภำระค ำ้
ประกนั 

0.60 0.12 18.58 4.00 36.40 5.40 52.45 6.78 

ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำกำรเงินสทุธิส่วนที่
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

0.52 0.10 0.10 0.02 - 0.00 - 0.00 

ลกูหนีเ้งินประกนัผลงำนสทุธิจำกสว่นที่
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

- 0.00 0.34 0.07 9.14 1.36 - 0.00 

สิทธิกำรเช่ำที่ดิน 7.36 1.47 7.10 1.53 6.83 1.01 - 0.00 

ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์ 271.85 54.17 254.53 54.78 245.26 36.41 174.44 22.54 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 4.09 0.81 7.67 1.65 10.42 1.55 8.84 1.14 

สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ - 0.00 - 0.00 - 0.00 57.28 7.40 

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี 2.22 0.44 2.84 0.61 3.17 0.47 2.58 0.33 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 5.96 1.19 9.40 2.02 15.29 2.27 10.21 1.32 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 292.60 58.31 300.55 64.68 326.51 48.48 305.80 39.52 

รวมสินทรัพย ์ 501.82 100.00 464.68 100.00 673.51 100.00 773.81 100.00 
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สรุปรายการ 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุ้น         

หนีส้ินหมนุเวียน         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้
จำกสถำบนักำรเงิน 

73.64 14.67 119.36 25.69 159.22 23.64 257.94 33.33 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 53.39 10.64 39.71 8.55 133.49 19.82 91.67 11.85 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน
ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

25.76 5.13 19.94 4.29 5.48 0.81 - 0.00 

หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินส่วนทีถ่ึง
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

26.25 5.23 23.44 5.04 22.81 3.39 21.91 2.83 

ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลคำ้งจ่ำย 7.95 1.58 - 0.00 6.98 1.04 4.68 0.61 

เงินรบัล่วงหนำ้จำกลกูคำ้ - 0.00 20.64 4.44 36.03 5.35 15.85 2.05 

ประมำณกำรหนีส้ินระยะสัน้ 2.37 0.47 2.57 0.55 2.64 0.39 4.01 0.52 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 6.05 1.21 3.67 0.79 13.48 2.00 15.02 1.94 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 195.42 38.94 229.33 49.35 380.14 56.44 411.09 53.12 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน         

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 
สทุธิจำกสว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หนึ่งปี 

26.31 5.24 6.37 1.37 - 0.00 - 0.00 

หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน - สทุธิ
จำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

30.72 6.12 10.34 2.22 22.84 3.39 14.91 1.93 

ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 1.34 0.27 2.29 0.49 3.28 0.49 4.08 0.53 

เงินมดัจ ำและเงินประกนักำรบริกำร 5.07 1.01 10.22 2.20 5.50 0.82 4.98 0.64 

รำยไดร้บัลว่งหนำ้ - 0.00 - 0.00 - 0.00 5.76 0.74 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี 3.72 0.74 - 0.00 - 0.00 - 0.00 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 2.05 0.41 1.02 0.22 0.37 0.06 0.01 0.00 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 69.21 13.79 30.25 6.51 32.00 4.75 29.74 3.84 

รวมหนี้สิน 264.63 52.73 259.58 55.86 412.14 61.19 440.83 56.97 

ส่วนของผูถ้ือหุน้         

ทนุเรือนหุน้ 200.00 39.85 200.00 43.04 200.00 29.69 220.00 28.43 

ทนุจดทะเบียน         

หุน้สำมญัจ ำนวน  440,000,000 
หุน้ในงวด 2563 และ หุน้สำมญัจ ำนวน 
400,000,000 หุน้ในปี2560-2562 มลู
ค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.5 บำท 

200.00 39.85 200.00 43.04 200.00 29.69 220.00 28.43 

ทนุจดทะเบียนที่ออกและช ำระเต็ม
มลูค่ำแลว้ 
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สรุปรายการ 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หุน้สำมญัจ ำนวน 360,000,000 หุน้ 
ในงวด 2563 และ หุน้สำมญัจ ำนวน  
320,000,000 หุน้ ในปี 2560-2562 
มลูค่ำหุน้ละ 0.5 บำทช ำระเต็มมลูค่ำแลว้ 

160.00 31.88 160.00 34.43 160.00 23.76 180.00 23.26 

ส่วนเกนิทนุจำกกำรรวมธุรกิจ
ภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนั 

2.47 0.49 2.47 0.53 2.47 0.37 2.47 0.32 

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม         
     จดัสรรเพื่อส ำรองตำมกฎหมำย 10.54 2.10 11.78 2.54 13.87 2.06 17.85 2.31 
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 64.17 12.79 30.85 6.64 85.04 12.63 132.67 17.14 
ส่วนของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 237.19 47.27 205.10 44.14 261.38 38.81 332.98 43.03 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 501.82 100.00 464.68 100.00 673.51 100.00 773.81 100.00 
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งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ : บริษัท ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
(หน่วย : ลำ้นบำท) 

สรุปรายการ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รำยได ้         
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 537.26 98.92 422.31 99.34 773.02 99.74 986.29 99.81 
รำยไดอ่ื้น 5.87 1.08 2.82 0.66 2.04 0.26 1.89 0.19 
รวมรายได้ 543.13 100.00 425.13 100.00 775.06 100.00 988.18 100.00 
ค่ำใชจ้่ำย         
ตน้ทนุขำยและบริกำร 337.48 62.14 306.99 72.21 590.14 76.14 730.55 73.93 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 28.30 5.21 24.51 5.77 28.77 3.71 25.70 2.60 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบริหำร 68.00 12.52 72.68 17.10 74.13 9.56 78.45 7.94 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน 11.01 2.03 9.14 2.15 12.37 1.64 11.96 1.21 
รวมค่าใช้จ่าย 444.80 81.89 413.33 97.22 705.76 91.06 846.66 85.68 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 98.34 18.11 11.80 2.78 69.29 8.94 141.52 14.32 
ก ำไร (ค่ำใชจ้่ำย) ภำษีเงินได ้ (17.27) (3.18) 1.57 0.37 (13.02) (1.68) (27.31) (2.76) 
ก าไรส าหรับปี 81.07 14.93 13.37 3.15 56.27 7.26 114.20 11.56 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำม
หลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั
ส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์
พนกังำน 

- 0.00 (0.57) (0.13) - 0.00 - 0.00 

ภำษีเงินไดเ้กี่ยวกบัก ำไรจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตรป์ระกนัภยัส ำหรบั
โครงกำรผลประโยชนพ์นกังำน 

- 0.00 0.11 0.03 - 0.00 - 0.00 

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนส ำหรบัปี - 0.00 (0.46) (0.11) - 0.00 - 0.00 
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบัปี 81.07 14.93 12.92 3.04 56.27 7.25 114.20 11.56 
ก าไรต่อหุ้น         
  ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน 0.25  0.04  0.18  0.35  
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งบกระแสเงนิสด : บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

สรุปรายการงบกระแสเงินสด 

งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน        
  ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 98.34 11.80 69.29 141.52 

ปรับปรุงด้วย     

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหนำ่ย 52.63 54.77 51.56 56.69 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู (กลบัรำยกำร) 1.36 1.51 2.49 (0.96) 
ขำดทนุจำกกำรลดมลูค่ำของสินคำ้คงเหลือ 1.74 1.25 1.41 1.55 
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยถ์ำวร 0.66 0.57 1.53 1.14 
ก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลบัคืน (2.45) (1.02) (0.65) (0.36) 
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรขำยและตดัจ ำหน่ำยสินทรพัยถ์ำวร (0.47) (0.15) (0.78) (0.23) 
ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหนำ่ยภำษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ำย 0.01 0.03 - - 
ขำดทนุ (ก ำไร) ที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน (0.01) (0.02) (0.05) - 
ผลตำ่งจำกกำรลดค่ำเช่ำ - - - - 
ก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำ - - - - 
ส ำรองจำกกำรประมำณกำรหนีส้ินระยะสัน้ (กลบัรำยกำร) 1.23 0.36 - - 
ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชนพ์นกังำน 0.19 0.38 - - 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน 10.98 9.05 12.62 11.33 
ดอกเบีย้รบั (0.30) (0.11) (0.27) (0.39) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหนีสิ้นด าเนินงาน 

163.89 78.41 137.16 210.29 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง     
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 8.87 (13.59) (38.37) (55.58) 
รำยไดท้ี่ยงัไม่เรียกช ำระ (29.12) 42.53 (48.71) (112.62) 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2.87 1.07 0.60 0.51 
สินคำ้คงเหลือ 2.09 (10.96) (68.14) 63.57 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำก่อสรำ้ง 3.77 (5.96) 5.02 - 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น (4.53) (2.37) (15.11) (26.48) 
ลกูหนีเ้งินประกนัผลงำน 10.65 (0.34) (8.80) 9.14 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 0.14 (0.05) 0.01 (3.45) 

หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)     
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 16.51 (15.98) 93.83 (42.09) 
เงินรบัล่วงหนำ้คำ่สินคำ้ (29.81) 20.64 15.39 (20.19) 
ประมำณกำรหนีส้ินระยะสัน้ (1.30) (0.17) 0.07 1.38 
เงินสดจ่ำยผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน (0.07) - 0.99 0.80 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (1.76) (2.39) 5.14 1.54 
เงินมดัจ ำและเงินประกนักำรบริกำร (0.09) 5.15 (0.05) (0.52) 
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด 

งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

รำยไดร้บัลว่งหนำ้ - - - 5.76 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน - - - (0.01) 

เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 142.13 95.99 79.04 31.80 
รบั (จ่ำย) ดอกเบีย้ 0.30 0.11 0.23 0.39 
จ่ำยภำษีเงินได ้ (16.10) (18.48) (12.63) (28.95) 
รบัคืนภำษีเงินได ้ 5.13 4.45 - 8.50 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 131.45 82.08 66.63 11.74 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน     
เงินลงทนุชั่วครำวลดลง (เพ่ิมขึน้) - - (0.15) (2.56) 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินที่มีภำระค ำ้ประกนัลดลง (เพิ่มขึน้) 1.98 (17.98) (17.81) (16.05) 
เงินสดรบัจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 4.38 0.16 0.82 0.23 
ซือ้ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ (24.24) (34.83) (20.47) (17.64) 
ซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (0.27) (2.40) (2.15) (0.26) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (18.14) (55.05) (39.77) (36.27) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
เงินเบิกเกินบญัชีและกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน

เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
(5.83) 45.80 39.84 98.72 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมขึน้ 18.07 - - - 
จ่ำยช ำระเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (25.22) (25.76) (20.83) (5.48) 
ขำยและเช่ำกลบัคืนภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน - - 19.69 - 
จ่ำยช ำระหนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (26.79) (26.75) (32.52) (28.90) 
เงินสดรบัจำกกำรเพิ่มทนุหุน้สำมญั - - - 20.00 
จ่ำยเงินปันผล (37.10) (45.00) - (62.40) 
จ่ำยตน้ทนุทำงกำรเงิน (10.93) (8.79) (12.61) (11.05) 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (87.80) (60.50) (6.43) 10.88 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 25.50 (33.47) 20.43 (13.65) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้งวด 11.45 36.95 3.48 23.91 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดสิน้งวด 36.95 3.48 23.91 10.26 

รายการทีม่ิใช่เงินสด     
รบัโอนเครื่องถ่ำยเอกสำรใหเ้ช่ำจำกลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำ
กำรเงิน 

1.03 - - - 

รบัโอนสินทรพัยร์อกำรขำยที่ดินอำคำรและอปุกรณ ์ 0.63 0.60 2.71 2.20 
ซือ้สินทรพัยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 44.27 3.56 24.71 8.39 
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(ค) ตารางแสดงอัตราสว่นทางการเงนิทีส่ าคัญ 

 

หมำยเหต ุ: 1/ อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลในปี 2560 มีกำรจ่ำยปันผลจำกก ำไรสะสมจำกกำรด ำเนินงำนในอดีต ซึ่งอำจไม่สะทอ้นถึงอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลใน
อนำคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราส่วนทางการเงิน   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio) 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 1.07 0.72 0.91 1.14 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ เท่ำ 0.90 0.49 0.57 0.91 
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด เท่ำ 0.65 0.39 0.22 0.03 
อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ เท่ำ 6.25 4.99 7.00 6.32 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 57.62 72.21 51.42 56.92 
อตัรำส่วนหมนุเวียนสนิคำ้คงเหลือ เท่ำ 12.43 9.79 8.25 9.75 
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย วนั 28.97 36.79 43.63 36.92 
อตัรำส่วนหมนุเวียนเจำ้หนี ้ เท่ำ 6.16 6.59 6.83 6.49 
ระยะเวลำช ำระหนี ้ วนั 58.46 54.59 52.73 55.48 
Cash cycle วนั 28.13 54.40 42.32 38.36 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  (Profitability ratio)      

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ % 37.18 27.31 23.52 25.93 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน % 19.26 4.29 10.20 15.37 
อตัรำก ำไรอ่ืน % 1.08 0.66 0.40 0.19 
อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร % 127.04 452.84 84.47 7.74 
อตัรำก ำไรสทุธิ % 14.93 3.15 7.25 11.56 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ % 38.61 6.05 24.31 38.43 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  (Efficiency ratio)      

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์ % 16.74 2.77 9.89 15.78 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร % 50.24 25.89 43.15 81.44 
อตัรำกำรหมนุของสินทรพัย ์ เท่ำ 1.12 0.88 1.36 1.37 
อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน  (Financial policy ratio)      

อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ เท่ำ 1.12 1.27 1.58 1.32 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เท่ำ 6.99 2.52 3.44 (2.54) 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั - Cash basis เท่ำ 1.57 1.20 3.69 10.25 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล1/ % 45.76 336.55 0.00 54.64 
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(ง) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ : บริษัท สยาม ทซีี เทคโนโลยี จ ากัด 
(หน่วย : ลำ้นบำท) 

 สรุปรายการ 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์       

สินทรพัยห์มนุเวียน       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 23.68 27.58 1.02 1.06 3.21 2.17 

เงินลงทนุชั่วครำว - 0.00 - 0.00 0.15 0.10 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 2.26 2.63 20.28 21.04 56.74 38.44 

มลูค่ำงำนเสรจ็ยงัไม่เรียกเก็บเงิน 52.57 61.23 15.94 16.54 38.31 25.95 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั - 0.00 23.30 24.17 - 0.00 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำก่อสรำ้ง 0.30 0.35 6.26 6.49 1.24 0.84 

สินคำ้คงเหลือ 0.36 0.42 0.78 0.81 - 0.00 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 1.99 2.32 4.91 5.09 13.07 8.85 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 81.15 94.53 72.49 75.20 112.71 76.36 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       

เงินฝำกสถำบนักำรเงินที่มีภำระค ำ้ประกนั - 0.00 18.58 19.28 18.58 12.59 

ลกูหนีเ้งินประกนัผลงำนสทุธิจำกสว่นที่ถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

- 0.00 0.34 0.35 9.14 6.19 

อปุกรณ ์ 3.91 4.55 3.91 4.06 6.45 4.37 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 0.45 0.52 0.36 0.37 0.23 0.16 

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี 0.33 0.38 0.44 0.46 0.49 0.33 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น - 0.00 0.27 0.28 - 0.00 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 4.69 5.47 23.90 24.80 34.90 23.64 

รวมสินทรัพย ์ 85.85 100.00 96.39 100.00 147.61 100.00 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีส้ินหมนุเวียน       

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำก
สถำบนักำรเงิน 

17.78 20.71 41.15 42.69 61.96 41.98 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 16.37 19.07 6.45 6.69 19.26 13.05 

หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินส่วนทีถ่ึง
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

0.59 0.69 0.57 0.59 0.71 0.48 

ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลคำ้งจ่ำย 7.95 9.26 - 0.00 6.98 4.73 

เงินรบัล่วงหนำ้ - 0.00 20.64 21.41 3.80 2.57 

ประมำณกำรหนีส้ินระยะสัน้ 2.29 2.67 2.49 2.58 2.56 1.73 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 2.13 2.48 1.23 1.28 12.51 8.48 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 47.11 54.87 72.53 75.25 107.78 73.02 
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 สรุปรายการ 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน       

หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน - สทุธิจำกส่วน
ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

0.54 0.63 0.62 0.64 1.70 1.15 

ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 0.05 0.06 0.39 0.40 0.65 0.44 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 0.59 0.69 1.01 1.05 2.35 1.59 

รวมหนีสิ้น 47.70 55.56 73.53 76.28 110.13 74.61 

ส่วนของผูถ้ือหุน้       

ทนุเรือนหุน้ - หุน้สำมญั มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท       

ทนุจดทะเบียน – 200,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 100 
บำท 

20.00 23.30 20.00 20.75 20.00 13.55 

ทนุจดทะเบียนที่ออกและช ำระเต็มมลูค่ำแลว้ – 
200.000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท 

20.00 23.30 20.00 20.75 20.00 13.55 

ก ำไรสะสม       

     จดัสรรเพื่อส ำรองตำมกฎหมำย 2.00 2.33 2.00 2.07 2.00 1.35 

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 16.15 18.81 0.85 0.88 15.48 10.49 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 38.15 44.44 22.85 23.72 37.48 25.39 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 85.85 100.00 96.39 100.00 147.61 100.00 

 

 
งบก าไรขาดทนุ: บริษัท สยาม ทซีี เทคโนโลยี จ ากดั 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

สรุปรายการ 
งบก าไรขาดทุน 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้             

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 199.22 99.34 88.41 99.01 290.30 98.95 

รำยไดอ่ื้น 1.32 0.66 0.88 0.99 3.07 1.05 

รวมรายได้ 200.54 100.00 89.29 100.00 293.37 100.00 

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทนุขำยและบริกำร 116.03 57.86 54.76 61.33 217.71 74.21 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 3.57 1.78 3.58 4.01 3.41 1.16 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 14.68 7.32 19.93 22.32 18.56 6.33 

  ตน้ทนุทำงกำรเงิน 0.85 0.42 1.33 1.49 3.16 1.08 

รวมค่าใช้จ่าย 135.13 67.38 79.60 89.15 242.84 82.78 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 65.41 32.62 9.69 10.85 50.53 17.22 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ (13.03) (6.50) (2.12) (2.37) (10.20) (3.48) 

ก าไรส าหรับปี 52.38 26.12 7.57 8.48 40.33 13.74  
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2. ข้อจ ำกัดกำรโอนหลกัทรัพยท์ีเ่สนอขำย 

 
 หุน้สำมญัของบรษิัทฯ สำมำรถโอนไดโ้ดยเสรี โดยไม่มีขอ้จ ำกัดในกำรโอน อย่ำงไรก็ดี กำรโอนหุน้สำมญัของ

บริษัทฯ จะกระท ำมิไดห้ำกว่ำกำรโอนหุน้ดังกล่ำวจะมีผลท ำใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสญัชำติไทยใน
บริษัทฯมีจ ำนวนเกินกว่ำรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกำรโอนหุน้รำยใดที่ท  ำให้
อตัรำส่วนกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้วของบรษิัทฯ เกินอตัรำส่วนขำ้งตน้ บรษิัทฯ มีสิทธิปฏิเสธกำรโอนหุน้ของบริษัทฯ รำย
นัน้ได ้อย่ำงไรก็ดี กำรโอนหุน้ของบรษิัทฯ จะสมบรูณเ์มื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้โดยระบชุื่อผูร้บัโอน และลงลำยมือชื่อของ
ผูโ้อนกับผูร้บัโอนและท ำกำรส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูร้บัโอน กำรโอนหุน้จะใชย้นักับบริษัทฯ ไดต้่อเมื่อบริษัทฯ ไดร้บัค ำรอ้ง
ขอใหล้งทะเบียนกำรโอนหุน้แลว้ แต่จะใชย้นับุคคลภำยนอกไดเ้มื่อบริษัทฯ ไดล้งทะเบียนกำรโอนหุน้ดงักล่ำวไวใ้นสมุด
ทะเบียนแลว้เท่ำนัน้ เมื่อบริษัทฯ พิจำรณำแลว้ว่ำกำรโอนหุน้นัน้ถูกตอ้งตำมกฎหมำย บริษัทฯ จะลงทะเบียนกำรโอนหุน้
ดังกล่ำวภำยใน 14 วันนับแต่วันไดร้บัค ำรอ้งขอนั้น หรือหำกบริษัทฯ เห็นว่ำกำรโอนหุน้นั้นไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ บริษัทฯ 
จะแจง้แก่ผูย้ื่นค ำรอ้งขอภำยใน 7 วัน นับแต่วนัที่ไดร้บัค ำรอ้งขอนัน้ ทั้งนี ้หำกหุน้ของบริษัทฯ ไดร้บักำรจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ กำรโอนหุน้ของบริษัทฯใหเ้ป็นไปตำมกฎขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และ
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม)  
 
 
 
 



 บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 3 หนำ้ 10 

5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง 
 
- ไม่มี - 
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6. การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 

 
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย ขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียดวิธีกำรจอง

ซือ้หุน้และวิธีกำรจดัสรรหุน้ตำมที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนฉบบันีต้ำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ อปุสรรค หรือ
ขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินกำร ทัง้นี ้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทนุอย่ำงเป็นธรรมและเพื่อใหก้ำรเสนอขำยหุน้ครัง้นี ้
ประสบควำมส ำเรจ็สงูสดุ 

 
6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย ์

กำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะเสนอขำยผ่ำนผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย และผู้
จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2 

 
6.2 ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์

6.2.1 ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 
บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
ชัน้ 29 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ ์ 
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศพัท ์ 0 2231 3777 และ 0 2618 1000  
โทรสำร  0 2618 1120 
www.bualuang.co.th  

6.2.2 ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 
บริษัทหลักทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ส ำนกังำนตัง้อยู่ที่ เลขท่ี 173 อำคำรเอเซีย เซ็นเตอร ์ชัน้ 8-11 ถนนสำทรใต ้
แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทรกรุงเทพมหำนคร 10120  
โทรศพัท ์ 0 2658 8888 
โทรสำร  0 2658 8654 
www.kgieworld.co.th 

 
6.3 เงือ่นไข และค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์

6.3.1 เงือ่นไขการจัดจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
บริษัทฯ ไดต้กลงมอบหมำยใหผู้จ้ัดจ ำหน่ำยหลักทรพัยต์ำมที่ระบุในขอ้ 6.2 เป็นผูด้  ำเนินกำรจ ำหน่ำยหุ้น

สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขำยแก่ประชำชนจ ำนวน 80,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 7.50 บำท ตำม
สัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ปรำกฎในข้อ 1.2 โดยผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพยม์ีข้อตกลงยอมรับประกันกำร
จ ำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ประเภทรับประกันผลกำรจ ำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทั้งจ ำนวน (Firm 
Underwriting) ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นหนงัสือสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย
หุน้ (Underwriting Agreement) 

อย่ำงไรก็ตำม ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้ในครัง้นี ้ 
โดยจะด ำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ทั้งจ ำนวนให้แก่ผูจ้องซือ้ทั้งหมดตำมรำยละเอียดที่ระบุ ไวใ้นข้อ 6.8 เมื่อเกิด
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เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นสัญญำแต่งตั้งผู้จัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย ซึ่งรวมถึงเหตุกำรณ์
ดงัต่อไปนี ้

(ก) เมื่อบริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขใดๆ ที่ไดก้ ำหนดไวใ้นสัญญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย  (Underwriting Agreement) หรือ 

(ข) เมื่อเกิดเหตุสดุวิสยั กำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงดำ้นกำรเงิน เศรษฐกิจ หรือกำรเมืองทัง้
ในประเทศและต่ำงประเทศ หรือกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคัญของดชันีของตลำดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือตลำดหลักทรพัยฯ์ หรือกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคญัในธุรกิจหรือ
กำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจดัจ ำหน่ำยในครัง้นี ้

(ค) เมื่อมีเหตุที่ท  ำให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์หรือหน่วยงำน
รำชกำรสั่งระงบัหรือหยุดกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์หรือไม่สำมำรถส่งมอบหลกัทรพัยท์ี่เสนอขำยได ้
หรือ 

(ง)      เมื่อมีกำรยกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย (Underwriting 
Agreement) 

 
ทัง้นี ้รำยละเอียดและเงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุน้และกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้ดงักล่ำวขำ้งตน้ จะเป็นไป

ตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขที่ จะก ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้ งผู้จัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย 
(Underwriting Agreement) 

กรณีผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยยกเลิกกำรเสนอขำยหุน้หรือกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้ จำก
เหตุในข้อ (ก) – (ง) ข้ำงต้น หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้จัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย 
(Underwriting Agreement) ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยและผูจ้ัดจ ำหน่ำยและรบัประกัน
กำรจ ำหน่ำย จะด ำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ทัง้จ ำนวนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แต่ละรำยที่จองซือ้หุน้ ตำมรำยละเอียดที่ระบไุว้
ในขอ้ 6.8 

 
6.3.2 ค่าตอบแทนการจดัจ าหน่าย 

บรษิัทฯ ตกลงจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย (ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม) ใหแ้ก่
ผูจ้ัดจ ำหน่ำยหลักทรพัย ์ตำมที่ระบุในขอ้ 6.2 รวมเป็นเงินทั้งสิน้ประมำณ 9,000,000 บำท โดยจะช ำระเงินตำม
วิธีกำรท่ีระบไุวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย (Underwriting Agreement) 

 
6.3.3 ประมาณการจ านวนเงนิทีบ่ริษัทฯ จะได้รับและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย ์

หุน้ท่ีเสนอขำยต่อประชำชนจ ำนวน 80,000,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 7.50 บำท 600,000,000 บำท 
หกั  ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์ประมำณ 22,915,000  บำท 
จ ำนวนเงินค่ำหุน้ท่ีบรษิัทจะไดร้บัประมำณ 577,085,000 บำท 
จ ำนวนเงินค่ำหุน้ท่ีบรษิัทจะไดร้บัต่อหุน้ประมำณ 7.21 บำท 

 หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างตน้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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6.3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย ์
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหุน้สำมญั 300,000 บำท 
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นค ำขอใหร้บัหุน้สำมญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 25,000 บำท 
ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ของกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน* 50,000 บำท 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบยีนเพิม่ทนุ              40,000 บำท 
ค่ำธรรมเนียมกำรรบัประกนักำรจ ำหน่ำยและจดัจ ำหน่ำย 9,000,000 บำท 
ค่ำธรรมเนียมที่ปรกึษำ (ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน และที่ปรกึษำกฎหมำย) 9,500,000 บำท 
ค่ำพมิพห์นงัสือชีช้วน ใบจองซือ้หุน้ ค่ำโฆษณำ และประชำสมัพนัธ ์โดยประมำณ 4,000,000 บำท 
รวมค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ในการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 22,915,000 บาท 

หมำยเหต ุ: ค่ำใชจ้ำ่ยขำ้งตน้ไม่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่ม 
                  * ไม่รวมค่ำธรรมเนียมรำยปีในกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 
 

6.4 วิธีการขอรับหนังสอืชีช้วนและใบจองซือ้หลักทรัพย ์
บุคคลตำมดุลยพินิจของผูจ้ัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย ์นักลงทุนสถำบัน ผูม้ีอุปกำรคุณของบริษัทฯ กรรมกำร

ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำมำรถติดต่อขอรบัหนังสือ     
ชีช้วนและใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุไดท้ี่ส  ำนกังำนของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ตำมที่ระบไุว้ในขอ้ 6.2 ในวนัที่ 23, 
26-27 เมษำยน 2564 ภำยในวนัและเวลำท ำกำรของแต่ละส ำนกังำนนัน้ 

ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้สำมำรถดำวนโ์หลด (Download) หนงัสือชีช้วนกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ซึ่งมี
ข้อมูลไม่แตกต่ำงจำกหนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้ที่ เว็บไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(www.sec.or.th) 

 

6.5 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย ์
กำรจัดสรรหุน้สำมัญของบริษัทฯ ที่เสนอขำยในครัง้นี ้แบ่งกำรจัดสรรออกเป็น 4 ส่วนไดแ้ก่ (1) บุคคลตำม

ดลุยพินิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์จ ำนวน 30,000,000 หุน้ (2) นกัลงทนุสถำบนั จ ำนวน 30,000,000 หุน้ (3) ผูม้ี
อปุกำรคุณของบรษิัทฯ จ ำนวน 12,000,000 หุน้ (4) กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัทฯ จ ำนวน 8,000,000 
หุน้ 

นอกจำกนี ้กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุโดยผูจ้ดักำรกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ละรบัประกนักำรจ ำหน่ำย และผู้
จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย จะอยู่ภำยใตเ้กณฑด์งันี ้
(1)      ผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย และผูจ้ัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ ำย จะไม่

จดัสรรหุน้สำมญัที่เสนอขำยใหแ้ก่ตนเอง ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่ร่วมจดัจ ำหน่ำย กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูถื้อ
หุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ  ำนำจควบคุม ของตนเองและของผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจ ำหน่ำย และผู้ที่
เก่ียวขอ้งของบุคคลเหล่ำนัน้ รวมทัง้บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเองและของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่ร่วม
จดัจ ำหน่ำย รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง 
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ลงวนัที่ 8 กรกฎำคม 2559 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ข
เพิ่มเติม) และจะจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลที่มีควำมสมัพนัธก์ับบริษัทฯ ซึ่งไดแ้ก่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูถื้อ
หุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม บรษิัทใหญ่ของบรษิัทฯ และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง รวมถึงกองทุนส่วนบคุคลของบุคคล
ดงักล่ำว ในจ ำนวนไม่เกินกว่ำอตัรำที่ก ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทจ. 40/2557 เรือ่ง 
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กำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ประเภทหุน้และใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของบรษิัทที่ออกตรำสำรทุน 
ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2557 (รวมทั้งที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) เวน้แต่เป็นกำรจัดสรรหุน้สำมัญที่เหลือจำกกำร
จองซือ้ของผูจ้องซือ้ทัง้หมด     

(2)      ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่จดัสรรหุน้สำมญัที่เสนอขำยใหผู้จ้อง
ซือ้รำยใดรำยหนึ่ง หำกกำรจัดสรรดังกล่ำวท ำให้หรืออำจเป็นผลใหเ้ป็นกำรกระท ำกำรขัดต่อกฎหมำยหรือ
ระเบียบขอ้บงัคบัต่ำง ๆ หรือจะเป็นผลใหต้อ้งด ำเนินกำรใด ๆ เพิ่มเติมไปจำกที่ตอ้งด ำเนินกำรตำมกฎระเบียบ
ที่เก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย ์หรือบทบญัญัติอื่นใดภำยใตก้ฎหมำยไทย หรือไม่เป็นไปตำม
วิธีกำร หลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขที่ก ำหนดไวใ้นส่วนท่ี 3 นี ้ 

(3)      ผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย ขอสงวนสิทธ์ิที่จะใชดุ้ลยพินิจเปล่ียนแปลงจ ำนวนหุน้
สำมัญที่จดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนในแต่ละประเภท เช่น อำจพิจำรณำจัดสรรใหแ้ก่บุคคลตำมดุลยพินิจของผูจ้ัด
จ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ ในส่วนของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยเพิ่มเติม หำกพิจำรณำ
แลว้เห็นว่ำมีหุ้นเหลือจำกกำรจัดสรรในส่วนของผู้ลงทุนสถำบัน หรือในกรณีกลับกัน อำจพิจำรณำจัดสรร
ใหแ้ก่ผูล้งทุนสถำบันเพิ่มเติม หำกพิจำรณำแลว้เห็นว่ำมีหุน้เหลือจำกกำรจัดสรรในส่วนของบุคคลตำมดุลย
พินิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ในส่วนของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ทัง้นี ้เพื่อให้
กำรเสนอขำยหุน้สำมญัในครัง้นีป้ระสบควำมส ำเรจ็สงูสดุ 

 
กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นีเ้ป็นกำรปฏิบตัิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัคณุสมบตัิที่ก ำหนดตำม ขอ้ 4(3) เรื่อง 

กำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อย ภำยใตข้อ้บังคับตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรรบัหุน้สำมัญหรือหุ้น
บรุมิสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2558 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

6.5.1   วิธีการจดัสรรหลกัทรัพยใ์ห้แก่บุคคลตามดุลยพนิิจของผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
กำรจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลตำมดุลยพินิจของผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย ์ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดกำรกำรจัด

จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยแต่ละรำย ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2 โดย
จะจัดสรรใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรือ ในจ ำนวนมำกนอ้ยเท่ำใดก็ได ้หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้ทั้งนี ้
จ ำนวนหุน้ท่ีจัดสรรใหแ้ก่บุคคลตำมดุลยพินิจของผูจ้ัดจ ำหน่ำยหลักทรพัยจ์ะมีจ ำนวนขั้นต ่ำ 1,000 หุน้ และเพิ่มเป็น
จ ำนวนทวีคณูของ 100 หุน้  

หำกยอดจองซือ้หุน้ของบุคคลตำมดลุยพินิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยค์รบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดแลว้ ผูจ้ดักำร
กำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยแต่ละรำย ตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 
6.2 ขอสงวนสิทธิในกำรปิดรบัจองซือ้หุน้ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ 

6.5.2   วิธีการจดัสรรหลกัทรัพยใ์ห้แก่นักลงทนุสถาบัน 
กำรจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถำบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำร

จ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจ ำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได ้หรือจะ
ปฏิเสธกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บคุคลใดก็ได ้ทัง้นี ้จ ำนวนหุน้ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนสถำบนัในประเทศ จะมีจ ำนวนขัน้ต ่ำ 
100 หุน้ และเพิ่มเป็นจ ำนวนทวีคณูของ 100 หุน้ 

หำกยอดจองซือ้หุน้ของผูล้งทนุสถำบนัในประเทศครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดแลว้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำรปิดรบัจองซือ้หุน้ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำร
จองซือ้  
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6.5.3   วิธีการจดัสรรหลกัทรัพยใ์ห้แก่ผู้มีอุปการคณุของบริษทัฯ 
กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทฯ ใหอ้ยู่ในดุลพินิจของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร

และ/หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรตำมที่ไดร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
(ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัที่ 16 กันยำยน 2563) โดยจะท ำกำรจดัสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุน
ใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรอืในจ ำนวนขัน้ต ่ำ 1,000 หุน้ และเพิม่เป็นจ ำนวนทวีคณูของ 100 หุน้ หรือจะปฏิเสธกำรจดัสรร
หุน้ใหแ้ก่บคุคลใดก็ไดห้ำกจดัเตรียมเอกสำรไม่ครบถว้น   

หำกยอดจองซือ้หุน้ของผูม้ีอุปกำรคุณของบริษัทฯ ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดแลว้ ผูจ้ดักำรกำรจัดจ ำหน่ำย
และรับประกันกำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำรปิดรับจองซือ้หุ้นก่อนครบก ำหนด
ระยะเวลำกำรจองซือ้ 

6.5.4   วิธีการจดัสรรหลกัทรัพยใ์ห้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทัฯ 
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลพินิจของ

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรและ/หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรตำมที่ไดร้บัมอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริษัทฯ (ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัที่ 16 กันยำยน 2563) โดยจะท ำกำร
จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรือในจ ำนวนขัน้ต ่ำ 1,000 หุน้ และเพิ่มเป็นจ ำนวนทวีคูณของ 100 หุน้ 
หรือจะปฏิเสธกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บคุคลใดก็ไดห้ำกจดัเตรียมเอกสำรไม่ครบถว้น 

หำกยอดจองซือ้หุน้ของผูม้ีอุปกำรคุณของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ ครบตำมจ ำนวนที่
ก ำหนดแลว้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำรปิดรบั
จองซือ้หุน้ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ 

 

6.6 วันและวิธีการจอง และการช าระเงินค่าจองซือ้หลักทรัพย ์
 

6.6.1 ส าหรับบุคคลตามดุลยพนิิจของผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
เวน้แตจ่ะไดร้บัแจง้กำรเปล่ียนแปลงเป็นอย่ำงอื่นจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้องซือ้จะท ำกำรจองซือ้    
ผูจ้องซือ้ที่เป็นบคุคลตำมดลุยพนิิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะตอ้งปฏิบตัิตำมวิธีกำรดงัต่อไปนี ้

 
(1)      ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้สำมญัขัน้ต ่ำจ ำนวน 1,000 หุน้ และจะตอ้งเพิ่มเป็นจ ำนวนทวคีณูของ 100 หุน้ 

โดยผูจ้องซือ้สำมำรถเลือกจองซือ้หุน้ตำมวิธีกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ดงัต่อไปนี ้
(ก)    การจองซือ้โดยวิธกีรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy) 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน ใหถู้กตอ้งครบถว้นและ
ชดัเจน พรอ้มลงลำยมือชื่อ หำกผูจ้องซือ้เป็นนิติบุคคลจะตอ้งลงนำมโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนัน้พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของบริษัท (ถำ้มี) ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะตอ้งแนบเอกสำรประกอบกำร
จองซือ้ดงัต่อไปนี ้
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▪ ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำย ุพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
หรือในกรณีที่ไม่มีบตัรประจ ำตวัประชำชน ใหแ้นบส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นหนำ้ที่
มีเลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั ที่ยงัไม่หมดอำย ุและส ำเนำทะเบียนบำ้นหนำ้ที่มีเลข
ประจ ำตวัประชำชน พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

-  กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำวท์ี่ยังไม่มีบัตรประจ ำตวัประชำชน จะตอ้งแนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตวัประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุของผูใ้ชอ้  ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผูแ้ทน
โดยชอบธรรม) หรือผูป้กครองตำมกฎหมำย และส ำเนำทะเบียนบำ้นที่ผูเ้ยำวอ์ำศยัอยู่ 
พรอ้มใหผู้ใ้ชอ้  ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) หรือผูป้กครอง
ตำมกฎหมำย ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง รวมถึงหลักฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซือ้
หุน้ไดถู้กตอ้งตำมกฎหมำย หรือ กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำวท์ี่มีบัตรประจ ำตัวประชำชน 
จะตอ้งแนบส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุของผูเ้ยำวแ์ละส ำเนำบตัร
ประจ ำตัวประชำชนของผูใ้ชอ้  ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) 
หรือผูป้กครองตำมกฎหมำย พรอ้มใหผู้ใ้ชอ้  ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผูแ้ทนโดย
ชอบธรรม) หรือผูป้กครองตำมกฎหมำยลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง รวมถึงหลกัฐำนที่
แสดงว่ำสำมำรถจองซือ้หุน้ไดถ้กูตอ้งตำมกฎหมำย 

▪ ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 
-      ส ำเนำใบต่ำงด้ำวหรือส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ พรอ้มลงนำมรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง  
-      กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้เยำว ์จะตอ้งแนบหลักฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซือ้หุ้นไดโ้ดย
ถกูตอ้งตำมกฎหมำยของประเทศที่ผูเ้ยำวน์ัน้อยู่ในบงัคบั 

▪ ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 
 -      ส ำเนำหนงัสือรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย ์ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัยื่น
ใบจองซือ้ ซึ่งไดล้งนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้และ
ประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้มี) และ 
   -      ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยัง
ไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดงักล่ำว  พรอ้มลงนำม
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
 -      ส ำหรบักรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจใหผู้อ้ื่นกระท ำกำรแทน จะตอ้งแนบหนงัสือมอบ
อ ำนำจ พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่
หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผู้มีอ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พรอ้มลงนำม
รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง อนึ่ง หำกหนังสือมอบอ ำนำจเป็นฉบับส ำเนำ ส ำเนำหนังสือมอบ
อ ำนำจดงักล่ำวจะตอ้งลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบคุคลที่
เป็นผูม้อบอ ำนำจดว้ย และประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถำ้มี) 
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▪ ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 
- ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือส ำเนำ
หนงัสือแสดงควำมเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัยื่นใบจองซือ้ 
และส ำเนำรำยชื่อผูม้ีอ  ำนำจลงนำมพรอ้มตวัอย่ำงลำยมือชื่อที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วนัยื่นใบจองซือ้ ซึ่งเอกสำรทั้งหมดไดล้งนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยมีผูม้ีอ  ำนำจลง
นำมของนิติบคุคลนัน้และประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้มี) และ 

- ส ำเนำใบต่ำงดำ้วหรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำย ุ(แลว้แต่กรณี) ของผูม้ี
อ  ำนำจลงนำมซึ่งได้ลงนำมรบัรองส ำเนำเอกสำรข้ำงต้น พรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง 

- ส ำเนำเอกสำรประกอบขำ้งตน้ทั้งหมดที่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งแลว้ จะตอ้ง
ไดร้ับกำรรับรองลงลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่  Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มี
อ  ำนำจในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวไดจ้ัดท ำหรือรบัรองควำมถูกตอ้ง ท ำกำรรบัรอง
ลำยมือชื่อของผู้จัดท ำหรือผู้ให้ค  ำรบัรองควำมถูกตอ้งของเอกสำร และให้เจ้ำหน้ำที่
สถำนทตูไทยหรือสถำนกงสลุไทยในประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรือรบัรองควำม
ถูกต้อง ท ำกำรรับรองลำยมือชื่อและตรำประทับของเจ้ำหน้ำที่  Notary Public หรือ
หน่วยงำนอื่นใดที่ไดด้  ำเนินกำรขำ้งตน้ ซึ่งตอ้งมีอำยไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัยื่นใบจองซือ้  

▪ ผู้จองซื้อประเภทนิติบุ คคลที่มอบอ านาจให้ ผู้ดูแล รักษาผลประโยชน ์
(Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน  

ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจจำกผู้จองซื ้อมอบอ ำนำจให้ผู้ดูแลรักษำผลประโยชน ์
(Custodian) ด ำเนินกำรจองซือ้แทน พรอ้มแนบส ำเนำเอกสำรของผูม้อบอ ำนำจ ทั้งนี ้
เอกสำรดังกล่ำวใหเ้ป็นไปตำมประเภทของผูจ้องซือ้ที่ระบุไวข้ำ้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดย
เอกสำรดงักล่ำวตอ้งลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมแทนผูจ้องซือ้หรือ
ผูดู้แลรกัษำผลประโยชน ์(Custodian) (แลว้แต่กรณี) และประทบัตรำส ำคญันิติบุคคล 
(ถำ้มี) และแนบส ำเนำบตัรประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยงั
ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้จองซือ้และผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์  (Custodian)  
พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้งกรณีผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดำสญัชำติไทยหรือต่ำงดำ้ว 
หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ เป็นผู้ที่มีบัญชีซือ้ขำย
หลกัทรพัยห์รือเปิดบญัชีอื่น ๆ กับผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 และ
ขอ้ 6.2.2 หรือบรษิัทหลกัทรพัยอ์ื่น และไดผ่้ำนขัน้ตอนกำรรูจ้ักลกูคำ้และตรวจสอบเพื่อ
ทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคำ้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: 
KYC/CDD) และได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเส่ียง 
(Suitability Test) กับผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรพัยต์ำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 
หรือบริษัทหลกัทรพัยอ์ื่น ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 2 ปีก่อนกำรจองซือ้ ผูจ้องซือ้ดงักล่ำว
จะตอ้งกรอกรำยละเอียดในเอกสำรใบจองซือ้ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มลง
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ลำยมือชื่อผูจ้องซือ้ เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนใหแ้ก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 
6.2.1 และขอ้ 6.2.2 โดยไม่ตอ้งแนบเอกสำรใด ๆ ประกอบกำรจองซือ้ 

ทัง้นี ้หำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวขำ้งตน้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรำยละเอียดใน
เอกสำรใบจองซือ้ ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มลงลำยมือชื่อผูจ้องซือ้ และแนบ
เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ เพื่อใชเ้ป็นหลักฐำนใหแ้ก่ผูจ้ัดจ ำหน่ำยหลักทรพัยต์ำมที่
ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 ดงันี ้

(1.1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุหรือหนังสือรบัรองกรณี
นิติบุคคล และ/หรือ เอกสำรอื่น ๆ ตำมที่ระบุในเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ พรอ้ม
ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

(1.2) เอกสำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำ (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD)  

(1.3) แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรบัควำมเส่ียง (Suitability Test)  

นอกจากนี้ การจองซื้อในทุกกรณีข้างต้น หากผู้จองซือ้ประสงคท์ี่จะฝากหุ้นใน
บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์สมาชิกเลขที ่600 ผู้จองซือ้จะต้องกรอกข้อมูล
เพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซือ้ ได้แก่ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้าร
เป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงคน์ าหลักทรัพยฝ์ากเข้า
บัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” บุคคล พร้อมลงนามรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ 

(ข)    การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(Online) 
ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ผ่ำนช่องทำงเว็บไซตข์องผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ตำมขัน้ตอนและวิธีกำรที่ผูจ้ดั
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำยไดก้ ำหนด โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูท้ี่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือบญัชี
ประเภทอื่น ๆ กับผูจ้ัดจ ำหน่ำยหลักทรพัยต์ำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 และไดผ่้ำนขั้นตอน
กำรรูจ้ักลูกคำ้และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคำ้ (Know Your Customer & Customer 
Due Diligence : KYC/CDD) และได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเส่ียง 
(Suitability Test) กับผูจ้ัดจ ำหน่ำยหลักทรพัยต์ำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 ในช่วงระยะเวลำ
ไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซือ้ โดยผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำยจะตอ้งมีกำรควบคมุดูแลกำรจองซือ้
ผ่ำนระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซือ้ได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User 
Name) และรหัสผ่ำน (Password login) และผู้จองซือ้ตอ้งยืนยันว่ำไดศ้ึกษำขอ้มูลเก่ียวกับกำรเสนอ
ขำยหุ้นในหนังสือชี ้ชวนและ/หรือข้อมูลสรุปของหนังสือชีช้วน (Executive Summary) และยินยอม
ผูกพันตำมหนังสือชีช้วน และ/หรือขอ้มูลสรุปของหนังสือชีช้วน (Executive Summary) และรบัรองว่ำ
เขำ้ใจ ยอมรบัควำมเส่ียง และยินยอมผกูพนัตำมหนงัสือชีช้วนดงักล่ำว โดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลู
และลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ตอ้งแนบเอกสำรใด ๆ ประกอบกำรจองซือ้ ทั้งนี ้ผูจ้ัด
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จ ำหน่ำยหลักทรพัยแ์ต่ละรำยจะจัดให้มีหนังสือชีช้วนและข้อมูลสรุปของหนังสือชีช้วน (Executive 
Summary) ในเว็บไซต ์ของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์(เท่ำที่จะสำมำรถด ำเนินกำรได)้  
ทัง้นี ้วิธีปฏิบตัิกำรจองซือ้ใหเ้ป็นไปตำมรำยละเอียดหรือขัน้ตอนที่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมที่ระบไุว้
ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 แต่ละรำย (เฉพำะรำยที่ เปิดรับจองซือ้ผ่ำนทำงระบบออนไลน์) ก ำหนด
เพิ่มเติมส ำหรบัลกูคำ้ของตนในภำยหลงั 

(ค)     การจองซือ้ผ่านทางโทรศัพทบ์ันทกึเทป  
ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ผ่ำนเจำ้หน้ำที่ผู้แนะน ำกำรลงทุน (Investment Consultant หรือ IC) ของผูจ้ัด
จ ำหน่ำยหลักทรพัย ์ตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่ผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรพัยแ์ต่ละรำยไดก้ ำหนด โดยยืนยัน
กำรจองซือ้ผ่ำนโทรศัพทบ์ันทึกเทปได ้โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูท้ี่มีบัญชีซือ้ขำยหลักทรพัยห์รือบัญชี
ประเภทอื่น ๆ กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 และไดผ่้ำนขัน้ตอนกำร
รูจ้กัลูกคำ้และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคำ้ (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence : KYC/CDD) และไดด้  ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินควำมสำมำรถรบัควำมเส่ียง (Suitability 
Test) กับผูจ้ัดจ ำหน่ำยหลักทรพัยต์ำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี 
ก่อนกำรจองซือ้ โดยผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำยจะตอ้งมีกำรควบคุมกำรจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัท์
บนัทึกเทปที่รดักุมเพียงพอ และสำมำรถตรวจสอบควำมมีตวัตนของลกูคำ้และผูจ้องซือ้ตอ้งยืนยนัว่ำได้
ศกึษำขอ้มลูเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุน้ในหนงัสือชีช้วน และ/หรือขอ้มลูสรุปของหนงัสือชีช้วน (Executive 
Summary) และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี ้ชวน และ/หรือข้อมูลสรุปของหนังสือชี ้ชวน (Executive 
Summary) และรบัรองว่ำเขำ้ใจ ยอมรบัควำมเส่ียง และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชีช้วนดงักล่ำว โดยผู้
จองซื ้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซื ้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสำรใด ๆ 
ประกอบกำรจองซือ้ ทั้งนี ้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำยจะจดัใหม้ีหนังสือชีช้วนและขอ้มูลสรุปของ
หนังสือชี ้ชวน (Executive Summary) ในเว็บไซต์ ของผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ (เท่ำที่จะสำมำรถ
ด ำเนินกำรได)้ ทัง้นี ้เจำ้หนำ้ที่ผูแ้นะน ำกำรลงทุนของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะตอ้งปฏิบตัิตำมเกณฑ ์
ดงันี ้
- ผูแ้นะน ำกำรลงทนุตอ้งติดต่อผูจ้องซือ้ในกำรด ำเนินกำรกำรจองซือ้หลกัทรพัยผ่์ำนโทรศพัทบ์นัทึก

เทป เพื่อเป็นหลกัฐำนกำรจองซือ้ โดยระบุจ ำนวนหุน้ที่จดัสรร รำคำที่เสนอขำย จ ำนวนเงินที่ตอ้ง
ช ำระ กำรฝำกหุ้น ช่องทำงและวันที่ตอ้งช ำระรำคำ และแจง้ให้ทรำบว่ำผู้จองซือ้สำมำรถศึกษำ
ขอ้มลูเก่ียวกับกำรเสนอขำยหุน้ในหนงัสือชีช้วน และ/หรือขอ้มลูสรุปของหนงัสือชีช้วน (Executive 
Summary) ของหลกัทรพัยผ่์ำนเว็บไซต ์ของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์(เท่ำที่จะสำมำรถด ำเนินกำร
ได)้ และ/หรือจำกหนงัสือชีช้วน และ/หรือขอ้มลูสรุปของหนงัสือชีช้วน (Executive Summary) ผ่ำน
เว็บไซตข์องส ำนกังำน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th 

-        ผู้แนะน ำกำรลงทุนต้องให้ผู้จองซือ้ผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทปพิสูจน์ตัวตน โดยขั้นตอนกำร
ตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ เช่น กำรสอบถำมเลขที่บญัชีที่ผูจ้องซือ้มีกับผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์
ที่จะท ำกำรจองซือ้ หรือเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือวันเดือนปีเกิด หรือธนำคำรท่ีใช้ช ำระ
รำคำโดยวิ ธี เงินโอนอัตโนมัติ  (Automatic Transfer System หรือ ATS) กับผู้จัดจ ำหน่ ำย
หลกัทรพัยท์ี่จะท ำกำรจองซือ้ หรือชื่อผูแ้นะน ำกำรลงทนุ  
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-        ผูจ้องซือ้ตอ้งยืนยันทำงวำจำว่ำไดศ้ึกษำ (หรือทรำบ) ข้อมูลเก่ียวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญใน
หนังสือชีช้วน และ/หรือข้อมูลสรุปของหนังสือชีช้วน (Executive Summary) และยินยอมผูกพัน
ตำมหนังสือชีช้วน และ/หรือขอ้มูลสรุปของหนังสือชีช้วน (Executive Summary) ของหลักทรพัย์
ดงักล่ำว โดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูและลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ตอ้งแนบ
เอกสำรใด ๆ ประกอบกำรจองซือ้ 

-        ผูแ้นะน ำกำรลงทุนของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์เมื่อรบัค ำยืนยนัพรอ้มรำยละเอียดกำรจองซือ้ผ่ำน
ทำงโทรศพัทบ์นัทึกเทป ตอ้งบนัทึกค ำสั่งกำรจองซือ้ผ่ำนระบบที่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยด์งักล่ำว
จัดเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลกำรจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะน ำกำร
ลงทนุ วนัและเวลำบนัทึกกำรจองซือ้ผ่ำนระบบ  

ทัง้นี ้หำกผูจ้องซือ้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจองซือ้ผ่ำนระบบโทรศพัทบ์นัทึกเทปได ้ผูจ้องซือ้สำมำรถท ำกำร
จองซือ้ตำมวิธีกรอกใบจองซือ้ (Hard Copy) ได ้ 
วิธีปฏิบตัิกำรจองซือ้ใหเ้ป็นไปตำมรำยละเอียดหรือขัน้ตอนที่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมที่ระบไุว้ในขอ้ 
6.2.1 และขอ้ 6.2.2 แต่ละรำย ก ำหนดเพิ่มเติมส ำหรบัลกูคำ้ของตนในภำยหลงั 

(2)      ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ไดท้ี่ส  ำนกังำนหรือสำขำของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำย หรือผ่ำนทำงระบบ
ออนไลน ์หรือผ่ำนทำงโทรศพัทบ์ันทึกเทป ตำมวิธีกำรที่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1
และขอ้ 6.2.2 แต่ละรำยไดก้ ำหนดภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ 

-        กรณีจองซือ้ดว้ยกำรกรอกใบจองซือ้ (Hard Copy) สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ
ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่  23 เมษำยน 2564 ถึงวันที่  27 เมษำยน 2564 (หรือ
ภำยในวนัเวลำที่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 แต่ละรำยก ำหนด) 

- กรณีจองซือ้ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ 
ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่  23 เมษำยน 2564 ถึงวันที่  27 เมษำยน 2564 (หรือ
ภำยในวนัเวลำที่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 แต่ละรำยก ำหนด) 

- กรณีจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศัพทบ์ันทึกเทป สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ ตัง้แต่
ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่  23 เมษำยน 2564 ถึงวันที่  27 เมษำยน 2564 (หรือ
ภำยในวนัเวลำที่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 และขอ้ 6.2.2 แต่ละรำยก ำหนด) 

(3) ผูจ้องซือ้ตอ้งช ำระเงินค่ำจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซือ้ โดยวิธีช ำระเงินมี ดงันี ้
-       หำกช ำระเงินค่ำจองซือ้ตัง้แต่เวลำ 9.00 น.ของวนัที่ 23 เมษำยน 2564 ถึงเวลำ 11.00 น. หรือ

เวลำปิดรบัเช็คเคลียรร์ิ่งของธนำคำรของวนัท่ี 26 เมษำยน 2564 ผูจ้องซือ้สำมำรถช ำระเงินค่ำ
จองซือ้ครัง้เดียวเต็มตำมจ ำนวนที่จองซือ้ โดยช ำระเป็น (1) กำรโอนเงิน (2) กำรโอนเงินผ่ำน
ระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (เฉพำะผู้จองซื ้อที่มี
บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือบญัชีประเภทอื่น ๆ กับผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 
6.2.1 และขอ้ 6.2.2 ที่ไดด้  ำเนินกำรแจง้ควำมประสงคใ์หโ้อนเงินเพื่อช ำระค่ำภำระผูกพนัโดย
อัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดังกล่ำวมีผลใช้บังคับแลว้ในวันจองซือ้) (3) เช็ค 
แคชเชียรเ์ช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดรำ๊ฟท ์โดยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟทน์ัน้ 
ๆ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่  26 เมษำยน 2564 เท่ำนั้น และสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำก
ส ำนกังำนหักบัญชีในกรุงเทพมหำนครไดภ้ำยใน 1 วนัท ำกำร โดยชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็น
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ชื่อเดียวกับผู้จองซือ้เท่าน้ัน ทัง้นี ้กำรช ำระเงินค่ำจองซือ้เป็นเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟท ์
ใหข้ีดคร่อมสั่งจ่ำยบัญชีธนำคำรที่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลักทรพัยต์ำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และขอ้ 
6.2.2 แต่ละรำย ก ำหนด พรอ้มทั้งเขียนชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อไดไ้ว้
ดำ้นหลงั หรือ (4) กำรหกัเงินฝำกในบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ (เฉพำะผูจ้ดัจ ำหน่ำย
หลกัทรพัยท์ี่เปิดใหช้ ำระเงินค่ำจองซือ้ดว้ยวิธีดงักล่ำวเท่ำนั้น) 

-       หำกช ำระเงินค่ำจองซือ้ตัง้แต่เวลำ 11.00 น. ของวันที่ 26 เมษำยน 2564 ถึงเวลำ 16.00 น. 
ของวนัที่ 27 เมษำยน 2564 ผูจ้องซือ้จะตอ้งช ำระค่ำจองซือ้ดว้ย (1) กำรโอนเงิน หรือ (2) กำร
โอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (เฉพำะผู้
จองซือ้ที่มีบญัชีซือ้ขำยหลักทรพัยห์รือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลักทรพัยต์ำมที่
ระบุไวใ้นข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 ที่ไดด้  ำเนินกำรแจง้ควำมประสงคใ์ห้โอนเงินเพื่อช ำระค่ำ
ภำระผูกพนัโดยอตัโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิดงักล่ำวมีผลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจอง
ซือ้) หรือ (3) กำรหักเงินฝำกในบัญชีซือ้ขำยหลักทรพัยข์องผู้จองซื ้อ (เฉพำะผู้จัดจ ำหน่ำย
หลกัทรพัยท์ี่เปิดใหช้ ำระเงินค่ำจองซือ้ดว้ยวิธีดงักล่ำวเท่ำนัน้)  

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจ านวน 
เงนิค่าจองซือ้หุ้น (จ านวนเงินที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย หรือผู้จัดจ าหน่าย
และรับประกันการจ าหน่ายหลักทรัพยไ์ด้รับต้องเท่ากับยอดจองซือ้เต็มจ านวน) 

(4)  ผูจ้องซือ้ตอ้งน ำใบจองซือ้และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ พรอ้มหลกัฐำนกำรช ำระค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน 
มำยื่นควำมจ ำนงขอจองซือ้ไดท้ี่ผูจ้ัดจ ำหน่ำยหลักทรพัยต์ำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 หรือข้อ 6.2.2 ตั้งแต่เวลำ 
9.00 น. ถึง 16.00 น. หรือภำยในเวลำท ำกำรของแต่ละส ำนักงำนนั้น ระหว่ำงวนัท่ี 23, 26-27 เมษำยน 2564 
โดยในกำรจองซือ้ เจำ้หนำ้ที่ที่รบัจองซือ้จะลงลำยมือชื่อ รบัจองเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรรบัจองซือ้หุน้สำมัญ
ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ยกเวน้ผูจ้องซือ้ซึ่งจองซือ้ผ่ำนทำงระบบออนไลน ์(Online) หรือผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทึกเทป ผู้
จองซือ้ไม่ตอ้งน ำส่งใบจองซือ้หรือเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 

(5)      หำกผูจ้องซือ้ไม่ช ำระเงินค่ำจองซือ้ หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลักทรพัยต์ำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือขอ้ 6.2.2 ไม่
สำมำรถเรียกเก็บเงนิค่ำจองซือ้ไดไ้ม่วำ่ทัง้หมดหรือบำงส่วนภำยในก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ หรือผูจ้อง
ซือ้ไม่ปฏิบตัิตำมเงื่อนไข วิธีกำรจองซือ้และวิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ ตำมที่ระบุไวใ้นเอกสำรฉบบันี ้ผูจ้ดั
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยม์ีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกกำรจองซือ้ของผูจ้องซือ้รำยดงักล่ำว และขอสงวนสิทธิในกำร
จดัสรรหุน้สำมญัของบรษิัทฯ ดงักล่ำวใหแ้ก่บคุคลอื่นต่อไป  

(6)      ผูท้ี่ยื่นควำมจ ำนงในกำรจองซือ้และไดช้ ำระค่ำจองซือ้ไวแ้ลว้ จะยกเลิกกำรจองซือ้และขอเงินคืนไม่ได ้ทัง้นี ้
ผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรพัย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือข้อ 6.2.2 มีสิทธิยกเลิกกำรจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่
ด  ำเนินกำรไม่ครบถว้นตำมขอ้ 6.6.1 ได ้

(7) ผูจ้ัดจ ำหน่ำยหลักทรพัยต์ำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือข้อ 6.2.2 แต่ละรำย อำจก ำหนดรำยละเอียด หรือ
ขัน้ตอน หรือเงื่อนไขในกำรจองซือ้เพิ่มเติมส ำหรบัลกูคำ้ของตน 
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ทัง้นี ้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือขอ้ 6.2.2 จะโอนเงินค่ำจองซือ้ในส่วนของตนเขำ้
บญัชีจองซือ้หุน้ของบรษิัทฯ เพื่อส่งมอบเงินค่ำจองซือ้หุน้ในส่วนของตนใหก้ับบรษิัทฯ ตำมวิธีกำรท่ีก ำหนด
ไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหุน้ (Underwriting Agreement) ต่อไป 

 

6.6.2 ส าหรับนักลงทนุสถาบัน 
เวน้แตจ่ะไดร้บัแจง้กำรเปล่ียนแปลงเป็นอย่ำงอื่นจำกผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย
ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ผูจ้องซือ้ที่เป็นนกัลงทนุสถำบนัจะตอ้งปฏิบตัิตำมวิธีกำรดงัต่อไปนี ้

 
(1)      ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้สำมัญขั้นต ่ำจ ำนวน 100 หุน้ และจะตอ้งเพิ่มเป็นจ ำนวนทวีคูณของ 100 หุน้ 

ทัง้นี ้อำจมีผูล้งทนุสถำบนัในประเทศ และนิติบุคคลที่สำมำรถเขำ้รว่มกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรซือ้บำงรำย
ที่จะไดร้บักำรจดัสรรหุน้ส ำหรบัเพิ่มทนุซึ่งเป็นจ ำนวนไม่ทวีคณูเต็มจ ำนวน 100 หุน้ โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอก
รำยละเอียดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้หุน้สำมญัส ำหรบัผูล้งทุนสถำบนั ใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจนพรอ้ม
ลงลำยมือชื่อ หำกผู้จองซื ้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนำมโดยผู้มีอ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้นพรอ้ม
ประทบัตรำส ำคญัของบรษิัท (ถำ้มี) ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ดงัต่อไปนี ้

▪ ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 
 -      ส ำเนำหนงัสือรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย ์ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัยื่น
ใบจองซือ้ ซึ่งไดล้งนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้และ
ประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้มี) และ 
   -      ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยัง
ไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผู้มีอ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดงักล่ำว  พรอ้มลงนำม
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
 -      ส ำหรบักรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจให้ผูอ้ื่นกระท ำกำรแทน จะตอ้งแนบหนงัสือมอบ
อ ำนำจ พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่
หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผู้มีอ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมลงนำม
รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง อนึ่ง หำกหนังสือมอบอ ำนำจเป็นฉบับส ำเนำ ส ำเนำหนังสือมอบ
อ ำนำจดงักล่ำวจะตอ้งลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบคุคลที่
เป็นผูม้อบอ ำนำจดว้ย และประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้มี) 

▪ ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 
- ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือส ำเนำ
หนงัสือแสดงควำมเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นใบจองซือ้ 
และส ำเนำรำยชื่อผูม้ีอ  ำนำจลงนำมพรอ้มตวัอย่ำงลำยมือชื่อที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วนัยื่นใบจองซือ้ ซึ่งเอกสำรทั้งหมดไดล้งนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยมีผูม้ีอ  ำนำจลง
นำมของนิติบคุคลนัน้และประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้มี) และ 

- ส ำเนำใบต่ำงดำ้วหรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำย ุ(แลว้แต่กรณี) ของผูม้ี
อ  ำนำจลงนำมซึ่งได้ลงนำมรบัรองส ำเนำเอกสำรข้ำงต้น พรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง 
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- ส ำเนำเอกสำรประกอบขำ้งต้นทั้งหมดที่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งแลว้ จะตอ้ง
ไดร้ับกำรรับรองลงลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่  Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มี
อ  ำนำจในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวไดจ้ัดท ำหรือรบัรองควำมถูกตอ้ง ท ำกำรรบัรอง
ลำยมือชื่อของผู้จัดท ำหรือผู้ให้ค  ำรบัรองควำมถูกตอ้งของเอกสำร และให้เจ้ำหน้ำที่
สถำนทตูไทยหรือสถำนกงสลุไทยในประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรือรบัรองควำม
ถูกต้อง ท ำกำรรับรองลำยมือชื่อและตรำประทับของเจ้ำหน้ำที่  Notary Public หรือ
หน่วยงำนอื่นใดที่ไดด้  ำเนนิกำรขำ้งตน้ ซึ่งตอ้งมีอำยไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัยื่นใบจองซือ้ 

▪ ผู้จองซื้อประเภทนิติบุ คคลที่มอบอ านาจให้ ผู้ดูแล รักษาผลประโยชน ์
(Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน  

ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจจำกผู้จองซื ้อมอบอ ำนำจให้ผู้ดูแลรักษำผลประโยชน ์
(Custodian) ด ำเนินกำรจองซือ้แทน พรอ้มแนบส ำเนำเอกสำรของผูม้อบอ ำนำจ ทั้งนี ้
เอกสำรดังกล่ำวใหเ้ป็นไปตำมประเภทของผูจ้องซือ้ที่ระบุไวข้ำ้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดย
เอกสำรดงักล่ำวตอ้งลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมแทนผูจ้องซือ้หรือ
ผูดู้แลรกัษำผลประโยชน ์(Custodian) (แลว้แต่กรณี) และประทบัตรำส ำคัญนิติบุคคล 
(ถำ้มี) และแนบส ำเนำบตัรประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยงั
ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้จองซือ้และผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ (Custodian)  
พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้เฉพำะผูล้งทนุสถำบนัไม่ตอ้งด ำเนินกำรจดัท ำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรบั
ควำมเส่ียง (Suitability Test) ตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่ 
ทธ. 35/2556 เรื่อง มำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจ โครงสรำ้งกำรบริหำรงำน ระบบงำน 
และกำรใหบ้ริกำรของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรพัย ์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญำซือ้ขำย
ล่วงหนำ้ ลงวนัท่ี 6 กนัยำยน 2556 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

(2)      ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ไดท้ี่ส  ำนกังำนของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุ
ไวใ้นขอ้ 6.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวนัที่ 23 เมษำยน 2564 
ถึงวนัที่ 27 เมษำยน 2564 (หรือภำยในวนั เวลำท ำกำรที่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย
ก ำหนด) 

(3) ผูจ้องซือ้ตอ้งช ำระเงินค่ำจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซือ้ โดยวิธีช ำระเงินมี ดงันี ้
-       หำกช ำระเงินค่ำจองซือ้ตัง้แต่เวลำ 9.00 น.ของวนัที่ 23 เมษำยน 2564 ถึงเวลำ 11.00 น. ของ

วนัที่ 26 เมษำยน 2564 ผูจ้องซือ้สำมำรถช ำระเงินค่ำจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตำมจ ำนวนที่จองซือ้ 
โดยช ำระเป็น (1) กำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) เขำ้บัญชีจองซือ้
หุน้ที่ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 จะก ำหนด
ต่อไป (2) เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟท ์โดยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟทน์ั้น ๆ จะตอ้งลง
วนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 26 เมษำยน 2564 เท่ำนัน้ และสำมำรถเรียกเก็บเงินไดจ้ำกส ำนกังำนหกับญัชี
ในกรุงเทพมหำนครไดภ้ำยใน 1 วนัท ำกำร โดยชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จอง
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ซื้อ หรือชื่อผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ส าหรับกรณีผู้จองซื้อประเภทนิติ
บุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน ์(Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้
แทน เท่าน้ัน ทัง้นี ้กำรช ำระเงินค่ำจองซือ้เป็นเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟท ์ใหข้ีดคร่อมสั่ง
จ่ำยบัญชีธนำคำรที่ผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นข้อ 
6.2.1 ก ำหนด พรอ้มทัง้เขียนชื่อ นำมสกลุ และหมำยเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดไ้วด้ำ้นหลงั 

-       หำกช ำระเงินค่ำจองซือ้ตัง้แต่เวลำ 11.00 น. ของวนัท่ี 26 เมษำยน 2564 จนถึงเวลำ 16.00 น. 
ของวนัที่ 27 เมษำยน 2564 ผูจ้องซือ้จะตอ้งช ำระค่ำจองซือ้ดว้ยกำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงิน
ผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) เท่ำนัน้  

ทั้งนี้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซือ้ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและ
หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงินทั้ งหมด (จ านวนเงินที่ ผู้ จัดการ 
การจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายได้รับต้องเท่ากับยอดจองซือ้เต็มจ านวน) 

(4)  ผูจ้องซือ้ที่ช  ำระเงินค่ำจองซือ้เป็นเงินโอน กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) หรือกำรน ำฝำกเช็ค 
แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟท ์ใหโ้อนเงินค่ำจองซือ้ หรือขีดครอ่มและสั่งจ่ำยเช็คเขำ้บญัชีจองซือ้หุน้ที่ผูจ้ดักำรกำร
จดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ก ำหนด ซึ่งผูจ้องซือ้สำมำรถสอบถำมชื่อและ
เลขที่บญัชีจองซือ้ไดจ้ำกผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหนำ่ย 

(5)      ผูจ้องซือ้ตอ้งน ำใบจองซือ้และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ พรอ้มหลกัฐำนกำรช ำระค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน 
มำยื่นควำมจ ำนงขอจองซือ้ไดท้ี่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 
ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. หรือภำยในเวลำท ำกำรของแต่ละส ำนักงำนนั้น ระหว่ำงวันที่ 23, 26 – 27 
เมษำยน 2564 โดยในกำรจองซือ้ เจำ้หนำ้ที่ที่รบัจองซือ้จะลงลำยมือชื่อ รบัจองเพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรรบัจอง
ซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้  

(5)      หำกผูจ้องซือ้ไม่ช ำระเงินค่ำจองซือ้ หรือผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบไุวใ้น
ขอ้ 6.2.1 ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ไดไ้ม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนภำยในก ำหนดระยะเวลำกำรจอง
ซือ้ หรือผูจ้องซือ้ไม่ปฏิบตัิตำมเงื่อนไข วิธีกำรจองซือ้และวิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ ตำมที่ระบไุวใ้นเอกสำร
ฉบบันี ้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยม์ีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกกำรจองซือ้ของผูจ้องซือ้รำยดงักล่ำว และขอสงวน
สิทธิในกำรจัดสรรหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ดังกล่ำวใหแ้ก่ผูล้งทุนสถำบันในประเทศและ/หรือนิติบุคคลที่
สำมำรถเขำ้รว่มกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรซือ้ต่อไป  

(6)      ผูท้ี่ยื่นควำมจ ำนงในกำรจองซือ้และไดช้ ำระค่ำจองซือ้ไวแ้ลว้ จะยกเลิกกำรจองซือ้และขอเงินคืนไม่ได ้ทัง้นี ้
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกกำรจองซือ้ของผู้
จองซือ้ที่ด  ำเนินกำรไม่ครบถว้นตำมขอ้ 6.6.2 ได ้

(7) กำรจองซือ้ใหเ้ป็นไปตำมรำยละเอียด หรือขัน้ตอน หรือเงื่อนไข ที่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกัน
กำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 อำจก ำหนดเพิ่มเติมส ำหรบัลกูคำ้ของตน 

ทัง้นี ้ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 จะโอนเงินค่ำจองซือ้ใน
ส่วนของตนเขำ้บญัชีจองซือ้หุน้ของบรษิัทฯ เพื่อส่งมอบเงินค่ำจองซือ้หุน้ในส่วนของตนใหก้บับรษิัทฯ ตำม
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วิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้จัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยหุ้น (Underwriting 
Agreement) ต่อไป 

6.6.3 ส าหรับ (1) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ (2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทัฯ 
เวน้แตจ่ะไดร้บัแจง้กำรเปล่ียนแปลงเป็นอย่ำงอื่นจำกผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย
ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ผูจ้องซือ้ที่เป็นมีอปุกำรคณุของบรษิัทฯ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของ
บรษิัทฯจะตอ้งปฏิบตัิตำมวิธีกำรดงัต่อไปนี ้

 
(1)      ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้สำมญัขัน้ต ่ำจ ำนวน 1,000 หุน้ และจะตอ้งเพิ่มเป็นจ ำนวนทวคีณูของ 100 หุน้ 

โดยผูจ้องซือ้สำมำรถเลือกจองซือ้หุน้ตำมวิธีกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ดงัต่อไปนี ้
(ก)    การจองซือ้โดยวิธกีรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy) 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน ใหถู้กตอ้งครบถว้นและ
ชดัเจน พรอ้มลงลำยมือชื่อ หำกผูจ้องซือ้เป็นนิติบุคคลจะตอ้งลงนำมโดยผู้มีอ  ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนัน้พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของบริษัท (ถำ้มี) ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสำรประกอบกำร
จองซือ้ดงัต่อไปนี ้

▪ ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำย ุพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
หรือในกรณีที่ไม่มีบตัรประจ ำตวัประชำชน ใหแ้นบส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นหนำ้ที่
มีเลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั ที่ยงัไม่หมดอำย ุและส ำเนำทะเบียนบำ้นหนำ้ที่มีเลข
ประจ ำตวัประชำชน พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

-  กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำวท์ี่ยังไม่มีบัตรประจ ำตวัประชำชน จะตอ้งแนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุของผู้ใชอ้  ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผูแ้ทน
โดยชอบธรรม) หรือผูป้กครองตำมกฎหมำย และส ำเนำทะเบียนบำ้นที่ผูเ้ยำวอ์ำศยัอยู่ 
พรอ้มใหผู้ใ้ชอ้  ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) หรือผูป้กครอง
ตำมกฎหมำย ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง รวมถึงหลักฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซือ้
หุน้ไดถู้กตอ้งตำมกฎหมำย หรือ กรณีผู้จองซือ้เป็นผูเ้ยำวท์ี่มีบัตรประจ ำตัวประชำชน 
จะตอ้งแนบส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุของผูเ้ยำวแ์ละส ำเนำบตัร
ประจ ำตัวประชำชนของผูใ้ชอ้  ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) 
หรือผูป้กครองตำมกฎหมำย พรอ้มใหผู้ใ้ชอ้  ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผูแ้ทนโดย
ชอบธรรม) หรือผูป้กครองตำมกฎหมำยลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง รวมถึงหลกัฐำนที่
แสดงว่ำสำมำรถจองซือ้หุน้ไดถ้กูตอ้งตำมกฎหมำย 

▪ ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 
-      ส ำเนำใบต่ำงด้ำวหรือส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ พรอ้มลงนำมรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง  
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-      กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้เยำว ์จะต้องแนบหลักฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซือ้หุ้นไดโ้ดย
ถกูตอ้งตำมกฎหมำยของประเทศที่ผูเ้ยำวน์ัน้อยู่ในบงัคบั 

▪ ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 
 -      ส ำเนำหนงัสือรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย ์ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัยื่น
ใบจองซือ้ ซึ่งไดล้งนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้และ
ประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้มี) และ 
   -      ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยัง
ไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดงักล่ำว  พรอ้มลงนำม
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
 -      ส ำหรบักรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจใหผู้อ้ื่นกระท ำกำรแทน จะตอ้งแนบหนงัสือมอบ
อ ำนำจ พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่
หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผู้มีอ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พรอ้มลงนำม
รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง อนึ่ง หำกหนังสือมอบอ ำนำจเป็นฉบับส ำเนำ ส ำเนำหนังสือมอบ
อ ำนำจดงักล่ำวจะตอ้งลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของนิติบคุคลที่
เป็นผูม้อบอ ำนำจดว้ย และประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้มี) 

▪ ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 
- ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือส ำเนำ
หนงัสือแสดงควำมเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัยื่นใบจองซือ้ 
และส ำเนำรำยชื่อผูม้ีอ  ำนำจลงนำมพรอ้มตวัอย่ำงลำยมือชื่อที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วนัยื่นใบจองซือ้ ซึ่งเอกสำรทั้งหมดไดล้งนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยมีผูม้ีอ  ำนำจลง
นำมของนิติบคุคลนัน้และประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้มี) และ 

- ส ำเนำใบต่ำงดำ้วหรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำย ุ(แลว้แต่กรณี) ของผูม้ี
อ  ำนำจลงนำมซึ่งได้ลงนำมรบัรองส ำเนำเอกสำรข้ำงต้น พรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง 

- ส ำเนำเอกสำรประกอบขำ้งตน้ทั้งหมดที่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งแลว้ จะตอ้ง
ไดร้ับกำรรับรองลงลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่  Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มี
อ  ำนำจในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวไดจ้ัดท ำหรือรับรองควำมถูกตอ้ง ท ำกำรรบัรอง
ลำยมือชื่อของผู้จัดท ำหรือผู้ให้ค  ำรบัรองควำมถูกตอ้งของเอกสำร และให้เจ้ำหน้ำที่
สถำนทตูไทยหรือสถำนกงสลุไทยในประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรือรบัรองควำม
ถูกต้อง ท ำกำรรับรองลำยมือชื่อและตรำประทับของเจ้ำหน้ำที่  Notary Public หรือ
หน่วยงำนอื่นใดที่ไดด้  ำเนินกำรขำ้งตน้ ซึ่งตอ้งมีอำยไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัยื่นใบจองซือ้ 

กรณีผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำติไทยหรือต่ำงดำ้ว หรือนิติบุคคลที่จด
ทะเบียนในประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ เป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขำยหลักทรพัยห์รือเปิดบญัชี
อื่นๆ กับผูจ้ดักำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 
หรือบริษัทหลักทรัพยอ์ื่น และไดผ่้ำนขั้นตอนกำรรูจ้ักลูกคำ้และตรวจสอบเพื่อทรำบ
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ข้อ เท็ จจ ริง เก่ี ยวกับลูกค้ำ  (Know Your Customer & Customer Due Diligence: 
KYC/CDD) และได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเส่ียง 
(Suitability Test) กับผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้
ในขอ้ 6.2.1 หรือบรษิัทหลกัทรพัยอ์ื่น ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 2 ปีก่อนกำรจองซือ้ ผูจ้อง
ซือ้ดงักล่ำวจะตอ้งกรอกรำยละเอยีดในเอกสำรใบจองซือ้ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน 
พรอ้มลงลำยมือชื่อผู้จองซือ้ เพื่อใช้เป็นหลักฐำนให้แก่ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นข้อ 6.2.1 ที่จะท ำกำรจองซือ้ โดยไม่ตอ้งแนบ
เอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซือ้ 

ทัง้นี ้หำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวขำ้งตน้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรำยละเอียดใน
เอกสำรใบจองซือ้ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มลงลำยมือชื่อผูจ้องซือ้ และแนบ
เอกสำรประกอบกำรจองซือ้เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนใหแ้ก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมที่ระบุ
ในขอ้ 6.2.1 ที่จะท ำกำรจองซือ้ ดงันี ้

(1.1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุหรือหนังสือรบัรองกรณี
นิติบุคคล และ/หรือ เอกสำรอื่นๆ ตำมที่ระบุในเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ พรอ้ม
ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(1.2) เอกสำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำ (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) 

(1.3) แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรบัควำมเส่ียง (Suitability Test)  

นอกจากนี้ การจองซื้อในทุกกรณีข้างต้น หากผู้จองซือ้ประสงคท์ี่จะฝากหุ้นใน
บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์สมาชิกเลขที ่600 ผู้จองซือ้จะต้องกรอกข้อมูล
เพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซือ้ ได้แก่ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้าร
เป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงคน์ าหลักทรัพยฝ์ากเข้า
บัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” บุคคล พร้อมลงนามรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ 

(ข)    การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(Online) 
ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ผ่ำนช่องทำงเว็บไซตข์องผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย
ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่ก ำหนด โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูท้ี่มีบญัชีซือ้ขำย
หลกัทรพัยห์รือบญัชีประเภทอื่น ๆ กับผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุ
ไว้ในขอ้ 6.2.1 และไดผ่้ำนขั้นตอนกำรรูจ้ักลูกคำ้และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำ 
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ด ำเนิ นกำรจัดท ำแบบ
ประเมินควำมสำมำรถรบัควำมเส่ียง (Suitability Test) กับผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร
จ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซือ้ โดยผู้จัดจ ำหน่ำย
หลกัทรพัยจ์ะตอ้งมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลนท์ี่รดักุมเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบ
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ตัวตนของผูจ้องซือ้ไดโ้ดยใช้ชื่อผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่ำน (Password login) และผูจ้องซือ้ตอ้ง
ยืนยนัว่ำไดศ้ึกษำขอ้มลูเก่ียวกับกำรเสนอขำยหุน้ในหนงัสือชีช้วนและ/หรือขอ้มลูสรุปของหนงัสือชีช้วน 
(Executive Summary) และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชีช้วน และ/หรือข้อมูลสรุปของหนังสือชี ้ชวน 
(Executive Summary) และรบัรองว่ำเขำ้ใจ ยอมรบัควำมเส่ียง และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชีช้วน
ดังกล่ำว โดยผู้จองซือ้ไม่ตอ้งกรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ตอ้งแนบ
เอกสำรใด ๆ ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้นี ้ผูจ้ัดจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำยจะจัดใหม้ีหนงัสือชีช้วนและ
ขอ้มลูสรุปของหนงัสือชีช้วน (Executive Summary) ในเว็บไซต ์ของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์(เท่ำที่จะ
สำมำรถด ำเนินกำรได)้  
ทั้งนี ้ วิธีปฏิบัติกำรจองซือ้ให้เป็นไปตำมรำยละเอียดหรือขั้นตอนที่ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 (เฉพำะรำยที่เปิดรบัจองซือ้ผ่ำนทำงระบบออนไลน)์ 
ก ำหนดเพิ่มเติมส ำหรบัลกูคำ้ของตนในภำยหลงั 

(ค)     การจองซือ้ผ่านทางโทรศัพทบ์ันทกึเทป  
ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ผ่ำนเจำ้หน้ำที่ผู้แนะน ำกำรลงทุน (Investment Consultant หรือ IC) ของผูจ้ัด
จ ำหน่ำยหลักทรพัย ์ตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่ผูจ้ัดจ ำหน่ำยหลักทรพัยแ์ต่ละรำยไดก้ ำหนด โดยยืนยัน
กำรจองซือ้ผ่ำนโทรศัพทบ์ันทึกเทปได ้โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูท้ี่มีบัญชีซือ้ขำยหลักทรพัยห์รือบัญชี
ประเภทอื่น ๆ กบัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 และได้
ผ่ำนขั้นตอนกำรรูจ้ักลกูคำ้และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคำ้ (Know Your Customer & 
Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้  ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินควำมสำมำรถรบัควำม
เส่ียง (Suitability Test) กับผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 
6.2.1 ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซือ้ โดยผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะตอ้งมีกำรควบคมุกำร
จองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทึกเทปที่รดักมุเพียงพอ และสำมำรถตรวจสอบควำมมีตวัตนของลกูคำ้และผู้
จองซือ้ตอ้งยืนยันว่ำไดศ้ึกษำขอ้มูลเก่ียวกับกำรเสนอขำยหุน้ในหนงัสือชีช้วน และ/หรือขอ้มูลสรุปของ
หนังสือชีช้วน (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี ้ชวน และ/หรือข้อมูลสรุปของ
หนังสือชีช้วน (Executive Summary) และรบัรองว่ำเขำ้ใจ ยอมรบัควำมเส่ียง และยินยอมผูกพันตำม
หนงัสือชีช้วนดงักล่ำว โดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูและลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่
ตอ้งแนบเอกสำรใด ๆ ประกอบกำรจองซือ้ ทั้งนี ้ผูจ้ัดจ ำหน่ำยหลักทรพัยแ์ต่ละรำยจะจัดให้มีหนังสือชี ้
ชวนและขอ้มูลสรุปของหนังสือชีช้วน (Executive Summary) ในเว็บไซต ์ของผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรพัย ์
(เท่ำที่จะสำมำรถด ำเนินกำรได)้ ทั้งนี ้เจำ้หนำ้ที่ผูแ้นะน ำกำรลงทุนของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะตอ้ง
ปฏิบตัิตำมเกณฑ ์ดงันี ้
- ผูแ้นะน ำกำรลงทนุตอ้งติดต่อผูจ้องซือ้ในกำรด ำเนินกำรกำรจองซือ้หลกัทรพัยผ่์ำนโทรศพัทบ์นัทึก

เทป เพื่อเป็นหลกัฐำนกำรจองซือ้ โดยระบุจ ำนวนหุน้ที่จดัสรร รำคำที่เสนอขำย จ ำนวนเงินที่ตอ้ง
ช ำระ กำรฝำกหุน้ ช่องทำงและวันที่ตอ้งช ำระรำคำ และแจง้ให้ทรำบว่ำผู้จองซือ้สำมำรถศึกษำ
ขอ้มลูเก่ียวกับกำรเสนอขำยหุน้ในหนงัสือชีช้วน และ/หรือขอ้มลูสรุปของหนงัสือชีช้วน (Executive 
Summary) ของหลกัทรพัยผ่์ำนเว็บไซต ์ของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์(เท่ำที่จะสำมำรถด ำเนินกำร
ได)้ และ/หรือจำกหนงัสือชีช้วน และ/หรือขอ้มลูสรุปของหนงัสือชีช้วน (Executive Summary) ผ่ำน
เว็บไซตข์องส ำนกังำน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th 
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-        ผู้แนะน ำกำรลงทุนต้องให้ผู้จองซือ้ผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทปพิสูจน์ตัวตน โดยขั้นตอนกำร
ตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ เช่น กำรสอบถำมเลขที่บญัชีที่ผูจ้องซือ้มีกับผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์
ที่จะท ำกำรจองซือ้ หรือเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือวันเดือนปีเกิด หรือธนำคำรท่ีใช้ช ำระ
รำคำโดยวิ ธี เงินโอนอัตโนมัติ  (Automatic Transfer System หรือ ATS) กับผู้จัดจ ำหน่ ำย
หลกัทรพัยท์ี่จะท ำกำรจองซือ้ หรือชื่อผูแ้นะน ำกำรลงทนุ  

-        ผูจ้องซือ้ตอ้งยืนยันทำงวำจำว่ำไดศ้ึกษำ (หรือทรำบ) ข้อมูลเก่ียวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญใน
หนังสือชีช้วน และ/หรือข้อมูลสรุปของหนังสือชีช้วน (Executive Summary) และยินยอมผูกพัน
ตำมหนังสือชีช้วน และ/หรือขอ้มูลสรุปของหนังสือชีช้วน (Executive Summary) ของหลักทรพัย์
ดงักล่ำว โดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูและลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ตอ้งแนบ
เอกสำรใด ๆ ประกอบกำรจองซือ้ 

-        ผูแ้นะน ำกำรลงทุนของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์เมื่อรบัค ำยืนยนัพรอ้มรำยละเอียดกำรจองซือ้ผ่ำน
ทำงโทรศพัทบ์นัทึกเทป ตอ้งบนัทึกค ำสั่งกำรจองซือ้ผ่ำนระบบที่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยด์งักล่ำว
จดัเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลกำรจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะน ำกำร
ลงทนุ วนัและเวลำบนัทึกกำรจองซือ้ผ่ำนระบบ  

ทัง้นี ้หำกผูจ้องซือ้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจองซือ้ผ่ำนระบบโทรศพัทบ์นัทึกเทปได ้ผูจ้องซือ้สำมำรถท ำกำร
จองซือ้ตำมวิธีกรอกใบจองซือ้ (Hard Copy) ได ้ 
วิธีปฏิบัติกำรจองซือ้ใหเ้ป็นไปตำมรำยละเอียดหรือขั้นตอนท่ีผูจ้ดักำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกัน
กำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ก ำหนดเพิ่มเติมในภำยหลงั 
 

(2)      ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ไดท้ี่ส  ำนกังำนหรือสำขำของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผ่ำนทำงระบบออนไลน์ หรือผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ตำมวิธีกำรที่
ก ำหนดภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ 

-        กรณีจองซือ้ดว้ยกำรกรอกใบจองซือ้ (Hard Copy) สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ
ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่  23 เมษำยน 2564 ถึงวันที่  27 เมษำยน 2564 (หรือ
ภำยในวนัเวลำที่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 
ก ำหนด) 

- กรณีจองซือ้ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ 
ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่  23 เมษำยน 2564 ถึงวันที่  27 เมษำยน 2564 (หรือ
ภำยในวนัเวลำที่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 
ก ำหนด) 

- กรณีจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศัพทบ์ันทึกเทป สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ ตัง้แต่
ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่  23 เมษำยน 2564 ถึงวันที่  27 เมษำยน 2564 (หรือ
ภำยในวนัเวลำที่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 
ก ำหนด) 

(3) ผูจ้องซือ้ตอ้งช ำระเงินค่ำจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซือ้ โดยวิธีช ำระเงินมี ดงันี ้
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-       หำกช ำระเงินค่ำจองซือ้ตัง้แต่เวลำ 9.00 น.ของวนัที่ 23 เมษำยน 2564 ถึงเวลำ 11.00 น. หรือ
เวลำปิดรบัเช็คเคลียรร์ิ่งของธนำคำรของวนัท่ี 26 เมษำยน 2564 ผูจ้องซือ้สำมำรถช ำระเงินค่ำ
จองซือ้ครัง้เดียวเต็มตำมจ ำนวนที่จองซื ้อ โดยช ำระเป็น (1) กำรโอนเงิน (2) กำรโอนเงินผ่ำน
ระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ  (Automatic Transfer System หรือ ATS) (เฉพำะผู้จองซื ้อที่มี
บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือบญัชีประเภทอื่น ๆ กับผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำร
จ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ที่ไดด้  ำเนินกำรแจง้ควำมประสงคใ์หโ้อนเงินเพื่อช ำระค่ำ
ภำระผูกพันโดยอตัโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอตัโนมัติดงักล่ำวมีผลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจอง
ซือ้) (3) เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท ์โดยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค 
หรือดร๊ำฟทน์ัน้ ๆ จะตอ้งลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ 26 เมษำยน 2564 เท่ำนัน้ และสำมำรถเรียกเก็บ
เงนิไดจ้ำกส ำนกังำนหักบญัชีในกรุงเทพมหำนครไดภ้ำยใน 1 วนัท ำกำร โดยชื่อเจ้าของเช็ค
ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่าน้ัน ทั้งนี ้กำรช ำระเงินค่ำจองซือ้เป็นเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค    
หรือดร๊ำฟท ์ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ำยบัญชีธนำคำรที่ผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำร
จ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ก ำหนด พรอ้มทัง้เขียนชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศพัท์
ที่ติดต่อไดไ้วด้ำ้นหลงั หรือ (4) กำรหกัเงินฝำกในบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ (เฉพำะ
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่เปิดใหช้ ำระเงินค่ำจองซือ้ดว้ยวิธีดงักล่ำวเท่ำนัน้) 

-       หำกช ำระเงินค่ำจองซือ้ตัง้แต่เวลำ 11.00 น. ของวันที่ 26 เมษำยน 2564 ถึงเวลำ 16.00 น. 
ของวนัท่ี 27 เมษำยน 2564 ผูจ้องซือ้จะตอ้งช ำระค่ำจองซือ้ดว้ย (1) กำรโอนเงิน หรือ (2) กำร
โอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (เฉพำะผู้
จองซือ้ที่มีบัญชีซือ้ขำยหลักทรพัยห์รือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผูจ้ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ที่ไดด้  ำเนินกำรแจง้ควำมประสงคใ์หโ้อนเงิน
เพื่อช ำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดังกล่ำวมีผลใชบ้ังคับ
แลว้ในวนัจองซือ้) หรือ (3) กำรหกัเงินฝำกในบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ (เฉพำะผูจ้ดั
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่เปิดใหช้ ำระเงินค่ำจองซือ้ดว้ยวิธีดงักล่ำวเท่ำนัน้)  

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจ านวน 
เงินค่าจองซือ้หุ้น (จ านวนเงินที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ได้รับต้องเท่ากับ
ยอดจองซือ้เต็มจ านวน) 

(4)  ผูจ้องซือ้ตอ้งน ำใบจองซือ้และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ พรอ้มหลกัฐำนกำรช ำระค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน 
มำยื่นควำมจ ำนงขอจองซือ้ไดท้ี่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 
ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. หรือภำยในเวลำท ำกำรของแต่ละส ำนักงำนนั้น ระหว่ำงวันที่ 23, 26 – 27 
เมษำยน 2564 โดยในกำรจองซือ้ เจำ้หนำ้ที่ที่รบัจองซือ้จะลงลำยมือชื่อ รบัจองเพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรรบัจอง
ซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ยกเวน้ผูจ้องซือ้ซึ่งจองซือ้ผ่ำนทำงระบบออนไลน ์(Online) หรือผ่ำนทำงโทรศพัท์
บนัทึกเทป ผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งน ำส่งใบจองซือ้หรือเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 

(5)      หำกผูจ้องซือ้ไม่ช ำระเงนิค่ำจองซือ้ หรือผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบไุวใ้น
ขอ้ 6.2.1 ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ไดไ้ม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนภำยในก ำหนดระยะเวลำกำรจอง
ซือ้ หรือผูจ้องซือ้ไม่ปฏิบตัิตำมเงื่อนไข วิธีกำรจองซือ้และวิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ ตำมที่ระบไุวใ้นเอกสำร
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ฉบบันี ้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยม์ีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกกำรจองซือ้ของผูจ้องซือ้รำยดงักล่ำว และขอสงวน
สิทธิในกำรจดัสรรหุน้สำมญัของบรษิัทฯ ดงักล่ำวใหแ้ก่บคุคลอื่นต่อไป  

(6)      ผูท้ี่ยื่นควำมจ ำนงในกำรจองซือ้และไดช้ ำระค่ำจองซือ้ไวแ้ลว้ จะยกเลิกกำรจองซือ้และขอเงินคืนไม่ได ้ทัง้นี ้
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกกำรจองซือ้ของ
ผูจ้องซือ้ที่ด  ำเนินกำรไม่ครบถว้นตำมขอ้ 6.6.3 ได ้

(7) ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 อำจก ำหนดรำยละเอียด หรือ
ขัน้ตอน หรือเงื่อนไขในกำรจองซือ้เพิ่มเติมส ำหรบัลกูคำ้ของตน 

ทัง้นี ้ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 จะโอนเงินค่ำจองซือ้ในส่วนของตนเขำ้
บญัชีจองซือ้หุน้ของบรษิัทฯ เพื่อส่งมอบเงินค่ำจองซือ้หุน้ในส่วนของตนใหก้บับรษิัทฯ ตำมวิธีกำรท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำ
แต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหุน้ (Underwriting Agreement) ต่อไป 

 
6.7  การจัดสรรในกรณีทีมี่ผู้จองซือ้หลักทรัพยเ์กินกว่าจ านวนหลักทรัพยท์ีเ่สนอขาย 

หำกมีผู้จองซือ้หุ้นสำมัญเกินกว่ำจ ำนวนหุ้นที่จัดสรรให้ตำมที่ระบุในข้อ 1.2 ผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรพัย์
ตำมที่ระบุในขอ้ 6.2 จะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรจดัสรรหุน้ที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.6 ทัง้นี ้ส ำหรบัผูท้ี่
ไม่ไดร้บักำรจดัสรร หรือไดร้บัจดัสรรนอ้ยกว่ำจ ำนวนที่จองซือ้จะไดร้บัคืนเงินค่ำจองซือ้ตำมรำยละเอียดในขอ้ 6.8  

 
6.8  วิธีการคืนเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย ์

6.8.1 กรณีผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามจ านวนหุ้นสามัญทีจ่องซือ้ 
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมขอ้ 6.2 รำยที่เป็นผูร้บัจองซือ้จำกผูจ้องซือ้ที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมัญ 
หรือไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัไม่ครบตำมจ ำนวนที่จองซือ้รำยนัน้ ๆ จะด ำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้หุน้
ในส่วนที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรร โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใด ๆ ตำมที่ผูจ้องซือ้ระบุไวใ้นใบจอง
ซือ้ภำยในระยะเวลำดงัต่อไปนี ้

ช่องทางการคนืเงนิ 
ระยะเวลาคืนเงนิ (นับจากวนัสิน้สุด

ระยะเวลาการจองซือ้) 
กำรโอนเงินค่ำจองซือ้เขำ้บญัชีธนำคำรของผูจ้องซือ้
ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิ  

ภำยใน 5 วนัท ำกำร  
(เฉพำะกรณีผูจ้องซือ้ที่มีบญัชีซือ้ขำย
หลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยนัน้ ๆ) 

โอนเงินใหผู้จ้องซือ้ผ่ำนบัญชีธนำคำรตำมที่ระบุไว้
ในใบจองซือ้ 

ภำยใน 7 วนัท ำกำร  

จ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยผูจ้องซือ้หุน้ตำม
ชื่อที่ ระบุไว้ในใบจองซื ้อ และส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้ 

ภำยใน 10 วนัท ำกำร 

 
โดยผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงส ำนกั
หกับญัชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถำ้มี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้
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ไดภ้ำยในระยะเวลำที่ก ำหนดดงักล่ำว นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ ผูจ้องซือ้จะไดร้บัดอกเบีย้
ในอตัรำรอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรคืน นบั
จำกวนัท่ีพน้ก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำว จนถึงวนัท่ีไดม้ีกำรช ำระคืนตำมวิธีกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ อย่ำงไรก็
ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกไดม้ีกำรโอนเงินค่ำจองซือ้เขำ้บญัชีธนำคำรของผูจ้องซือ้ผ่ำนระบบกำรโอนเงิน
อตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซือ้ทำง
ไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่ระบใุนใบจองซือ้โดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่ำผูจ้องซือ้ไดร้บัคืนเงินค่ำจองซือ้แลว้
โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้และ/หรือค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป 
 

6.8.2 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเน่ืองมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้น
ตามเช็คทีจ่่ายค่าจองซือ้หุ้น หรือเน่ืองจากการปฏิบัติผิดเงือ่นไขการจองซือ้ 
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลักทรพัยต์ำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึ่งเป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สำมัญ
จำกผูจ้องซือ้ที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้รำยนัน้ๆ จะด ำเนินกำรใหม้ีกำรคืนเช็คค่ำจองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้
ที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญั อนัเนื่องมำจำกกำรถกูตดัสิทธิกำรจองซือ้เพรำะไม่สำมำรถเรียกเก็บเงิน
ค่ำจองซือ้ตำมเช็คที่สั่งจ่ำยค่ำจองซือ้หุน้ได ้หรือเนื่องจำกกำรปฏิบตัิผิดเงื่อนไขกำรจองซือ้ โดยผูจ้องซือ้
จะตอ้งติดต่อขอรบัเช็คฉบบัดงักล่ำวคืนจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ซึ่งเป็นผูร้บั
จองซือ้ ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ หำกผูจ้องซือ้ไม่ท ำกำรติดต่อขอรบัเช็ค
ดงักล่ำว ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยร์ำยที่เป็นผูร้บัจองซือ้หุน้จะจดัส่งเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่
อยู่ที่ระบใุนใบจองซือ้ 
ทัง้นี ้หำกผูจ้องซือ้ไม่ไดร้บักำรจัดสรรหุน้สำมญัอนัเนื่องมำจำกกำรปฏิบตัิผิดเงื่อนไขในกำรจองซือ้ ผูจ้ดั
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยร์ำยที่เป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สำมญัจำกผู้จองซือ้ที่ปฏิบตัิผิดเงื่อนไขกำรจองซือ้ดงักล่ำว 
จะด ำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ตำมที่ผูจ้องซือ้ระบุไวใ้นใบจองซือ้ภำยในระยะเวลำดงัต่อไปนี ้และใหถื้อ
ว่ำผู้จองซือ้ไดร้ับคืนเงินค่ำจองซือ้แลว้โดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป 

ช่องทางการคนืเงนิ 
ระยะเวลาคืนเงนิ (นับจากวนัสิน้สุด

ระยะเวลาการจองซือ้) 
กำรโอนเงินค่ำจองซือ้เขำ้บญัชีธนำคำรของผูจ้องซือ้
ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิ  

ภำยใน 5 วนัท ำกำร  
(เฉพำะกรณีผูจ้องซือ้ที่มีบญัชีซือ้ขำย
หลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยนัน้ ๆ) 

โอนเงินใหผู้จ้องซือ้ผ่ำนบัญชีธนำคำรตำมที่ระบุไว้
ในใบจองซือ้ 

ภำยใน 7 วนัท ำกำร  

จ่ำยเป็นเช็คขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำยผูจ้องซือ้หุน้ตำม
ชื่อที่ ระบุไว้ในใบจองซื ้อ และส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้ 

ภำยใน 10 วนัท ำกำร 

 
โดยผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงส ำนกั
หกับญัชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถำ้มี) 
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6.8.3 กรณีมีการยกเลกิการเสนอขายหลักทรัพย ์
(ก) ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุในข้อ 6.3.1 เงื่อนไขกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย ์และ/หรือ 

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยตำมขอ้ 6.2.1 ใชสิ้ทธิยกเลิกกำรเสนอขำย
และกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้สำมญั ใหถื้อว่ำผูจ้องซือ้ไดใ้ชสิ้ทธิยกเลิกกำรจองซือ้หลกัทรพัยท์นัที 

(ข) กรณีเกิดเหตุกำรณ์อื่นใดที่ท  ำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดกำรเสนอขำย
หลกัทรพัยห์รือไม่สำมำรถส่งมอบหลกัทรพัยท์ี่ เสนอขำยได ้ ผูจ้องซือ้มีสิทธิที่จะยกเลิกกำรจอง
ซือ้หลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งแจง้ควำมประสงคต์่อผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมขอ้ 6.2 รำย
ที่เป็นผูร้บัจองซือ้ ภำยใน 5 วนัท ำกำร นบัแต่วนัท่ีเกิดเหตกุำรณด์งักล่ำว 

หำกเกิดเหตกุำรณต์ำม (ก) หรือเหตกุำรณต์ำม (ข) และผูจ้องซือ้ไดใ้ชสิ้ทธิยกเลิกกำรจองซือ้หลกัทรพัย ์  
ผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 6.2 รำยที่ เป็นผู้รับจองซื ้อจำกผู้จองซื ้อหุ้นที่ยกเลิกกำรจองซื ้อ
หลกัทรพัยด์งักล่ำวจะด ำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้โดยไม่มีดอกเบีย้หรือค่ำเสียหำยใดๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้
รำยนัน้ๆ โดยสั่งจ่ำยเป็นเช็คขีดครอ่มเฉพำะสั่งจำ่ยผูจ้องซือ้ตำมชื่อที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้ และจดัส่งทำง
ไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ของผูจ้องซือ้ที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้หุน้ หรือโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรของผู้
จองซือ้ ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ใหร้ำยละเอียดบญัชีธนำคำรของผูจ้องซือ้ หรือโอนเข้ำบญัชีธนำคำรอตัโนมตัิ 
(Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เป็นลูกค้ำของผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรพัยต์ำมข้อ 6.2 
รำยที่เป็นผูร้บัจองซือ้ ภำยในระยะเวลำดงัต่อไปนี ้ 
 

ช่องทางการคนืเงนิ 
ระยะเวลาคืนเงนิ (นับจากวนัสิน้สุด

ระยะเวลาการจองซือ้) 
กำรโอนเงินค่ำจองซือ้เขำ้บญัชีธนำคำรของผูจ้องซือ้
ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอตัโนมตัิ  

ภำยใน 5 วนัท ำกำร  
(เฉพำะกรณีผูจ้องซือ้ที่มีบญัชีซือ้ขำย
หลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยนัน้ ๆ) 

โอนเงินใหผู้้จองซือ้ผ่ำนบัญชีธนำคำรตำมที่ระบุไว้
ในใบจองซือ้ 

ภำยใน 7 วนัท ำกำร  

จ่ำยเป็นเช็คขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำยผูจ้องซือ้หุน้ตำม
ชื่อที่ ระบุไว้ในใบจองซื ้อ และส่งทำงไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้ 

ภำยใน 10 วนัท ำกำร 

 

 

โดยผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงส ำนกั
หกับัญชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถำ้มี) ทั้งนี ้กรณีไม่สำมำรถคืนเงินให้แก่ผูจ้องซือ้ไดต้ำมก ำหนดเวลำ
ดงักล่ำว ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมขอ้ 6.2 รำยที่มีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดงักล่ำว จะตอ้ง
ช ำระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี  โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินค่ำจองซือ้หุน้ที่ไม่ได้
รบักำรจดัสรรคืน นบัจำกวนัพน้ก ำหนดเวลำดงักล่ำว  จนถึงวนัท่ีสำมำรถจดัส่งคืนได ้ อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำ
ในกรณีใดๆ หำกไดม้ีกำรส่งเช็คเงินค่ำจองซือ้หุ้นคืนทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบ
จองซือ้หุ้น หรือโอนเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซือ้ หรือโอนเข้ำบัญชีธนำคำรอัตโนมัติ (Automatic 
Transfer System “ATS”) โดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่ำผูจ้องซือ้ไดร้บัเงินค่ำจองซือ้คืนแลว้โดยชอบ และผู้
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จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป หำกเกิดกำรสญูหำยในกำรจดัส่ง ซึ่ง
เป็นผลมำจำกควำมไม่ครบถว้นของ ชื่อ ที่อยู่ ท่ีผูจ้องซือ้ไดร้ะบไุวใ้นใบจองซือ้ ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์
ตำมขอ้ 6.2 รำยที่เป็นผูร้บัจองซือ้จะไม่รบัผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดงักล่ำว 

 

6.9 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย ์
ปัจจุบัน บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (“ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย”์) ไดต้กลงรบัหนำ้ที่เป็น
นำยทะเบียนหุน้สำมญัใหก้บับรษิัทฯ และใหบ้รกิำรรบัฝำกใบหุน้ท่ีจองซือ้ในกำรเสนอขำยครัง้นี ้กล่ำวคือ ผูจ้อง
ซือ้สำมำรถใชบ้ริกำรของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์เพื่อขอใหน้ ำหุน้สำมญัที่ตนไดร้บักำรจดัสรรเขำ้สู่ระบบซือ้ขำย
แบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) ไดท้นัที ทัง้นี ้เพื่อใหผู้จ้องซือ้สำมำรถขำยหุน้สำมญัในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ได้
ทนัทีที่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ อนุญำตใหหุ้น้สำมญัของบรษิัทฯ เริ่มท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งแตกต่ำง
กับกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซือ้จะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญไดใ้นตลำดหลักทรัพย์ฯ 
จนกว่ำจะไดร้บัใบหุน้  

 ในกำรเสนอขำยหุน้สำมญัในครัง้นี ้ผูจ้องซือ้สำมำรถเลือกใหบ้ริษัทฯ ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้
คือ 

(1)           ในกรณีที่ผู้จองซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น  แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย ์
(Scripless System) โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝำกหุน้สำมัญไวใ้นบญัชีของบรษิัทหลกัทรพัยซ์ึ่งผูจ้องซือ้มีบญัชี
ซือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนี ้บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัที่ไดร้บัจดัสรรฝำกไวก้ับ “บรษิัท ศนูยร์บัฝำก
หลักทรพัย(์ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผูฝ้ำก” และศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุน้สำมญัที่
บรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ฝำกหุน้สำมญัอยู่ และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัที่
สิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้  

ทัง้นี ้บริษัทหลักทรพัยน์ั้นจะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุน้สำมัญที่ผูจ้องซือ้ฝำกไว้ ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บักำร
จดัสรรจะสำมำรถขำยหุน้สำมญัที่ไดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัทีที่ตลำดหลักทรพัยฯ์ อนุญำตให้
หุน้สำมญัของบรษิัทฯ ท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้เลือกใหบ้ริษัทฯ ด ำเนินกำรตำมขอ้ 6.9 (1) นี ้ ชื่อของผูจ้องซือ้จะตอ้งตรงกับชื่อเจ้ำของ
บัญชีซือ้ขำยหลักทรัพยท์ี่ผู้จองซือ้ประสงคจ์ะฝำกหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรพัยด์ังกล่ำว มิฉะนั้นแล้ว   
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรออกใบหุน้ในนำมของผูจ้องซื ้อตำมขอ้ 6.9 (3) หรือฝำกหลักทรพัยไ์วใ้นบัญชีของ
บรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

(2)          ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิำรของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(Scripless 
System) โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝำกหุ้นในบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) สมำชิกเลขที่ 
600 กรณีนี ้บริษัทฯ จะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัที่ไดร้บัจดัสรรฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝำก
หลักทรพัยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุน้สำมัญตำมจ ำนวนที่ผูจ้องซือ้ไดร้บักำรจัดสรรไวใ้นบัญชีของบริษัทผู้
ออกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรรบัฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัที่
สิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บักำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุน้สำมัญที่ไดร้บักำรจดัสรรในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัทีที่หุน้สำมญัของบริษัทฯ เริ่มท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ และหำกผูจ้องซือ้ตอ้งกำร
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ถอนหุน้สำมญัออกจำกบญัชีของบรษิัทผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมำชิกเลขที่ 600 ผูจ้องซือ้สำมำรถติดต่อไดท้ี่ศูนยร์บั
ฝำกหลกัทรพัย ์ซึ่งจะมีค่ำธรรมเนียมกำรถอนหุน้สำมญัตำมอตัรำที่ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยก์ ำหนด ในกรณีนี ้ผู้
จองซือ้จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์พรอ้มแนบเอกสำรที่เก่ียวขอ้งตำมที่ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยก์ ำหนด พรอ้มลงนำม
รบัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลูเพื่อน ำส่งใหแ้ก่ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย์ ทัง้นี ้หำกปรำกฏขอ้บ่งชีว้่ำ ผูจ้องซือ้เป็น
บุคคลอเมริกันตำมกฎหมำย FATCA ผูจ้องซือ้ยินยอมที่จะรบักำรจดัสรรหุน้สำมัญเป็นใบหุน้ และไดร้บัทรำบ
เงื่อนไขกำรรบัใบหุน้ตำมที่ระบุขำ้งตน้แลว้  นอกจำกนี ้หำกผูจ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะกรอกหรือน ำส่งแบบฟอรม์
พรอ้มแนบเอกสำรที่เก่ียวขอ้งตำมที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยก์ ำหนด  หรือกรอกขอ้มลูไม่ครบถว้น บรษิัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในกำรออกใบหุน้ในนำมของผูจ้องซือ้ตำมรำยละเอียดที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.9 (3)  ทัง้นี ้กำรถอนหุน้สำมญัที่ฝำก
ไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 จะตอ้งใชเ้วลำในกำรด ำเนินกำร ดงันั้น ผูจ้องซือ้ที่น ำ
ฝำกในบญัชีดงักล่ำวอำจไม่สำมำรถถอนหุน้สำมญัไดท้นัภำยในวนัที่หุน้สำมญัของบรษิัทฯ เริ่มท ำกำรซือ้ขำยใน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

(3)          ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้โดยใหอ้อกใบหุน้ในนำมของผู้จองซือ้ ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยใ์น
ฐำนะนำยทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตำมจ ำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้หุน้ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีสิน้สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ ใน
กรณีนี ้ผูจ้องซือ้ที่ไดร้บักำรจดัสรรจะไม่สำมำรถขำยหุน้สำมญัที่ไดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ได ้จนกว่ำ
จะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอำจจะไดร้บัภำยหลงัจำกที่หุน้สำมญัของบรษิัทฯ ไดเ้ริ่มซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ทัง้นี ้หำกผูจ้องซือ้ไม่ระบเุลือกกรณีใดกรณีหน่ึงในใบจองซือ้ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรออกใบหุน้ในนำมของผูจ้อง
ซือ้ตำมขอ้ 6.9 (3) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน  
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4. ข้อมูลทางการเงนิเพื่อประกอบการประเมินราคาหุน้ทีเ่สนอขาย 

ในกำรพิจำรณำขอ้มลูทำงกำรเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นขอ้มลูประกอบกำรประเมินรำคำหุน้ที่เสนอขำย 
บรษิัทจดทะเบียนที่มีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจที่คลำ้ยคลงึหรือใกลเ้คียงกับกำรประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ภำยใตก้ลุ่ม
อตุสำหกรรมเทคโนโลยีและบรกิำร ซึ่งจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และตลำดหลกัทรพัยเ์อ็มเอ
ไอ (MAI) ไดแ้ก่   

1) บรษิัท เน็ตเบย ์จ ำกดั (มหำชน) (“NETBAY”) 
2) บรษิัท บิซิเนส ออนไลน ์จ ำกดั (มหำชน) (“BOL”)  
3) บรษิัท อิก๊ดรำซิล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“YGG”)  
4) บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“IIG”) 
5) บรษิัท ฮิวแมนิกำ้ จ ำกดั (มหำชน) (“HUMAN”) 

ตำรำงสรุปขอ้มูลที่ใช้ในกำรเปรียบเทียบเป็นอัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อก ำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: 
“P/E”) ในช่วงระยะเวลำเฉล่ีย 3 เดือนยอ้นหลงั ดงันี ้

 

บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ตลาดรองที่
จดทะเบียน / 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

ราคาเฉลี่ย 
(บาทต่อหุ้น)1/ 

P/E เฉลี่ย
(เท่า)2/ 

ราคาพาร ์
(บาท) 

NETBAY  คิ ด ค้ น  ส ร้ำ ง ส ร รค์  แ ล ะ พั ฒ น ำ  Digital 
Business Technology Platform ใน ก ำ รท ำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Business 
Services) และน ำเสนอผลิตภณัฑน์ัน้แก่ผูใ้ชใ้น
รูปแบบกำรให้บริกำร (SaaS: Software as a 
Service) อย่ำงครบวงจรระหว่ำงภำคธุรกิจและ
ภำครฐั (B2G) ระหว่ำงภำคธุรกิจและภำคธุรกิจ 
(B2B) และระหว่ำงภำคเอกชนและประชำชน
หรือผูบ้รโิภค (B2C)  

mai / 
เทคโนโลยี 

25.75 32.97 1.00 

BOL ผูน้  ำในกำรใหบ้รกิำรขอ้มลูเพื่อกำรตดัสินใจทำง
ธุรกิจที่ครอบคลมุทัง้ดำ้นโอกำสและควำมเส่ียง
ในกำรท ำธุรกิจ โดยใหบ้ริกำรขอ้มูลเชิงลึกผ่ำน
ซอฟตแ์วรแ์ละแอพพลิเคชั่นท่ีทนัสมยั ตลอดจน
เป็นผู้ออกแบบและพัฒนำโซลูชั่ นส ำหรับ
ผูป้ระกอบกำรและสถำบนักำรเงิน รวมถึงเป็นที่
ปรึกษำทำงธุรกิจทั้งในประเทศและภูมิภำค
อำเซียน 

mai / บรกิำร 8.46 38.88 0.10 

YGG ออกแบบและจัดท ำคอมพิวเตอร์กรำฟฟิค
เก่ียวกบังำนโฆษณำ ภำพยนตร ์และเกม 

mai / บรกิำร 20.61 65.54 0.50 
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IIG 1. ที่ปรกึษำและใหบ้ริกำรออกแบบติดตัง้ระบบ
บริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ (CRM) 
และ ให้ เช่ ำ ใช้ ระบบ ซอฟต์แ ว ร์จ ำก ท ำ ง 
Salesforce 2. ที่ปรกึษำและใหบ้รกิำรออกแบบ
ติดตั้งระบบวำงแผนทรัพยำกรองค์กร (ERP) 
และเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยระบบซอฟตแ์วรจ์ำก
ทำง Oracle 3. ที่ปรึกษำด้ำนกำรวำงแผนกล
ยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) กำรสรำ้งและ
บ ริ ห ำ ร ป ร ะ ส บ ก ำ ร ณ์  ( Experience 
Management) และกำรตลำดดิจิทัล (Digital 
Marketing) 4. ใหบ้รกิำรจดัหำบุคลำกร ในส่วน
งำนสำรสนเทศ 5. วิเครำะห์และจัดกำรขอ้มูล
เพื่อธุรกิจ 

mai / 
เทคโนโลยี 

25.22 40.16 0.50 

HUMAN  พัฒนำซอฟต์แวรเ์พื่อจ ำหน่ำยและให้บริกำร
ติดตั้งซอฟต์แวรร์ะบบบริหำรงำนทรัพยำกร
บุคคลและทรพัยำกรองคก์ร รวมทั้งให้บริกำร
จดัท ำเงินเดือนและจดัท ำบญัชี 

SET / 
เทคโนโลยี 

10.27 42.56 0.50 

ค่าเฉลี่ย    44.02  
 
ที่มำ: www.setsmart.com 
หมำยเหต:ุ 1) รำคำปิดต่อหุน้เฉลี่ย 3 เดือนยอ้นหลงั ตัง้แต่วนัที่ 4 มกรำคม 2564 ถึงวนัที่ 31 มีนำคม 2564 
                 2) อตัรำส่วน P/E เฉลี่ย 3 เดือนยอ้นหลงั ค ำนวณจำกอตัรำส่วนของค่ำเฉลี่ยรำคำปิดของหุน้ ตัง้แต่วนัที่ 4 มกรำคม 2564 ถึงวนัที่ 

31 มีนำคม 2564 ต่อก ำไรสทุธิต่อหุน้ในปีที่ผ่ำนมำ ตัง้แต่ไตรมำสที่ 1 ของปี 2563 ถึงไตรมำสที่ 4 ของปี 2563 
 

อย่ำงไรก็ดี ผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวค ำนวณจำกฐำนะทำงกำรเงินในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจำรณำถึงผลกำร
ด ำเนินงำนหรือควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัท ในปัจจุบันและอนำคต และไม่ไดเ้ป็นอัตรำส่วนที่สำมำรถน ำมำ
เปรียบเทียบกนัไดโ้ดยตรง เนื่องจำกเป็นกำรค ำนวณอตัรำส่วนในช่วงเวลำที่ต่ำงกนั 
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3.   ทีม่าของการก าหนดราคาหลักทรัพยท์ีเ่สนอขาย 

 
 กำรก ำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ท่ีเสนอขำยในครั้งนี ้ ก ำหนดตำมมูลค่ำเชิง
เปรียบเทียบกับมูลค่ำของบริษัทเทียบเคียงที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลำด
หลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ (MAI) ที่สำมำรถอำ้งอิงได ้(Market Comparable) โดยพิจำรณำจำกอตัรำส่วนรำคำหุน้ต่อก ำไรสทุธิ
ต่อหุน้ของบริษัท (Price to Earnings Ratio : P/E) ประกอบกับกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรซือ้หลกัทรพัย ์(Book Building) 
ซึ่งเป็นวิธีกำรสอบถำมปริมำณควำมตอ้งกำรซือ้หุน้สำมัญของนักลงทุนสถำบัน โดยเปิดโอกำสใหน้กัลงทุนสถำบันแจง้
ควำมประสงคจ์ะจองซือ้มำยงัผูจ้ัดกำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ทัง้นี ้บรษิัทฯ 
รว่มกับผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำยไดก้ ำหนดรำคำหุน้สำมญัที่จะเสนอขำยในครัง้นีท้ี่รำคำ 7.50 
บำทต่อหุน้ โดยไดพ้ิจำรณำประกอบกับควำมตอ้งกำรซือ้ที่นักลงทุนสถำบันเสนอเขำ้มำ ซึ่งเป็นรำคำที่จะท ำใหบ้ริษัทฯ 
ได้รับเงินตำมจ ำนวนที่ต้องกำร และยังมีควำมต้องกำรซือ้หุ้นเหลืออยู่มำกพอในระดับที่คำดว่ำจะท ำให้รำคำหุ้นมี
เสถียรภำพในตลำดรอง 

ทัง้นี ้รำคำหุน้สำมญัที่เสนอขำยหุน้ละ 7.50 บำท คิดเป็นอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสทุธิต่อหุน้ (P/E) เท่ำกบั 28.85 
เท่ำ โดยค ำนวณก ำไรสทุธิต่อหุน้จำกผลก ำไรสทุธิในปีที่ผ่ำนมำ ตัง้แต่ไตรมำสที่ 1 ของปี 2563 ถึงไตรมำสที่ 4 ของปี 2563 
ซึ่งเท่ำกับ 114.20 ลำ้นบำท หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทัง้หมดของบรษิัทหลงัจำกกำรเสนอขำยหุน้ในครัง้นี ้(Fully Diluted) ซึ่ง
เท่ำกับ 440,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท จะไดก้ ำไรสุทธิต่อหุน้เท่ำกับ 0.26 บำทต่อหุ้น เปรียบเทียบกับ
อตัรำส่วนรำคำหุน้ต่อก ำไรสทุธิของกลุ่มอตุสำหกรรมเทคโนโลยแีละบริกำร ในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และ
ตลำดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ (mai) ในช่วงระยะเวลำ 3 เดือนยอ้นหลงั ตัง้แต่วันที่วนัที่ 4 มกรำคม 2564 ถึงวนัที่ 31 มีนำคม 
2564 มีค่ำเท่ำกบั 44.02 เท่ำ (ที่มำ: www.setsmart.com) 
 

ทั้งนี ้อัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อก ำไรสทุธิต่อหุน้ (P/E) ดังกล่ำว ค ำนวณจำกผลประกอบกำรในอดีต โดยที่ยังมิได้
พิจำรณำถึงผลกำรด ำเนินงำนหรือควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทฯ ในอนำคต รวมถึงแผนกำรน ำเงินระดมทนุที่ไดจ้ำก
ประชำชนเป็นครัง้แรกไปใชใ้นกำรขยำยธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจยัส ำคญัปัจจยัหนึ่งที่นกัลงทนุควรพิจำรณำในกำรตดัสินลงทนุ 
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เอกสารแนบ 6 สรุปรายงานการประเมินราคาสินทรัพย ์
 
1. การประเมินค่าเชา่อาคารส านักงานถนนอุดมสุข 

บรษิัทท ำกำรวำ่จำ้งบรษิัท 15 ที่ปรกึษำธุรกิจ จ ำกดั โดยมีนำยวฒันำ จ ำปำวลัย ์ผูป้ระเมินหลกั ว.ฒ.011 เป็นผูป้ระเมิน
หลกั ซึ่งเป็นผูป้ระเมินรำคำซึ่งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ ในกำรประเมินมลูค่ำ
เช่ำทรพัยสิ์น พืน้ท่ีส ำนกังำนชัน้ 1-4 อำคำรเลขที่ 40 และพืน้ท่ีส ำนกังำนชัน้ 1-4 อำคำรเลขที่ 42 ซอยสขุมุวิท 103 (ถนนอดุมสขุ) 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อตอ้งกำรทรำบมลูค่ำค่ำเชำ่ตลำด (Market Rent) ของ
ทรพัยสิ์นดงักล่ำว เพื่อประกอบกำรพิจำรณำทำงดำ้นวตัถปุระสงคส์ำธำรณะ โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

 
ประเภทของทรัพยส์นิ : พืน้ท่ีส ำนกังำนใหเ้ช่ำ 
วัตถุประสงค ์  เพื่อตอ้งกำรทรำบมลูค่ำค่ำเชำ่ตลำด (Market Rent) ของทรพัยสิ์นดงักล่ำว เพื่อ

ประกอบกำรพิจำรณำทำงดำ้นวตัถปุระสงคส์ำธำรณะ 
ท าเลทีต่ั้ง : ส ำนกังำนชัน้ 1-4 อำคำรเลขที่ 40 และพืน้ท่ีส ำนกังำนชัน้ 1-4 อำคำรเลขที่ 42 ซอย

สขุมุวิท 103 (ถนนอดุมสขุ) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 
วันทีป่ระเมินมูลค่า : 25 กมุภำพนัธ ์2562 
วิธีการประเมินมูลค่าทรัพยส์นิ : วิธีเปรียบเทียบตลำด (Market Approach) 
มูลค่าค่าเช่าตลาด 
(Market Rent) 

: อำคำรส ำนกังำนเลขที่ 40 
ชัน้ 1 : 350 บำท/ตำรำงเมตร/เดอืน 
ชัน้ 2 : 200 บำท/ตำรำงเมตร/เดอืน 
ชัน้ 3 : 200 บำท/ตำรำงเมตร/เดอืน 
ชัน้ 4 : 200 บำท/ตำรำงเมตร/เดอืน 
 
อำคำรส ำนกังำนเลขที่ 42 
ชัน้ 1 : 350 บำท/ตำรำงเมตร/เดอืน 
ชัน้ 2 : 200 บำท/ตำรำงเมตร/เดอืน 
ชัน้ 3 : 200 บำท/ตำรำงเมตร/เดอืน 
ชัน้ 4 : 200 บำท/ตำรำงเมตร/เดอืน 
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2. การประเมินค่าเชา่ระยะยาวอาคารส านักงานใหญ่ ถนนราษฎรพ์ัฒนา 
บรษิัทท ำกำรวำ่จำ้งบรษิัท 15 ที่ปรกึษำธุรกิจ จ ำกดั โดยมีนำยวฒันำ จ ำปำวลัย ์ผูป้ระเมินหลกั ว.ฒ.011 เป็นผูป้ระเมิน

หลกั ซึ่งเป็นผูป้ระเมินรำคำซึ่งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ ในกำรประเมินมลูค่ำ
เช่ำทรพัยสิ์น ที่ดินพรอ้มอำคำรส ำนกังำน เลขที่ 235/1-2 และเลขที่  235/3 ตัง้อยู่ภำยในโครงกำรหมู่บำ้นปรีชำ รำม 2 รำษฎร์
พฒันำ ถนนรำษฎรพ์ฒันำ แขวงสะพำนสงู เขตสะพำนสงู กรุงเทพมหำนคร โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อตอ้งกำรทรำบมลูค่ำค่ำเชำ่
ตลำด (Market Rent) ระยะเวลำ 30 ปี ของที่ดินพรอ้มอำคำรดงักล่ำว เพื่อใชส้ ำหรบัวตัถปุระสงคส์ำธำรณะ โดยมีรำยละเอยีด 
ดงันี ้

 
ประเภทของทรัพยส์นิ : ที่ดินพรอ้มอำคำรส ำนกังำนสงู 4 ชัน้ และอำคำรโฮมออฟฟิศสงู 4 ชัน้ 
วัตถุประสงค ์ : เพื่อตอ้งกำรทรำบมลูค่ำค่ำเชำ่ตลำด (Market Rent) ระยะเวลำ 30 ปี ของทรพัยสิ์นท่ี

ประเมินมลูคำ่เพื่อใชส้ ำหรบัวตัถปุระสงคส์ำธำรณะ โดยมีรำยละเอียด 
รายละเอียดของทรัพยส์นิ : ที่ดินพรอ้มอำคำร และส่ิงปลกูสรำ้งอื่นๆมีรำยละเอียด ดงันี ้

- ที่ดิน 1 แปลง ประกอบดว้ยโฉนดที่ดิน จ ำนวน 3 โฉนด เนือ้ที่ดินรวมตำมเอกสำร
สิทธ์ิประมำณ 0-2-14.3 ไร ่(214.3 ตำรำงวำ) 

- อำคำร ประกอบดว้ย 
1. อำคำรส ำนกังำนสงู 4 ชัน้ เลขที่ 235/1-2 
2. อำคำรโฮมออฟฟิศสงู 4 ชัน้ เลขที่ 235/3 

ท าเลทีต่ั้ง : เลขที่ 235/1-3 ภำยในโครงกำรหมู่บำ้นปรีชำ รำม 2 รำษฎรพ์ฒันำ ถนนรำษฎรพ์ฒันำ 
แขวงสะพำนสงู เขตสะพำนสงู กรุงเทพมหำนคร 

เอกสารสทิธ ิ : โฉนดที่ดินจ ำนวน 3 โฉนด เลขท่ี  3463 3764 และ 3765 
ผู้ถือกรรมสิทธท์ีด่นิ : บรษิัท อำรย์ ูแอสเซท ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั 
ผู้ถือกรรมสิทธท์ีอ่าคาร : บรษิัท อำรย์ ูแอสเซท ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั 
วันทีป่ระเมินมูลค่า : 15 พฤษภำคม 2558 
วิธีการประเมินมูลค่าทรัพยส์นิ : วิธีพิจำรณำจำกรำยได ้(Income Approach) 
มูลค่าค่าเช่าตลาด (Market 
Rent) ระยะเวลา 30 ปี 

: ในกรณีที่มีกำรช ำระคำ่เช่ำทัง้หมด ณ วนัจดทะเบียนกำรเชำ่ มีคำ่เช่ำเท่ำกบั 
60,000,000 บำท 
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                 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

บริษัทไดว่้ำจำ้งหน่วยงำนภำยนอก คือ บริษัท ออดิท เฮำ้ส ์จ ำกดั เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคมุภำยในของบริษัท โดยหวัหนำ้
ทีมตรวจสอบกำรควบคมุภำยใน มีคณุสมบตัิ วุฒิกำรศกึษำ และประสบกำรณใ์นกำรท ำงำน ดงัต่อไปนี ้

1) รำยช่ือนิติบคุคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทฯ ใหป้ฏิบตัิงำนเป็นผูต้รวจสอบภำยในของบริษัท 
ชื่อนิติบคุคล       : บริษัท ออดิท เฮำ้ส ์จ ำกดั 
ชื่อของบคุคลท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัท ออดิท เฮำ้ส ์จ ำกดั  : นำยธนำ วงศแ์สงนำค 
ใหป้ฏิบตัิงำนเป็นผูต้รวจสอบภำยใน     
ต ำแหน่งในบริษัท ออดิท เฮำ้ส ์จำกัด     : กรรมกำรผูจ้ดักำร  

(2) กำรศกึษำ 
คณุวฒุิกำรศกึษำ    : Master of Accounting, Utah State University, USA 

: ประกำศนียบตัรชัน้สงูทำงกำรสอบบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร  ์
  (Graduate Diploma in Auditing, Thammasat University) 
: บญัชีบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ 
  (Bachelor of Accounting, Thammasat University) 

(3) ประสบกำรณก์ำรท ำงำน และกำรฝึกอบรมที่เก่ียวขอ้ง 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน   : พ.ศ. 2534 ถึง ปัจจบุนั 

  กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษัท ออดิท เฮำ้ส ์จ ำกดั 
วฒุิบตัร/ใบอนญุำตประกอบวิชำชีพ  : ผูต้รวจสอบภำยในรบัอนญุำต (CIA: Certified Internal Auditor) 

: ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต (CPA: Certified Public Accountant) 
กำรอบรม    : Operational Auditing 

  จดัโดย สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 
: Audit Project Management 
  จดัโดย สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 
: Internal Quality Assessment 
  จดัโดย สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 
: Facilitating Results Using CSA 
  จดัโดย สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 
: กำรวำงแผนงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนควำมเสี่ยง (Risk Base Audit) 
  จดัโดย สภำวิชำชีพบญัชีฯ 
: กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยใน 
  จดัโดย สภำวิชำชีพบญัชีฯ 
: กำรตรวจสอบกำรก ำกับดแูลกิจกำร 
  จดัโดย สภำวิชำชีพบญัชีฯ 
: ประกำศนียบตัร กฎหมำยภำษีอำกร 
  จดัโดย ศำลภำษีอำกรกลำง 
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ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม 

สัดส่วนในการ
ถือหุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

นำยธนำ วงศแ์สงนำค 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 

59 - Master of Accounting, Utah State University, USA 
- ประกำศนียบตัรชัน้สงูทำงกำรสอบบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- บญัชีบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ 
- Operational Auditing 
จดัโดย สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 

- Audit Project Management 
จดัโดย สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 

- Internal Quality Assessment 
จดัโดย สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 

- Facilitating Results Using CSA 
จดัโดย สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 

- กำรวำงแผนงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนควำมเสี่ยง 
จดัโดย สภำวิชำชีพบญัชีฯ 

- กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยใน 
จดัโดย สภำวิชำชีพบญัชีฯ 

- กำรตรวจสอบกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
จดัโดย สภำวิชำชีพบญัชีฯ 

- ประกำศนียบตัร กฎหมำยภำษีอำกร 
จดัโดย ศำลภำษีอำกรกลำง 

ไม่มี ไม่มี ปี 2534 – ปัจจบุนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษัท ออดิท เฮำ้ส ์จ ำกดั 
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บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 2 - หนำ้ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 
 

รายชื่อกรรมการ บริษัท สยาม ทซีี เทคโนโลยี จ ากัด 
นำยฐกร รตันกมลพร S, D 

นำยชยัทดั กลุโชควณิช S, D 

นำงสำวมทัณำ วิเชยีรแกว้มณี S, D 

หมำยเหต ุ:  D = กรรมกำรบรษิัท S = กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม 
 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารแนบ 1 

 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล 

การท าบัญชี และเลขานุการบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 1 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษทั ณ วนัที ่30 ก.ย. 2563  

 

ล าดับ ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท/ ประเภทธุรกิจ 

1 นำยทวี มีเงิน 
- ประธำนกรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

แต่งตัง้เม่ือวนัที่ 3 ต.ค. 2562 

63 - ปริญญำตรี ศลิปศำสตร ์สำขำ
กำรเมือง กำรปกครอง 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

- หลกัสตูร  
Director Accreditation Program 
รุน่ที่ 169/2020 โดย สถำบนั IOD 

- ไม่มี 2563-ปัจจบุนั 
 
 
 
2562-ปัจจบุนั 
 
2562-2563 
 
2554-2559 

ประธำนกรรมกำร
บริษัท/ กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 
กรรมกำรอิสระ/ 
กรรมกำรตรวจสอบ/ 
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
บรรณำธิกำรอำวโุส 
(ที่ปรกึษำโต๊ะข่ำว
เศรษฐกิจ) 

บมจ. ดิทโต ้(ประเทศไทย)/  
จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรดำ้นระบบบริหำรจดักำร
เอกสำร เครื่องถ่ำยเอกสำร และเครื่องพิมพ ์
อย่ำงครบวงจร (Document Management 
Solution) 
 
 
 
บริษัท ข่ำวสด จ ำกดั 
บริกำรรบัโฆษณำ รบัจดังำน จ ำหน่ำย
หนงัสือพิมพแ์ละพ็อคเก็ตบุ๊ค 

2 นำยฐกร รตันกมลพร 
- ประธำนกลุ่มบรษิัท 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำร 

(มีอ ำนำจลงนำมผกูพนั) 
แต่งตัง้เม่ือวนัที่ 1 ต.ค. 2556 

38 - ปริญญำโท MBA สำขำ Finance 
and Marketing 
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์
แห่งจฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

- หลกัสตูร  
Director Accreditation Program 

18.75 - นอ้งชำยของ
บคุคลล ำดบัที่ 3 
- นอ้งชำยของ
บคุคลล ำดบัที่ 10 

2561-ปัจจบุนั 
 
 

2556-ปัจจบุนั 
 

2562-2563 
2561-2563 

 

ประธำนกลุ่มบรษิัท 
(รกัษำกำร)/ ประธำน
กรรมกำรบริหำร 
ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำร/ กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริษัท 
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรดำ้นกำรตลำด 

บมจ. ดิทโต ้(ประเทศไทย)/  
จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรดำ้นระบบบริหำรจดักำร
เอกสำร เครื่องถ่ำยเอกสำร และเครื่องพิมพ ์
อย่ำงครบวงจร (Document Management 
Solution) 
 
 
 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 2 

ล าดับ ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท/ ประเภทธุรกิจ 

รุน่ที่ 114/2015 โดย สถำบนั IOD  
2561-ปัจจบุนั 

(รกัษำกำร) 
ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำร (รกัษำกำร)/ 
กรรมกำร 

 
บริษัท สยำม ทีซี เทคโนโลยี จ ำกดั/ 
ใหบ้ริกำรและรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยี
ส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ 

3 นำงสำวภรกำนต ์รตันกมลพร 
- รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
ดำ้นปฏิบตัิกำร 

- กรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำร  

(มีอ ำนำจลงนำมผกูพนั) 
แต่งตัง้เม่ือวนัที่ 1 ต.ค. 2556 

47 - ปริญญำโท Master of Business 
Administration 
สำขำ Organization Management 
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญำตรี Bachelor of Business 
Administration 
สำขำ Finance and Banking 
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูร  
Director Accreditation Program 
รุน่ที่ 79/2009 โดย สถำบนั IOD 

0.63 - พี่สำวของบคุคล
ล ำดบัที่ 2 
- พีส่ำวของบคุคล
ล ำดบัที่ 10 

2557-ปัจจบุนั 
 
 

2556-ปัจจบุนั 
2559-ปัจจบุนั 

 
 

กรรมกำรบริหำร/  
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรดำ้นปฏิบตัิงำน  
กรรมกำร 
ประธำนคณะท ำงำน
บริหำรควำมเสี่ยง/ 
ประธำนคณะท ำงำน
ดำ้นรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(CSR) 

บมจ. ดิทโต ้(ประเทศไทย)/  
จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรดำ้นระบบบริหำรจดักำร
เอกสำร เครื่องถ่ำยเอกสำร และเครื่องพิมพ ์
อย่ำงครบวงจร (Document Management 
Solution) 
 

4 นำยชยัทดั กลุโชควณิช 
- รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
ดำ้นกำรเงิน 

- กรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำร  

(มีอ ำนำจลงนำมผกูพนั) 
เป็นผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยให้
รบัผิดชอบสงูสดุในสำยงำน

45 - ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร ์
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร ์
(NIDA) 

- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร ์ 
สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้
คณุทหำรลำดกระบงั 

- หลกัสตูร  
Director Accreditation Program 

- 
 

ไม่มี 
 

2555-ปัจจบุนั 
 

2557-ปัจจบุนั 
2556-ปัจจบุนั 
2563-ปัจจบุนั 

 
2561-ปัจจบุนั 

 

รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรดำ้นกำรเงิน 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรดำ้นกำรเงิน/ 

บมจ. ดิทโต ้(ประเทศไทย)/  
จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรดำ้นระบบบริหำรจดักำร
เอกสำร เครื่องถ่ำยเอกสำร และเครื่องพิมพ ์
อย่ำงครบวงจร (Document Management 
Solution) 
 
บริษัท สยำม ทีซี เทคโนโลยี จ ำกดั/ 
ใหบ้ริกำรและรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยี



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 3 

ล าดับ ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท/ ประเภทธุรกิจ 

บญัชีและกำรเงิน 
แต่งตัง้เม่ือวนัที่ 1 ต.ค. 2556 

รุน่ที่ 114/2015 โดย สถำบนั IOD 
- หลกัสตูร 

CFO Focus on Financial 
Reporting ปี 2560 

- หลกัสตูร 
งบประมำณเพ่ือกำรวำงแผนและท ำ
ก ำไร รุน่ที่ 1/63 โดย สภำวิชำชพี
บญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ ์ปี 2563 

2554-ปัจจบุนั กรรมกำร ส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ 

5 นำงสำวมทัณำ วิเชียรแกว้มณี 
- รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
ดำ้นกำรตลำด 

- กรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำร 
แต่งตัง้เม่ือวนัที่ 10 พ.ค. 2561 

38 - ปริญญำโท MBA สำขำบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

- ปริญญำตรี สำขำกำรจดักำร 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

- หลกัสตูร  
Director Accreditation Program 
รุน่ที่ 170/2020 โดย สถำบนั IOD 

- ไม่มี 2563-ปัจจบุนั 
 

2561-ปัจจบุนั 
 
 
 

2561-ปัจจบุนั 
 
 
 

รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรดำ้นกำรตลำด 
กรรมกำรบริหำร/ 
กรรมกำร 
 
 
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรดำ้นปฏิบตัิกำร/ 
รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรดำ้นกำรขำย/ 
กรรมกำร 

บมจ. ดิทโต ้(ประเทศไทย)/  
จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรดำ้นระบบบริหำรจดักำร
เอกสำร เครื่องถ่ำยเอกสำร และเครื่องพิมพ ์
อย่ำงครบวงจร (Document Management 
Solution) 
 
บริษัท สยำม ทีซี เทคโนโลยี จ ำกดั/ 
ใหบ้ริกำรและรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยี
ส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ 

6 นำยชยัยทุธ เอียดแกว้ 
- รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
ดำ้นบริกำร 

- กรรมกำรบริหำร 

59 - ป.ว.ส. สำขำไฟฟ้ำก ำลงั 
วิทยำลยัศรีประทมุ 

- หลกัสตูร 
Director Accreditation Program 

- ไม่มี 2557-ปัจจบุนั 
 

2561-ปัจจบุนั 

รองประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรดำ้นบริกำร 
กรรมกำรบริหำร/ 
กรรมกำร 

บมจ. ดิทโต ้(ประเทศไทย)/  
จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรดำ้นระบบบริหำรจดักำร
เอกสำร เครื่องถ่ำยเอกสำร และเครื่องพิมพ ์
อย่ำงครบวงจร (Document Management 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 4 

ล าดับ ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท/ ประเภทธุรกิจ 

- กรรมกำร 
แต่งตัง้เม่ือวนัที่ 10 พ.ค. 2561 

รุน่ที่ 170/2020 โดย สถำบนั IOD Solution) 

7 นำยวฒิุ มีช่วย 
- กรรมกำรอิสระ 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

แต่งตัง้เม่ือวนัที่ 15 ม.ค. 2563 

71 - ปริญญำโท นิติศำสตรมหำบณัฑติ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปริญญำโท รฐัศำสตรมหำบณัฑิต 
(บริหำรรฐักิจ) 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปริญญำตรี นิตศิำสตรบ์ณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปริญญำตรี รฐัประศำสนศำสตร
บณัฑิต 
มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 

- หลกัสตูร 
Director Accreditation Program 
รุน่ที่ 169/2020 โดย สถำบนั IOD 

- ไม่มี 2563-ปัจจบุนั 
 
 
 

 
 

2561-2562 
 

2547-2561 

กรรมกำรอิสระ/ 
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ/ 
ประธำนกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 
ตลุำกำรศำลปกครอง
สงูสดุ 
อธิบดีศำลปกครอง
ชัน้ตน้ 

บมจ. ดิทโต ้(ประเทศไทย)/  
จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรดำ้นระบบบริหำรจดักำร
เอกสำร เครื่องถ่ำยเอกสำร และเครื่องพิมพ ์
อย่ำงครบวงจร (Document Management 
Solution) 
 
ศำลปกครองสงูสดุ 
 
ศำลปกครองชัน้ตน้ 

8 นำยณรงค ์เดชำธนำรุจิกร 
- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
แต่งตัง้เม่ือวนัที่ 3 ต.ค. 2562 

53 - ปริญญำโท สำขำกำรบญัชี 
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

- ปริญญำตรี สำขำกำรบญัชี มหำวิยำ
ลยัธรรมศำสตร ์

- หลกัสตูร 
Advanced Audit Committee 
Program รุน่ที่ 25/2017 

- ไม่มี 2562-ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2551-ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรอิสระ/ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 

บมจ. ดิทโต ้(ประเทศไทย)/  
จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรดำ้นระบบบริหำรจดักำร
เอกสำร เครื่องถ่ำยเอกสำร และเครื่องพิมพ ์
อย่ำงครบวงจร (Document Management 
Solution) 
บริษัท ไอ เอเบิล ที่ปรกึษำธุรกิจ จ ำกดั 
ใหบ้ริกำรดำ้นที่ปรกึษำดำ้นโปรแกรม



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 5 

ล าดับ ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท/ ประเภทธุรกิจ 

โดย สถำบนั IOD  
2560-ปัจจบุนั 

 
กรรมกำรอิสระ/ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

คอมพิวเตอรแ์ละกำรบริหำรธุรกิจ 
บมจ. พรอสเพอร ์เอ็นจเินยีริ่ง/ 
ใหบ้ริกำรจดัหำและติดตัง้ระบบงำนไฟฟ้ำและ
สื่อสำร งำนระบบปรบัอำกำศและระบำยอำกำศ 
รวมทัง้งำนระบบสขุำภิบำลและป้องกนัอคัคีภยั 

9 ดร. อภิวตัน ์พลสยม 
- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
แต่งตัง้เม่ือวนัที่ 3 ต.ค. 2562 

64 - ปริญญำเอก ปรชัญำดษุฎีบณัฑิต 
(สื่อสำรกำรเมือง) มหำวิทยำลยัเกริก 

- ปริญญำโท รฐัศำสตรมหำบณัฑติ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปริญญำโท พฒันบริหำรศำสตร์
มหำบณัฑิต สถำบนับณัฑิตพฒันบริ
หำรศำสตร ์

- ปริญญำตรี รฐัศำสตรบณัฑิต 
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

- หลกัสตูร 
Director Accreditation Program 
รุน่ที่ 169/2020 โดย สถำบนั IOD 

- ไม่มี 2562-ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2560-ปัจจบุนั 
 

2559-ปัจจบุนั 
 
 
 

2559-ปัจจบุนั 
2558-ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 

กรรมกำรอิสระ/ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
คณะอนกุรรมกำรดำ้น
กฎหมำย 
คณะอนกุรรมกำร
ขบัเคลื่อนองคก์ร
เครือข่ำยเพ่ือกำรปฏิรูป
ประเทศ 
อำจำรยพ์ิเศษ 
คณะอนกุรรมกำร
บริหำรระบบสวสัดิกำร
รกัษำพยำบำลของ
พนกังำนหรือลกูจำ้งของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น 

บมจ. ดิทโต ้(ประเทศไทย)/  
จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรดำ้นระบบบริหำรจดักำร
เอกสำร เครื่องถ่ำยเอกสำร และเครื่องพิมพ ์
อย่ำงครบวงจร (Document Management 
Solution) 
สมำคมองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัแห่งประเทศ
ไทย 
สภำขบัเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ (สปท.) 
 
 
 
สถำบนัวิทยำกำรจดักำร จงัหวดัพะเยำ 
ส ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำต ิ(สปสช.) 
 
 
 
 
 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 6 

ล าดับ ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท/ ประเภทธุรกิจ 

2558-ปัจจบุนั 
 

2558-ปัจจบุนั 
 
 

2558-2559 
 
 

2552-ปัจจบุนั 
2550-2559 

 

กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ 
บณัฑิตวิทยำลยั 
นำยกสมำคมขำ้รำชกำร
องคก์ำรบริหำรส่วน
จงัหวดัประเทศไทย 
รองเลขำธิกำรสมำคม
องคก์ำรบริหำรส่วน
จงัหวดัแห่งประเทศไทย 
อำจำรยพ์ิเศษ 
ปลดัองคก์ำรบริหำร
ส่วนจงัหวดันครรำชสีมำ 

มหำวิทยำลยัรำชภฏันครรำชสีมำ 
 
สมำคมองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัแห่งประเทศ
ไทย 
 
 
 
 
มหำวิทยำลยัรำชภฏันครรำชสีมำ 
องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัรำชสีมำ 
 

10 นำยธีระชยั รตันกมลพร 
- ผูมี้อ ำนำจควบคมุ 
 
 

44 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ ภำค
ภำษำองักฤษ
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

- ปริญญำตรี วศิวกรรมศำสตร ์
สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้
คณุทหำรลำดกระบงั 

43.75 - พี่ชำยของบคุคล
ล ำดบัที่ 2 
- นอ้งชำยของ
บคุคลล ำดบัที่ 3 
 
 

2548-ปัจจบุนั 
 
 
 

2553-ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรบริหำร 
 
 
 
กรรมกำร 

บริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต ์อินโนเวชั่น จ ำกดั/ 
ใหบ้ริกำรดำ้นกำรก่อสรำ้งระบบประปำบำดำล
และอำคำร พรอ้มทัง้ติดตัง้ระบบปรงัปรุง
คณุภำพน ำ้ดื่ม 
บริษัท อำรย์ ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั/ 
ใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรพัย ์

11 นำงสำวณฐัธยำน ์ลิม้สนุทรำกลู 
- ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ี
เป็นผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยให้
รบัผิดชอบโดยตรงในกำร
ควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี (เป็น
ผูท้  ำบญัชีที่มีคณุสมบตัแิละ

36 - ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์
มหำบณัฑิต สำขำกำรเงิน 
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร ์

- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบณัฑิต 
สำขำกำรบญัช ี
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์

- ไม่มี 2558-ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2556-2558 

ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ี
 
 
 
 
ผูจ้ดักำร 

บมจ. ดิทโต ้(ประเทศไทย)/  
จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรดำ้นระบบบริหำรจดักำร
เอกสำร เครื่องถ่ำยเอกสำร และเครื่องพิมพ ์
อย่ำงครบวงจร (Document Management 
Solution) 
บริษัท ยนูิค แอดไวเซอร ์จ ำกดั 



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 7 

ล าดับ ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท/ ประเภทธุรกิจ 

เง่ือนไขของกำรเป็นผูท้  ำบญัชี 
ตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดใน
ประกำศกรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย)์ 

แต่งตัง้เม่ือวนัที่ 1 มิ.ย. 61 

- Certified Public Accountant 
(CPA), สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรม
รำชปูถมัภ ์

- หลกัสตูร 
CFO Focus on Financial 
Reporting ปี 2561 

- กำรอบรมพฒันำควำมรูต้่อเนื่องทำง
บญัชี หลกัสตูรบญัชีพืน้ฐำน และกำร
วิเครำะหง์บกำรเงิน โดยในปี 2561 
ผ่ำนกำรอบรมที่เป็นจ ำนวนชั่วโมง 
CPD จ ำนวน 20 ชั่วโมง 

- กำรอบรมพฒันำควำมรูต้่อเนื่องทำง
บญัชี หลกัสตูรบญัชีพืน้ฐำน และกำร
วิเครำะหง์บกำรเงิน โดยในปี 2562 
ผ่ำนกำรอบรมที่เป็นจ ำนวนชั่วโมง 
CPD จ ำนวน 23 ชั่วโมง 

- กำรอบรมพฒันำควำมรูต้่อเนื่องทำง
บญัชี หลกัสตูรบญัชีพืน้ฐำน และกำร
วิเครำะหง์บกำรเงิน โดยในปี 2563 
ผ่ำนกำรอบรมที่เป็นจ ำนวนชั่วโมง 
CPD จ ำนวน 13 ชั่วโมง 

ใหบ้ริกำรที่ปรกึษำทำงกำรเงิน กำรบญัชี และ
บริกำรวำงระบบบญัช ี



บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 8 

ล าดับ ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท/ ประเภทธุรกิจ 

12 นำงสำวอจัฉวรรณ ตัง้ด ำรงคก์ลุ 
- เลขำนกุำรบริษัท 
- ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 
แต่งตัง้เม่ือวนัที่ 23 ธ.ค. 2557 

42 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้
คณุทหำรลำดกระบงั 

- ปริญญำตรี บญัชี  
มหำวิทยำลยักรุงเทพ 

- หลกัสตูร Company Secretary 
Program (CSP) รุน่ที่ 62/2015 โดย
สถำบนั IOD 

- หลกัสตูร Effective Minute Taking 
(EMT) รุน่ที่ 32/2015 โดยสถำบนั 
IOD 

- หลกัสตูร Board Reporting 
Program (BRP) รุน่ที่ 17/2015 โดย
สถำบนั IOD 

- หลกัสตูร Company Reporting 
Program (CRP) รุน่ที่ 28/2021 โดย
สถำบนั IOD 

- ไม่มี 2557-ปัจจบุนั 
2561-ปัจจบุนั 

 
2557-2561 

เลขำนกุำรบริษัท 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย
กำรเงิน 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงิน 

บมจ. ดิทโต ้(ประเทศไทย)/  
จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรดำ้นระบบบริหำรจดักำร
เอกสำร เครื่องถ่ำยเอกสำร และเครื่องพิมพ ์
อย่ำงครบวงจร (Document Management 
Solution) 

13 นำงสำวดำวิณี  วิจิตรปิยะกลุ 
- เลขำนกุำรบริษัท 
- ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน
บริษัทย่อย 

แต่งตัง้เม่ือวนัที่ 23 ธ.ค. 2557 

40 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้
คณุทหำรลำดกระบงั 

- ปริญญำตรี บริหำรธรุกิจ สำขำ
เลขำนกุำร 
มหำวิทยำลยักรุงเทพ 

- ไม่มี 2557-ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2554-ปัจจบุนั 

เลขำนกุำรบริษัท 
 
 
 
 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย

บมจ. ดิทโต ้(ประเทศไทย)/  
จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรดำ้นระบบบริหำรจดักำร
เอกสำร เครื่องถ่ำยเอกสำร และเครื่องพิมพ ์
อย่ำงครบวงจร (Document Management 
Solution) 
บริษัท สยำม ทีซี เทคโนโลยี จ ำกดั/ 
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ล าดับ ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท/ ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูร Company Secretary 
Program (CSP) รุน่ที่ 63/2015 โดย
สถำบนั IOD 

- หลกัสตูร Effective Minute Taking 
(EMT) รุน่ที่ 33/2015 โดยสถำบนั 
IOD 

- หลกัสตูร Board Reporting 
Program (BRP) รุน่ที่ 17/2015 โดย
สถำบนั IOD 

กำรเงิน ใหบ้ริกำรและรบัเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยี
ส ำหรบัโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ 

 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 10/2557 เมื่อวนัที่ 23 ธันวำคม 2557 ไดม้ีมติแต่งตัง้ให ้นำงสำวอจัฉวรรณ ตัง้ด ำรงคก์ุล และ นำงสำวดำวิณี  วิจิตรปิยะกุล ด ำรง
ต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 89/15 และ มำตรำ 89/16 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) โดย
เลขำนกุำรบรษิัทมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้

1. จดัท ำและเก็บรกัษำทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท รำยงำนประจ ำปีของบรษิัท หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ 
และรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้  

2. เก็บรกัษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้รหิำร 

3. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด และจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียตำมมำตรำ 89/14 ซึ่งจัดท ำโดยกรรมกำรและผูบ้ริหำรให้
ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีบรษิัทไดร้บัรำยงำนนัน้ 
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4. ใหค้  ำแนะน ำเบือ้งตน้เก่ียวกับขอ้กฎหมำย และระเบียบขอ้บังคบัต่ำง ๆ ของบรษิัท ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทตอ้งทรำบและติดตำมใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมอย่ำงถูกตอ้งสม ่ำเสมอ 
รวมถึงรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนด และ/หรือกฎหมำยที่มีนยัส ำคญัใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบ 

5. จดักำรประชมุผูถื้อหุน้และกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบรษิัท และขอ้พึงปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 

6. บนัทึกรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ และกำรประชมุของคณะกรรมกำรบรษิัท รวมทัง้ติดตำมใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท 

7. ดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนท่ีรบัผิดชอบต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ตำมระเบียบและขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนดงักล่ำว 

8. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบรษิัท และกำรด ำเนินกำรอื่นใดใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และ/หรือ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุประกำศก ำหนด และ/หรือตำมที่ไดร้บั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
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2. รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในบริษทัทีเ่กี่ยวข้อง 
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CH, D CEO, D, 

M, S, SH 
D, M, S 

D, M, S, 
SH 

D, M D, M D D D C, SH 

บริษัท สยำม ทีซี เทคโนโลยี จ ำกดั 
 CEO, D, 

M, S 
 D, M, S D, M, S     

 

บริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต ์อินโนเวชั่น จ ำกดั          SH 
บริษัท ซำนเต ้ไบโอเทค จ ำกดั (บรษิัท ซำนเต ้คอรเ์ปอเรชั่น จ ำกดั)  D, S, SH  D, S, SH      SH 
บริษัท อำรย์ ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั          D, S, SH 
บริษัท เอ็มดีอำร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  D, S, SH        D, S, SH 
บริษัท เกทเวย ์กรีน จ ำกดั   D, S, SH        
บริษัท กรีน วอเตอร ์เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกดั  D, S, SH  D, S, SH       
บริษัท อำรย์ ูเทคโนโลยี จ ำกดั          SH 
บริษัท เอ็ม เค พรอ็พเพอรต์ี ้โฮม จ ำกดั          D, S, SH 
บริษัท ไอ เอเบิล ที่ปรกึษำธุรกิจ จ ำกดั        D, S, SH   
บริษัท พรอสเพอร ์เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกดั (มหำชน)        D   
บริษัท เทรด เอเชีย โลจิสติกส ์จ ำกดั        SH   

หมำยเหต ุ:  CH = ประธำนกรรมกำรบริษัท  M = คณะผูบ้ริหำร  C = ผูมี้อ ำนำจควบคมุ  SH = ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ (มีสดัสว่นกำรถือหุม้ำกกว่ำรอ้ยละ 10) 
  CEO = ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำร D = กรรมกำร  S = กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม 



 

 
 

 
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

 



 บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั 
338 อาคารปรีชาคอมเพลก็ซ์ เอ ชั้น 8 
ถนนรัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์02 275 9599, 094 559 3894 
http://www.siamtruth.com 

Siam Truth Audit Company Limited 
338 Preecha Complex Building A, 8th Floor, 
Ratchadaphisek Road, Samsennok, Huay Kwang, 
Bangkok 10310, Thailand 
Telephone 02 275 9599, 094 559 3894 
http://www.siamtruth.com 

 
 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้ อหุ้น

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ

ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

จากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซ่ึง

เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ใน

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีแสดงเป็นข้อมูล

เปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื่นซ่ึงไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ ์2561 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่ าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถ

จดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

การจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองและการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้

แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่

ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ

คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

การตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ี

เกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การ

แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้

สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจา้ได้ข้อ

สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึง

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 

ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีใน

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้ง

หยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูล

โดยถูกตอ้งตามท่ีควร 

• รวบรวมหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการ

ควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว้ 

ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน

ระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 
 
 
 
 (นายบรรจง  พิชญประสาธน์) 
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บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บาท

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 3,483,918            36,951,645          2,459,678            13,276,105          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 88,717,403          75,999,830          68,718,006          73,987,800          

มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 7 18,772,095          62,069,097          2,837,071            9,497,989            

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 810,113               1,330,293            810,113               1,330,293            

สินคา้คงเหลือ 9 36,937,797          25,799,867          36,160,521          25,435,520          

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 6,259,394            298,271               -                      -                      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 9,144,835            6,770,603            4,232,055            4,784,691            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 164,125,555        209,219,606        115,217,444        128,312,398        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 11 18,583,601          600,000               -                      600,000               

ลูกหน้ีระยะยาวตามสญัญาเช่าการเงิน 8 100,585               522,043               100,585               522,043               

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 12 338,500               -                      -                      -                      

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 13 -                      -                      19,999,800          19,999,800          

สิทธิการเช่าท่ีดิน 14 7,097,220            7,360,080            7,097,220            7,360,080            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 254,529,660        271,854,530        250,624,360        267,939,675        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 7,670,920            4,086,658            7,315,367            3,637,400            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 2,835,400            2,219,886            2,394,802            1,890,586            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,398,538            5,958,055            9,126,427            5,958,055            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 300,554,424        292,601,252        296,658,561        307,907,639        
รวมสินทรัพย์ 464,679,979        501,820,858        411,876,005        436,220,037        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

งบการเงินรวม

             หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บาท

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 119,361,879        73,636,485          78,210,123          55,861,015          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 39,713,792          53,394,645          33,544,587          37,267,278          

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 43,376,578          52,013,046          42,809,555          51,426,792          

เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                      -                      23,304,200          -                      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                      7,949,465            -                      -                      

เงินรับล่วงหนา้ 7 20,642,173          -                      -                      -                      

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 21 2,568,619            2,373,527            79,800                 83,000                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,666,439            6,054,680            2,438,101            3,920,461            

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 229,329,480        195,421,848        180,386,366        148,558,546        

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22 6,374,988            26,312,558          6,374,988            26,312,558          

หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 23 10,338,911          30,722,778          9,720,493            30,179,025          

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 -                      3,715,613            -                      -                      

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 2,291,541            1,344,340            1,901,825            1,298,424            

ก าไรจากการขายและเช่ากลบัรอรับรู้ 1,005,575            2,030,100            1,005,575            2,030,100            

เงินมดัจ าและเงินประกนัการบริการ 10,220,514          5,070,012            10,220,514          5,070,012            

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 16,781                 16,781                 16,780                 16,780                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 30,248,310          69,212,182          29,240,175          64,906,899          

รวมหนีสิ้น 259,577,790        264,634,030        209,626,541        213,465,445        

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้

ทนุจดทะเบียน
หุน้สามญั 400,000,000 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  0.50  บาท 200,000,000        200,000,000        200,000,000        200,000,000        

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้

หุน้สามญั 320,000,000 หุน้ ช าระเตม็มูลค่าแลว้ 160,000,000        160,000,000        160,000,000        160,000,000        

ส่วนเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2,470,532            2,470,532            -                      -                      

ก าไรสะสม 25, 26

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 11,783,652 10,544,691 11,783,652 10,544,691
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 30,847,784 64,171,231 30,465,812 52,209,901

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 205,101,968 237,186,454 202,249,464 222,754,592

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 221 374 -   -   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 205,102,189        237,186,828        202,249,464        222,754,592        
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 464,679,979        501,820,858        411,876,005        436,220,037        

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 บาท

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 31 422,313,020 537,259,675 334,082,548 338,240,699

ตน้ทุนขายและบริการ 29 (306,991,654) (337,481,964) (252,234,395) (221,449,154)

ก ำไรขั้นต้น 115,321,366 199,777,711 81,848,153 116,791,545

รายไดอ่ื้น  28 2,819,962 5,873,649 28,182,079 55,370,185

ค่าใชจ่้ายในการขาย 29 (24,513,242) (28,304,367) (20,934,761) (24,732,135)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 29 (72,681,908) (68,001,288) (55,663,769) (56,141,494)

ตน้ทุนทางการเงิน (9,142,057) (11,010,268) (8,619,232) (11,257,096)

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 11,804,121 98,335,437 24,812,470 80,031,005

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 30 1,566,866 (17,265,746) (33,239) (4,339,926)

ก ำไรส ำหรับปี 13,370,987 81,069,691 24,779,231 75,691,079

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รำยกำรทีจ่ะไม่จัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในก ำไรหรือขำดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 24 (569,249) -   (355,449) -   
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 17 113,850 -   71,090 -   

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจำกภำษเีงนิได้ (455,399) -   (284,359) -   

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม 12,915,588 81,069,691 24,494,872 75,691,079

กำรแบ่งปันก ำไรส ำหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 13,370,911 81,069,167 24,779,231 75,691,079
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 76 524 -   -   

13,370,987 81,069,691 24,779,231 75,691,079

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 12,915,514 81,069,167 24,494,872 75,691,079
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 74 524 -   -   

12,915,588 81,069,691 24,494,872 75,691,079

ก ำไรต่อหุ้น 3
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.04 0.25 0.08 0.24

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 320,000,000 320,000,000 320,000,000 320,000,000

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บาท

ส่วนเกินทุนจาก

ทุนท่ีออก การรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนไดเ้สียท่ี

หมายเหตุ และช าระแลว้ การควบคุมเดียวกนั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม ไม่มีอ  านาจควบคุม รวม

ยอดยกมำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 160,000,000 2,470,532 6,760,137 13,486,618 182,717,287 321 182,717,608 

เงินปันผลจ่าย 25 -    -    -    (26,600,000) (26,600,000) (471) (26,600,471)

ก าไรเบด็เสร็จรวม -    -    -    81,069,167 81,069,167 524 81,069,691 

ส ารองตามกฎหมาย 26 -    -    3,784,554 (3,784,554) -    -    -    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 160,000,000 2,470,532 10,544,691 64,171,231 237,186,454 374 237,186,828 

เงินปันผลจ่าย 25 -    -    -    (45,000,000) (45,000,000) (227) (45,000,227)

ก าไรเบด็เสร็จรวม -    -    -    12,915,514 12,915,514 74 12,915,588 

ส ารองตามกฎหมาย 26 -    -    1,238,961 (1,238,961) -    -    -    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 160,000,000 2,470,532 11,783,652 30,847,784 205,101,968 221 205,102,189 

งบการเงินรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่

ก าไรสะสม
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บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 บาท

ทุนท่ีออก

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 160,000,000 6,760,137 6,903,376 173,663,513

เงินปันผลจ่าย 25 -   -   (26,600,000) (26,600,000)

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม -   -   75,691,079 75,691,079

ส ารองตามกฎหมาย 26 -   3,784,554 (3,784,554) -   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 160,000,000 10,544,691 52,209,901 222,754,592

เงินปันผลจ่าย 25 -   -   (45,000,000) (45,000,000)

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม -   -   24,494,872 24,494,872

ส ารองตามกฎหมาย 26 -   1,238,961 (1,238,961) -   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 160,000,000 11,783,652 30,465,812 202,249,464

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก าไรสะสม
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บริษัท ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บาท

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 11,804,121       98,335,437       24,812,470       80,031,005          

ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 54,772,363       52,625,722       53,429,662       51,152,694          

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 1,509,382         1,361,978         1,509,382         1,925,663            

ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้ 1,252,321         1,736,740         1,252,321         1,736,740            

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ 570,687            655,275            570,687            655,275               

ก าไรจากการขายสินทรัพย์ (153,952)           (468,687)           (153,952)           (471,294)             

ก าไรจากการขายและเช่ากลบัคืน (1,024,525)        (2,454,442)        (1,024,525)        (2,454,442)          

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 25,588              11,259              25,588              11,259                 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (24,550)             (5,203)               (24,550)             (5,203)                 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 377,952            188,158            247,952            171,126               

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น (กลบัรายการ) 360,738            1,225,304         (3,200)               83,000                 

ตน้ทุนทางการเงิน 9,051,037         10,977,000       8,545,932         11,223,828          

เงินปันผลรับ -                    -                    (22,699,773)      (47,099,529)         

ดอกเบ้ียรับ (111,216)           (298,038)           (90,010)             (261,406)             

กระแสเงินสดก่อนกำรเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน 78,409,946       163,890,503     66,397,984       96,698,716          

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (13,590,038)      8,865,766         4,397,327         (23,057,836)         

มูลคา่งานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 42,528,483       (29,118,793)      5,892,400         (7,357,842)          

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน 1,071,237         2,873,264         1,071,237         2,873,264            

สินคา้คงเหลือ (10,964,939)      2,092,062         (10,552,008)      2,456,409            

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ก่อสร้าง (5,961,123)        3,774,276         -                    -                      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,374,232)        (4,531,871)        552,638            (3,334,878)          

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน (338,500)           10,645,250       -                    -                      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (45,880)             144,393            (45,880)             144,394               

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (15,982,224)      16,512,784       (5,985,004)        5,769,574            

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 20,642,173       (29,805,791)      -                    -                      

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น (165,646)           (1,301,217)        -                    -                      

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,388,241)        (1,758,008)        (1,482,360)        (1,688,799)          

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -                    (65,570)             -                    (65,570)               

เงินมดัจ าและเงินประกนัการบริการ 5,150,502         (90,246)             5,150,502         (90,245)               

เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 95,991,518       142,126,802     65,396,836       72,347,187          

รับดอกเบ้ีย 111,216            298,038            90,010              261,406               

จ่ายภาษีเงินได้ (18,475,045)      (16,103,361)      (8,069,423)        (7,459,747)          

รับคืนภาษีเงินได้ 4,454,977         5,128,395         4,454,977         5,128,395            

เงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 82,082,666       131,449,874     61,872,400       70,277,241          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บาท

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั (เพ่ิมข้ึน)ลดลง (17,983,601)      1,981,913         600,000            -                      

ขายอุปกรณ์ 160,280            4,381,246         160,280            4,381,246            

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (34,826,071)      (24,240,024)      (34,374,647)      (24,009,489)         

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,401,692)        (267,080)           (2,365,752)        -                      

เงินปันผลรับ -                    -                    22,699,773       47,099,529          

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (55,051,084)      (18,143,945)      (13,280,346)      27,471,286          

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจดัหำเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 45,803,258       (5,832,413)        22,357,317       131,175               

รับเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    30,000,000       22,000,000          

จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    (7,500,000)        (33,000,000)         

รับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                    18,066,732       -                    18,066,731          

จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (25,764,710)      (25,220,083)      (25,764,710)      (25,220,083)         

จ่ายช าระคืนหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (26,751,967)      (26,787,331)      (26,080,401)      (26,050,156)         

จ่ายเงินปันผล (45,000,000)      (37,100,000)      (45,000,000)      (37,100,000)         

จ่ายเงินปันผลให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (227)                  (471)                  -                    -                      

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (8,785,663)        (10,928,523)      (7,420,687)        (12,633,611)         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงิน (60,499,309)      (87,802,089)      (59,408,481)      (93,805,944)         

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (33,467,727)      25,503,840       (10,816,427)      3,942,583            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 36,951,645       11,447,805       13,276,105       9,333,522            
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัปลำยปี 3,483,918         36,951,645       2,459,678         13,276,105          

รำยละเอยีดเพิม่เติมที่ไม่เป็นตัวเงิน

1) รับโอนเคร่ืองถ่ายเอกสารให้เช่าจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน -                    1,029,343         -                    1,029,343            

2) รับโอนเคร่ืองถ่ายเอกสารเลิกใชง้านจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 603,147            625,542            603,147            625,542               

3) ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 3,558,772         44,268,172       2,831,772         44,268,172          
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บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีส ำนกังำนจดทะเบียน
ตั้งอยู่เลขท่ี 235/1-3 ถนนรำษฎร์พฒันำ แขวงรำษฎร์พฒันำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240 และสำขำจ ำนวน 3 แห่ง 
ดงัน้ี 

สำขำท่ี 1 : เลขท่ี 40 ถนนอุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250 
สำขำท่ี 2 : เลขท่ี 222 หมู่ท่ี 2 ต ำบลคลองต ำหรุ อ ำเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 

สำขำท่ี 3 : เลขท่ี 8 ซอยรำมค ำแหง 118 แยก 42-2 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240 

บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยและให้เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ให้บริกำรซ่อมแซม
และบ ำรุงรักษำรวมทั้งจดัหำอุปกรณ์ อะไหล่ท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ให้บริกำรวำงระบบงำนสแกนเอกสำรและ
พฒันำและจ ำหน่ำยซอฟตแ์วร์กำรจดักำรงำนเอกสำรและกำรติดตำมหน้ี และรับเหมำก่อสร้ำง 

งบกำรเงินไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกโดยกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ ์2562 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบการเงิน 

งบกำรเงินจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย (“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน”) รวมถึงกำรตีควำมและ
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ์ (“สภำวิชำชีพบญัชี”) และขอ้ก ำหนดของ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว่์ำดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน 

สภำวิชำชีพบัญชีไดอ้อกประกำศสภำวิชำชีพบญัชีให้ใช้มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) และแนวปฏิบติัทำงบญัชี ซ่ึง
มีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 

ระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดั
ให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและ
อธิบำยให้ชดัเจน กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินกบั
ผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

งบกำรเงินจดัท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัและน ำเสนอเพื่อ
วตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนเพื่อใชใ้นประเทศไทยโดยจดัท ำเป็นภำษำไทยและภำษำองักฤษ 
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กำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใช้กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนหลำย
ประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย์ หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ้่ำย 
กำรประมำณและข้อสมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัต่ำง  ๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผล
ภำยใต้สภำวกำรณ์แวดล้อมนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัข้อมูลจำกแหล่งอ่ืนและน ำไปสู่กำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรก ำหนดจ ำนวน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงจำกกำรตั้งขอ้สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจ
แตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนที่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดร้ับกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ  กำรปรับประมำณกำรทำง
บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะงวดนั้น ๆ 
และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคต 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

ระหว่ำงปี สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี จ ำนวนหลำยฉบบั  ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบ
กำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำร
ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
ปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจน กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินกบัผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

หลกักำรส ำคญัของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน จ ำนวน 5 ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
มีหลกักำรส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 มีหลกักำรส ำคญัโดยรวมในกำรรับรู้รำยได ้ดว้ยจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกลุ่มบริษทัคำดว่ำจะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำร โดยรำยไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ วนัท่ี) กลุ่มบริษทั
ส่งมอบกำรควบคุมสินคำ้หรือบริกำรให้แก่ลูกคำ้ดว้ยมูลค่ำของรำยไดท่ี้กิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีน ำมำใชแ้ทนมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบักำรรับรู้รำยได ้ดงัต่อไปน้ี  

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง  
- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้ 
- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ  
- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้  
- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ฉบับท่ี  15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง

อสังหำริมทรัพย ์ 
- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วย  มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน

ต่ำงประเทศ 
- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแส
เงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำง
กำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึง
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้น ำมำใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี ดงัต่อไปน้ี  

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 
- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 103 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินของธนำคำรและสถำบนักำรเงินท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ 
- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 
- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 106 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้นกำรลงทุน 
- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำง

กำรเงิน 
- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี เร่ือง สินทรัพยท่ี์ลูกหน้ีโอนให้เพ่ือช ำระหน้ี 
- แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
- แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับธุรกิจประกนัภยัในกำรก ำหนดให้เคร่ืองมือทำงกำรเงินเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีแสดง

มูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัดงักล่ำว 
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เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

งบกำรเงินรวมไดร้วมงบกำรเงินของกลุ่มบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

ร้อยละ

บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2561 2560
บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ  ากดั ไทย รับเหมาก่อสร้าง งานระบบวิศวกรรม 100               100               

ประกอบอาคารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สดัส่วนการถือหุ้น

31 ธนัวาคม

รำยกำรบญัชีระหว่ำงบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

งบกำรเงินรวมจดัท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเดียวกันส ำหรับรำยกำรบัญชีหรือเหตุกำรณ์ทำงบัญชีท่ีเหมือนกนัหรือท่ี
คลำ้ยคลึงกนั 

บริษทัย่อยเป็นกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั บริษทัจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได้
หำกบริษทัมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเข้ำไปลงทุนและสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรส่ังกำร
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้งบกำรเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบกำรเงิน
รวม นบัแต่วนัท่ีมีกำรควบคุมจนถึงวนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็น
ของบริษทั ซ่ึงแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
รวม 

กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัท่ีถูกน ำมำรวมดว้ย
มูลค่ำตำมบญัชีของบริษทัท่ีถูกน ำมำรวมเฉพำะสัดส่วนท่ีเคยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัตำมมูลค่ำท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน
รวมของบริษทัใหญ่ท่ีตอ้งจดัท ำงบกำรเงินรวมก่อนกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ณ วนัท่ีมีกำรรวมธุรกิจภำยใต้
กำรควบคุมเดียวกนั โดยกลุ่มบริษทัตอ้งปรับปรุงรำยกำรเสมือนว่ำกำรรวมธุรกิจไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัตน้งวดในงบกำรเงินงวด
ก่อนท่ีน ำมำเปรียบเทียบ 

ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั เป็นผลต่ำงระหว่ำงรำคำสุทธิตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีไดรั้บมำกบั
ตน้ทุนกำรซ้ือเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรปรับโครงสร้ำงภำยในกิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ซ่ึงกำรลงทุนดงักล่ำวเป็น
กำรรวมกิจกำรท่ีมีผูถื้อหุ้นเดิมและผูบ้ริหำรชุดเดียวกนั โดยส่วนเกินดงักล่ำวไดแ้สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใตส่้วนของ
ผูถื้อหุ้น 



 
 

 15 

3. สรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคัญ 

เกณฑ์กำรวัดค่ำในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

นอกจำกท่ีเปิดเผยไวใ้นหัวขอ้อื่น ๆ ในสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอื่น ๆ เกณฑ์ในกำร
จดัท ำงบกำรเงินใชร้ำคำทุนเดิม 

รำยได้ 

รำยไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม และแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 

รำยไดรั้บรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ท่ีมีนัยส ำคญัไป
ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รำยไดถ้ำ้ฝ่ำยบริหำรยงัมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินคำ้ท่ีขำยไปแลว้นั้นหรือมีควำมไม่แน่นอนท่ี
มีนยัส ำคญัในกำรไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกกำรขำยสินคำ้ และไม่อำจวดัมูลค่ำของจ ำนวนรำยไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดขึ้น
ไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือหรือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคำ้ 

รำยไดค้่ำเช่ำ 

รำยไดค้่ำเช่ำรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยสัุญญำ 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดใ้ห้บริกำรแก่ลูกคำ้แลว้ 

รำยไดต้ำมสัญญำบริกำร 

รำยไดต้ำมสัญญำบริกำร ประกอบดว้ย จ ำนวนเม่ือเร่ิมแรกตำมท่ีตกลงไวใ้นสัญญำบวกจ ำนวนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเปล่ียนแปลง
สัญญำอนัเกิดจำกกำรดดัแปลงงำนกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือกำรจ่ำยเงินเพื่อจูงใจหำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะ
ก่อให้เกิดรำยไดแ้ละสำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ เม่ือสำมำรถประมำณผลของงำนบริกำรตำมสัญญำไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ 
รำยไดแ้ละตน้ทุนบริกำรตำมสัญญำจะถูกรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนตำมสัดส่วนของขั้นควำมส ำเร็จของงำน 

ขั้นควำมส ำเร็จของงำนตำมสัญญำประมำณโดยอ้ำงอิงกับอตัรำส่วนของต้นทุนบริกำรท่ีเกิดขึ้นของงำนท่ีท ำเสร็จจนถึง
ปัจจุบนักบัประมำณกำรตน้ทุนบริกำรทั้งส้ิน 

หำกไม่สำมำรถประมำณผลของงำนบริกำรตำมสัญญำไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยไดต้ำมสัญญำบริกำรจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกินกว่ำ
ตน้ทุนบริกำรตำมสัญญำท่ีเกิดขึ้นและมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีตน้ทุนบริกำรทั้งส้ินจะสูงกว่ำรำยไดต้ำมสัญญำบริกำรทั้งส้ินจะรับรู้ผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึ้นจำกงำนบริกำรตำมสัญญำในก ำไรหรือขำดทุนทนัที และรับรู้ตน้ทุนค่ำรับประกนัคุณภำพสินคำ้และค่ำปรับตำมเกณฑ์
คงคำ้ง 
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จ ำนวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัมีสิทธิเรียกร้องจำกผูจ้ำ้งโดยพิจำรณำจำกตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นบวกก ำไรท่ีรับรู้ (หกัดว้ยขำดทุนท่ีรับรู้) ใน
ส่วนท่ีเกินกว่ำเงินงวดท่ีเรียกเก็บแสดงไวใ้น “มูลค่ำงำนเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  ส่วนจ ำนวนเงิน
ทั้งส้ินท่ีผูจ้ำ้งมีสิทธิเรียกร้องจำกกลุ่มบริษทัโดยพิจำรณำจำกเงินงวดท่ีเรียกเก็บในส่วนท่ีเกินกว่ำตน้ทุนท่ีเกิดขึ้น บวกก ำไรท่ี
รับรู้ (หกัดว้ยขำดทุนท่ีรับรู้) แสดงไวใ้น “เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

รำยไดอ้ื่น 

รำยไดอ้ื่นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ค่ำใช้จ่ำย 

สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

รำยจ่ำยภำยใตสั้ญญำเช่ำด ำเนินงำนบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ประโยชน์ท่ีไดรั้บ
ตำมสัญญำเช่ำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเป็นส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำทั้งส้ินตำมสัญญำ ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดขึ้นจะบนัทึกในงบ
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จในรอบบญัชีท่ีมีรำยกำรดงักล่ำว 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 

ตน้ทุนกำรกูยื้มของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพให้
พร้อมใช้หรือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมท่ีมุ่ง
ประสงค ์ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอื่นถือเป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้ืม ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ี
เกิดขึ้นจำกกำรกูยื้มนั้น 

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่ำงวดตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จโดยใชวิ้ธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่ำใชจ้่ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 
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ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน – โครงกำรสมทบเงินท่ีก ำหนดไว ้

กลุ่มบริษทัด ำเนินกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ำยสมทบท่ีก ำหนดกำรจ่ำยสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดยสินทรัพย์
ของกองทุนแยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั กองทุนส ำรองเล้ียงชีพดงักล่ำวไดรั้บเงินสมทบเขำ้กองทุนจำกพนักงำน
และกลุ่มบริษทั เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพและภำระหน้ีสินตำมโครงกำรสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยในงบ
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน – โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงำนส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุกำรท ำงำนของ
พนักงำน โดยกำรประมำณจ ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตท่ีพนักงำนจะไดรั้บจำกกำรท ำงำนให้กบักลุ่มบริษทัตลอด
ระยะเวลำท ำงำนถึงปีท่ีเกษียณอำยุงำนในอนำคตตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่ำวไดถู้กคิดลดเป็น
มูลค่ำปัจจุบนั อตัรำคิดลดใชอ้ตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำลเป็นอตัรำอำ้งอิงเร่ิมตน้ กำรประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำว
ค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือผลประโยชน์พนกังำนมีกำรเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพ่ิมขึ้นซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำนให้กบักลุ่มบริษทัใน
อดีตของพนักงำนจะถูกบันทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยุงำนคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทั่ง
ผลประโยชน์ไดมี้กำรจ่ำยจริง  

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัมีกำรเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก ำไร(ขำดทุน)จำก
กำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดขึ้นทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทั้งจ ำนวน 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจำ้ง 

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้ำงเป็นหน้ีสินและค่ำใช้จ่ำย เม่ือกลุ่มบริษัทยกเลิกกำรจ้ำงพนักงำนหรือกลุ่มของ
พนกังำนก่อนวนัเกษียณตำมปกติ 

ภำษีเงินได้ 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงิน
ไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรำยกำรท่ีบนัทึกในส่วนของผู ้
ถือหุ้นให้รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภำษีท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระหรือไดรั้บช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนประจ ำปีท่ีตอ้งเสียภำษี 
โดยใช้อตัรำภำษีท่ีประกำศใช้หรือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีท่ี
เก่ียวกบัรำยกำรในปีก่อน ๆ  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีและมูลค่ำฐำนภำษีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  
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ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใช้อตัรำภำษีท่ีคำดว่ำจะใช้กบัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือมีกำรกลบัรำยกำรโดยใช้อตัรำ
ภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

กำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งค ำนึงถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์
ทำงภำษีท่ีไม่แน่นอนและอำจท ำให้จ ำนวนภำษีท่ีตอ้งจ่ำยเพ่ิมขึ้นและมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่ำไดบ้นัทึกภำษีเงิน
ไดค้ำ้งจ่ำยเพียงพอส ำหรับภำษีเงินไดท่ี้จะจ่ำยในอนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจยั รวมถึง กำรตีควำม
ทำงกฎหมำยภำษีและจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐำนกำรประมำณกำรและขอ้สมมติฐำน และอำจจะ
เก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ขอ้มูลใหม่อำจจะท ำให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนกำรตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบั
ควำมเพียงพอของภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยท่ีมีอยู่  กำรเปล่ียนแปลงในภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดใ้นงวดท่ี
เกิดกำรเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถหกักลบไดเ้ม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ี
จะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย
หน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั ส ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกนันั้นกิจกำร
มีควำมตั้งใจจะจ่ำยช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ำย
ช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกนั  

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำก ำไรเพื่อเสียภำษีในอนำคตจะมีจ ำนวน
เพียงพอกบักำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักล่ำว สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝำกธนำคำรกระแสรำยวนัและออมทรัพย ์เงินฝำกธนำคำรท่ีมี
ก ำหนดระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนและเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภำพคล่องสูง โดยไม่รวมเงินฝำกธนำคำรติดภำระหลกัประกนั 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้

กำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต กำรวิเครำะห์อำยุของหน้ีท่ีคงค้ำงและภำวะ
เศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ อยำ่งไรก็ตำม กำรใชป้ระมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีแตกต่ำงกนัอำจมีผลต่อจ ำนวนค่ำ
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ดงันั้น กำรปรับปรุงค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญอำจมีขึ้นไดใ้นอนำคต 
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ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินแสดงตำมมูลค่ำสิทธิท่ีจะไดรั้บ โดยแสดงจ ำนวนหน้ีตำมสัญญำหักดว้ยดอกผลท่ียงัไม่ถือเป็น
รำยได้ รำยได้ค่ำบริกำรท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้ และค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มบริษทัตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผล
ขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ไดท้ั้งจ ำนวนของสัญญำท่ียงัคำ้งช ำระ ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์เก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยลูุกหน้ี กลุ่มบริษทัตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตำมอตัรำ ดงัต่อไปน้ี 

ร้อยละ

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1
เกินก าหนดช าระ

1 เดือน 1
2 - 3 เดือน 2
4 - 6 เดือน 20
7 - 12 เดือน 50
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 100

 
สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือแสดงในรำคำทุนตำมวิธีเขำ้ก่อน – ออกก่อน หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ  

เคร่ืองถ่ำยเอกสำรให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนถูกโอนเป็นสินคำ้คงเหลือ เม่ือวนัท่ีไดห้ยดุกำรให้เช่ำและถือไวเ้พื่อขำย โดย
แสดงในรำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ีสินทรัพยด์งักล่ำวไดห้ยดุกำรให้เช่ำหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 

ตน้ทุนของสินค้ำ ประกอบด้วย ต้นทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในกำรดดัแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้ำอยู่ในสถำนท่ีและสภำพ
ปัจจุบนั 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยท่ีจ ำเป็นในกำรขำย 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงส ำหรับสินคำ้ท่ีเส่ือมคุณภำพ เสียหำย ลำ้สมยัและคำ้งนำน 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
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สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน 

สิทธิกำรเช่ำ ไดแ้ก่ สิทธิกำรเช่ำท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งส ำนกังำน แสดงในรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ย
ค่ำสะสม (ถำ้มี)  

ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยสัุญญำเช่ำ 30 ปี 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 

ท่ีดิน แสดงในรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงดว้ยรำคำทุนหักดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 
(ถำ้มี) 

รำคำทุนรวมถึงตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไดม้ำของสินทรัพย ์ตน้ทุนของกำรก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์กิจกำรก่อสร้ำงเอง ซ่ึง
รวมตน้ทุนของวสัดุ แรงงำนทำงตรง และตน้ทุนทำงตรงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ใน
สถำนท่ีและสภำพท่ีพร้อมจะใช้งำนได้ตำมควำมประสงค์  ต้นทุนในกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของ
สินทรัพย ์และตน้ทุนกำรกูย้ืม ส ำหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สำมำรถท ำงำนไดโ้ดยปรำศจำกลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์นั้นให้ถือว่ำลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่ำวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  

ส่วนประกอบของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์แต่ละรำยกำรท่ีมีรูปแบบและอำยุกำรให้ประโยชน์ท่ีต่ำงกนั ตอ้งบนัทึกแต่
ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส ำคญัแยกต่ำงหำกจำกกนั  

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ คือ ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยกบั
มูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรือขำดทุน  

สินทรัพยท่ี์เช่ำ 

กำรเช่ำซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จำกกำรครอบครองสินทรัพยท่ี์เช่ำนั้น ๆ จดัประเภทเป็น
สัญญำเช่ำกำรเงิน ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีไดม้ำโดยท ำสัญญำเช่ำกำรเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือมูลค่ำ
ปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำหักดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำสะสม ค่ำเช่ำท่ีช ำระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินและส่วนท่ีจะหกัจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ เพื่อ
ท ำให้อตัรำดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยูใ่นแต่ละงวดมีอตัรำคงท่ี ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกโดยตรงในก ำไร
หรือขำดทุน 

กำรจดัประเภทไปยงัอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชง้ำนจำกอสังหำริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ชง้ำนเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน อสังหำริมทรัพยน์ั้นจะ
ถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยมูลค่ำตำมบญัชี 
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ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในภำยหลงั 

ตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำรท่ีดิน  อำคำรและอุปกรณ์ ถำ้มี
ควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น และสำมำรถวดัมูลค่ำ
ตน้ทุนของรำยกำรนั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัออกจำกบญัชีดว้ยมูลค่ำตำมบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้น
ในกำรซ่อมบ ำรุงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

ค่ำเส่ือมรำคำ 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกจ ำนวนท่ีคิดค่ำเส่ือมรำคำของรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ย รำคำทุนของสินทรัพยห์ัก
ดว้ยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย ์ 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรือขำดทุน ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 ปี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 
อำคำร 20 
อำคำรเช่ำ 30  
ส่วนปรับปรุงอำคำร 5 
เคร่ืองถ่ำยเอกสำรให้เช่ำ 5 และ 10 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส ำนกังำน 3 และ 5 
ยำนพำหนะ 5 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยท่ี์เช่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในแต่ละงวดบญัชี  วิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำจะเป็นวิธีกำรเดียวกนักบักำรคิดค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่ำงกำรติดตั้ง 

วิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ อำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่ำคงเหลือ ไดรั้บกำรทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี และ
ปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

กลุ่มบริษทัทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยอ์ย่ำงน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบัญชี และหำกมูลค่ำ
คงเหลือและอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์ตกต่ำงไปจำกท่ีไดป้ระมำณไว ้ให้ถือว่ำกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นกำร
เปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชี 
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เคร่ืองถ่ำยเอกสำรเพื่อให้เช่ำมีวตัถุประสงค์แรกเพื่อให้เช่ำและขำยในภำยหลงั ดงันั้น เม่ือเร่ิมแรกเคร่ืองถ่ำยจะน ำออกไป
ให้บริกำรเช่ำด ำเนินงำนเป็นหลกัโดยบนัทึกไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใตบ้ญัชี “อุปกรณ์” และคิดค่ำเส่ือมรำคำตำมอำยุ
กำรให้ประโยชน์โดยประมำณขำ้งตน้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จภำยใตบ้ญัชี “ตน้ทุนกำรให้บริกำร” จนกระทัง่เม่ือบริษทั
เปล่ียนวตัถุประสงคจ์ำกเดิมเป็นกำรขำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำรเพื่อให้เช่ำดงักล่ำว บริษทัจะหยดุคิดค่ำเส่ือมรำคำและโอนบญัชีไป
เป็นสินค้ำคงเหลือ ด้วยมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี (รำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ  (ถ้ำมี)) ณ วนัท่ีมี
วตัถุประสงคท่ี์จะขำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำรดงักล่ำว ทั้งน้ี เม่ือมีกำรขำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำรดงักล่ำวให้รับรู้ตน้ทุนขำยดว้ยมูลค่ำ
สุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ีขำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จในงวดบญัชีท่ีเกิดรำยกำรขำยนั้น 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมำและมีอำยุกำรให้ประโยชน์ทรำบไดแ้น่นอนแสดงดว้ยรำคำทุนหักดว้ยค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 

รำยจ่ำยภำยหลงักำรรับรู้รำยกำร 

รำยจ่ำยภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตโดยรวมเป็นสินทรัพยท่ี์
สำมำรถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น รำยจ่ำยอ่ืนรวมถึงค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึ้นภำยในรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือ
เกิดขึ้น 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยห์รือมูลค่ำอ่ืนท่ีใชแ้ทนรำคำทุนหกัดว้ยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย  ์

ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนำคตจำกสินทรัพยน์ั้นตำมระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวมค่ำควำม
นิยม โดยเร่ิมตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ 

ระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยประมำณแสดงไดด้งัน้ี 

 ปี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3, 5 และ 10 

กลุ่มบริษทัไม่ไดค้ิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่ำงกำรพฒันำ 

วิธีกำรตดัจ ำหน่ำย ระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่ำคงเหลือไดรั้บกำรทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุง
ตำมควำมเหมำะสม 
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กำรด้อยค่ำ 

มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัได้รับกำรทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนว่ำมีข้อบ่งช้ีเร่ืองกำรด้อยค่ำ
หรือไม่ ในกรณีท่ีมีข้อบ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพยท่ี์คำดว่ำจะไดรั้บคืน ส ำหรับมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมให้ประโยชน์จะถูกประมำณทุกปีในช่วงเวลำ
เดียวกนั 

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำรับรู้เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืน ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่เม่ือมีกำรกลบัรำยกำรกำรประเมินมูลค่ำของสินทรัพย์
เพ่ิมขึ้นของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนักบัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีกำรดอ้ยค่ำในเวลำต่อมำ ในกรณีน้ีรับรู้ในส่วนของผู ้
ถือหุ้น 

เม่ือมีกำรลดลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเผื่อขำยซ่ึงไดบ้ันทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น  และมีควำมชัดเจนว่ำ
สินทรัพยด์งักล่ำวมีกำรดอ้ยค่ำ ผลขำดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ถึงแมว่้ำจะยงัไม่มี
กำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว ผลขำดทุนท่ีบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนเป็นผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมใน
ปัจจุบนัของสินทรัพยก์บัรำคำทุนท่ีซ้ือหักดว้ยผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น ๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ใน
ก ำไรหรือขำดทุน 

กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน 

มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพยห์รือมูลค่ำ
ยติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในกำรขำยแลว้แต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ กำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพยป์ระมำณจำก
กระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนำคตคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนค ำนึงถึงภำษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่ำท่ี
อำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์

กำรกลบัรำยกำรดอ้ยค่ำ 

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกกลับรำยกำรเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนเพ่ิมขึ้นในภำยหลงั และ
กำรเพ่ิมขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีเคยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินอื่น  ๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบ
ระยะเวลำรำยงำนว่ำมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ ซ่ึงหำกมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำ
จะไดรั้บคืน ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำรเพียงเท่ำท่ีมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี
ภำยหลงัหกัดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสมหรือค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม เสมือนหน่ึงไม่เคยมีกำรบนัทึกผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 

เงินตรำต่ำงประเทศ 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
กำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดร้วมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

สัญญำเช่ำกำรเงิน 

กลุ่มบริษทับนัทึกสัญญำเช่ำกำรเงินเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยจ ำนวนเท่ำกบัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำ ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่จ ำนวนใด
จะต ่ำกว่ำ ค่ำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินและส่วนท่ีไปลดเงินตน้ ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินจะปัน
ส่วนไปสู่งวดต่ำง ๆ ตลอดอำยสัุญญำเช่ำ เพ่ือให้อตัรำดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยูใ่นแต่ละงวดมีอตัรำคงท่ี 

เงินปันผลจ่ำย 

เงินปันผลจ่ำยและเงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำลในรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และคณะกรรมกำรบริษทัไดอ้นุมติั
กำรจ่ำยเงินปันผล 

ประมำณกำรหนีสิ้น 

ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระหน้ีสินเกิดขึ้นจำกขอ้พิพำททำงกฎหมำยหรือ
ภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ำยไป
เพ่ือช ำระภำระหน้ีสินดงักล่ำว โดยจ ำนวนภำระหน้ีสินดงักล่ำวสำมำรถประมำณจ ำนวนเงินไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ ถำ้ผลกระทบ
ดงักล่ำวมีจ ำนวนท่ีเป็นสำระส ำคญั ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิด
ลดในตลำดปัจจุบนัก่อนค ำนึงภำษีเงินได ้เพื่อให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำม
เส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

ประมำณกำรตน้ทุนบริกำร 

กลุ่มบริษทัประมำณกำรตน้ทุนบริกำรของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของแบบก่อสร้ำงและน ำมำค ำนวณจ ำนวนและมูลค่ำ
วสัดุก่อสร้ำงท่ีตอ้งใชใ้นโครงกำรดงักล่ำว รวมถึงค่ำแรง ค่ำโสหุ้ย ท่ีตอ้งใชใ้นกำรให้บริกำรก่อสร้ำงจนเสร็จ ประกอบกบักำร
พิจำรณำถึงแนวโนม้ของกำรเปล่ียนแปลงรำคำวสัดุก่อสร้ำง ค่ำแรง และค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ กลุ่มบริษทัจะท ำกำรทบทวนประมำณ
กำรตน้ทุนอยำ่งสม ่ำเสมอ และทุกครำวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 
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ส ำรองเผื่อผลขำดทุนส ำหรับโครงกำร 

ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกแต่ละโครงกำรจำกประมำณกำรตน้ทุนท่ีคำด
ว่ำจะเกิดขึ้น โดยพิจำรณำจำกควำมคืบหนำ้ของกำรให้บริกำร ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริง ประกอบกบักำรเปล่ียนแปลงของรำคำวสัดุ
อุปกรณ์ ค่ำแรงงำน และสภำวกำรณ์ปัจจุบนั 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของ
หุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ในระหว่ำงปี 

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำร
ดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือ
ขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด  

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำม
ระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื่นท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกลุ่มบริษทัประมำณขึ้น  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 

4. รำยกำรบัญชีกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 

กลุ่มบริษทัมีรำยกำรบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือหุ้น
และ/หรือมีกรรมกำรร่วมกนั รำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินใช้
รำคำตำมปกติธุรกิจโดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ไป หรือในรำคำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ 
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รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

บาท

2561 2560 2561 2560
รายได้จากการขายและบริการ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                     -                        179,173              201,180                  
บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั 86,164                117,378                 86,164                117,378                  
บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลย ีจ  ากดั 207,435              159,106                 207,435              159,106                  
บริษทั ซานเต ้คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั -                     8,140                     -                     8,140                      

เงนิปันผลรับ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                     -                        22,699,773        47,099,529             
รายได้อ่ืน

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                     -                        2,734,184          2,615,611               
ค่าเช่าและบริการ

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 769,822              733,461                 769,822              733,461                  
ผูถื้อหุน้ 421,021              157,674                 421,021              157,674                  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน

บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั 325,773              596,841                 325,773              588,841                  
ดอกเบีย้จ่าย

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                     -                        804,200              1,101,101               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

2561 2560 2561 2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,153,632            6,549,076            5,504,000            6,549,076            
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 46,203                 25,698                 44,385                 25,698                 
รวม 6,199,835            6,574,774            5,548,385            6,574,774            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรน้ีเป็นประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของกลุ่มบริษทัตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน
จ ำกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยให้กบักรรมกำรซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวนเงิน 0.16 ลำ้นบำท (ปี 2560: 0.57 ลำ้น
บำท) ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 
มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น
บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                      -                      279,394              246,235              
บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั 6,238                  5,520                  6,238                  5,520                  
บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลย ีจ  ากดั 15,143                31,042                15,143                31,042                

รวม 21,381                36,562                300,775              282,797              

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 64,750                71,023                64,750                71,023                
บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั 145,221              190,122              145,221              190,122              
ผูถื้อหุน้ 60,789                15,202                60,789                15,202                

รวม 270,760              276,347              270,760              276,347              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
บาท

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

เงินกูยื้มระยะส้ันและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

ร้อยละ

บริษทัย่อย อตัราดอกเบ้ีย 2561 2560

เงินตน้

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั 6.675                22,500,000             -                          

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั 804,200                  -                          
รวม 23,304,200             -                          

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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กำรเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูยื้มระยะส้ันจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

บาท

2561 2560
ยอดยกมา -                       11,000,000          
เพ่ิมข้ึน 30,000,000          22,000,000          
ลดลง (7,500,000)           (33,000,000)         
ยอดคงเหลือ 22,500,000          -                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทัมีเงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยกำรท ำสัญญำเงินกูย้ืม ก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเม่ือทวงถำม และไม่มีหลกัประกนั 

สัญญำท่ีส ำคัญระหว่ำงกัน 

1. บริษทัท ำสัญญำเช่ำท่ีดินและอำคำรส ำนักงำนกบับริษทั อำร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั ค่ำเช่ำรวมตำมสัญญำ 
จ ำนวนเงิน 60 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 14) 

2. บริษทัท ำสัญญำให้เช่ำพ้ืนท่ีและบริกำรอำคำรส ำนกังำนกบับริษทัยอ่ย ก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกรำคม 2559 
ถึงวนัท่ี 3 มกรำคม 2562 อตัรำค่ำเช่ำและบริกำร จ ำนวนเงินรวม 86,000 บำทต่อเดือน 

3. บริษทัท ำสัญญำใชบุ้คลำกรร่วมกนักบับริษทัยอ่ย ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2561 อตัรำค่ำบริกำร จ ำนวนเงิน 124,013 – 127,852 บำทต่อเดือน 

4. บริษทัท ำสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีอำคำรเพื่อใชเ้ป็นท่ีตั้งสำขำแห่งหน่ึงกบัผูถื้อหุ้นท่ำนหน่ึง ก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกรำคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 อตัรำค่ำเช่ำ จ ำนวนเงิน 10,000 บำทต่อเดือน และเม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม 2561 
บริษทัท ำบนัทึกแนบทำ้ยเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีเช่ำ และอตัรำค่ำเช่ำเป็นจ ำนวนเงิน 40,000 บำทต่อเดือน 

กำรค ำ้ประกันหนีสิ้นระหว่ำงกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกำรค ้ำประกนัหน้ีสินระหว่ำงกนั ดงัน้ี 

1) บริษทัจดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหน้ำบำงส่วนเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำก
สถำบนักำรเงินของบริษทัยอ่ยบำงส่วน (ดูหมำยเหตุ 18) 

2) บริษทั อำร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั จดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหน้ำ 
เป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของกลุ่มบริษทั (ดูหมำยเหตุ 18) 

3) ผูถื้อหุ้น และบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันจดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แล้วและหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหน้ำเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของบริษทับำงส่วน (ดูหมำยเหตุ 18) 

4) บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นบริษทั กรรมกำรบริษทั และกรรมกำรบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัร่วมค ้ำประกนั
วงเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 18 และ 22) 

5) ผูถื้อหุ้นบริษทัจ ำน ำเงินฝำกธนำคำรเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัยอ่ยบำงส่วน (ดูหมำยเหตุ 18) 
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ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

ประเทศ/

ช่ือบริษทั/บุคคล สัญชาติ ความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทางตรง
บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั ซานเต ้คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลย ีจ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั
นายธีระชยั  รัตนกมลพร ไทย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทั

 

หลักเกณฑ์กำรคิดรำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ

รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาทุนบวกส่วนเพ่ิมร้อยละ 8-14

รายไดจ้ากการบริการ อา้งอิงราคาตลาด

รายไดค้่าเช่าและบริการส่วนกลาง อา้งอิงราคาตลาด

รายไดค้่าบริหารจดัการบุคลากร อา้งอิงราคาทุน

ค่าเช่าและบริการ มูลค่าตามสญัญา

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาทุน/ ราคาทุนบวกส่วนเพ่ิม

ดอกเบ้ียจ่าย อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์
 

 

5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

2561 2560 2561 2560

เงินสด 28,646                  39,401                8,419                   28,313                 

เงินฝากธนาคาร 3,455,272             36,912,244        2,451,259            13,247,792          

รวม               3,483,918          36,951,645              2,459,678            13,276,105

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

2561 2560 2561 2560

ลูกหน้ีการคา้
ลูกหน้ีการคา้ 68,803,927           56,047,707        48,669,144          54,001,078          
รายไดค้า้งรับ 22,132,800           21,728,918        22,132,800          21,728,918          
รวม 90,936,727           77,776,625        70,801,944          75,729,996          

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (2,677,566) (2,015,429) (2,677,566) (2,015,429)
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ             88,259,161          75,761,196            68,124,378            73,714,567 

ลูกหน้ีอ่ืน

เงินทดรองจ่าย 403,459                165,667              333,459               55,667                 
อ่ืนๆ 54,783                  72,967                260,169               217,566               
รวม                  458,242               238,634                 593,628 273,233               

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ             88,717,403          75,999,830            68,718,006            73,987,800 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  

ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560  ดงัน้ี 

บาท

2561 2560 2561 2560
ยอดยกมา 2,015,429 2,253,531 2,015,429 1,861,674 
บวก หน้ีสงสยัจะสูญ 662,137 153,755 662,137 153,755 
หัก กลบัรายการ -     (391,857) -     -     
ยอดคงเหลือ 2,677,566 2,015,429 2,677,566 2,015,429 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับ  แยกตำมจ ำนวนเดือนท่ีคำ้งช ำระได้
ดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

ลูกหนีก้ารค้า

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 49,093,122           26,790,155           29,008,054           24,731,684           

เกินก าหนดช าระ

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 14,667,639           23,825,123           14,617,924           23,836,965           

มากกวา่ 3 ถึง 6 เดือน 2,095,205             2,373,023             2,095,205             2,373,023             

มากกวา่ 6 ถึง 12 เดือน 696,218                562,762                696,218                562,762                

มากกวา่ 12 เดือน 2,251,744             2,496,643             2,251,744             2,496,643             

รวม 68,803,927           56,047,707           48,669,144           54,001,078           

รายได้ค้างรับ

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 16,830,908           15,785,800           16,830,908           15,785,800           

มากกวา่ 3 ถึง 6 เดือน 4,700,812             5,544,157             4,700,812             5,544,157             

มากกวา่ 6 ถึง 12 เดือน 14,896                  9,202                    14,896                  9,202                    

มากกวา่ 12 เดือน 586,185                389,759                586,185                389,759                

รวม 22,132,800           21,728,918           22,132,800           21,728,918           

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ภำระค ำ้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบริษทัมีภำระค ้ำประกนั ดงัน้ี 

บริษทัท ำสัญญำโอนสิทธิเรียกร้องของลูกคำ้บำงรำยเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 18 และ 22) 



 
 

 32 

7. สัญญำงำนโครงกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ขอ้มูลโครงกำรระบบงำนสแกน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และงำนวิศวกรรม 
แสดงดงัต่อไปน้ี 

บาท

2561 2560 2561 2560

มูลค่างานตามสญัญา 751,856,291 340,852,999 27,728,972 27,728,972

ตน้ทุนเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบนั 249,334,459 193,276,542 18,298,715 11,353,451

ประมาณการก าไรรับรู้จนถึงปัจจุบนั  139,129,541 103,491,541 8,029,070 4,137,762

ตน้ทุนและประมาณการก าไรรับรู้จนถึงปัจจุบนั 388,464,000 296,768,083 26,327,785 15,491,213
หัก เงินงวดเรียกเก็บจากลูกคา้จนถึงปัจจุบนั (387,972,336) (233,105,762) (21,128,972) (4,400,000)

มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 21,133,837 63,662,321 5,198,813 11,091,213
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (2,361,742) (1,593,224) (2,361,742) (1,593,224)
มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ - สุทธิ 18,772,095 62,069,097 2,837,071 9,497,989

เงินรับล่วงหนา้ 20,642,173 -  -  -  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ดงัน้ี 

บาท

2561 2560 2561 2560
ยอดยกมา 1,593,224 171,828 1,593,224 -     
บวก หน้ีสงสยัจะสูญ 768,518 1,421,396 768,518 1,593,224 
ยอดคงเหลือ 2,361,742 1,593,224 2,361,742 1,593,224 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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8. ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

เกิน 1 ปี เกิน 1 ปี
ไม่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี รวม

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 2,699,060 343,000 3,042,060 2,945,498 1,641,200 4,586,698 
หัก ดอกผลรอรับรู้เป็นรายได้ (157,044) (2,605) (159,649) (194,112) (42,938) (237,050)
หัก รายไดค้่าบริการรอรับรู้เป็นรายได้ (504,000) (108,000) (612,000) (468,000) (540,000) (1,008,000)
สุทธิ 2,038,016 232,395 2,270,411 2,283,386 1,058,262 3,341,648 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (1,227,903) (131,810) (1,359,713) (953,093) (536,219) (1,489,312)
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 810,113 100,585 910,698 1,330,293 522,043 1,852,336 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560

จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระตามสญัญา จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระตามสญัญา

 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ดงัน้ี 

บาท

2561 2560
ยอดยกมา 1,489,312 1,706,103 
หัก กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ (129,599) (216,791)
ยอดคงเหลือ 1,359,713 1,489,312 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แยกตำมอำยลูุกหน้ีท่ีคำ้งช ำระดงัน้ี 
 

บาท

อตัราร้อยละ อตัราร้อยละ
ของค่าเผ่ือ ค่าเผ่ือหน้ี ของค่าเผ่ือ ค่าเผ่ือหน้ี

มูลค่าลูกหน้ี หน้ีสงสยัจะสูญ สงสยัจะสูญ สุทธิ มูลค่าลูกหน้ี หน้ีสงสยัจะสูญ สงสยัจะสูญ สุทธิ
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 88,305 1 883 87,422 138,920 1 1,389 137,531 
เกินก าหนดช าระ
1 เดือน 9,630 1 97 9,533 96,335 1 964 95,371 
2 -3  เดือน 13,135 2 263 12,872 338,452 2 6,769 331,683 
4 - 6 เดือน 1,001,089 20 200,218 800,871 1,609,689 20 321,938 1,287,751 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 1,158,252 100 1,158,252 -     1,158,252 100 1,158,252 -     
รวม 2,270,411 1,359,713 910,698 3,341,648 1,489,312 1,852,336 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560

 

วิธีกำรค ำนวณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของบริษทัส ำหรับลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระค่ำงวดเกินกว่ำ 3 งวดขึ้นไปแตกต่ำงจำกวิธีปฏิบติัทำงบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี เร่ืองกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญส ำหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่ออุปโภคและบริโภค (Consumer Finance) วิธีปฏิบติัดงักล่ำวก ำหนดให้บริษทัตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจ ำนวนส ำหรับลูกหน้ีคำ้งช ำระเกินกว่ำ 3 งวด ขึ้นไป
โดยไม่น ำหลกัประกนัมำหกัจำกยอดหน้ีคงเหลือ อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรไดพิ้จำรณำแลว้มีนโยบำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจำกสถำนะ ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของลูกหน้ี 
ประสบกำรณ์และขอ้มูลควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีตโดยไม่หกัหลกัประกนั และหยดุรับรู้รำยไดส้ ำหรับลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระค่ำงวดเกินกว่ำ 3 งวด ซ่ึงหำกบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมแนวทำงของ
สภำวิชำชีพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัตอ้งบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้นเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 0.80 ลำ้นบำท (ปี 2560 : 1.29 ลำ้นบำท) 
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9. สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

2561 2560 2561 2560

สินค้าใหม่
เคร่ืองถ่ายเอกสาร               8,563,334               4,002,246               8,563,334               4,002,246 

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง             29,354,729             20,249,764             28,577,453             19,885,417 

สินคา้ระหวา่งทาง               1,499,658               2,090,770               1,499,658               2,090,770 

รวม             39,417,721             26,342,780             38,640,445             25,978,433 

สินค้ามือสอง
เคร่ืองถ่ายเอกสาร               5,060,416               8,027,317               5,060,416               8,027,317 

รวมทั้งหมด             44,478,137             34,370,097             43,700,861             34,005,750 

หัก ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ (7,540,340) (8,570,230) (7,540,340) (8,570,230)

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ             36,937,797             25,799,867             36,160,521             25,435,520 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้มีรำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ดงัน้ี 

บาท

2561 2560
ยอดยกมา 8,570,230 7,623,370 
บวก รับโอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 104,466 633,097 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 1,252,321 1,736,740 
หัก กลบัรายการค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ (2,386,677) (1,422,977)
ยอดคงเหลือ 7,540,340 8,570,230 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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10. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

2561 2560 2561 2560

เงินค ้าประกนัตามสญัญา 1,189,500             61,980                -                       -                       

เงินมดัจ า 1,887,055             4,115,972          144,292               2,534,110            

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,833,609             1,902,088          3,917,137            1,806,298            

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 461,120                690,563              170,626               444,283               

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 773,551                -                     -                       -                       

รวม               9,144,835            6,770,603              4,232,055 4,784,691            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

11. เงินฝำกธนำคำรติดภำระหลักประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษทัมีเงินฝำกธนำคำรติดภำระหลกัประกนั จ ำนวนเงิน 18.58 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวม  
(ปี 2560 : 0.60 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวม และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) ซ่ึงใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนั
กำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 18) 
 

12. ลูกหนีเ้งินประกนัผลงำน 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนเกิดจำกกำรถูกลูกคำ้หักเงินประกนัผลงำนไวใ้นอตัรำร้อยละ 10 ของมูลค่ำงำนบริกำรท่ีบริษทัเรียก
เก็บส ำหรับโครงกำรซ่ึงอยู่ระหว่ำงกำรติดตั้ง ทั้งน้ี บริษทัจะไดรั้บเงินประกนัผลงำนคืนเม่ืองำนแลว้เสร็จตำมระยะเวลำและ
เป็นไปตำมขอ้ตกลงท่ีก ำหนดในสัญญำ 
 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

ร้อยละ บาท

บริษทัยอ่ย 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั 100 100     20,000,000   20,000,000   19,999,800   19,999,800   22,699,773   47,099,529   

ทุนช าระแลว้ ราคาทุนสดัส่วนการถือหุน้ เงินปันผลรับ
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14. สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของสิทธิกำรเช่ำท่ีดิน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

2561 2560
ราคาทุน 7,885,800 7,885,800 
หัก ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (788,580) (525,720)
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 7,097,220 7,360,080 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
แสดงไวใ้นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 262,860 262,860 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษทัท ำสัญญำเช่ำท่ีดินและอำคำรส ำนกังำนกบับริษทั อำร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั ก ำหนดระยะเวลำ 30 ปี ตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2588 บริษทัจ่ำยช ำระค่ำเช่ำล่วงหน้ำตำมสัญญำ จ ำนวนเงิน 60 ลำ้นบำท และจด
ทะเบียนสิทธิกำรเช่ำกบักรมท่ีดิน (ดูหมำยเหตุ 4) 

บริษทัแยกองคป์ระกอบสัญญำเช่ำท่ีดินและอำคำรตำมสัดส่วนมูลค่ำยติุธรรม ตำมรำคำประเมินของผูป้ระเมินอิสระ เม่ือวนัท่ี 
22 กนัยำยน 2559 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

บาท

ประเภทสญัญาเช่า ราคาทุน ค่าใชจ่้าย รวม
สิทธิการเช่าท่ีดิน สญัญาเช่าด าเนินงาน 7,800,000 85,800 7,885,800 
อาคาร สญัญาเช่าการเงิน 52,200,000 574,200 52,774,200 
รวม 60,000,000 660,000 60,660,000 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

ล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 

กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวถูกจัดล ำดบัชั้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม อยู่ในระดบั 2 จำกเกณฑ์ข้อมูลท่ีน ำมำใช้เทคนิคกำร
ประเมินมูลค่ำยติุธรรม 

ภำระหลักประกัน 

บริษทัท ำสัญญำมอบสิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำร เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 18) 
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15. ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

ท่ีดินและ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองมือและ สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร ให้เช่า อุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 28,737,000         112,805,568       273,714,436       13,488,823         31,481,710         -                      460,227,537       
ซ้ือ -                      -                      66,004,324         1,162,700           1,395,794           -                      68,562,818         
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -                      -                      -                      (122,279)             (972,272)             -                      (1,094,551)         
โอนเขา้(ออก) -                      -                      (16,694,580)       (8,000)                 -                      -                      (16,702,580)       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 28,737,000         112,805,568       323,024,180       14,521,244         31,905,232         -                      510,993,224       
ซ้ือ -                      1,198,500           31,065,231         1,944,415           2,119,000           1,959,611           38,286,757         
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -                      -                      -                      (518,711)             (1,437,971)         -                      (1,956,682)         
โอนเขา้(ออก) -                      -                      (7,826,549)         -                      -                      -                      (7,826,549)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 28,737,000         114,004,068       346,262,862       15,946,948         32,586,261         1,959,611           539,496,750       
ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 29,102                 25,191,343         143,028,469       7,333,636           22,240,748         -                      197,823,298       
ค่าเส่ือมราคา 30,700                 4,762,497           41,560,112         2,547,422           2,031,776           -                      50,932,506         
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -                      -                      -                      (116,026)             (722,866)             -                      (838,892)             
โอนออก -                      -                      (10,815,236)       (2,717)                 -                      -                      (10,817,953)       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 59,802                 29,953,840         173,773,345       9,762,315           23,549,658         -                      237,098,959       

ค่าเส่ือมราคา 30,700                 4,782,239           44,507,007         2,386,467           1,902,888           -                      53,609,301         
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -                      -                      -                      (512,388)             (1,437,966)         -                      (1,950,354)         
โอนออก -                      -                      (6,296,771)         -                      -                      -                      (6,296,771)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 90,502                 34,736,079         211,983,581       11,636,394         24,014,580         -                      282,461,135       

ค่าเผ่ือการด้อยค่า

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -                      -                      2,017,557           -                      -                      -                      2,017,557           
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                      -                      655,275              -                      -                      -                      655,275              
โอนออก -                      -                      (633,097)             -                      -                      -                      (633,097)             

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 -                      -                      2,039,735           -                      -                      -                      2,039,735           

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                      -                      570,686              -                      -                      -                      570,686              
โอนออก -                      -                      (104,466)             -                      -                      -                      (104,466)             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -                      -                      2,505,955           -                      -                      -                      2,505,955           

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 28,677,198         82,851,728         147,211,100       4,758,929           8,355,574           -                      271,854,530       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 28,646,498         79,267,989         131,773,326       4,310,554           8,571,681           1,959,611           254,529,660       

บาท
งบการเงินรวม
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ท่ีดินและ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองมือและ สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร ให้เช่า อุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 28,737,000       112,805,568     273,714,438     10,227,014       18,992,232       -                    444,476,252     
ซ้ือ -                    -                    66,004,324       932,165             1,395,794         -                    68,332,283       
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -                    -                    -                    (67,555)             (972,272)           -                    (1,039,827)        
โอนเขา้(ออก) -                    -                    (16,694,580)      (8,000)               -                    -                    (16,702,580)      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 28,737,000       112,805,568     323,024,182     11,083,624       19,415,754       -                    495,066,128     
ซ้ือ -                    1,198,500         31,065,231       1,710,916         1,149,000         1,959,611         37,083,258       
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -                    -                    -                    (518,711)           (1,437,971)        -                    (1,956,682)        
โอนเขา้(ออก) -                    -                    (7,826,551)        -                    -                    -                    (7,826,551)        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 28,737,000       114,004,068     346,262,862     12,275,829       19,126,783       1,959,611         522,366,153     
ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 29,102               25,191,343       143,028,469     5,274,931         13,587,199       -                    187,111,044     
ค่าเส่ือมราคา 30,700               4,762,497         41,560,112       1,897,308         1,329,786         -                    49,580,403       
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -                    -                    -                    (63,910)             (722,866)           -                    (786,776)           
โอนออก -                    -                    (10,815,236)      (2,717)               -                    -                    (10,817,953)      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 59,802               29,953,840       173,773,345     7,105,612         14,194,119       -                    225,086,718     

ค่าเส่ือมราคา 30,700               4,782,239         44,507,007       1,883,759         1,192,540         -                    52,396,245       
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -                    -                    -                    (512,388)           (1,437,966)        -                    (1,950,354)        
โอนออก -                    -                    (6,296,771)        -                    -                    -                    (6,296,771)        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 90,502               34,736,079       211,983,581     8,476,983         13,948,693       -                    269,235,838     

ค่าเผ่ือการด้อยค่า

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -                    -                    2,017,557         -                    -                    -                    2,017,557         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                    -                    655,275             -                    -                    -                    655,275             
โอนออก -                    -                    (633,097)           -                    -                    -                    (633,097)           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 -                    -                    2,039,735         -                    -                    -                    2,039,735         

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                    -                    570,686             -                    -                    -                    570,686             
โอนออก -                    -                    (104,466)           -                    -                    -                    (104,466)           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -                    -                    2,505,955         -                    -                    -                    2,505,955         

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 28,677,198       82,851,728       147,211,102     3,978,012         5,221,635         -                    267,939,675     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 28,646,498       79,267,989       131,773,326     3,798,846         5,178,090         1,959,611         250,624,360     

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บาท

2561 2560 2561 2560

ค่าเส่ือมราคา ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม แสดงไวใ้น

ตน้ทุนขายและบริการ 44,624,199        41,560,111        44,624,199        41,560,112        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 8,985,102          9,372,395          7,772,046          8,020,291          
รวม 53,609,301        50,932,506        52,396,245        49,580,403        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม
ไดต้ดัค่าเส่ือมราคาทั้งจ  านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู่ 140,443,647      110,444,454      130,900,997      103,339,083      

โอนเคร่ืองถ่ายเอกสารให้เช่าไปเป็นสินคา้คงเหลือดว้ย
มูลค่าสุทธิตามบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,425,312          5,246,247          1,425,314          5,246,247          

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของเคร่ืองถ่ายเอกสารให้เช่าและ
ยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (ดูหมายเหตุ 23) 50,861,636        62,827,826        48,295,793        60,665,681        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
หลักประกัน 

บริษทัไดจ้ดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหน้ำ เพื่อใช้เป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำก
สถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 18 และ 22) 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวแตอร์ โปรแกรมคอมพิวแตอร์

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 8,020,208                       7,511,530                       
ซ้ือ/โอนเขา้ 2,126,390                       1,859,310                       
จ าหน่าย/โอนออก -                                  -                                  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 10,146,598                     9,370,840                       
ซ้ือ/โอนเขา้ 4,484,465                       4,448,525                       
จ าหน่าย/โอนออก -                                  -                                  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 14,631,063                     13,819,365                     

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 4,629,585                       4,424,010                       
ค่าตดัจ าหน่าย 1,430,355                       1,309,430                       
จ าหน่าย/โอนออก -                                  -                                  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 6,059,940                       5,733,440                       
ค่าตดัจ าหน่าย 900,203                          770,558                          
จ าหน่าย/โอนออก -                                  -                                  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 6,960,143                       6,503,998                       

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 4,086,658                       3,637,400                       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 7,670,920                       7,315,367                       

บาท

2561 2560 2561 2560

ค่าตดัจ าหน่าย ส าหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม แสดงไวใ้น

ตน้ทุนขายและบริการ 154                    545,489             154                    545,489                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 900,049             884,866             770,404             763,941                  
รวม 900,203             1,430,355          770,558             1,309,430               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บาท

2561 2560 2561 2560

มลูค่าสุทธิตามบญัชีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (ดูหมายเหตุ 23) 2,288,822          -                     2,288,822          -                          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

17. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,519,125           4,289,066           (1,683,725)         (5,784,793)         

รายการหกักลบภาษีเงินไดส้ าหรับหน่วยภาษีเดียวกนั (1,683,725)         (2,069,180)         1,683,725           2,069,180           
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 2,835,400           2,219,886           -                      (3,715,613)         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

งบการเงินรวม

 

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงปีมีดงัน้ี 

บาท

ก าไร ก าไร ก าไร ก าไร

ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 826,647       192,946     -            1,019,593     260,211     -             1,279,804    

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ 1,524,674    189,372     -            1,714,046     (205,978)    -             1,508,068    

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 403,511       4,435         -            407,946        93,245       -             501,191       

ประมาณการหน้ีสิน 293,146       179,447     -            472,593        41,131       -             513,724       

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน -              -             -            -                56,915       -             56,915         

ก าไรจากการขายแลว้เช่ากลบัรอรับรู้ 879,057       (473,037)    -            406,020        (204,905)    -             201,115       

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 244,350       24,518       -            268,868        75,590       113,850     458,308       

รวม 4,171,385    117,681     -            4,289,066     116,209     113,850     4,519,125    

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (287,605)     456,097     -            168,492        (270,830)    -             (102,338)     

อุปกรณ์ -              -             -            -                (192,024)    -             (192,024)     

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน (7,697,199)  1,743,914  -            (5,953,285)   4,563,922  -             (1,389,363)  

รวม (7,984,804)  2,200,011  -            (5,784,793)   4,101,068  -             (1,683,725)  

งบการเงินรวม

1 มกราคม 
2560

31 ธนัวาคม 
2560

31 ธนัวาคม
 2561
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บาท

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,886,503           3,990,943           (1,491,701)         (2,100,357)         

รายการหกักลบภาษีเงินไดส้ าหรับหน่วยภาษีเดียวกนั (1,491,701)         (2,100,357)         1,491,701           2,100,357           
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 2,394,802           1,890,586           -                      -                      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงปีมีดงัน้ี 

บาท

ก าไร ก าไร ก าไร ก าไร

ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 713,910       305,683     -             1,019,593    260,211     -             1,279,804    

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 1,524,674    189,372     -             1,714,046    (205,978)    -             1,508,068    

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 403,512       4,435         -             407,947       93,244       -             501,191       

ประมาณการหน้ีสิน -              15,160       -             15,160         800            -             15,960         

ก าไรจากการขายแลว้เช่ากลบัรอรับรู้ 879,057       (473,037)    -             406,020       (204,905)    -             201,115       

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 238,573       21,112       -             259,685       49,590       71,090       380,365       

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน -              168,492     -             168,492       (168,492)    -             -              

รวม 3,759,726    231,217     -             3,990,943    (175,530)    71,090       3,886,503    

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (287,605)     287,605     -             -               (102,338)    -             (102,338)     

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (3,737,856)  1,637,499  -             (2,100,357)   710,994     -             (1,389,363)  

รวม (4,025,461)  1,925,104  -             (2,100,357)   608,656     -             (1,491,701)  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 มกราคม 
2560

31 ธนัวาคม 
2560

31 ธนัวาคม
 2561
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18. เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560  ประกอบดว้ย 

บาท

2561 2560 2561 2560

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 56,428,644           54,507,284           50,079,600           54,507,284           

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 17,589,915           -                        -                        -                        

ทรัสตรี์ซีท 45,343,320           19,129,201           28,130,523           1,353,731             
รวม 119,361,879         73,636,485           78,210,123           55,861,015           

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน  มีรำยละเอียดดงัน้ี 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

อา้งอิง อา้งอิง
สถาบนัการเงิน ประเภทสินเช่ือ 2561 2560 อตัราดอกเบ้ีย 2561 2560 อตัราดอกเบ้ีย
ธนาคารพาณิชย์ เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 71.00       71.00       MOR 60.00      60.00      MOR
ธนาคารพาณิชย์ สินเช่ือเพ่ือน าเขา้/ตัว๋สญัญาใชเ้งิน/ 120.00     190.00     MLR 155.00    205.00    MLR

หนงัสือค ้าประกนั
ธนาคารพาณิชย์ สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 33.34       33.34       4.00        4.00        
ธนาคารพาณิชย์ สินเช่ือโครงการ (Project Finance) -          -          90.83      -          

วงเงิน

บริษทั บริษทัยอ่ย

วงเงิน

 

หลักประกัน 

1. บริษทัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหนำ้ (ดูหมำยเหตุ 4 และ15) 

2. บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหนำ้ (ดูหมำยเหตุ 4) 

3. ผูถื้อหุ้นบริษทั และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหน้ำ (ดู
หมำยเหตุ 4) 

4. บริษทัท ำสัญญำมอบสิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำร (ดูหมำยเหตุ 14) 

5. บริษทัยอ่ยจ ำน ำเงินฝำกธนำคำร  (ดูหมำยเหตุ 11) 

6. ผูถื้อหุ้นจ ำน ำเงินฝำกธนำคำร  (ดูหมำยเหตุ 4) 

7. บริษทัค ้ำประกนัวงเงินกูย้ืมของบริษทัยอ่ยบำงส่วน (ดูหมำยเหตุ 4) 
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8. บริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นบริษทั  กรรมกำรบริษทั กรรมกำรบริษทัย่อย และกรรมกำรบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัร่วมค ้ำประกนั (ดูหมำยเหตุ 4) 

9. บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดยอ่ย (บสย.) ค  ้ำประกนัวงเงินบำงส่วน 

10. บริษทัยอ่ยโอนสิทธิกำรรับเงินค่ำงำนตำมสัญญำของบำงโครงกำร (ดูหมำยเหตุ 6) 
 

19. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

2561 2560 2561 2560

เจา้หน้ีการคา้             24,034,924             35,895,432             20,536,543             24,308,246

เจา้หน้ีอ่ืน
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย             15,394,354             17,212,150             12,737,284             12,683,087

อ่ืนๆ                  284,514                  287,063                  270,760                  275,945

รวม             15,678,868             17,499,213             13,008,044             12,959,032

รวมทั้งหมด 39,713,792           53,394,645           33,544,587           37,267,278           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

20. หนีสิ้นส่วนที่ถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 21 19,935,814           25,762,954           19,935,814           25,762,954           

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 22 23,440,764           26,250,092           22,873,741           25,663,838           
รวม 43,376,578           52,013,046           42,809,555           51,426,792           

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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21. ประมำณกำรหนีสิ้นระยะส้ัน 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของประมำณกำรหน้ีสินระยะส้ัน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การรับประกนั ค่าปรับงาน คดีความ การรับประกนั
โครงการ ล่าชา้ ฟ้องร้อง รวม โครงการ

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,476,930             983,710              -                     2,460,640          11,200                           

ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 838,734                384,615              220,713              1,444,062          75,800                           
กลบัรายการส่วนท่ีไม่เกิดข้ึน (62,727)                 (167,231)            -                     (229,958)            (4,000)                            
ประมาณการหน้ีสินท่ีใชไ้ป (100,123)               (1,201,094)         -                     (1,301,217)         -                                 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2,152,814             -                     220,713              2,373,527          83,000                           

ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 364,071                -                     13,338                377,409              -                                 
กลบัรายการส่วนท่ีไม่เกิดข้ึน (16,671)                 -                     -                     (16,671)              (3,200)                            
ประมาณการหน้ีสินท่ีใชไ้ป (165,646)               -                     -                     (165,646)            -                                 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2,334,568             -                     234,051              2,568,619          79,800                           

งบการเงินรวม

 

ประมำณกำรรับประกันโครงกำร 

กลุ่มบริษทัรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับกำรรับประกนัโครงกำรและคุณภำพสินคำ้ เป็นระยะเวลำ 1-2 ปี โดยจะรับซ่อม
หรือเปล่ียนแทนงำนท่ีท ำหำกไม่เป็นท่ีพอใจของลูกคำ้ โดยประมำณจำกประสบกำรณ์กำรซ่อมแซมในอดีตท่ีไดรั้บรู้เม่ือส้ินปี 

ประมำณกำรค่ำปรับงำนล่ำช้ำ 

ประมำณกำรค่ำปรับงำนล่ำชำ้จะบนัทึกเป็นจ ำนวนเท่ำกบัค่ำชดเชยหรือค่ำปรับซ่ึงค ำนวณจำกควำมล่ำชำ้ท่ีเกิดขึ้นจริงจนถึง
วนัส้ินปี 
 

22. เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 

เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

2561 2560
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 26,310,802 52,075,512 
หัก หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (19,935,814) (25,762,954)
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6,374,988 26,312,558 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินมีรำยละเอียดแยกตำมมูลหน้ีดงัน้ี 

ล้านบาท ก าหนด ร้อยละ

ระยะเวลา อา้งอิง
สถาบนัการเงิน 2561 2560 2561 2560 จ่ายช าระหน้ี อตัราดอกเบ้ีย
ธนาคารพาณิชย์ 50          50          15.56     25.64     60 งวด MLR เงินตน้เดือนละ 840,000 บาท

พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน
ธนาคารพาณิชย์ 50          50          -        5.48       36 งวด MLR เงินตน้เดือนละ 1/33 ของเงินกูท่ี้

เบิกใชใ้นแต่ละงวด
พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน

ธนาคารพาณิชย์ 50          50          10.75     20.96     36 งวด MLR เงินตน้เดือนละ 1/36 ของเงินกูท่ี้
เบิกใชใ้นแต่ละงวด
พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน

26.31     52.08     

วงเงิน มูลหน้ี
การจ่ายช าระหน้ี

 

กำรเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

บาท

2561 2560
ยอดยกมา 52,075,512 59,228,864 
เพ่ิมข้ึน -     18,066,732 
ลดลง (25,764,710) (25,220,084)
ยอดคงเหลือ 26,310,802 52,075,512 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

หลักประกัน 

1) บริษทัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหนำ้ (ดูหมำยเหตุ 15) 

2) บริษทัย่อย บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นของบริษทั  กรรมกำรบริษทั และกรรมกำรบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัร่วมค ้ำประกนั 
(ดูหมำยเหตุ 4) 

3) บริษทัโอนสิทธิเรียกร้องท่ีมีต่อลูกคำ้บำงรำยตำมสัญญำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (ดูหมำยเหตุ 6) 

เง่ือนไขกำรด ำรงสัดส่วนทำงกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 สัญญำเงินกูยื้มก ำหนดเง่ือนไขกำรด ำรงสัดส่วนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี 
1) ด ารงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) ไมเ่กิน 1.5 เท่า
2) ด ารงสดัส่วน Debt Service Coverage Ratio (“DSCR”) ไมน่อ้ยกวา่ 2.0 เท่า

 
 



 
 

 48 

23. หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 

หน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
บาท

ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย
ปี มูลค่าปัจจุบนั รอตดับญัชี ` ค่าเช่าขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนั รอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า

สัญญาเช่าการเงนิ
1 14,770,775 523,909 15,294,684 13,890,739 1,150,636 15,041,375 

2 - 5 2,879,313 54,843 2,934,156 16,498,001 489,156 16,987,157 
รวม 17,650,088 578,752 18,228,840 30,388,740 1,639,792 32,028,532 

สัญญาเขายและเช่ากลับคืน
1 8,669,989 681,926 9,351,915 12,359,353 1,213,818 13,573,171 

2 - 5 7,459,598 251,601 7,711,199 14,224,777 744,001 14,968,778 
รวม 16,129,587 933,527 17,063,114 26,584,130 1,957,819 28,541,949 

รวม
1 23,440,764 1,205,835 24,646,599 26,250,092 2,364,454 28,614,546 

2 - 5 10,338,911 306,444 10,645,355 30,722,778 1,233,157 31,955,935 
รวม 33,779,675 1,512,279 35,291,954 56,972,870 3,597,611 60,570,481 

งบการเงินรวม
2561 2560

 

บาท

ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย
ปี มูลค่าปัจจุบนั รอตดับญัชี ` ค่าเช่าขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนั รอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า

สัญญาเช่าการเงนิ
1 14,203,752 476,004 14,679,756 13,304,485 1,108,007 14,412,492 

2 - 5 2,260,895 20,524 2,281,419 15,954,248 472,398 16,426,646 
รวม 16,464,647 496,528 16,961,175 29,258,733 1,580,405 30,839,138 

สัญญาขายและเช่ากลับ
1 8,669,989 681,926 9,351,915 12,359,353 1,213,818 13,573,171 

2 - 5 7,459,598 251,601 7,711,199 14,224,777 744,001 14,968,778 
รวม 16,129,587 933,527 17,063,114 26,584,130 1,957,819 28,541,949 

รวม
1 22,873,741 1,157,930 24,031,671 25,663,838 2,321,825 27,985,663 

2 - 5 9,720,493 272,125 9,992,618 30,179,025 1,216,399 31,395,424 
รวม 32,594,234 1,430,055 34,024,289 55,842,863 3,538,224 59,381,087 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560
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บริษทัท ำสัญญำเช่ำกำรเงินเพ่ือซ้ือเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ยำนพำหนะ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำย
เดือน ๆ ละ 2.23 ลำ้นบำท (ปี 2560 : 2.38 ลำ้นบำท) ในงบกำรเงินรวม และ 2.17 ลำ้นบำท (ปี 2560 : 2.38 ลำ้นบำท) ในงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 หน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี จ ำนวน
เงิน 23.44 ล้ำนบำท (ปี 2560 : 26.25 ล้ำนบำท) ในงบกำรเงินรวม และ 22.87 ล้ำนบำท (ปี 2560 : 25.66 ล้ำนบำท) ในงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร แสดงภำยใตห้น้ีสินหมุนเวียน 

24. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

2561 2560 2561 2560
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั 2,291,541        1,344,340        1,901,825        1,298,424        
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,291,541        1,344,340        1,901,825        1,298,424        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มี
ดงัน้ี 

บาท

2561 2560 2561 2560
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,344,340      1,221,752      1,298,424      1,192,868      
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :
    ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 286,932         153,670         174,652         137,858         
    ตน้ทุนดอกเบ้ีย 91,020           34,488           73,300           33,268           
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :
    ผล(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
       ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 569,249         -                355,449         -                
หน้ีสินลดลงจากการเกษียณและเลิกจา้ง -                (65,570)         -                (65,570)         
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,291,541      1,344,340      1,901,825      1,298,424      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กลุ่มบริษทัก ำหนดโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นไปตำมกำรจ่ำยเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนซ่ึงให้สิทธิแก่
พนกังำนท่ีเกษียณอำยุและท ำงำนครบระยะเวลำท่ีก ำหนด เช่น 10 ปีขึ้นไป ไดรั้บเงินชดเชยไม่น้อยกว่ำอตัรำเงินเดือนเดือน
สุดทำ้ย 300 วนั หรือ 10 เดือน 
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ข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยัท่ีส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 (แสดงด้วย
ค่ำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั) มีดงัน้ี  

ร้อยละ

2561 2560 2561 2560
 
อตัราคิดลด 3.53 2.50-2.73 3.53 2.50
อตัราการข้ึนเงินเดือน 5.00 6.10 5.00 6.10
อตัราการลาออก 11-58 0-57 17-58 0-57
เกษียณอายุ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี

อตัรามรณะ 105 ของตาราง
มรณะปี 2560

100 ของตาราง
มรณะปี 2551

105 ของตาราง
มรณะปี 2560

100 ของตาราง
มรณะปี 2551

อตัราการทุพพลภาพ รวมไวใ้นอตัรา
มรณะ

10 ของตารางมรณะ
ปี 2551

รวมไวใ้นอตัรา
มรณะ

10 ของตาราง
มรณะปี 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลดประมำณกำรจำกอตัรำผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบัตรรัฐบำล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนและสะทอ้นประมำณกำรของจงัหวะเวลำของกำรจ่ำยผลประโยชน์ 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของ
พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

บาท

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (82,848)             89,582               (53,591)             57,432               
อตัราการข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 93,548               (87,398)             60,886               (57,417)             
อตัราการลาออก (เปล่ียนแปลงร้อยละ 5) (93,765)             101,862             (60,888)             65,681               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

25. กำรจ่ำยเงินปันผล 

บริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล มูลค่ำหุ้นละ 0.053 
บำท จ ำนวนเงิน 17 ลำ้นบำท 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล มูลค่ำหุ้นละ 0.03 บำท 
จ ำนวนเงิน 9.60 ลำ้นบำท 



 
 

 51 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล มูลค่ำหุ้นละ 0.14 
บำท จ ำนวนเงิน 45 ลำ้นบำท 

บริษัทย่อย 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 14 มีนำคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล มูลค่ำหุ้นละ 35 บำท 
จ ำนวนเงิน 7 ลำ้นบำท 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล มูลค่ำหุ้นละ 50 บำท 
จ ำนวนเงิน 10 ลำ้นบำท 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล มูลค่ำหุ้นละ 35.50 
บำท จ ำนวนเงิน 7.10 ลำ้นบำท 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล มูลค่ำหุ้นละ 115 
บำท จ ำนวนเงิน 23 ลำ้นบำท 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผล มูลค่ำหุ้นละ 75 บำท จ ำนวนเงิน 15 ลำ้น
บำท 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 16 สิงหำคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล มูลค่ำหุ้นละ 38.50 
บำท จ ำนวนเงิน 7.70 ลำ้นบำท 

26. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองตำม
กฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวน
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลได ้

27. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนักงำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึง
ประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้ ปัจจุบนักองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม บวัหลวง จ ำกดั และจะจ่ำยให้พนกังำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในปี 2561 
กลุ่มบริษทัไดจ้่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 2.82 ลำ้นบำท (ปี 2560: 1.7 ลำ้นบำท) 
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28. รำยได้อ่ืน 

รำยไดอ่ื้นส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

2561 2560 2561 2560

เงินปันผลรับ -                       -                       22,699,773          47,099,529          

ก าไรจากการขายและเช่ากลบัคืน 968,128               2,454,442            968,128               2,454,442            

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง -                       -                       1,032,000            1,032,000            

รายไดค้่าบริหารจดัการ -                       -                       1,522,708            1,410,902            

รายไดค้่าส่งเสริมการขาย 1,261,242            1,203,325            1,261,242            1,203,325            

ดอกเบ้ียรับ 111,216               298,038               90,010                 261,406               

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -                       416,583               -                       416,583               

ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 164,664               482,063               160,275               471,305               

อ่ืนๆ 314,712               1,019,198            447,942               1,020,693            

รวม 2,819,962            5,873,649            28,182,078          55,370,185          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

29. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

ค่ำใชจ้่ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560
การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือและงานระหวา่งท า (11,926,557)      1,918,308         (11,513,629)      2,282,656         
ซ้ือสินคา้/ รับโอนเคร่ืองถ่ายเอกสารให้เช่า 122,522,944     150,878,721     109,304,366     91,743,657       
ค่าจา้งผูรั้บเหมา 42,962,485       58,508,171       8,277,955         5,973,676         
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 1,509,382         1,361,978         1,509,382         1,925,663         
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 8,044,871         13,213,429       7,662,702         12,754,948       
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 137,547,325     105,850,260     122,259,048     94,141,653       
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 54,772,363       52,625,722       53,429,662       51,152,694       
ค่าเช่าและบริการ 8,167,517         7,790,272         7,840,144         7,512,509         
ค่าเดินทาง 7,004,018         5,119,815         5,307,464         3,561,188         
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง 1,252,321         1,736,740         1,252,321         1,736,740         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 570,687             655,275             570,687             655,275             

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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30. ภำษีเงินได้ 

ภำษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ค  ำนวณขึ้นในอตัรำท่ีก ำหนดโดย
กรมสรรพำกรจำกก ำไรทำงบญัชีหลงัปรับปรุงเง่ือนไขบำงประกำรตำมท่ีระบุในประมวลรัษฎำกร กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลเป็นค่ำใชจ้่ำยทั้งจ ำนวนในแต่ละปีบญัชีและบนัทึกภำระส่วนท่ีคำ้งจ่ำยเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

รำยได(้ค่ำใชจ้่ำย)ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

บาท

2561 2560 2561 2560

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส าหรับปีปัจจุบนั (2,650,411) (19,583,438) (466,365) (6,496,247)

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 4,217,277 2,317,692 433,126 2,156,321 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 1,566,866 (17,265,746) (33,239) (4,339,926)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กำรกระทบยอดเพื่อหำอตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 

ร้อยละ ร้อยละ

อตัราภาษี บาท อตัราภาษี บาท

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 11,804,121 98,335,437 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (2,360,824) 20 (19,667,087)

รายจ่ายท่ีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี (3,084,321) (3,493,467)
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี 5,000,880 10,192,645 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 2,333,808 2,804,377 
ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัท างบการเงินรวม (4,539,954) (9,419,906)

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั 22 (2,650,411) 20 (19,583,438)

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 4,217,277 2,317,692 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (13) 1,566,866 18 (17,265,746)

2561 2560
งบการเงินรวม
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ร้อยละ ร้อยละ

อตัราภาษี บาท อตัราภาษี บาท

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 24,812,470 80,031,005 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (4,962,494) 20 (16,006,201)

รายจ่ายท่ีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี (2,663,340) (3,326,697)
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี 4,825,660 10,032,274 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 2,333,809 2,804,377 

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั 2 (466,365) 8 (6,496,247)

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 433,126 2,156,321 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 0.1 (33,239) 5 (4,339,926)

2561 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

31. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในส ำหรับใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนของผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั คือ กรรมกำรบริษทั 

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลกัในประเทศไทย และกลุ่มบริษทัมีส่วนงำนด ำเนินงำนหลกั 3 ส่วนงำน 
ประกอบดว้ย 

1) ส่วนงำนจ ำหน่ำย และให้บริกำรดำ้นเคร่ืองถ่ำยเอกสำร และระบบขำยสินคำ้หนำ้ร้ำน (POS) 

2) ส่วนงำนจ ำหน่ำย และให้บริกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำร 

3) ส่วนงำนรับเหมำก่อสร้ำง และพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 

รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยจำกกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 

พันบาท

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขายและบริการ 264,531 254,568 65,081 84,319 92,880 198,574 (179) (201) 422,313 537,260 

ผลการด าเนินงาน

ก าไรขั้นต้น 66,071 71,132 13,706 48,231 35,544 80,415 -     -     115,321 199,778 

รายไดอ่ื้น 2,820 5,873 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (24,513) (28,304)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (72,682) (68,001)

ตน้ทุนทางการเงิน (9,142) (11,010)

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 11,804 98,336 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,816) (17,266)

ก าไรส าหรับปี 9,988 81,070 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษเีงนิได้

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (455) -     

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 9,533 81,070 

 จ  าหน่ายและให้บริการดา้นเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร และระบบขายสินคา้

หนา้ร้าน (POS)
 จ  าหน่าย และให้บริการระบบ

บริหารจดัการเอกสาร
 รับเหมาก่อสร้าง และพฒันาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ รวมระหวา่งกนั
ตดัรายการบญัชี



 
 

 56 

สินทรัพยต์ำมส่วนงำนท่ีรำยงำนของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
พันบาท

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 250,624 267,940 3,906 3,915 -     -     254,530 271,855 

สินทรัพยอ่ื์น 210,150 229,966 

รวมสินทรัพย์ 464,680 501,821 

 รับเหมาก่อสร้าง และพฒันาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

 จ าหน่าย และให้บริการดา้นเคร่ืองถ่าย
เอกสาร และระบบขายสินคา้หนา้ร้าน (POS)
 และส่วนงานจ าหน่าย และให้บริการระบบ

บริหารจดัการเอกสาร รวมระหวา่งกนั
ตดัรายการบญัชี

 

ส่วนงำนจ ำหน่ำย และให้บริกำรดำ้นเคร่ืองถ่ำยเอกสำร และระบบขำยสินคำ้หนำ้ร้ำน (POS) และส่วนงำนจ ำหน่ำย และให้บริกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำรมีกำรใชสิ้นทรัพยร่์วมกนั 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่ 

ราย ล้านบาท

2561 2560 2561 2560

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ ดงัน้ี 1                 3                 65                  259                

จ านวนเงินจ านวนราย
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32. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำ ดงัน้ี 

บริษัท 

32.1 สัญญำจำ้งบริกำร มูลค่ำคงเหลือ  2 ลำ้นบำท 

32.2 สัญญำเช่ำด ำเนินงำนอำคำรส ำนกังำนและยำนพำหนะ โดยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำยในอนำคตดงัน้ี 

ล้านบาท
ภายใน 1 ปี 3.39                              
เกิน 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี 2.87                              
รวม 6.26                              

 

32.3 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรพำณิชย ์จ ำนวนเงิน 33.89 ลำ้นบำท 

32.4 เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้จ ำนวนเงิน 6.66 ลำ้นเยนญ่ีปุ่ น 

บริษัทย่อย 

32.5 สัญญำซ้ือวสัดุอุปกรณ์ และจำ้งผูรั้บเหมำช่วงและอ่ืน มูลค่ำคงเหลือ  84.54 ลำ้นบำท 

32.6 สัญญำเช่ำด ำเนินงำนยำนพำหนะ โดยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจำ่ยในอนำคตดงัน้ี 

ล้านบาท
ภายใน 1 ปี 0.12                              
เกิน 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี -                                
รวม 0.12                              

 
32.7 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรพำณิชย ์จ ำนวนเงิน 109.39  ลำ้นบำท 

33. กำรเปิดเผยเกี่ยวกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

33.1 นโยบำยกำรบัญชี 

รำยละเอียดของนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคญัและวิธีปฏิบัติทำงบัญชี กำรจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสิน
ทำงกำรเงินรวมถึงกำรวดัมูลค่ำ กำรรับรู้รำยได ้และค่ำใชจ้่ำยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 3 
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33.2 กำรบริหำรจัดกำรทุน 

นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั คือ กำรรักษำระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษำนกัลงทุน เจำ้หน้ีและควำมเช่ือมัน่ของ
ตลำดและก่อให้เกิดกำรพฒันำของธุรกิจในอนำคต คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้กำรก ำกบัดูแลผลตอบแทนของเงินทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจำรณำจำกสัดส่วนของผลตอบแทนจำกกิจกรรมด ำเนินงำนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อีกทั้งยงัก ำกบัดูแล
ระดบักำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญั 

33.3 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียและอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ กลุ่มบริษทัมีกำร
บริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว ดงัต่อไปน้ี 

33.3.1 ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบีย้ 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเกิดขึ้นจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ต่อผลด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเน่ืองจำกมีเงิน
ฝำกธนำคำร ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน และ
หน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน ซ่ึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับ
ขึ้นลงตำมอตัรำตลำด โดยกลุ่มบริษทัมิไดท้  ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงไว ้

33.3.2 ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงเกิดจำกกำรซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ  อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรเช่ือว่ำกลุ่มบริษัทไม่มีควำมเส่ียงในอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศท่ีเป็นสำระส ำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้ใช้อนุพันธ์ทำงกำรเงินเพ่ือป้องกันควำมเส่ียงของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำว 

33.4 มูลค่ำยุติธรรม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินฝำกธนำคำร ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน มูลค่ำงำนเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 
และลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ซ่ึงมีกำรให้สินเช่ือระยะส้ัน และหน้ีสินทำงกำรเงิน โดยส่วนใหญ่เป็นเจำ้หน้ีกำรคำ้
และเจำ้หน้ีอื่น และเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน ซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำใน
ตลำด จึงท ำให้รำคำตำมบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวไม่แตกต่ำงกับมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงเป็น
สำระส ำคญั 

34. กำรจัดประเภทรำยกำร 

บริษทัไดจ้ดัประเภทรำยกำรใหม่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินปีปัจจุบนัดงัน้ี 
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บาท

ก่อน จดัประเภทรายการ หลงั

งบแสดงฐานะการเงนิ

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 83,722,673  (7,722,843) 75,999,830           
สินคา้คงเหลือ 25,680,080 119,787 25,799,867           
สินทรัพยร์อการขาย 119,787  (119,787) -                        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  6,770,603 6,770,603             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,005,815 952,240 5,958,055             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 60,517,025  (7,122,380) 53,394,645           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  6,054,680 6,054,680             
เงินมดัจ าและเงินประกนัการบริการ -  5,070,012 5,070,012             
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,019,093  (4,002,312) 16,781                  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายไดจ้ากการขายและบริการ 533,419,365 3,840,310 537,259,675
ตน้ทุนขายและบริการ  (334,025,924)  (3,456,040)  (337,481,964)
รายไดอ่ื้น  6,257,919  (384,270) 5,873,649

งบการเงินรวม

 

บาท

ก่อน จดัประเภทรายการ หลงั

งบแสดงฐานะการเงนิ

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 79,724,732  (5,736,932) 73,987,800           
สินคา้คงเหลือ 25,315,733 119,787 25,435,520           
สินทรัพยร์อการขาย 119,787  (119,787) -                        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  4,784,691 4,784,691             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,005,814 952,241 5,958,055             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 42,255,439  (4,988,161) 37,267,278           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  3,920,461 3,920,461
เงินมดัจ าและเงินประกนัการบริการ -  5,070,012 5,070,012             
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,019,092  (4,002,312) 16,780                  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายไดจ้ากการขายและบริการ 334,400,389 3,840,310 338,240,699
ตน้ทุนขายและบริการ  (217,993,113)  (3,456,041)  (221,449,154)
รายไดอ่ื้น  55,754,454  (384,269) 55,370,185

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 



 

 
 

 
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทั

ยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และของฉพาะบริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง

ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ

ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

จากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซ่ึง

เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ใน

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถ

จดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
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การจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองและการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้

แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่

ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ

คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

การตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ี

เกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การ

แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้

สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจา้ได้ข้อ

สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึง

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 

ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีใน
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รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้ง

หยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูล

โดยถูกตอ้งตามท่ีควร 

• รวบรวมหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการ

ควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ส่ือสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีวางแผนไว ้ประเด็นท่ี

มีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้พบในระหว่างการ

ตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ

และส่ือสารกับผู ้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด

ความเป็นอิสระ  

เร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงาน

ของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะ

เกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้

อยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
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บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บาท

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 23,910,695          3,483,918            20,700,955          2,459,678            

เงินลงทนุชัว่คราว 152,708               -                      -                      -                      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 125,499,522        88,717,403          78,065,520          68,718,006          

มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 7 66,519,203          18,772,095          28,210,238          2,837,071            

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 407,934               810,113               407,934               810,113               

สินคา้คงเหลือ 9 106,383,417        36,937,797          106,383,417        36,160,521          

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 1,236,579            6,259,394            -                      -                      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 24,257,412          9,144,835            11,190,231          4,232,055            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 348,367,470        164,125,555        244,958,295        115,217,444        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 11 36,398,068          18,583,601          17,817,300          -                      

ลูกหน้ีระยะยาวตามสญัญาเช่าการเงิน 8 -                      100,585               -                      100,585               

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 12 9,139,500            338,500               -                      -                      

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 13 -                      -                      19,999,800          19,999,800          

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 4, 14 6,834,360            7,097,220            6,834,360            7,097,220            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 245,259,915        254,529,660        238,804,982        250,624,360        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 9,051,327            7,670,920            8,821,580            7,315,367            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 3,170,255            2,835,400            2,676,084            2,394,802            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15,293,646          9,398,538            15,293,646          9,126,427            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 325,147,071        300,554,424        310,247,752        296,658,561        
รวมสินทรัพย์ 673,514,541        464,679,979        555,206,047        411,876,005        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

             หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บาท

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 159,222,995        119,361,879        97,258,216          78,210,123          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 133,487,745        39,713,792          114,528,295        33,544,587          

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 28,292,381          43,376,578          27,586,192          42,809,555          

เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                      -                      -                      23,304,200          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,984,391            -                      -                      -                      

เงินรับล่วงหนา้ 7 36,033,706          20,642,173          32,237,444          -                      

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 21 2,635,757            2,568,619            76,600                 79,800                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13,481,641          3,666,439            9,975,789            2,438,101            

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 380,138,616        229,329,480        281,662,536        180,386,366        

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22 -                      6,374,988            -                      6,374,988            

หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 23 22,844,453          10,338,911          21,144,469          9,720,493            

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 24 3,279,761            2,291,541            2,625,850            1,901,825            

เงินมดัจ าและเงินประกนัการบริการ 5,501,854            10,220,514          5,501,854            10,220,514          

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 374,634               1,022,356            374,634               1,022,355            

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 32,000,702          30,248,310          29,646,807          29,240,175          

รวมหนีสิ้น 412,139,318        259,577,790        311,309,343        209,626,541        

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้

ทนุจดทะเบียน
หุน้สามญั 400,000,000 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  0.50  บาท 200,000,000        200,000,000        200,000,000        200,000,000        

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้

หุน้สามญั 320,000,000 หุน้ ช าระเตม็มูลค่าแลว้ 160,000,000        160,000,000        160,000,000        160,000,000        

ส่วนเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2,470,532            2,470,532            -                      -                      

ก าไรสะสม 25, 26

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 13,866,014 11,783,652 13,866,014 11,783,652
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 85,038,310 30,847,784 70,030,690 30,465,812

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 261,374,856 205,101,968 243,896,704 202,249,464

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 367 221 -   -   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 261,375,223        205,102,189        243,896,704        202,249,464        
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 673,514,541        464,679,979        555,206,047        411,876,005        

             หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 บาท

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 31 773,021,880 422,313,020 482,942,805 334,082,548

ตน้ทุนขายและบริการ (591,244,949) (306,991,654) (373,533,938) (252,234,395)

ก ำไรขั้นต้น 181,776,931 115,321,366 109,408,867 81,848,153

รายไดอ่ื้น  28 3,137,550 2,819,962 30,895,255 28,182,079

ค่าใชจ่้ายในการขาย (28,767,563) (24,513,242) (25,354,881) (20,934,761)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (74,125,054) (72,681,908) (59,515,698) (55,663,769)

ตน้ทุนทางการเงิน (12,727,746) (9,142,057) (10,964,535) (8,619,232)

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 69,294,118 11,804,121 44,469,008 24,812,470

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 30 (13,020,827) 1,566,866 (2,821,768) (33,239)

ก ำไรส ำหรับปี 56,273,291 13,370,987 41,647,240 24,779,231

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รำยกำรทีจ่ะไม่จัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในก ำไรหรือขำดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 24 -   (569,249) -   (355,449)
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 17 -   113,850 -   71,090

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจำกภำษเีงนิได้ -   (455,399) -   (284,359)

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม 56,273,291 12,915,588 41,647,240 24,494,872

กำรแบ่งปันก ำไรส ำหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 56,272,888 13,370,911 41,647,240 24,779,231
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 403 76 -   -   

56,273,291 13,370,987 41,647,240 24,779,231

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 56,272,888 12,915,514 41,647,240 24,494,872
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 403 74 -   -   

56,273,291 12,915,588 41,647,240 24,494,872

ก ำไรต่อหุ้น 3
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.18 0.04 0.13 0.08

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 320,000,000 320,000,000 320,000,000 320,000,000

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บาท

ส่วนเกินทุนจาก

ทุนท่ีออก การรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนไดเ้สียท่ี

หมายเหตุ และช าระแลว้ การควบคุมเดียวกนั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม ไม่มีอ  านาจควบคุม รวม

ยอดยกมำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 160,000,000 2,470,532 10,544,691 64,171,231 237,186,454 374 237,186,828 

เงินปันผลจ่าย 25 -    -    -    (45,000,000) (45,000,000) (227) (45,000,227)

ก าไรเบด็เสร็จรวม -    -    -    12,915,514 12,915,514 74 12,915,588 

ส ารองตามกฎหมาย 26 -    -    1,238,961 (1,238,961) -    -    -    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 160,000,000 2,470,532 11,783,652 30,847,784 205,101,968 221 205,102,189 

เงินปันผลจ่าย 25 -    -    -    -    -    (257) (257)

ก าไรเบด็เสร็จรวม -    -    -    56,272,888 56,272,888 403 56,273,291 

ส ารองตามกฎหมาย 26 -    -    2,082,362 (2,082,362) -    -    -    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 160,000,000 2,470,532 13,866,014 85,038,310 261,374,856 367 261,375,223 

งบการเงินรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่

ก าไรสะสม
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บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 บาท

ทุนท่ีออก

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 160,000,000 10,544,691 52,209,901 222,754,592

เงินปันผลจ่าย 25 -   -   (45,000,000) (45,000,000)

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม -   -   24,494,872 24,494,872

ส ารองตามกฎหมาย 26 -   1,238,961 (1,238,961) -   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 160,000,000 11,783,652 30,465,812 202,249,464

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม -   -   41,647,240 41,647,240

ส ารองตามกฎหมาย 26 -   2,082,362 (2,082,362) -   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 160,000,000 13,866,014 70,030,690 243,896,704

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก าไรสะสม
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บริษัท ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บาท

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 69,294,118       11,804,121       44,469,008       24,812,470          

ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 51,564,298       54,772,363       50,444,775       53,429,662          

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 2,489,794         1,509,382         2,489,794         1,509,382            

ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้ 1,407,306         1,252,321         1,407,306         1,252,321            

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ 1,530,816         596,275            1,191,448         596,275               

ก าไรจากการขายสินทรัพย์ (782,443)           (153,952)           (16,089)             (153,952)             

ก าไรจากการขายและเช่ากลบัคืน (647,722)           (1,024,525)        (647,722)           (1,024,525)          

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (47,381)             (24,550)             (47,381)             (24,550)               

ตน้ทุนทางการเงิน 12,623,243       9,051,037         10,884,177       8,545,932            

เงินปันผลรับ -                    -                    (25,699,743)      (22,699,773)         

ดอกเบ้ียรับ (270,745)           (111,216)           (65,681)             (90,010)               

กระแสเงินสดก่อนกำรเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน 137,161,284     77,671,256       84,409,892       66,153,232          

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (38,367,964)      (13,590,038)      (1,975,979)        4,397,327            

มูลคา่งานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ (48,708,066)      42,528,483       (26,334,125)      5,892,400            

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน 602,241            1,071,237         602,241            1,071,237            

สินคา้คงเหลือ (68,144,010)      (10,964,939)      (68,921,286)      (10,552,008)         

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ก่อสร้าง 5,022,815         (5,961,123)        -                    -                      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (15,112,577)      (2,374,232)        (6,958,177)        552,638               

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน (8,801,000)        (338,500)           -                    -                      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 12,259              (45,880)             12,260              (45,880)               

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 93,829,533       (15,982,224)      81,047,186       (5,985,004)          

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 15,391,533       20,642,173       32,237,444       -                      

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 67,138              195,092            (3,200)               (3,200)                 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,142,215         (2,388,241)        2,864,792         (1,482,360)          

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 988,219            377,952            724,025            247,952               

เงินมดัจ าและเงินประกนัการบริการ (45,762)             5,150,502         (45,762)             5,150,502            

เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 79,037,858       95,991,518       97,659,311       65,396,836          

รับดอกเบ้ีย 228,213            111,216            65,681              90,010                 

จ่ายภาษีเงินได้ (12,631,605)      (18,475,045)      (9,297,917)        (8,069,423)          

รับคืนภาษีเงินได้ -                    4,454,977         -                    4,454,977            

เงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 66,634,466       82,082,666       88,427,075       61,872,400          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บาท

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราว เพ่ิมข้ึน (152,708)           -                    -                    -                      

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั (เพ่ิมข้ึน)ลดลง (17,814,466)      (17,983,601)      (17,817,300)      600,000               

ขายอุปกรณ์ 816,374            160,280            50,018              160,280               

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (20,474,517)      (34,826,071)      (18,872,675)      (34,374,647)         

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,147,796)        (2,401,692)        (2,147,796)        (2,365,752)          

เงินปันผลรับ -                    -                    16,699,833       22,699,773          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (39,773,113)      (55,051,084)      (22,087,920)      (13,280,346)         

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจดัหำเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 39,842,393       45,803,258       19,099,023       22,357,317          

รับเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    9,000,000         30,000,000          

จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    (31,500,000)      (7,500,000)          

จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (20,830,802)      (25,764,710)      (20,830,802)      (25,764,710)         

ขายและเช่ากลบัคืนภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 19,690,000       -                    19,690,000       -                      

จ่ายช าระคืนหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (32,523,345)      (26,751,967)      (31,800,758)      (26,080,401)         

จ่ายเงินปันผล -                    (45,000,000)      -                    (45,000,000)         

จ่ายเงินปันผลให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (167)                  (227)                  -                    -                      

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (12,612,655)      (8,785,663)        (11,755,341)      (7,420,687)          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงิน (6,434,576)        (60,499,309)      (48,097,878)      (59,408,481)         

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 20,426,777       (33,467,727)      18,241,277       (10,816,427)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 3,483,918         36,951,645       2,459,678         13,276,105          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัปลำยปี 23,910,695       3,483,918         20,700,955       2,459,678            

รำยละเอยีดเพิม่เติมที่ไม่เป็นตัวเงิน

1) โอนเคร่ืองถ่ายเอกสารให้เช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือ 2,708,917         603,147            2,708,917         603,147               

2) ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 24,710,506       3,558,772         22,767,186       2,831,772            
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บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และส ำนกังำนจดทะเบียน
ตั้งอยู่เลขท่ี 235/1-3 ถนนรำษฎร์พฒันำ แขวงรำษฎร์พฒันำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240 และสำขำจ ำนวน 3 แห่ง 
ดงัน้ี 

สำขำท่ี 1 : เลขท่ี 40 ถนนอุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250 
สำขำท่ี 2 : เลขท่ี 222 หมู่ท่ี 2 ต ำบลคลองต ำหรุ อ ำเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 

สำขำท่ี 3 : เลขท่ี 8 ซอยรำมค ำแหง 118 แยก 42-2 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240 

บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยและให้เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ให้บริกำรซ่อมแซม
และบ ำรุงรักษำรวมทั้งจดัหำอุปกรณ์ อะไหล่ท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ให้บริกำรวำงระบบงำนสแกนเอกสำรและ
พฒันำและจ ำหน่ำยซอฟตแ์วร์กำรจดักำรงำนเอกสำรและกำรติดตำมหน้ี และรับเหมำก่อสร้ำง 

งบกำรเงินไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกโดยกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ ์2563 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบการเงิน 

งบกำรเงินจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย (“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน”) รวมถึงกำรตีควำมและ
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ์ (“สภำวิชำชีพบญัชี”) และขอ้ก ำหนดของ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว่์ำดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินจดัท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัและน ำเสนอเพื่อ
วตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนเพื่อใชใ้นประเทศไทยโดยจดัท ำเป็นภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

กำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใช้กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนหลำย
ประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย์ หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ้่ำย 
กำรประมำณและข้อสมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัต่ำง  ๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผล
ภำยใต้สภำวกำรณ์แวดล้อมนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัข้อมูลจำกแหล่งอ่ืนและน ำไปสู่กำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรก ำหนดจ ำนวน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงจำกกำรตั้งขอ้สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจ
แตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนที่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดร้ับกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ  กำรปรับประมำณกำรทำง
บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะงวดนั้น ๆ 
และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคต 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ระหว่ำงปีกลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชัดเจน กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำร
เปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินกบัผูใ้ช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

สภำวิชำชีพบญัชีประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมี
รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำร
ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจน กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูล
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินกบัผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ยกเวน้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน จ ำนวน 5 ฉบบั และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มีกำร
เปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัของมำตรฐำนดงักล่ำวสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วย มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณ
กำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำร
เก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
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กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้น ำมำใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี ดงัต่อไปน้ี  

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 

- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 103 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินของธนำคำรและสถำบันกำรเงินท่ี
คลำ้ยคลึงกนั 

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ 

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำร
ทุน 

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 106 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้นกำรลงทุน 

- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับ
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี เร่ือง สินทรัพยท่ี์ลูกหน้ีโอนให้เพ่ือช ำระหน้ี 

- แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 

- แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับธุรกิจประกนัภยัในกำรก ำหนดให้เคร่ืองมือทำงกำรเงินเป็นเคร่ืองมือทำง
กำรเงินท่ีแสดงมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ ก ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ 
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินส ำหรับสัญญำ
เช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน และกำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมี
สำระส ำคญั ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนตำมหลกักำร
เดิม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวขำ้งตน้น ำมำใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดงัต่อไปน้ี 

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญำเช่ำ 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญำเช่ำด ำเนินงำน – ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่ำ 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำขึ้นตำม
รูปแบบกฎหมำย 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 4  (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรประเมินว่ำข้อตกลง
ประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัดงักล่ำว 
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เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

งบกำรเงินรวมไดร้วมงบกำรเงินของกลุ่มบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

ร้อยละ

บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2562 2561

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ  ากดั ไทย รับเหมาก่อสร้าง งานระบบวิศวกรรม 100                100                

ประกอบอาคารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สดัส่วนการถือหุ้น

31 ธนัวาคม

รำยกำรบญัชีระหว่ำงบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสำระส ำคญัถูกตดัออกในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

งบกำรเงินรวมจดัท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเดียวกันส ำหรับรำยกำรบัญชีหรือเหตุกำรณ์ทำงบัญชีท่ีเหมือนกนัหรือท่ี
คลำ้ยคลึงกนั 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั บริษทัจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยหำก
บริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนและสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรส่ังกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้น งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมี
กำรควบคุมจนถึงวนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็น
ของบริษทั ซ่ึงแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
รวม 

กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัท่ีถูกน ำมำรวมดว้ย
มูลค่ำตำมบญัชีของบริษทัท่ีถูกน ำมำรวมเฉพำะสัดส่วนท่ีเคยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัตำมมูลค่ำท่ีแสดงอยู่ในงบกำร เงิน
รวมของบริษทัใหญ่ท่ีตอ้งจดัท ำงบกำรเงินรวมก่อนกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ณ วนัท่ีมีกำรรวมธุรกิจภำยใต้
กำรควบคุมเดียวกนั กลุ่มบริษทัตอ้งปรับปรุงรำยกำรเสมือนว่ำกำรรวมธุรกิจเกิดขึ้นตั้งแต่วนัตน้งวดในงบกำรเงินงวดก่อนท่ี
น ำมำเปรียบเทียบ 

ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัเป็นผลต่ำงระหว่ำงรำคำสุทธิตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีไดรั้บมำกบั
ตน้ทุนกำรซ้ือเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรปรับโครงสร้ำงภำยในกิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ซ่ึงกำรลงทุนดงักล่ำวเป็น
กำรรวมกิจกำรท่ีมีผูถื้อหุ้นเดิมและผูบ้ริหำรชุดเดียวกนั ส่วนเกินดงักล่ำวแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใตส่้วนของผูถื้อ
หุ้น 
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3. สรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคัญ 

เกณฑ์กำรวัดค่ำในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

นอกจำกท่ีเปิดเผยไวใ้นหัวขอ้อื่น ๆ ในสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอื่น ๆ เกณฑ์ในกำร
จดัท ำงบกำรเงินใชร้ำคำทุนเดิม 

รำยได้ 

รำยไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของรำคำขำยแบบเอกเทศของแต่ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติัตำมสัญญำ  

รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีมีหลำยองคป์ระกอบถูกปันส่วนตำมสัดส่วนโดยปันส่วนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของรำคำขำยแบบเอกเทศ ตำม
ภำระท่ีตอ้งปฏิบัติ กรณีท่ีสัญญำมีภำระท่ีต้องปฏิบัติ ณ ช่วงเวลำใดเวลำหน่ึง และตลอดช่วงเวลำหน่ึง ผลต่ำงจำกกำรรับรู้
รำยไดแ้ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติั ณ วนัเร่ิมตน้สัญญำ รับรู้เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินตำมสัญญำ และทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลำ
ของสัญญำ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือโอนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้ คือ เม่ือกลุ่มบริษทัส่งมอบสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้ 

กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รำยไดถ้ำ้ฝ่ำยบริหำรยงัมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินคำ้ท่ีขำยไปแลว้นั้น หรือมีควำมไม่แน่นอนท่ีมี
นยัส ำคญัในกำรไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกกำรขำยสินคำ้  

รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดว่ำจะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัประมำณกำรสินคำ้รับ
คืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

ส ำหรับกำรขำยท่ีให้สิทธิในกำรคืนสินคำ้ กลุ่มบริษทับนัทึกจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะตอ้งคืนให้แก่ลูกคำ้โดยพิจำรณำจำกควำม
สอดคลอ้งกบักำรส่งคืนสินคำ้ในอดีตซ่ึงมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกิดกำรกลบัรำยกำรรำยไดท่ี้รับรู้ไปแลว้
อย่ำงมีสำระส ำคญั เป็นประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับคืนสินค้ำ และบันทึกสินค้ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนจำกลูกค้ำเป็น
สินทรัพยใ์นงบแสดงฐำนะกำรเงิน สินทรัพยด์งักล่ำววดัมูลค่ำโดยอำ้งอิงกบัมูลค่ำตำมบญัชีเดิมของสินคำ้คงเหลือหกัดว้ย
ตน้ทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นในกำรรับคืนสินคำ้ รวมถึงกำรลดลงท่ีอำจเกิดขึ้นในมูลค่ำของสินคำ้ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน 

ส ำหรับกำรขำยสินคำ้ท่ีมีกำรรับประกนัท่ีเป็นกำรให้ควำมเช่ือมัน่ในสินคำ้ท่ีขำยว่ำเป็นไปตำมรำยละเอียดท่ีตกลงกนั กลุ่ม
บริษทับนัทึกกำรรับประกนัสินคำ้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 37 เร่ือง “ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นและ
สินทรัพยท่ี์อำจเกิดขึ้น” 

ส ำหรับกำรขำยสินคำ้ท่ีมีกำรรับประกนัท่ีเป็นกำรให้บริกำรแก่ลูกคำ้เพ่ิมเติมนอกเหนือจำกกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ว่ำสินคำ้
จะใช้งำนได้ตำมคุณลกัษณะท่ีตกลงกนั กลุ่มบริษทับันทึกส่วนของกำรรับประกนัประเภทกำรให้บริกำรดงักล่ำวเป็น
รำยไดต้ลอดระยะเวลำของกำรให้บริกำร 
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รำยไดค้่ำเช่ำ 

รำยไดค้่ำเช่ำรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยสัุญญำ 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 

กลุ่มกิจกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรตลอดช่วงระยะเวลำของสัญญำ โดยรับรู้รำยไดค้่ำบริกำรเป็นเส้นตรงตำมสัดส่วน
ของเวลำท่ีไดใ้ห้บริกำรแลว้ต่อระยะเวลำท่ีตอ้งให้บริกำรทั้งส้ินตำมสัญญำ  

รำยไดต้ำมสัญญำบริกำร 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรรับรู้ตลอดช่วงเวลำท่ีให้บริกำร โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำนบริกำร   

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรจะรับรู้ตลอดช่วงเวลำท่ีให้บริกำร โดยวิธีกำรในกำรวดัระดบัควำมกำ้วหน้ำของงำนท่ีท ำเสร็จใช้
วิธีกำรเปรียบเทียบตน้ทุนงำนท่ีเกิดขึ้นแลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบัตน้ทุนงำนทั้งหมดท่ีคำดว่ำจะใชใ้นกำรรับเหมำตำมสัญญำ 
(วิธีปัจจยัน ำเขำ้) เม่ือไม่สำมำรถประมำณผลของงำนบริกำรไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรจะถูกรับรู้ไดไ้ม่
เกินกว่ำตน้ทุนจำกกำรให้บริกำรท่ีเกิดขึ้น และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีตน้ทุนบริกำรทั้งส้ินจะสูงกว่ำรำยไดต้ำมสัญญำบริกำรทั้งส้ินจะรับรู้ผลขำดทุนท่ีคำดว่ำ
จะเกิดขึ้นจำกงำนบริกำรตำมสัญญำในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จทนัที และรับรู้ตน้ทุนค่ำรับประกนัคุณภำพสินคำ้และ
ค่ำปรับตำมเกณฑค์งคำ้ง 

รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “มูลค่ำงำนเสร็จยงัไม่ ไดเ้รียกเก็บ” ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทบญัชีเป็นลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช ำระโดยปรำศจำกเง่ือนไข เช่น เม่ือ
กลุ่มบริษทัให้บริกำรเสร็จส้ินและลูกคำ้รับมอบงำน 

จ ำนวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งโอนสินคำ้หรือบริกำรให้กบัลูกคำ้แสดงไวเ้ป็น 
“เงินรับล่วงหนำ้” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือปฏิบติัตำมภำระท่ีระบุไวใ้นสัญญำเสร็จส้ิน 

ส ำหรับกำรบริกำรท่ีมีกำรรับประกนัท่ีเป็นกำรให้ควำมเช่ือมัน่ในงำนบริกำรว่ำเป็นไปตำมรำยละเอียดท่ีตกลงกนั บริษทั
บันทึกกำรรับประกันผลงำนตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 37 เร่ือง “ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นและ
สินทรัพยท่ี์อำจเกิดขึ้น” 

เงินรับล่วงหนำ้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกคำ้เป็นหน้ีสินหมุนเวียน กลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดจ้ำกเงินรับล่วงหน้ำเม่ือโอนกำร
ควบคุมในสินค้ำให้ลูกค้ำ หำกเงินรับล่วงหน้ำมีองค์ประกอบเก่ียวกับกำรจดัหำเงินท่ีมีนัยส ำคญั  รำยกำรดงักล่ำวจะมี
ดอกเบ้ียจ่ำยบนัทึกกบัหน้ีสินตำมสัญญำโดยใช้วิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง กลุ่มบริษทัใช้ขอ้ผ่อนปรนในทำงปฏิบติัไม่
ปรับปรุงส่ิงตอบแทนดว้ยผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรมีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญัหำกระยะเวลำของกำร
จดัหำเงินนอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 12 เดือน 
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ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

รำยไดอ้ื่น 

รำยไดอ้ื่นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ค่ำใช้จ่ำย 

สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

รำยจ่ำยภำยใตสั้ญญำเช่ำด ำเนินงำนบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ประโยชน์ท่ีไดรั้บ
ตำมสัญญำเช่ำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเป็นส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำทั้งส้ินตำมสัญญำ ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดขึ้นจะบนัทึกในงบ
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จในรอบบญัชีท่ีมีรำยกำรดงักล่ำว 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 

ตน้ทุนกำรกูยื้มของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพให้
พร้อมใช้หรือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมท่ีมุ่ง
ประสงค ์ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอื่นถือเป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้ืม ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ี
เกิดขึ้นจำกกำรกูยื้มนั้น 

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่ำงวดตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จโดยใชวิ้ธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่ำใชจ้่ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน – โครงกำรสมทบเงินท่ีก ำหนดไว ้

กลุ่มบริษทัด ำเนินกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ำยสมทบท่ีก ำหนดกำรจ่ำยสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดยสินทรัพย์
ของกองทุนแยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั กองทุนส ำรองเล้ียงชีพดงักล่ำวไดรั้บเงินสมทบเขำ้กองทุนจำกพนักงำน
และกลุ่มบริษทั เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพและภำระหน้ีสินตำมโครงกำรสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยในงบ
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  
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ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน – โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงำนส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุกำรท ำงำนของ
พนักงำน โดยกำรประมำณจ ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตท่ีพนักงำนจะไดรั้บจำกกำรท ำงำนให้กบักลุ่มบริษทัตลอด
ระยะเวลำท ำงำนถึงปีท่ีเกษียณอำยุงำนในอนำคตตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่ำวไดถู้กคิดลดเป็น
มูลค่ำปัจจุบนั อตัรำคิดลดใชอ้ตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำลเป็นอตัรำอำ้งอิงเร่ิมตน้ กำรประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำว
ค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือผลประโยชน์พนกังำนมีกำรเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพ่ิมขึ้นซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำนให้กบักลุ่มบริษทัใน
อดีตของพนักงำนจะถูกบันทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยุงำนคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทั่ง
ผลประโยชน์ไดมี้กำรจ่ำยจริง  

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัมีกำรเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก ำไร(ขำดทุน)จำก
กำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดขึ้นทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทั้งจ ำนวน 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจำ้ง 

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้ำงเป็นหน้ีสินและค่ำใช้จ่ำย เม่ือกลุ่มบริษัทยกเลิกกำรจ้ำงพนักงำนหรือกลุ่มของ
พนกังำนก่อนวนัเกษียณตำมปกติ 

ภำษีเงินได้ 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงิน
ไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรำยกำรท่ีบนัทึกในส่วนของผู ้
ถือหุ้นให้รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภำษีท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระหรือไดรั้บช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนประจ ำปีท่ีตอ้งเสียภำษี 
โดยใช้อตัรำภำษีท่ีประกำศใช้หรือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีท่ี
เก่ียวกบัรำยกำรในปีก่อน ๆ  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีและมูลค่ำฐำนภำษีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใช้อตัรำภำษีท่ีคำดว่ำจะใช้กบัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือมีกำรกลบัรำยกำรโดยใช้อตัรำ
ภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

กำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งค ำนึงถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์
ทำงภำษีท่ีไม่แน่นอนและอำจท ำให้จ ำนวนภำษีท่ีตอ้งจ่ำยเพ่ิมขึ้นและมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่ำไดบ้นัทึกภำษีเงิน
ไดค้ำ้งจ่ำยเพียงพอส ำหรับภำษีเงินไดท่ี้จะจ่ำยในอนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจยั รวมถึง กำรตีควำม
ทำงกฎหมำยภำษีและจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐำนกำรประมำณกำรและขอ้สมมติฐำน และอำจจะ
เก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ขอ้มูลใหม่อำจจะท ำให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนกำรตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบั
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ควำมเพียงพอของภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยท่ีมีอยู่  กำรเปล่ียนแปลงในภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดใ้นงวดท่ี
เกิดกำรเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถหกักลบเม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ีจะ
น ำสินทรัพยภ์ำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหน้ีสินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้น้ีประเมินโดย
หน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั ส ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกนันั้นกิจกำร
มีควำมตั้งใจจะจ่ำยช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ำย
ช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกนั  

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำก ำไรเพื่อเสียภำษีในอนำคตจะมีจ ำนวน
เพียงพอกบักำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักล่ำว สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝำกธนำคำรกระแสรำยวนัและออมทรัพย ์เงินฝำกธนำคำรท่ีมี
ก ำหนดระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนและเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภำพคล่องสูง โดยไม่รวมเงินฝำกธนำคำรติดภำระหลกัประกนั 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้

กำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต กำรวิเครำะห์อำยุของหน้ีท่ีคงค้ำงและภำวะ
เศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ อยำ่งไรก็ตำม กำรใชป้ระมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีแตกต่ำงกนัอำจมีผลต่อจ ำนวนค่ำ
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ดงันั้น กำรปรับปรุงค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญอำจมีขึ้นในอนำคต 

ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินแสดงตำมมูลค่ำสิทธิท่ีจะไดรั้บ โดยแสดงจ ำนวนหน้ีตำมสัญญำหักดว้ยดอกผลท่ียงัไม่ถือเป็น
รำยได้ รำยได้ค่ำบริกำรท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้ และค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มบริษทัตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผล
ขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้ นจำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได้ทั้ งจ ำนวนของสัญญำท่ียงัค้ำงช ำระ โดยพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์เก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยลูุกหน้ี กลุ่มบริษทัตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตำมอตัรำ ดงัต่อไปน้ี 
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ร้อยละ

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1

เกินก าหนดช าระ

1 เดือน 1

2 - 3 เดือน 2

4 - 6 เดือน 20

7 - 12 เดือน 50

มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 100

 

สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือแสดงในรำคำทุนตำมวิธีเขำ้ก่อน – ออกก่อน หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ  

เคร่ืองถ่ำยเอกสำรให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนถูกโอนเป็นสินคำ้คงเหลือ เม่ือวนัท่ีหยุดกำรให้เช่ำและถือไวเ้พื่อขำย โดย
แสดงในรำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ีสินทรัพยด์งักล่ำวหยดุกำรให้เช่ำหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 

ตน้ทุนของสินค้ำ ประกอบด้วย ต้นทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในกำรดดัแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้ำอยู่ในสถำนท่ีและสภำพ
ปัจจุบนั 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยท่ีจ ำเป็นในกำรขำย 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงส ำหรับสินคำ้ท่ีเส่ือมคุณภำพ เสียหำย ลำ้สมยัและคำ้งนำน 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน 

สิทธิกำรเช่ำ ไดแ้ก่ สิทธิกำรเช่ำท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งส ำนกังำน แสดงในรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ย
ค่ำสะสม (ถำ้มี)  

ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยสัุญญำเช่ำ 30 ปี 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 

ท่ีดิน แสดงในรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงดว้ยรำคำทุนหักดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 
(ถำ้มี) 
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รำคำทุนรวมถึงตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไดม้ำของสินทรัพย ์ตน้ทุนของกำรก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์กิจกำรก่อสร้ำงเอง ซ่ึง
รวมตน้ทุนของวสัดุ แรงงำนทำงตรง และตน้ทุนทำงตรงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ใน
สถำนท่ีและสภำพท่ีพร้อมจะใช้งำนได้ตำมควำมประสงค์ ต้นทุนในกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของ
สินทรัพย ์และตน้ทุนกำรกูย้ืม ส ำหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สำมำรถท ำงำนไดโ้ดยปรำศจำกลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์นั้นให้ถือว่ำลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่ำวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  

ส่วนประกอบของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์แต่ละรำยกำรท่ีมีรูปแบบและอำยุกำรให้ประโยชน์ท่ีต่ำงกนั ตอ้งบนัทึกแต่
ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส ำคญัแยกต่ำงหำกจำกกนั  

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ คือ ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยกบั
มูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรือขำดทุน  

สินทรัพยท่ี์เช่ำ 

กำรเช่ำซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จำกกำรครอบครองสินทรัพยท่ี์เช่ำนั้น ๆ จดัประเภทเป็น
สัญญำเช่ำกำรเงิน ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีไดม้ำโดยท ำสัญญำเช่ำกำรเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือมูลค่ำ
ปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำหักดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำสะสม ค่ำเช่ำท่ีช ำระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินและส่วนท่ีจะหกัจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ เพื่อ
ท ำให้อตัรำดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยูใ่นแต่ละงวดมีอตัรำคงท่ี ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกโดยตรงในก ำไร
หรือขำดทุน 

กำรจดัประเภทไปยงัอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชง้ำนจำกอสังหำริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ชง้ำนเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน อสังหำริมทรัพยน์ั้นจะ
ถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยมูลค่ำตำมบญัชี 

ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในภำยหลงั 

ตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถำ้มี
ควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น และสำมำรถวดัมูลค่ำ
ตน้ทุนของรำยกำรนั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัออกจำกบญัชีดว้ยมูลค่ำตำมบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้น
ในกำรซ่อมบ ำรุงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

ค่ำเส่ือมรำคำ 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกจ ำนวนท่ีคิดค่ำเส่ือมรำคำของรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ย รำคำทุนของสินทรัพยห์ัก
ดว้ยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย ์ 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรือขำดทุน ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 



 
 

 22 

 ปี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 
อำคำร 20 
อำคำรเช่ำ 30  
ส่วนปรับปรุงอำคำร 5 
เคร่ืองถ่ำยเอกสำรให้เช่ำ 5 และ 10 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส ำนกังำน 3 และ 5 
ยำนพำหนะ 5 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยท่ี์เช่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในแต่ละงวดบญัชี  วิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำจะเป็นวิธีกำรเดียวกนักบักำรคิดค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่ำงกำรติดตั้ง 

วิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ อำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่ำคงเหลือ ไดรั้บกำรทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี และ
ปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

กลุ่มบริษทัทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยอ์ย่ำงน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบัญชี และหำกมูลค่ำ
คงเหลือและอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์ตกต่ำงไปจำกท่ีไดป้ระมำณไว ้ให้ถือว่ำกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นกำร
เปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชี 

เคร่ืองถ่ำยเอกสำรเพื่อให้เช่ำมีวตัถุประสงค์แรกเพื่อให้เช่ำและขำยในภำยหลงั  ดงันั้น เม่ือเร่ิมแรกเคร่ืองถ่ำยจะน ำออกไป
ให้บริกำรเช่ำด ำเนินงำนเป็นหลกัโดยบนัทึกไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใตบ้ญัชี “อุปกรณ์” และคิดค่ำเส่ือมรำคำตำมอำยุ
กำรให้ประโยชน์โดยประมำณขำ้งตน้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จภำยใตบ้ญัชี “ตน้ทุนกำรให้บริกำร” จนกระทัง่เม่ือบริษทั
เปล่ียนวตัถุประสงคจ์ำกเดิมเป็นกำรขำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำรเพื่อให้เช่ำดงักล่ำว บริษทัจะหยดุคิดค่ำเส่ือมรำคำและโอนบญัชีไป
เป็นสินค้ำคงเหลือ ด้วยมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี (รำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)) ณ วนัท่ีมี
วตัถุประสงคท่ี์จะขำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำรดงักล่ำว ทั้งน้ี เม่ือมีกำรขำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำรดงักล่ำวให้รับรู้ตน้ทุนขำยดว้ยมูลค่ำ
สุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ีขำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จในงวดบญัชีท่ีเกิดรำยกำรขำยนั้น 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมำและมีอำยุกำรให้ประโยชน์ทรำบไดแ้น่นอนแสดงดว้ยรำคำทุนหักดว้ยค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 

รำยจ่ำยภำยหลงักำรรับรู้รำยกำร 

รำยจ่ำยภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตโดยรวมเป็นสินทรัพยท่ี์
สำมำรถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น รำยจ่ำยอ่ืนรวมถึงค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึ้นภำยในรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือ
เกิดขึ้น 
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ค่ำตดัจ ำหน่ำย 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยห์รือมูลค่ำอ่ืนท่ีใชแ้ทนรำคำทุนหกัดว้ยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย ์

ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนำคตจำกสินทรัพยน์ั้นตำมระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวมค่ำควำม
นิยม โดยเร่ิมตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ 

ระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยประมำณแสดงไดด้งัน้ี 

 ปี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3, 5 และ 10 

กลุ่มบริษทัไม่ไดค้ิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่ำงกำรพฒันำ 

วิธีกำรตดัจ ำหน่ำย ระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่ำคงเหลือไดรั้บกำรทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุง
ตำมควำมเหมำะสม 

กำรด้อยค่ำ 

มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัได้รับกำรทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนว่ำมีข้อบ่งช้ีเร่ืองกำรด้อยค่ำ
หรือไม่ ในกรณีท่ีมีข้อบ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพยท่ี์คำดว่ำจะไดรั้บคืน ส ำหรับมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมให้ประโยชน์จะถูกประมำณทุกปีในช่วงเวลำ
เดียวกนั 

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำรับรู้เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืน ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่เม่ือมีกำรกลบัรำยกำรกำรประเมินมูลค่ำของสินทรัพย์
เพ่ิมขึ้นของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนักบัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีกำรดอ้ยค่ำในเวลำต่อมำ ในกรณีน้ีรับรู้ในส่วนของผู ้
ถือหุ้น 

เม่ือมีกำรลดลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเผื่อขำยซ่ึงไดบ้ันทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น  และมีควำมชัดเจนว่ำ
สินทรัพยด์งักล่ำวมีกำรดอ้ยค่ำ ผลขำดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ถึงแมว่้ำจะยงัไม่มี
กำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว ผลขำดทุนท่ีบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนเป็นผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมใน
ปัจจุบนัของสินทรัพยก์บัรำคำทุนท่ีซ้ือหักดว้ยผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น ๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ใน
ก ำไรหรือขำดทุน 

กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน 

มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพยห์รือมูลค่ำ
ยติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในกำรขำยแลว้แต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ กำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพยป์ระมำณจำก
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กระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนำคตคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนค ำนึงถึงภำษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่ำท่ี
อำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์

กำรกลบัรำยกำรดอ้ยค่ำ 

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกกลบัรำยกำรเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนเพ่ิมขึ้นในภำยหลงั และ
กำรเพ่ิมขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีเคยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินอื่น  ๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบ
ระยะเวลำรำยงำนว่ำมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ ซ่ึงหำกมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำ
จะไดรั้บคืน ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำรเพียงเท่ำท่ีมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี
ภำยหลงัหกัดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสมหรือค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม เสมือนหน่ึงไม่เคยมีกำรบนัทึกผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 

เงินตรำต่ำงประเทศ 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
กำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

สัญญำเช่ำกำรเงิน 

กลุ่มบริษทับนัทึกสัญญำเช่ำกำรเงินเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยจ ำนวนเท่ำกบัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำ ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่จ ำนวนใด
จะต ่ำกว่ำ ค่ำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินและส่วนท่ีไปลดเงินตน้ ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินจะปัน
ส่วนไปสู่งวดต่ำง ๆ ตลอดอำยสัุญญำเช่ำ เพ่ือให้อตัรำดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยูใ่นแต่ละงวดมีอตัรำคงท่ี 

เงินปันผลจ่ำย 

เงินปันผลจ่ำยและเงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำลในรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และคณะกรรมกำรบริษทัอนุมติักำร
จ่ำยเงินปันผล 

ประมำณกำรหนีสิ้น 

ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระหน้ีสินเกิดขึ้นจำกขอ้พิพำททำงกฎหมำยหรือ
ภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ำยไป
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เพ่ือช ำระภำระหน้ีสินดงักล่ำว โดยจ ำนวนภำระหน้ีสินดงักล่ำวสำมำรถประมำณจ ำนวนเงินไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ ถำ้ผลกระทบ
ดงักล่ำวมีจ ำนวนท่ีเป็นสำระส ำคญั ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิด
ลดในตลำดปัจจุบนัก่อนค ำนึงภำษีเงินได ้เพื่อให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำม
เส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

ประมำณกำรตน้ทุนบริกำร 

กลุ่มบริษทัประมำณกำรตน้ทุนบริกำรของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของแบบก่อสร้ำงและน ำมำค ำนวณจ ำนวนและมูลค่ำ
วสัดุก่อสร้ำงท่ีตอ้งใชใ้นโครงกำรดงักล่ำว รวมถึงค่ำแรง ค่ำโสหุ้ย ท่ีตอ้งใชใ้นกำรให้บริกำรก่อสร้ำงจนเสร็จ ประกอบกบักำร
พิจำรณำถึงแนวโนม้ของกำรเปล่ียนแปลงรำคำวสัดุก่อสร้ำง ค่ำแรง และค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ กลุ่มบริษทัจะท ำกำรทบทวนประมำณ
กำรตน้ทุนอยำ่งสม ่ำเสมอ และทุกครำวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 

ส ำรองเผื่อผลขำดทุนส ำหรับโครงกำร 

ฝ่ำยบริหำรใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกแต่ละโครงกำรจำกประมำณกำรตน้ทุนท่ีคำดว่ำ
จะเกิดขึ้น โดยพิจำรณำจำกควำมคืบหน้ำของกำรให้บริกำร ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริง ประกอบกบักำรเปล่ียนแปลงของรำคำวสัดุ
อุปกรณ์ ค่ำแรงงำน และสภำวกำรณ์ปัจจุบนั 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของ
หุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ในระหว่ำงปี 

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำร
ดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือ
ขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด  

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำม
ระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื่นท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกลุ่มบริษทัประมำณขึ้น  



 
 

 26 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 

4. รำยกำรบัญชีกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 

กลุ่มบริษทัมีรำยกำรบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือหุ้น
และ/หรือมีกรรมกำรร่วมกนั รำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินใช้
รำคำตำมปกติธุรกิจโดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ไป หรือในรำคำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ 

รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

บาท

2562 2561 2562 2561
รายได้จากการขายและบริการ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                     -                        225,479              179,173                  
บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั 265,244              86,164                   265,244              86,164                    
บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลย ีจ  ากดั 214,674              207,435                 214,674              207,435                  

เงนิปันผลรับ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                     -                        25,699,743        22,699,773             
รายได้อ่ืน

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                     -                        3,098,062          2,734,184               
ค่าเช่าและบริการ

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 776,505              769,822                 776,505              769,822                  
ผูถื้อหุน้ 1,253,298          421,021                 1,253,298          421,021                  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                     -                        626,074              -                          
บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั 274,694              325,773                 274,694              325,773                  

ดอกเบีย้จ่าย

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                     -                        1,400,289          804,200                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

บาท

2562 2561 2562 2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,829,600            6,153,632            5,317,200            5,504,000            
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 256,727               71,921                 227,065               69,097                 
รวม 8,086,327            6,225,553            5,544,265            5,573,097            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรน้ีเป็นประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของกลุ่มบริษทัตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน
จ ำกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยให้กบักรรมกำรซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวนเงิน 0.04 ลำ้นบำท (ปี 2561: 0.16 ลำ้น
บำท) ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 
มีดงัน้ี 

2562 2561 2562 2561
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น
ลูกหนีก้ารค้า
บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                      -                      302,126              279,394              
บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั 75,172                6,238                  75,172                6,238                  
บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลย ีจ  ากดั 18,371                15,143                18,371                15,143                
เงนิปันผลค้างรับ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                      -                      8,999,910           -                      

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 6,834,360           7,097,220           6,834,360           7,097,220           

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 62,769                64,750                62,769                64,750                
บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั 85,739                145,221              85,739                145,221              
ผูถื้อหุน้ 124,697              60,789                124,697              60,789                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
บาท
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เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

เงินกูยื้มระยะส้ันและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

ร้อยละ บาท

บริษทัย่อย 2562 2561 2562 2561

เงินตน้

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั 6.675-6.870 6.675           -                          22,500,000             

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                          804,200                  
รวม -                          23,304,200             

งบการเงินเฉพาะกิจการอตัราดอกเบ้ีย

 
กำรเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูยื้มระยะส้ันจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

บาท

2562 2561
ยอดยกมา 22,500,000          -                       
เพ่ิมข้ึน 9,000,000            30,000,000          
ลดลง (31,500,000)         (7,500,000)           
ยอดคงเหลือ -                       22,500,000          

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทัมีเงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยกำรท ำสัญญำเงินกูย้ืม ก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเม่ือทวงถำม และไม่มีหลกัประกนั 
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สัญญำท่ีส ำคัญระหว่ำงกัน 

บริษทัท ำสัญญำเช่ำท่ีดินและอำคำรส ำนกังำนกบับริษทั อำร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั ค่ำเช่ำรวมตำมสัญญำ จ ำนวนเงิน 60 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 14) 

บาท

คู่สญัญา ประเภทสญัญา
ก าหนด
ระยะเวลา เร่ิมตน้ ส้ินสุด

ค่าเช่าและ
บริการต่อเดือน

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั ให้เช่าพ้ืนท่ีและบริการอาคารส านกังาน 3 ปี 4 มกราคม2559 3 มกราคม 2562                86,000 

3 ปี 4 มกราคม2562 3 มกราคม 2565                94,600 

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั ให้บริการบุคคลากรร่วมกนั 1 ปี 1 มกราคม2561 31 มีนาคม 2561             124,013 

1 เมษายน 2561 31 ธนัวาคม 2561             127,852 

1 ปี 1 มกราคม2562 31 ธนัวาคม 2562             156,210 

รับบริการบุคคลากรร่วมกนั 1 ปี 1 มกราคม2562 29 กุมภาพนัธ์ 2562                69,186 

1 มีนาคม 2562 31 ตุลาคม 2562                55,550 

นายธีระชยั  รัตนกมลพร เช่าพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งสาขา 3 ปี 1 มกราคม 2561 31 กรกฎาคม 2561                10,000 

1 สิงหาคม 2561 31 มกราคม 2562                40,000 

เช่าและบริการพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งสาขา 3 ปี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 31 มีนาคม 2562                40,000 

1 เมษายน 2562 31 มกราคม 2565                86,250  
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กำรค ำ้ประกันหนีสิ้นระหว่ำงกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกำรค ้ำประกนัหน้ีสินระหว่ำงกนั ดงัน้ี 

1) บริษทัจดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหน้ำบำงส่วนเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำก
สถำบนักำรเงินของบริษทัยอ่ยบำงส่วน (ดูหมำยเหตุ 18) 

2) บริษทั อำร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั จดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหน้ำ 
เป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของกลุ่มบริษทั (ดูหมำยเหตุ 18) 

3) ผูถื้อหุ้น และบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันจดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แล้วและหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหน้ำเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของบริษทับำงส่วน (ดูหมำยเหตุ 18) 

4) บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นบริษทั กรรมกำรบริษทั และกรรมกำรบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัร่วมค ้ำประกนั
วงเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 18 และ 22) 

5) ผูถื้อหุ้นบริษทัจ ำน ำเงินฝำกธนำคำรเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัยอ่ยบำงส่วน (ดูหมำยเหตุ 18) 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

ประเทศ/

ช่ือบริษทั/บุคคล สัญชาติ ความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทางตรง
บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลย ีจ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั
นายธีระชยั  รัตนกมลพร ไทย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทั
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หลักเกณฑ์กำรคิดรำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน 

นโยบายการก าหนดราคา

รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาทุนบวกส่วนเพ่ิมร้อยละ 8-14

รายไดจ้ากการบริการ ราคาตลาด

รายไดค้่าเช่าและบริการ ราคาตลาด

รายไดค้่าบริหารจดัการ ราคาทุน

ค่าเช่าและบริการ ราคาตลาด

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาทุน/ ราคาทุนบวกส่วนเพ่ิม

ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์
 

 

5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

บาท

2562 2561 2562 2561

เงินสด 67,599                  28,646                -                       8,419                   

เงินฝากธนาคาร 23,843,096           3,455,272          20,700,955          2,451,259            

รวม             23,910,695            3,483,918            20,700,955              2,459,678 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

บาท

2562 2561 2562 2561

ลูกหน้ีการคา้
ลูกหน้ีการคา้ 109,426,990         68,803,927        53,290,873          48,669,144          
รายไดค้า้งรับ 18,442,158           22,132,800        18,442,158          22,132,800          
รวม 127,869,148         90,936,727        71,733,031          70,801,944          

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (3,918,792) (2,677,566) (3,918,792) (2,677,566)
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ           123,950,356          88,259,161            67,814,239            68,124,378 

ลูกหน้ีอ่ืน

เงินทดรองจ่าย 1,078,584             403,459              979,084               333,459               
อ่ืนๆ 470,582                54,783                9,272,197            260,169               
รวม               1,549,166               458,242            10,251,281 593,628               

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ           125,499,522          88,717,403            78,065,520            68,718,006 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  

ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561  ดงัน้ี 

บาท

2562 2561 2562 2561
ยอดยกมา 2,677,566 2,015,429 2,677,566 2,015,429 
บวก หน้ีสงสยัจะสูญ 1,241,226 662,137 1,241,226 662,137 
ยอดคงเหลือ 3,918,792 2,677,566 3,918,792 2,677,566 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับ  แยกตำมจ ำนวนเดือนท่ีคำ้งช ำระได้
ดงัน้ี 

2562 2561 2562 2561

ลูกหนีก้ารค้า

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 90,760,288           49,093,122           34,624,170           29,008,053           

เกินก าหนดช าระ

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 15,117,769           14,667,639           15,117,770           14,617,924           

มากกวา่ 3 ถึง 6 เดือน 414,431                2,095,205             414,431                2,095,205             

มากกวา่ 6 ถึง 12 เดือน 764,397                696,217                764,397                696,218                

มากกวา่ 12 เดือน 2,370,105             2,251,744             2,370,105             2,251,744             

รวม 109,426,990         68,803,927           53,290,873           48,669,144           

รายได้ค้างรับ

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 16,400,270           16,830,908           16,400,270           16,830,908           

มากกวา่ 3 ถึง 6 เดือน 308,671                4,700,812             308,671                4,700,812             

มากกวา่ 6 ถึง 12 เดือน 8,907                    14,895                  8,907                    14,895                  

มากกวา่ 12 เดือน 1,724,310             586,185                1,724,310             586,185                

รวม 18,442,158           22,132,800           18,442,158           22,132,800           

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ภำระค ำ้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 กลุ่มบริษทัมีภำระค ้ำประกนั ดงัน้ี 

บริษทัท ำสัญญำโอนสิทธิเรียกร้องของลูกคำ้บำงรำยเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 18 และ 22) 
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7. สัญญำงำนโครงกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ขอ้มูลโครงกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำนวิศวกรรม 
แสดงดงัต่อไปน้ี 

บาท

2562 2561 2562 2561

มูลค่างานตามสญัญา 1,090,848,673 751,856,291 383,429,748 27,728,972

ตน้ทุนเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบนั 353,479,001 249,334,459 103,168,651 18,298,715

ประมาณการก าไรรับรู้จนถึงปัจจุบนั  138,295,610 139,129,541 50,530,518 8,029,070

ตน้ทุนและประมาณการก าไรรับรู้จนถึงปัจจุบนั 491,774,611 388,464,000 153,699,169 26,327,785
หัก เงินงวดเรียกเก็บจากลูกคา้จนถึงปัจจุบนั (457,966,414) (387,972,336) (154,403,675) (21,128,972)

มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 69,841,903 21,133,837 31,532,938 5,198,813
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (3,322,700) (2,361,742) (3,322,700) (2,361,742)
มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ - สุทธิ 66,519,203 18,772,095 28,210,238 2,837,071

เงินรับล่วงหนา้ 36,033,706 20,642,173 32,237,444 -  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ดงัน้ี 

บาท

2562 2561 2562 2561
ยอดยกมา 2,361,742 1,593,224 2,361,742 1,593,224 
บวก หน้ีสงสยัจะสูญ 960,958 768,518 960,958 768,518 
ยอดคงเหลือ 3,322,700 2,361,742 3,322,700 2,361,742 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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8. ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

บาท

เกิน 1 ปี เกิน 1 ปี
ไม่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี รวม

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 2,012,530 -     2,012,530 2,699,060 343,000 3,042,060 
หัก ดอกผลรอรับรู้เป็นรายได้ (128,360) -     (128,360) (157,044) (2,605) (159,649)
หัก รายไดค้่าบริการรอรับรู้เป็นรายได้ (216,000) -     (216,000) (504,000) (108,000) (612,000)
สุทธิ 1,668,170 -     1,668,170 2,038,016 232,395 2,270,411 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (1,260,236) -     (1,260,236) (1,227,903) (131,810) (1,359,713)
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 407,934 -     407,934 810,113 100,585 910,698 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 2561

จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระตามสญัญา จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระตามสญัญา

 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ดงัน้ี 

บาท

2562 2561
ยอดยกมา 1,359,713 1,489,312 
หัก กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ (99,477) (129,599)
ยอดคงเหลือ 1,260,236 1,359,713 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แยกตำมอำยลูุกหน้ีท่ีคำ้งช ำระดงัน้ี 
 

บาท

ร้อยละ ร้อยละ
อตัราค่าเผ่ือ ค่าเผ่ือหน้ี อตัราค่าเผ่ือ ค่าเผ่ือหน้ี

มูลค่าลูกหน้ี หน้ีสงสยัจะสูญ สงสยัจะสูญ สุทธิ มูลค่าลูกหน้ี หน้ีสงสยัจะสูญ สงสยัจะสูญ สุทธิ
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -     1 -     -     88,305 1 883 87,422 
เกินก าหนดช าระ
1 เดือน -     1 -     -     9,630 1 97 9,533 
2 -3  เดือน -     2 -     -     13,135 2 263 12,872 
4 - 6 เดือน 509,918 20 101,984 407,934 1,001,089 20 200,218 800,871 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 1,158,252 100 1,158,252 -     1,158,252 100 1,158,252 -     
รวม 1,668,170 1,260,236 407,934 2,270,411 1,359,713 910,698 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 2561

 

วิธีกำรค ำนวณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของบริษทัส ำหรับลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระค่ำงวดเกินกว่ำ 3 งวดขึ้นไปแตกต่ำงจำกวิธีปฏิบติัทำงบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี เร่ือง กำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญส ำหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่ออุปโภคและบริโภค (Consumer Finance) วิธีปฏิบติัดงักล่ำวก ำหนดให้บริษทัตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจ ำนวนส ำหรับลูกหน้ีคำ้งช ำระเกินกว่ำ 3 งวด ขึ้นไป
โดยไม่น ำหลกัประกนัมำหักจำกยอดหน้ีคงเหลือ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำแลว้มีนโยบำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจำกสถำนะ ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของลูกหน้ี 
ประสบกำรณ์และขอ้มูลควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีตโดยไม่หกัหลกัประกนั  

หำกบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมแนวทำงของสภำวิชำชีพบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัตอ้งบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น จ ำนวนเงิน 0.41 ลำ้นบำท (ปี 2561 : 0.80 ลำ้นบำท) 

บริษทัหยดุรับรู้รำยไดส้ ำหรับลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระค่ำงวดเกินกว่ำ 3 งวด  
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9. สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

บาท

2562 2561 2562 2561
อุปกรณ์ส านักงาน
เคร่ืองถ่ายเอกสาร
สินคา้ใหม่               5,198,589               8,563,334               5,198,589               8,563,334 
สินคา้มือสอง               3,725,286               5,060,416               3,725,286               5,060,416 

เคร่ืองพิมพแ์ละอุปกรณ์                  833,120                  678,525                  833,120                  678,526 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง             16,098,646             20,453,032             16,098,646             19,675,755 
สินคา้ระหวา่งทาง               3,182,880               1,499,658               3,182,880               1,499,658 
รวม 29,038,521           36,254,965           29,038,521           35,477,689           

ระบบจัดการเอกสาร
โปรแกรมส าเร็จรูป             78,259,321               3,572,841             78,259,321               3,572,841 

ระบบจัดการหน้าร้าน (POS)
อุปกรณ์ และอะไหล่               5,442,645               4,650,331               5,442,645               4,650,331 

รวมทั้งหมด           112,740,487             44,478,137           112,740,487             43,700,861 
หัก ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ (6,357,070) (7,540,340) (6,357,070) (7,540,340)

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 106,383,417 36,937,797 106,383,417 36,160,521 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้มีรำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561  ดงัน้ี 

บาท

2562 2561
ยอดยกมา 7,540,340 8,570,230 
บวก รับโอนจากอุปกรณ์ 385,555 104,466 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 1,407,306 1,252,321 
หัก กลบัรายการค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ (2,976,131) (2,386,677)
ยอดคงเหลือ 6,357,070 7,540,340 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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10. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

บาท

2562 2561 2562 2561

เงินประกนัตามสญัญา -                        1,189,500          -                       -                       

เงินมดัจ า 16,368,168           1,887,055          5,568,971            144,292               

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 6,314,428             4,833,609          5,488,741            3,917,137            

ภาษีมูลค่าเพ่ิมยงัไม่ถึงก าหนด 932,116                461,120              132,519               170,626               

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเครดิต 642,700                773,551              -                       -                       

รวม             24,257,412            9,144,835            11,190,231 4,232,055            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

11. เงินฝำกธนำคำรติดภำระหลักประกัน 

กลุ่มบริษทัมีเงินฝำกธนำคำรติดภำระหลกัประกนั จ ำนวนเงิน 36.40 ลำ้นบำท (ปี 2561 : 18.58 ลำ้นบำท) ในงบกำรเงินรวม 
และจ ำนวนเงิน 17.82 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ซ่ึงใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำย
เหตุ 18) 
 

12. ลูกหนีเ้งินประกนัผลงำน 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนเกิดจำกกำรถูกลูกคำ้หักเงินประกนัผลงำนไวใ้นอตัรำร้อยละ 10 ของมูลค่ำงำนบริกำรท่ีบริษทัเรียก
เก็บส ำหรับโครงกำรซ่ึงอยู่ระหว่ำงกำรติดตั้ง ทั้งน้ี บริษทัจะไดรั้บเงินประกนัผลงำนคืนเม่ืองำนแลว้เสร็จตำมระยะเวลำและ
เป็นไปตำมขอ้ตกลงท่ีก ำหนดในสัญญำ 
 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

ร้อยละ บาท

บริษทัยอ่ย 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั 100 100       20,000,000   20,000,000   19,999,800   19,999,800   25,699,743   22,699,773   

ทุนช าระแลว้ ราคาทุนสดัส่วนการถือหุน้ เงินปันผลรับ
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14. ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

บาท

2562 2561
ราคาทุน 7,885,800 7,885,800 
หัก ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,051,440) (788,580)
มลูค่าสุทธิตามบญัชี 6,834,360 7,097,220 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษทัท ำสัญญำเช่ำท่ีดินและอำคำรส ำนกังำนกบับริษทั อำร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั ก ำหนดระยะเวลำ 30 ปี ตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2588 บริษทัจ่ำยช ำระค่ำเช่ำล่วงหนำ้ จ ำนวนเงิน 60 ลำ้นบำท และจดทะเบียนสิทธิ
กำรเช่ำกบักรมท่ีดิน (ดูหมำยเหตุ 4) 

บริษทัแยกองคป์ระกอบสัญญำเช่ำท่ีดินและอำคำรตำมสัดส่วนมูลค่ำยติุธรรม ตำมรำคำประเมินของผูป้ระเมินอิสระ เม่ือวนัท่ี 
22 กนัยำยน 2559 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

บาท

ประเภทสญัญา ราคาทุน ค่าใชจ่้าย รวม
สิทธิการเช่าท่ีดิน สญัญาเช่าด าเนินงาน 7,800,000 85,800 7,885,800 
อาคาร สญัญาเช่าการเงิน 52,200,000 574,200 52,774,200 
รวม 60,000,000 660,000 60,660,000 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

ล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 

กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวถูกจัดล ำดบัชั้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม อยู่ในระดบั 2 จำกเกณฑ์ข้อมูลท่ีน ำมำใช้เทคนิคกำร
ประเมินมูลค่ำยติุธรรม 

ภำระหลักประกัน 

บริษทัท ำสัญญำมอบสิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำร เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 18) 
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15. ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

ท่ีดินและ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองมือและ สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร ให้เช่า อุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 28,737,000         112,805,568       323,024,180       14,521,244         31,905,232         -                      510,993,224       
ซ้ือ / โอนเขา้ -                      1,198,500           31,065,231         1,944,415           2,119,000           1,959,611           38,286,757         
จ าหน่าย / โอนออก -                      -                      (7,826,549)         (518,711)             (1,437,971)         -                      (9,783,231)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 28,737,000         114,004,068       346,262,862       15,946,948         32,586,261         1,959,611           539,496,750       
ซ้ือ / โอนเขา้ -                      66,807                30,748,342         4,304,639           11,269,000         -                      46,388,788         
จ าหน่าย / โอนออก -                      -                      (30,316,148)       (55,520)               (2,468,000)         (1,959,611)         (34,799,279)       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 28,737,000         114,070,875       346,695,056       20,196,067         41,387,261         -                      551,086,259       
ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 59,802                 29,953,840         173,773,345       9,762,314           23,549,658         -                      237,098,959       
ค่าเส่ือมราคา 30,700                 4,782,239           44,507,007         2,386,467           1,902,888           -                      53,609,301         
จ าหน่าย / โอนออก -                      -                      (6,296,771)         (512,388)             (1,437,966)         -                      (8,247,125)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 90,502                 34,736,079         211,983,581       11,636,393         24,014,580         -                      282,461,135       

ค่าเส่ือมราคา 30,700                 4,943,832           40,164,629         2,343,916           2,295,127           -                      49,778,204         
จ าหน่าย / โอนออก -                      -                      (27,221,676)       (19,781)               (2,467,998)         -                      (29,709,455)       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 121,202               39,679,911         224,926,534       13,960,528         23,841,709         -                      302,529,884       

ค่าเผ่ือการด้อยค่า

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 -                      -                      2,039,735           -                      -                      -                      2,039,735           
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                      -                      570,686              -                      -                      -                      570,686              
จ าหน่าย / โอนออก -                      -                      (104,466)             -                      -                      -                      (104,466)             

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -                      -                      2,505,955           -                      -                      -                      2,505,955           

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                      -                      1,176,060           -                      -                      -                      1,176,060           
จ าหน่าย / โอนออก -                      -                      (385,555)             -                      -                      -                      (385,555)             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                      -                      3,296,460           -                      -                      -                      3,296,460           

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 28,646,498         79,267,989         131,773,326       4,310,555           8,571,681           1,959,611           254,529,660       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 28,615,798         74,390,964         118,472,062       6,235,539           17,545,552         -                      245,259,915       

บาท
งบการเงินรวม
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ท่ีดินและ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองมือและ สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร ให้เช่า อุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 28,737,000       112,805,568        323,024,182      11,083,624       19,415,754       -                    495,066,128      
ซ้ือ / โอนเขา้ -                    1,198,500             31,065,231        1,710,916         1,149,000         1,959,611         37,083,258        
จ าหน่าย / โอนออก -                    -                       (7,826,551)         (518,711)           (1,437,971)        -                    (9,783,233)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 28,737,000       114,004,068        346,262,862      12,275,829       19,126,783       1,959,611         522,366,153      
ซ้ือ / โอนเขา้ -                    66,807                  30,748,342        4,189,477         7,839,000         -                    42,843,626        
จ าหน่าย / โอนออก -                    -                       (30,316,147)       (36,000)             (52,000)             (1,959,611)        (32,363,758)       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 28,737,000       114,070,875        346,695,057      16,429,306       26,913,783       -                    532,846,021      
ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 59,802               29,953,840           173,773,345      7,105,612         14,194,119       -                    225,086,718      
ค่าเส่ือมราคา 30,700               4,782,239             44,507,007        1,883,759         1,192,540         -                    52,396,245        
จ าหน่าย / โอนออก -                    -                       (6,296,771)         (512,388)           (1,437,966)        -                    (8,247,125)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 90,502               34,736,079           211,983,581      8,476,983         13,948,693       -                    269,235,838      

ค่าเส่ือมราคา 30,700               4,943,832             40,164,629        2,130,730         1,514,596         -                    48,784,487        
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -                    -                       (27,221,676)       (2,071)               (51,999)             -                    (27,275,746)       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 121,202             39,679,911           224,926,534      10,605,642       15,411,290       -                    290,744,579      

ค่าเผ่ือการด้อยค่า

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 -                    -                       2,039,735          -                    -                    -                    2,039,735          
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                    -                       570,686              -                    -                    -                    570,686              
จ าหน่าย / โอนออก -                    -                       (104,466)            -                    -                    -                    (104,466)            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -                    -                       2,505,955          -                    -                    -                    2,505,955          

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                    -                       1,176,060          -                    -                    -                    1,176,060          
จ าหน่าย / โอนออก -                    -                       (385,555)            -                    -                    -                    (385,555)            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                    -                       3,296,460          -                    -                    -                    3,296,460          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 28,646,498       79,267,989           131,773,326      3,798,846         5,178,090         1,959,611         250,624,360      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 28,615,798       74,390,964           118,472,063      5,823,664         11,502,493       -                    238,804,982      

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บาท

2562 2561 2562 2561

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม
ตดัค่าเส่ือมราคาทั้งจ  านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้าน 142,194,899      140,443,647      142,194,899      130,900,997      

โอนเคร่ืองถ่ายเอกสารให้เช่าไปเป็นสินคา้คงเหลือดว้ย
มูลค่าสุทธิทางบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,708,916          1,425,312          2,708,916          1,425,314          

มูลค่าสุทธิทางบญัชีของเคร่ืองถ่ายเอกสารให้เช่าและ
ยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (ดูหมายเหตุ 23) 72,915,767        50,861,636        68,179,566        48,295,793        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
หลักประกัน 

บริษทัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 18 และ 22) 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวแตอร์ โปรแกรมคอมพิวแตอร์

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 10,146,598                     9,370,840                       
ซ้ือ/โอนเขา้ 4,484,465                       4,448,525                       
จ าหน่าย/โอนออก -                                  -                                  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 14,631,063                     13,819,365                     
ซ้ือ/โอนเขา้ 2,903,642                       2,903,642                       
จ าหน่าย/โอนออก -                                  -                                  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 17,534,705                     16,723,007                     

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 6,059,940                       5,733,440                       
ค่าตดัจ าหน่าย 900,203                          770,558                          
จ าหน่าย/โอนออก -                                  -                                  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 6,960,143                       6,503,998                       
ค่าตดัจ าหน่าย 1,523,235                       1,397,429                       
จ าหน่าย/โอนออก -                                  -                                  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 8,483,378                       7,901,427                       

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 7,670,920                       7,315,367                       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 9,051,327                       8,821,580                       
 

บาท

2562 2561 2562 2561

มลูค่าสุทธิทางบญัชีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (ดูหมายเหตุ 23) 2,635,694          2,288,822          2,635,694          2,288,822               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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17. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

บาท

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,919,343           4,519,125           (1,749,088)         (1,683,725)         

รายการหกักลบภาษีเงินไดส้ าหรับหน่วยภาษีเดียวกนั (1,749,088)         (1,683,725)         1,749,088           1,683,725           
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 3,170,255           2,835,400           -                      -                      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

งบการเงินรวม

 

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงปีมีดงัน้ี 

บาท

ก าไร ก าไร ก าไร ก าไร

ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 1,019,593    260,211     -            1,279,804     420,542     -             1,700,346    

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ 1,714,046    (205,978)    -            1,508,068     (236,654)    -             1,271,414    

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 407,946       93,245       -            501,191        158,101     -             659,292       

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 472,593       41,131       -            513,724        13,428       -             527,152       

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน -              56,915       -            56,915          (23,298)      -             33,617         

ก าไรจากการขายแลว้เช่ากลบัรอรับรู้ 406,020       (204,905)    -            201,115        (129,545)    -             71,570         

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 268,868       75,590       113,850    458,308        197,644     -             655,952       

รวม 4,289,066    116,209     113,850    4,519,125     400,218     -             4,919,343    

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 168,492       (270,830)    -            (102,338)      10,879       -             (91,459)       

อุปกรณ์ -              (192,024)    -            (192,024)      9,965         -             (182,059)     

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน (5,953,285)  4,563,922  -            (1,389,363)   (86,207)      -             (1,475,570)  

รวม (5,784,793)  4,101,068  -            (1,683,725)   (65,363)      -             (1,749,088)  

งบการเงินรวม

1 มกราคม 
2561

31 ธนัวาคม 
2561

31 ธนัวาคม
 2562
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บาท

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,243,112           3,886,503           (1,567,028)         (1,491,701)         

รายการหกักลบภาษีเงินไดส้ าหรับหน่วยภาษีเดียวกนั (1,567,028)         (1,491,701)         1,567,028           1,491,701           
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 2,676,084           2,394,802           -                      -                      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงปีมีดงัน้ี 

บาท

ก าไร ก าไร ก าไร

ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน ขาดทุน

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 1,019,593    260,211     -             1,279,804    420,541       1,700,345    

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ 1,714,046    (205,978)    -             1,508,068    (236,654)      1,271,414    

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 407,947       93,244       -             501,191       158,101       659,292       

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 15,160         800            -             15,960         (640)             15,320         

ก าไรจากการขายแลว้เช่ากลบัรอรับรู้ 406,020       (204,905)    -             201,115       (129,544)      71,571         

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 259,685       49,590       71,090       380,365       144,805       525,170       

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 168,492       (168,492)    -             -               -               -              

รวม 3,990,943    (175,530)    71,090       3,886,503    356,609       4,243,112    

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน -              (102,338)    -             (102,338)      10,879         (91,459)       

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (2,100,357)  710,994     -             (1,389,363)   (86,206)        (1,475,569)  

รวม (2,100,357)  608,656     -             (1,491,701)   (75,327)        (1,567,028)  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 มกราคม 
2561

31 ธนัวาคม 
2561

31 ธนัวาคม
 2562
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18. เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561  ประกอบดว้ย 

2562 2561 2562 2561

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 7,504,855             56,428,644           -                        50,079,600           

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 36,900,000           17,589,915           -                        -                        

ทรัสตรี์ซีท 29,804,371           45,343,320           12,244,447           28,130,523           

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 85,013,769           -                        85,013,769           -                        
รวม 159,222,995         119,361,879         97,258,216           78,210,123           

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน  มีรำยละเอียดดงัน้ี 

ร้อยละ ล้านบาท

อา้งอิง
สถาบนัการเงิน ประเภทสินเช่ือ อตัราดอกเบ้ีย 2562 2561 2562 2561
ธนาคารพาณิชย์ เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 71.00          71.00          60.00          60.00          
ธนาคารพาณิชย์ สินเช่ือเพ่ือน าเขา้/ตัว๋สญัญาใชเ้งิน/ MLR 272.00        120.00        281.83        245.83        

หนงัสือค ้าประกนั
ธนาคารพาณิชย์ สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 33.34          33.34          4.00            4.00            

วงเงิน
บริษทัยอ่ย
วงเงิน

บริษทั

 

หลักประกัน 

1. บริษทัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหนำ้ (ดูหมำยเหตุ 4 และ15) 

2. บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหนำ้ (ดูหมำยเหตุ 4) 

3. ผูถื้อหุ้นบริษทั และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหน้ำ (ดู
หมำยเหตุ 4) 

4. บริษทัท ำสัญญำมอบสิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำร (ดูหมำยเหตุ 14) 

5. บริษทัยอ่ยจ ำน ำเงินฝำกธนำคำร  (ดูหมำยเหตุ 11) 

6. ผูถื้อหุ้นจ ำน ำเงินฝำกธนำคำร  (ดูหมำยเหตุ 4) 

7. บริษทัค ้ำประกนัวงเงินกูย้ืมของบริษทัยอ่ยบำงส่วน (ดูหมำยเหตุ 4) 

8. บริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นบริษทั  กรรมกำรบริษทั กรรมกำรบริษทัย่อย และกรรมกำรบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัร่วมค ้ำประกนั (ดูหมำยเหตุ 4) 

9. บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดยอ่ย (บสย.) ค  ้ำประกนัวงเงินบำงส่วน 
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10. บริษทัยอ่ยโอนสิทธิกำรรับเงินค่ำงำนตำมสัญญำบำงโครงกำร (ดูหมำยเหตุ 6) 
 

19. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

บาท

2562 2561 2562 2561

เจา้หน้ีการคา้           121,896,163             26,962,624           106,864,170             23,464,244 

เจา้หน้ีอ่ืน
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย             11,591,582             12,751,168               7,664,125             10,080,343 

รวม 133,487,745         39,713,792           114,528,295         33,544,587           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

20. หนีสิ้นส่วนที่ถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

บาท

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 22 5,480,000             19,935,814           5,480,000             19,935,814           

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 23 22,812,381           23,440,764           22,106,192           22,873,741           
รวม 28,292,381           43,376,578           27,586,192           42,809,555           

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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21. ประมำณกำรหนีสิ้นระยะส้ัน 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของประมำณกำรหน้ีสินระยะส้ัน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การรับประกนั คดีความ การรับประกนั
โครงการ ฟ้องร้อง รวม โครงการ

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 2,152,814             220,713              2,373,527          83,000                           

ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 364,071                13,338                377,409              -                                 
กลบัรายการส่วนท่ีไม่เกิดข้ึน (16,671)                 -                     (16,671)              (3,200)                            
ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป (165,646)               -                     (165,646)            -                                 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2,334,568             234,051              2,568,619          79,800                           

ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 1,202,927             804                     1,203,731          -                                 
กลบัรายการส่วนท่ีไม่เกิดข้ึน (749,722)               -                     (749,722)            (3,200)                            
ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป (152,016)               (234,855)            (386,871)            -                                 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,635,757             -                     2,635,757          76,600                           

งบการเงินรวม

 

ประมำณกำรรับประกันโครงกำร 

กลุ่มบริษทัรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับกำรรับประกนังำนตำมสัญญำโครงกำรและคุณภำพสินคำ้ ก ำหนดระยะเวลำ 1 - 2 
ปี เพื่อซ่อมแซมหรือเปล่ียนแทนตำมเง่ือนไขกำรรับประกนั บริษทัประมำณกำรจำกขอ้มูลประสบกำรณ์กำรซ่อมแซมในอดีต
จนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

22. เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 

เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

บาท

2562 2561
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 5,480,000 26,310,802 
หัก หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (5,480,000) (19,935,814)
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -     6,374,988 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินมีรำยละเอียดแยกตำมมูลหน้ีดงัน้ี 

ล้านบาท ร้อยละ

ระยะเวลา อา้งอิง

สถาบนัการเงิน 2562 2561 2562 2561 จ่ายช าระหน้ี อตัราดอกเบ้ีย

ธนาคารพาณิชย์ 50           50           5.48        15.56      60 งวด MLR เงินตน้เดือนละ 840,000 บาท

พร้อมดอกเบ้ียรายเดือน

ธนาคารพาณิชย์ 50           50           -         10.75      36 งวด MLR เงินตน้เดือนละ 1/36 ของเงินกูย้มืท่ี

เบิกใชใ้นแต่ละงวด

พร้อมดอกเบ้ียรายเดือน
5.48        26.31      

วงเงิน มูลหน้ี

การจ่ายช าระหน้ี

 

กำรเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

2562 2561
ยอดยกมา 26,310,802 52,075,512 
เพ่ิมข้ึน -     -     
ลดลง (20,830,802) (25,764,710)
ยอดคงเหลือ 5,480,000 26,310,802 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

หลักประกัน 

1) บริษทัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหนำ้ (ดูหมำยเหตุ 15) 

2) บริษทัย่อย บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นของบริษทั  กรรมกำรบริษทั และกรรมกำรบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัร่วมค ้ำประกนั 
(ดูหมำยเหตุ 4) 

3) บริษทัโอนสิทธิเรียกร้องท่ีมีต่อลูกคำ้บำงรำยตำมสัญญำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (ดูหมำยเหตุ 6) 

เง่ือนไขกำรด ำรงสัดส่วนทำงกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 สัญญำเงินกูย้ืมก ำหนดเง่ือนไขกำรด ำรงสัดส่วนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี 

1) ด ำรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 1.5 เท่ำ 

2) ด ำรงสัดส่วน Debt Service Coverage Ratio (“DSCR”) ไม่นอ้ยกว่ำ 2.0 เท่ำ 
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23. หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 

หน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
บาท

ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย
ปี มูลค่าปัจจุบนั รอตดับญัชี ` ค่าเช่าขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนั รอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า

สัญญาเช่าการเงนิ

1 8,189,670 722,784 8,912,454 14,770,775 523,909 15,294,684 
2 - 5 12,095,240 693,393 12,788,633 2,879,313 54,843 2,934,156 
รวม 20,284,910 1,416,177 21,701,087 17,650,088 578,752 18,228,840 

สัญญาขายและเช่ากลับคืน

1 14,622,711 926,864 15,549,575 8,669,989 681,926 9,351,915 
2 - 5 10,749,213 331,647 11,080,860 7,459,598 251,601 7,711,199 
รวม 25,371,924 1,258,511 26,630,435 16,129,587 933,527 17,063,114 

รวม

1 22,812,381 1,649,648 24,462,029 23,440,764 1,205,835 24,646,599 
2 - 5 22,844,453 1,025,040 23,869,493 10,338,911 306,444 10,645,355 
รวม 45,656,834 2,674,688 48,331,522 33,779,675 1,512,279 35,291,954 

งบการเงินรวม
2562 2561

 

บาท

ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย
ปี มูลค่าปัจจุบนั รอตดับญัชี ` ค่าเช่าขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนั รอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า

สัญญาเช่าการเงนิ

1 7,483,481 647,303 8,130,784 14,203,752 476,004 14,679,756 
2 - 5 10,395,256 542,312 10,937,568 2,260,895 20,524 2,281,419 
รวม 17,878,737 1,189,615 19,068,352 16,464,647 496,528 16,961,175 

สัญญาขายและเช่ากลับคืน

1 14,622,711 926,864 15,549,575 8,669,989 681,926 9,351,915 
2 - 5 10,749,213 331,647 11,080,860 7,459,598 251,601 7,711,199 
รวม 25,371,924 1,258,511 26,630,435 16,129,587 933,527 17,063,114 

รวม

1 22,106,192 1,574,167 23,680,359 22,873,741 1,157,930 24,031,671 
2 - 5 21,144,469 873,959 22,018,428 9,720,493 272,125 9,992,618 
รวม 43,250,661 2,448,126 45,698,787 32,594,234 1,430,055 34,024,289 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 2561
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บริษทัท ำสัญญำเช่ำกำรเงินเพ่ือซ้ือเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ยำนพำหนะ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ล้านบาท

2562 2561 2562 2561
ค่างวดเดือนละ 2.90                 2.23                 2.97                 2.17                 
หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

แสดงภายใตห้น้ีสินหมุนเวียน 22.81               23.44               22.11               22.87               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

24. ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำน 

ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

บาท

2562 2561 2562 2561
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั 3,279,761        2,291,541        2,625,850        1,901,825        
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 3,279,761        2,291,541        2,625,850        1,901,825        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 
2561 มีดงัน้ี 

บาท

2562 2561 2562 2561
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,291,541      1,344,340      1,901,825      1,298,424      
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :
    ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 540,342         286,932         396,873         174,652         
    ตน้ทุนดอกเบ้ีย 104,504         91,020           80,359           73,300           
    ตน้ทุนบริการในอดีต 343,374         -                246,793         -                
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :
    ผล(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
       ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                569,249         -                355,449         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 3,279,761      2,291,541      2,625,850      1,901,825      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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กลุ่มบริษทัก ำหนดโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นไปตำมกำรจ่ำยเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนซ่ึงให้สิทธิแก่
พนกังำนท่ีเกษียณอำยุและท ำงำนครบระยะเวลำท่ีก ำหนด เช่น 10 ปีขึ้นไป ไดรั้บเงินชดเชยไม่น้อยกว่ำอตัรำเงินเดือนเดือน
สุดทำ้ย 300 วนั หรือ 10 เดือน 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบญัญติั
คุม้ครองแรงงำนฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมน้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้งส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนั
ครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนัสุดทำ้ย  

กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนเป็นผลให้บริษทัมีภำระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนเพ่ิมขึ้น  

กลุ่มบริษทับนัทึกรับรู้ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวในตน้ทนุบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ้ำ่ยทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน
ปี 2562 

ขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยัท่ีส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561  (แสดงด้วย
ค่ำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั) มีดงัน้ี  

ร้อยละ

2562 2561 2562 2561
 
อตัราคิดลด 3.53 3.53 3.53 3.53
อตัราการข้ึนเงินเดือน 5.00 5.00 5.00 5.00
อตัราการลาออก 11-58 11-58 17-58 17-58
เกษียณอายุ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี

อตัรามรณะ 105 ของตาราง
มรณะปี 2560

105 ของตาราง
มรณะปี 2560

105 ของตาราง
มรณะปี 2560

105 ของตาราง
มรณะปี 2560

อตัราการทุพพลภาพ รวมไวใ้นอตัรา
มรณะ

รวมไวใ้นอตัรา
มรณะ

รวมไวใ้นอตัรา
มรณะ

รวมไวใ้นอตัรา
มรณะ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลดประมำณกำรจำกอตัรำผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบัตรรัฐบำล ณ วันส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนและสะทอ้นประมำณกำรของจงัหวะเวลำของกำรจ่ำยผลประโยชน์ 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของ
พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 



 
 

 53 

บาท

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (112,864)           122,050             (67,636)             72,612               
อตัราการข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 127,190             (118,796)           76,809               (72,307)             
อตัราการลาออก (เปล่ียนแปลงร้อยละ 5) (128,851)           139,846             (78,152)             84,387               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

25. เงินปันผล 

บริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2561 มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล มูลค่ำหุ้นละ 0.14 บำท 
จ ำนวนเงิน 45 ลำ้นบำท 

บริษัทย่อย 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม 2561 มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผล มูลค่ำหุ้นละ 75 บำท จ ำนวนเงิน 15 ลำ้นบำท 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 16 สิงหำคม 2561 มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล มูลค่ำหุ้นละ 38.50 บำท 
จ ำนวนเงิน 7.70 ลำ้นบำท 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนำยน 2562 มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล มูลค่ำหุ้นละ 38.50 บำท 
จ ำนวนเงิน 7.70 ลำ้นบำท 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2562 มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล มูลค่ำหุ้นละ 45 บำท 
จ ำนวนเงิน 9 ลำ้นบำท 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 ธันวำคม 2562 มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล มูลค่ำหุ้นละ 45 บำท 
จ ำนวนเงิน 9 ลำ้นบำท 

26. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองตำม
กฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวน
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผล 

27. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนักงำนร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึง
ประกอบดว้ย เงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้ ปัจจุบนั กองทุนส ำรองเล้ียงชีพบริหำรโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม บวัหลวง จ ำกดั และจ่ำยให้พนกังำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในปี 2562 กลุ่ม
บริษทัจ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุน จ ำนวนเงิน 3.40 ลำ้นบำท (ปี 2561: 2.82 ลำ้นบำท) 
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28. รำยได้อ่ืน 

รำยไดอ่ื้นส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

บาท

2562 2561 2562 2561

เงินปันผลรับ -                       -                       25,699,743          22,699,773          

ก าไรจากการขายและเช่ากลบัคืน 647,722               968,128               647,722               968,128               

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง -                       -                       1,032,000            1,032,000            

รายไดค้่าบริหารจดัการ -                       -                       1,884,516            1,522,708            

รายไดค้่าส่งเสริมการขาย 855,181               1,261,242            855,181               1,261,243            

ดอกเบ้ียรับ 270,745               111,216               65,681                 90,010                 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 181,492               -                       134,454               -                       

ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 782,443               164,664               16,089                 160,275               

อ่ืนๆ 399,966               314,712               559,869               447,942               

รวม 3,137,549            2,819,962            30,895,255          28,182,079          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

29. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

ค่ำใชจ้่ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561 2562 2561
การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือและงานระหวา่งท า (68,848,485)      (11,926,557)      (69,625,762)      (11,513,629)      
ซ้ือสินคา้/ รับโอนเคร่ืองถ่ายเอกสารให้เช่า 253,387,953     122,522,944     206,172,913     109,304,366     
ค่าจา้งผูรั้บเหมา 162,890,728     42,962,485       7,963,888         8,277,955         
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 2,489,794         1,509,382         2,489,794         1,509,382         
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 8,410,198         8,044,871         8,071,495         7,662,702         
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 149,966,821     137,547,325     127,521,910     122,259,048     
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 51,564,298       54,772,363       50,444,775       53,429,662       
ค่าเช่าและบริการ 10,102,319       8,167,517         9,276,067         7,840,144         
ค่าเดินทาง 8,003,552         7,004,018         5,946,434         5,307,464         
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง 1,407,306         1,252,321         1,407,306         1,252,321         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 1,176,060         570,687             1,176,060         570,687             

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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30. ภำษีเงินได้ 

ภำษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ค  ำนวณขึ้นในอตัรำท่ีก ำหนดโดย
กรมสรรพำกรจำกก ำไรทำงบญัชีหลงัปรับปรุงเง่ือนไขบำงประกำรตำมท่ีระบุในประมวลรัษฎำกร กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลเป็นค่ำใชจ้่ำยทั้งจ ำนวนในแต่ละปีบญัชีและบนัทึกภำระส่วนท่ีคำ้งจ่ำยเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

รำยได(้ค่ำใชจ้่ำย)ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

บาท

2562 2561 2562 2561

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส าหรับปีปัจจุบนั (13,355,683) (2,650,411) (3,103,050) (466,365)

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 334,856 4,217,277 281,282 433,126 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (13,020,827) 1,566,866 (2,821,768) (33,239)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กำรกระทบยอดเพื่อหำอตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 

ร้อยละ ร้อยละ

อตัราภาษี บาท อตัราภาษี บาท

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 69,294,118 11,804,121 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (13,858,824) 20 (2,360,824)

รายจ่ายท่ีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี (2,140,424) (3,084,321)
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี 5,578,086 5,000,880 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 2,205,427 2,333,808 
ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัท างบการเงินรวม (5,139,948) (4,539,954)

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั 19 (13,355,683) 22 (2,650,411)

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 334,856 4,217,277 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 19 (13,020,827) (13) 1,566,866 

2562 2561
งบการเงินรวม
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ร้อยละ ร้อยละ

อตัราภาษี บาท อตัราภาษี บาท

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 44,469,008 24,812,470 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (8,893,802) 20 (4,962,494)

รายจ่ายท่ีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี (1,768,872) (2,663,340)
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี 5,354,197 4,825,660 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 2,205,427 2,333,809 

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั 7 (3,103,050) 2 (466,365)

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 281,282 433,126 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 6 (2,821,768) 0 (33,239)

2562 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

31. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในส ำหรับใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนของผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั คือ กรรมกำรบริษทั 

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลกัในประเทศไทย และกลุ่มบริษทัมีส่วนงำนด ำเนินงำนหลกั 3 ส่วนงำน 
ประกอบดว้ย 

1) ส่วนงำนจ ำหน่ำย และให้บริกำรดำ้นเคร่ืองถ่ำยเอกสำร และระบบขำยสินคำ้หนำ้ร้ำน (POS) 

2) ส่วนงำนจ ำหน่ำย และให้บริกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำร 

3) ส่วนงำนรับเหมำก่อสร้ำง และพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 

รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยจำกกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 

พันบาท

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

การจ าแนกรายได้ตามจังหวะเวลาในการรับรู้รายได้

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 299,425 264,531 40,156 65,081 -     -     (225) (179) 339,356 329,433 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -     -     -     -     433,666 92,880 -     -     433,666 92,880 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 299,425 264,531 40,156 65,081 433,666 92,880 (225) (179) 773,022 422,313 

ผลการด าเนินงาน

ก าไรขั้นต้น 62,199 66,071 (1,660) 13,706 121,238 35,544 -     -     181,777 115,321 

รายไดอ่ื้น 3,138 2,820 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (28,768) (24,513)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (74,125) (72,682)

ตน้ทุนทางการเงิน (12,728) (9,142)

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 69,294 11,804 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (13,021) 1,567 

ก าไรส าหรับปี 56,273 13,371 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษเีงนิได้

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน -     (455)

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 56,273 12,916 

 จ  าหน่ายและให้บริการดา้นเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร และระบบขายสินคา้

หนา้ร้าน (POS)
 จ  าหน่าย และให้บริการระบบ

บริหารจดัการเอกสาร
 รับเหมาก่อสร้าง และพฒันาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ รวมระหวา่งกนั
ตดัรายการบญัชี
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สินทรัพยต์ำมส่วนงำนท่ีรำยงำนของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
พันบาท

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 70,147 62,674 7,918 6,043 56,736 20,279 (9,302) (279) 125,499 88,717 

มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ -     -     -     -     66,519 18,772 -     -     66,519 18,772 

สินคา้คงเหลือ 28,151 36,161 -     -     78,232 777 -     -     106,383 36,938 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 235,542 248,736 3,263 1,889 6,455 3,905 -     -     245,260 254,530 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,119 3,766 4,702 3,549 230 356 -     -     9,051 7,671 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18,685 30,036 3,936 1,976 111,169 7,981 (302) (279) 133,488 39,714 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 40,103 30,628 3,148 1,966 2,406 1,186 -     -     45,657 33,780 

 จ  าหน่ายและให้บริการดา้นเคร่ืองถ่าย
เอกสาร และระบบขายสินคา้หนา้ร้าน 

(POS)
 รับเหมาก่อสร้าง และพฒันาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ รวมระหวา่งกนั
ตดัรายการบญัชี จ  าหน่าย และให้บริการระบบบริหาร

จดัการเอกสาร

 

ส่วนงำนจ ำหน่ำย และให้บริกำรดำ้นเคร่ืองถ่ำยเอกสำร และระบบขำยสินคำ้หนำ้ร้ำน (POS) และส่วนงำนจ ำหน่ำย และให้บริกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำรมีกำรใชสิ้นทรัพยร่์วมกนั 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่ 

ราย ล้านบาท

2562 2561 2562 2561
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จากส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง และพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 2                 1                 208                65                  

รายได้ลูกคา้รายใหญ่
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32. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำ ดงัน้ี 

บริษัท 

32.1 สัญญำจำ้งบริกำร มูลค่ำคงเหลือ จ ำนวนเงิน 64.26 ลำ้นบำท 

32.2 สัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีดิน อำคำรส ำนกังำนและยำนพำหนะ โดยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำยในอนำคตดงัน้ี 

ล้านบาท
ภายใน 1 ปี 4.97                              
เกิน 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี 5.03                              
รวม 10.00                            

 

32.3 สัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้กบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศคงเหลือดงัน้ี 

ล้าน บาท
สกุลเงิน จ านวนเงิน อตัราแลกเปล่ียน ครบก าหนด

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.06                      30.39 - 30.42 14 ม.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
ยโูร 0.04                      34.1 4 ก.พ. 63
เยนญ่ีปุ่ น 11.40                    0.28 25 ก.พ. 63

 
32.4 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรพำณิชย ์จ ำนวนเงิน 50.14 ลำ้นบำท 

32.5 เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้จ ำนวนเงิน 11.40 ลำ้นเยนญ่ีปุ่ น 

บริษัทย่อย 

32.6 สัญญำซ้ือวสัดุอุปกรณ์ และจำ้งผูรั้บเหมำช่วงและอ่ืน มูลค่ำคงเหลือ จ ำนวนเงิน  123.91 ลำ้นบำท 

32.7 สัญญำเช่ำด ำเนินงำนยำนพำหนะ โดยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจำ่ยในอนำคตดงัน้ี 

ล้านบาท
ภายใน 1 ปี 1.30                              
เกิน 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี 1.96                              
รวม 3.26                              
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32.8 สัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้กบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศคงเหลือดงัน้ี 

ล้าน บาท
สกุลเงิน จ านวนเงิน อตัราแลกเปล่ียน ครบก าหนด

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.49                      30.35 13 ธ.ค. 62 - 17 มิ.ย. 63
 

32.9 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรพำณิชย ์จ ำนวนเงิน 114  ลำ้นบำท 

33. กำรเปิดเผยเกี่ยวกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

33.1 นโยบำยกำรบัญชี 

รำยละเอียดของนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคญัและวิธีปฏิบัติทำงบัญชี กำรจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสิน
ทำงกำรเงินรวมถึงกำรวดัมูลค่ำ กำรรับรู้รำยได ้และค่ำใชจ้่ำยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 3 

33.2 กำรบริหำรจัดกำรทุน 

นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั คือ กำรรักษำระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษำนกัลงทุน เจำ้หน้ีและควำมเช่ือมัน่ของ
ตลำดและก่อให้เกิดกำรพฒันำของธุรกิจในอนำคต คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้กำรก ำกบัดูแลผลตอบแทนของเงินทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจำรณำจำกสัดส่วนของผลตอบแทนจำกกิจกรรมด ำเนินงำนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อีกทั้งยงัก ำกบัดูแล
ระดบักำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญั 

33.3 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียและอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ กลุ่มบริษทัมีกำร
บริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว ดงัต่อไปน้ี 

33.3.1 ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบีย้ 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเกิดขึ้นจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ต่อผลด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเน่ืองจำกมีเงิน
ฝำกธนำคำร ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน และ
หน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน ซ่ึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับ
ขึ้นลงตำมอตัรำตลำด โดยกลุ่มบริษทัมิไดท้  ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงไว ้

33.3.2 ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนของกลุ่มบริษทั ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินคำ้และอุปกรณ์ส ำหรับงำน
ตำมสัญญำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ดงัน้ี 
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พัน

สกุลเงนิ สินทรัพย์ หน้ีสิน สินทรัพย์ หน้ีสิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1                    322                1                    79                  
ยโูร -                45                  -                45                  
เยน -                11,400          -                11,400          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

33.4 มูลค่ำยุติธรรม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินส่วนใหญ่เป็นเงินฝำกธนำคำร ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน มูลค่ำงำนเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ และ
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ซ่ึงมีกำรให้สินเช่ือระยะส้ัน และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่เป็นเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ี
อื่น และเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน และหน้ีสินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินซ่ึงมีอตัรำ
ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำในตลำด จึงท ำให้รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวไม่แตกต่ำงกบั
มูลค่ำยติุธรรมอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 

34. กำรจัดประเภทรำยกำร 

บริษทัไดจ้ดัประเภทรำยกำรใหม่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรแสดง
รำยกำรในงบกำรเงินปีปัจจุบนัดงัน้ี 

บาท

ก่อน จดัประเภทรายการ หลงั

งบแสดงฐานะการเงนิ

ก าไรจากการขายและเช่ากลบัรอรับรู้ 1,005,575  (1,005,575) -                        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 16,781 1,005,575 1,022,356             

บาท

ก่อน จดัประเภทรายการ หลงั

งบแสดงฐานะการเงนิ

ก าไรจากการขายและเช่ากลบัรอรับรู้ 1,005,575  (1,005,575) -                        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 16,780 1,005,575 1,022,355             

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
 
 
To the Shareholders and Board of Directors of Ditto (Thailand) Public Company Limited  
 
OPINION 

 
I have audited the accompanying consolidated financial statements of Ditto (Thailand) Public Company 
Limited and its subsidiary (“The Group”), which comprise the consolidated statement of financial 
position as at December 31, 2017, the related consolidated statements of comprehensive income, 
changes in shareholders' equity and cash flows for the year then ended, and notes to the financial 
statements, including a summary of significant accounting policies. I have also audited the separate 
financial statements of Ditto (Thailand) Public Company Limited, which comprise the statement of 
financial position as at December 31, 2017, the related statements of comprehensive income, changes in 
shareholders' equity and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, 
including a summary of significant accounting policies. 
 
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the 
consolidated financial position of Ditto (Thailand) Public Company Limited and its subsidiary as at 
December 31, 2017, and their consolidated financial performance and their cash flows for the year then 
ended and the financial position of  Ditto (Thailand) Public Company Limited as at December 31, 2017, 
and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Thai 
Financial Reporting Standards.  
 
BASIS FOR OPINION 

 
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing.  My responsibilities under those 

standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial 
Statements section of my report. I am independent of the Company in accordance with the Federation of 

Accounting Professions’ Code of Ethics for Professional Accountants together with the ethical 
requirements that are relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other 
ethical responsibilities in accordance with these requirements.  I believe that the audit evidence I have 

obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.  
 
RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE FINANCIAL 
STATEMENTS 

 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in 
accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management 
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error. 
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In preparing the consolidated and separate financial statements, management is responsible for 
assessing the Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to 
going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to 
liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 
 
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process.  
 
AUDITOR’S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS 

 
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are 
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that 
includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an 
audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a material 
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, 
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions 
of users taken on the basis of these financial statements.  
 
As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgment and 
maintain professional skepticism throughout the audit. I also: 
 
• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due 

to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain 
audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of 
not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from 
error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the 
override of internal control.  

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an 
opinion on the effectiveness of the Group’s internal control. 

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates and related disclosures made by management. 

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting 
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to 
events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as a going 
concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my 
auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are 
inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up 
to the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group to 
cease to continue as a going concern. 

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including 
the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and 
events in a manner that achieves fair presentation. 
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• Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities 

or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial 
statements. I am responsible for the direction, supervision and performance of the group audit.  
I remain solely responsible for my audit opinion. 

 
I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope 
and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal 
control that I identify during my audit. 
 
I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant 
ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and 
other matters that may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, 
related safeguards. 
 
 

 
 
 
 
(Mr. Boonlert Kaewphanpurk) 
Independent Auditor 
Registration No. 4165 
 
 
BPR AUDIT AND ADVISORY CO., LTD. 
Bangkok 
February 26, 2018 



DITTO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

AS AT DECEMBER 31, 2017

ASSETS

Notes 2017 2016 2017 2016

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents 6 36,951,645              11,447,805       13,276,105       9,333,522         

Trade and other receivables

 - Related parties 5,7 36,562                     1,321,945         282,797             1,567,530         

 - Other parties 7 83,686,111              90,394,326       79,441,935       55,816,049       

Unbilled receivables 8 62,069,097              34,371,700       9,497,989         3,733,370         

Current portion of finance lease contracts receivables 9 1,330,293                3,748,416         1,330,293         3,748,416         

Advance payment for construction 298,272                   4,072,547         - -

Inventories 10 25,680,080              28,512,052       25,315,733       28,512,052       

Assets foreclosed 11 119,787                   317,320             119,787             317,321             

Total current assets 210,171,847           174,186,111     129,264,639     103,028,260     

NON – CURRENT ASSETS

Deposit at financial institution pledged as collaterals 12 600,000                   2,581,913         600,000             600,000             

Finance lease contracts receivables - net of current portion 9 522,043                   1,789,735         522,043             1,789,736         

Retention receivables - net of current portion 7 - 10,645,250       - -

Investments in subsidiary 13 - - 19,999,800       19,999,800       

Leasehold rights on land 5 7,360,080                7,622,940         7,360,080         7,622,940         

Property, plant and equipment 14 271,854,530           260,386,681     267,939,675     255,347,650     

Intangibles assets 15 4,086,658                3,390,623         3,637,400         3,087,520         

Deferred tax assets 22 2,219,886                269,774             1,890,586         -

Other non-current assets 5,005,814                5,823,626         5,005,814         5,823,626         

Total non - current assets 291,649,011           292,510,542     306,955,398     294,271,272     

TOTAL ASSETS 501,820,858           466,696,653     436,220,037     397,299,532     

In Baht

Separate Financial StatementsConsolidated Financial Statements

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 4            



DITTO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)

AS AT DECEMBER 31, 2017

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

Notes 2017 2016 2017 2016

CURRENT LIABILITIES

Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions 16 73,636,485              79,473,694       55,861,015       55,734,636       

Trade and other payables

 –  Related parties 5,17 276,347                   10,942,804       276,347             10,942,804       

 –  Other parties 17 60,240,678              45,270,969       41,979,092       37,683,383       

Short-term loan and accrued interest from related parties 5 - - - 12,458,259       

Current portion of long-term loans from financial institutions 18 25,762,954              20,094,583       25,762,954       20,094,584       

Current portion of liabilities under finance lease contracts 19 26,250,092              14,903,634       25,663,838       14,166,459       

Income tax payable 7,949,465                3,505,888         - -

Advance received from customers - 29,805,791       - -

Short-term provision 2,373,528                2,449,440         83,000               -

Total current liabilities 196,489,549           206,446,803     149,626,246     151,080,125     

NON - CURRENT LIABILITIES

Long-term loans from financial institutions - net of current portion 18 26,312,558              39,134,280       26,312,558       39,134,281       

Liabilities under finance lease contracts - net of current portion 19 30,722,778              24,588,395       30,179,025       23,458,388       

Employee benefit obligations 20 1,344,340                1,221,751         1,298,424         1,192,867         

Deferred gain from sales and lease back 2,030,100                4,395,285         2,030,100         4,395,285         

Deferred tax liabilities 22 3,715,613                4,083,193         - 265,735             

Other non-current liabilities 21 4,019,092                4,109,338         4,019,092         4,109,338         

Total non-current liabilities 68,144,481              77,532,242       63,839,199       72,555,894       

TOTAL LIABILITIES 264,634,030           283,979,045     213,465,445     223,636,019     

SHAREHOLDERS’ EQUITY

Share capital - common shares, Baht 0.50 par value 

Authorized share capital - 400,000,000 shares, Baht 0.50 par value 23 200,000,000           200,000,000     200,000,000     200,000,000     

Issued and fully paid-up share capital - 320,000,000 shares,

Baht 0.50 par value 23 160,000,000           160,000,000     160,000,000     160,000,000     

Retained earnings (Deficit)

 - Appropriated for legal reserve 24,25 10,544,691              6,760,137         10,544,691       6,760,137         

 - Unappropriated 64,171,231              13,486,618       52,209,901       6,903,376         

Other components of shareholders' equity 2,470,532                2,470,532         - -

Equity attributable to the equity holders of the parent company 237,186,454           182,717,287     222,754,592     173,663,513     

Non-controlling interests 374                          321                    - -

Total shareholders' equity 237,186,828           182,717,608     222,754,592     173,663,513     

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 501,820,858           466,696,653     436,220,037     397,299,532     

In Baht

Separate Financial StatementsConsolidated Financial Statements

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 5            



DITTO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017

Notes 2017 2016 2017 2016

REVENUES 5

Revenues from sales 94,417,010       116,323,230     86,436,286       108,462,357     

Revenues from services 439,002,355     407,269,737     247,964,103     194,460,647     

Gain from sale and lease back 2,454,442         7,145,787         2,454,442         7,145,787         

Dividend income - - 47,099,529       26,999,730       

Other income 3,803,477         10,531,452       6,200,484         10,178,681       

Total Revenues 539,677,284     541,270,206     390,154,844     347,247,202     

EXPENSES 5,27

Cost of sales 48,645,752       82,996,905       45,183,197       71,640,923       

Cost of services 285,380,172     285,115,500     172,809,916     132,175,045     

Selling expenses 28,304,367       30,577,045       24,732,136       27,736,086       

Administrative expenses 68,001,288       67,727,464       56,141,494       54,933,532       

Finance costs 11,010,268       11,273,966       11,257,096       10,005,521       

Total Expenses 441,341,847     477,690,880     310,123,839     296,491,107     

PROFIT BEFORE INCOME TAX 98,335,437       63,579,326       80,031,005       50,756,095       

Income tax expenses 22 (17,265,746)      (8,387,166)        (4,339,926) (3,622,398)

PROFIT FOR THE YEAR 81,069,691       55,192,160       75,691,079       47,133,697       

Other comprehensive income (loss) - net of tax

Other comprehensive income not to be reclassified 

to profit or loss in subsequent periods

- Acturial gain from employee benefit plan 20 - 282,231             - 290,974             

- Income tax relating to acturial gain from employee benefit plan 22 - (56,446) - (58,195)

Other comprehensive income (loss) - net of income tax - 225,785             - 232,779             

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR 81,069,691       55,417,945       75,691,079       47,366,476       

Profit for the year attributable to :

Equity holders of the parent company 81,069,167       55,191,842       75,691,079       47,133,697       

Non-controlling interests 524                    318                    - -

81,069,691       55,192,160       75,691,079       47,133,697       

Comprehensive income (loss) for the year attributable to :

Equity holders of the parent company 81,069,167       55,417,627       75,691,079       47,366,476       

Non-controlling interests 524                    318                    - -

81,069,691       55,417,945       75,691,079       47,366,476       

Earnings per share 28 0.25                   0.17                   0.24                   0.15                   

In Baht

Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 6        



DITTO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY 

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017

Other components

of shareholders' equity

 Note 

 Issued and 

fully paid - up 

share capital 

 Appropriated for 

legal reserve  Unappropriated 

 Surplus on business 

combination under 

common control 

 Non-

controlling 

interests 

 Tottal 

shareholders' 

equity 

Balance as at January 1, 2016 160,000,000     985,137                32,343,991          2,470,532                        195,799,660        273                    195,799,933     

Transaction with owners, recorded directly in shareholders' equity

Dividends paid 24 - - (68,500,000)         - (68,500,000)         (270)                   (68,500,270)     

Legal reserve 24 - 5,775,000             (5,775,000)           - - - -

Total transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity - 5,775,000             (74,275,000)         - (68,500,000)         (270)                   (68,500,270)     

Comprehensive income (loss) for the year

Profit for the year - - 55,191,842          - 55,191,842           318                    55,192,160       

Other comprehensive income (loss) - - 225,785                - 225,785                - 225,785            

Total comprehensive income (loss) for the year - - 55,417,627          - 55,417,627           318                    55,417,945       

Balance as at December 31, 2016 160,000,000     6,760,137             13,486,618          2,470,532                        182,717,287        321                    182,717,608     

Transaction with owners, recorded directly in shareholders' equity

Dividends paid 24 - - (26,600,000)         - (26,600,000)         (471)                   (26,600,471)     

Legal reserve 24 - 3,784,554             (3,784,554)           - - - -
Total transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity - 3,784,554             (30,384,554)         - (26,600,000)         (471)                   (26,600,471)     
Comprehensive income (loss) for the year

Profit for the year - - 81,069,167          - 81,069,167           524                    81,069,691       
Other comprehensive income (loss) - - - - - - -
Total comprehensive income (loss) for the year - - 81,069,167          - 81,069,167           524                    81,069,691       

Balance as at December 31, 2017 160,000,000     10,544,691           64,171,231          2,470,532                        237,186,454        374                    237,186,828     

In Baht

Retained earnings (Deficit)

Consolidated Financial Statements

 Total equity 

attributable to 

the equity 

holders of the 

parent company 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 7               



DITTO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY 

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017

Issued and fully

 paid - up Appropriated for Total 

 Note  share capital   legal reserve  Unappropriated  shareholders' equity 

Balance as at January 1, 2016 160,000,000                      985,137                              33,811,900                        194,797,037                         

Transaction with owners, recorded directly in shareholders' equity

Dividends paid 24 - - (68,500,000)                       (68,500,000)                          

Legal reserve 24 - 5,775,000                          (5,775,000)                         -

Total transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity - 5,775,000                          (74,275,000)                       (68,500,000)                          

Comprehensive income (loss) for the year

Profit for the year - - 47,133,697                        47,133,697                           

Other comprehensive income (loss) - - 232,779                              232,779                                

Total comprehensive income for the year - - 47,366,476                        47,366,476                           

Balance as at December 31, 2016 160,000,000                      6,760,137                          6,903,376                          173,663,513                         

Transaction with owners, recorded directly in shareholders' equity

Dividends paid 24 - - (26,600,000)                       (26,600,000)                          

Legal reserve 24 - 3,784,554                          (3,784,554)                         -

Total transactions with owners, recorded directly in shareholders' equity - 3,784,554                          (30,384,554)                       (26,600,000)                          

Comprehensive income (loss) for the year

Profit for the year - - 75,691,079                        75,691,079                           

Other comprehensive income (loss) - - - -

Total comprehensive income for the year - - 75,691,079                        75,691,079                           

Balance as at December 31, 2017 160,000,000                      10,544,691                        52,209,901                        222,754,592                         

In Baht

Separate Financial Statements

Retained earnings (Deficit)

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 8           



DITTO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017

2017 2016 2017 2016

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Profit before income tax 98,335,437            63,579,326            80,031,005        50,756,095        

Adjustments for

Depreciation and amortization 52,625,722            44,688,258            51,152,694        42,978,247        

Bad debt and provision for doubtful accounts 1,361,978              1,807,825              1,925,664          1,244,140          

Loss from decline in value of inventories (Reversal) 913,664                 (447,557)                913,664              (447,557)            

Loss from decline in value of assets foreclosed (Reversal) (21,112)                  1,183,685              (21,112)              1,183,685          

Loss from impairment of fixed assets 655,275                 821,648                 655,275              821,648              

Loss on sale of assets foreclosed 393,688                 776,093                 393,688              776,093              

Unrealized gain from sales and leaseback (2,454,442)             (7,145,787)             (2,454,442)         (7,145,787)         

Gain on sale and written-off fixed assets (1,825,434)             (8,309,289)             (1,828,041)         (7,027,066)         

Loss on written-off withholding tax 11,259                   151,543                 11,259                151,543              

Unrealized loss (gain) on exchange rate (5,203)                    124,648                 (5,203)                 124,648              

Short - term provision 1,225,304              1,744,949              83,000                -

Employee benefit expenses 154,891                 74,577                   137,859              70,757                

Finance costs 11,010,268            11,273,966            11,257,096        10,005,521        

Dividend income - - (47,099,529)       (26,999,730)       

Interest income (298,038)                (991,894)                (261,406)            (957,739)            

Profit from operating activities before changes in 

operating assets and liabilities 162,083,257 109,331,991 94,891,471 65,534,498

Decrease (Increase) in operating assets

Trade and other receivables - related parties 1,285,383              (1,093,562)             1,284,733          25,687,201        

Trade and other receivables - other parties 3,048,511              15,001,095            (27,677,446)       31,091,690        

Unbilled receivables (29,118,793)          (2,947,411)             (7,357,842)         (3,681,600)         

Finance lease contracts receivables 2,873,264              4,556,070              2,873,263          4,556,070          

Inventories (23,470,761)          (31,093,749)          (23,106,414)       (31,569,499)       

Advance payment for construction 3,774,276              (4,072,547)             - -

Retentions receivables 10,645,250            (7,276,500)             - -

Other non-current assets 5,272,789              5,928,698              5,272,789          5,928,698          

Increase (Decrease) in operating liabilities

Trade and other payables - related parties (166,457)                (7,382,258)             (166,457)            (7,220,132)         

Trade and other payables - other parties 14,921,233            (10,955,057)          4,247,232          (8,655,881)         

Advance received from customers (29,805,791)          24,303,522            - -

Short-term provisions (1,301,217)             (383,106)                - -

Cash paid for employee benefit (65,570)                  (28,890)                  (65,570)              (28,890)              

Other non - current liabilities (90,245)                  192,324                 (90,245)              192,324              

Cash generated from operations 119,885,129 94,080,620 50,105,514 81,834,479

Interest paid (10,928,524)          (11,373,768)          (12,633,611)       (8,647,064)         

Income tax paid (16,103,361)          (13,403,929)          (7,459,747)         (5,946,978)         

Net Cash Provided by Operating Activities 92,853,244 69,302,923 30,012,156 67,240,437

In Baht

Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 9



DITTO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF CASH FLOWS (CONTINUED)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017

2017 2016 2017 2016

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES         

Interest received 298,038                 991,894                 261,406              957,739              

Decrease (Increase) in deposit at financial institution pledged as collaterals 1,981,913              (628,065)                - (600,000)            

Proceeds from sales of property, plant and equipment 7,771,057              60,237,683            7,771,056          36,103,069        

Proceeds from sales of assets foreclosed 450,500                 334,000                 450,500              334,000              

Cash paid for property, plant and equipment (710,266)                (87,684,698)          (479,731)            (87,460,634)       

Cash paid for intangible assets (267,080)                (1,081,400)             - (1,081,400)         

Cash paid for leasehold right on land - (7,885,800)             - (7,885,800)         

Dividend income - - 47,099,529        24,999,750        

Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities 9,524,162              (35,716,386)          55,102,760        (34,633,276)       

CASH FLOWS  FROM  FINANCING  ACTIVITIES

Increase (Decrease) in bank overdraft and short term loan from financial institution (5,832,412)             42,439,700            131,175              36,851,540        

Increase in short - term loans from related parties - - 22,000,000        40,000,000        

Increase in  long - term loans from financial institution 18,066,731            23,508,863            18,066,731        23,508,864        

Repayment of short - term loans from related parties - (769,658)                (33,000,000)       (29,769,658)       

Repayment of long - term loans from financial institution (25,220,083)          (10,080,000)          (25,220,083)       (10,080,000)       

Repayment of liabilities under finance lease contracts (26,787,332)          (23,618,317)          (26,050,156)       (22,557,684)       

Dividends paid (37,100,000)          (70,160,000)          (37,100,000)       (70,160,000)       

Dividend paid to non-controlling interest (470)                       (520)                       - -

Net Cash Used in Financing Activities (76,873,566)          (38,679,932)          (81,172,333)       (32,206,938)       

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 25,503,840            (5,093,395)             3,942,583          400,223              

Cash and Cash Equivalents - Beginning of Year 11,447,805            16,541,200            9,333,522          8,933,299          

CASH AND CASH EQUIVALENTS - END OF YEAR 36,951,645            11,447,805            13,276,105        9,333,522          

Supplementary Disclosure of Cash Flow Information

Non-cash items

1) Transfer photocopiers for rent from finance lease contracts receivables 1,029,343 2,725,941 1,029,343 2,725,941

2) Transfer photocopiers for rent and tools and equipment from inventories 23,529,759 36,431,474 23,529,759 36,431,474

3) Transfer assets held for sale from property, plant and equipment 625,542 2,012,818 625,542 2,012,818

4) Transfer intangible assets from inventories - 851,853 - 851,853

5) Assets acquired by finance lease contracts 44,268,172 17,520,500 44,268,172 16,470,500

6) The subsidiary had a provision for panalty due to delay for a project  

which the subsidiary could claim with a subcontract - 983,710 - -

In Baht

Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 10
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Notes to Financial Statements  
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These notes form are an integral part of the financial statements.  
 

The financial statements were authorized for issue by the directors on February 26, 2018. 
 

1. GENERAL INFORMATION 
 

Ditto (Thailand) Company Limited (“the Company”) is incorporated as a limited company from the 
amalgamation under Thai law on October 1, 2013. The registered office are at  
 

Head office : 235/1-3, Ratpattana Road, Ratpattana, Sapansung, Bangkok 10240, Thailand. 
Branch 1 : 40 Udomsuk Road, Nongbon, Pravej, Bangkok 10250, Thailand. 
Branch 2 : 222 Moo 2, Klong Tum Ru, Muang District, Chonburi 20000,Thailand. 
Branch 3 : 8 Soi Ramkamhang 118 Yak42-2, Saphansung, Bangkok 10240, Thailand. 
  

At the Extraordinary Shareholders' Meeting No. 1/2016 held on March 28, 2016, the shareholders had a 
resolution to change the registered name as to be Ditto (Thailand) Public Company Limited (“the Company”).  
 

The major shareholders of the Company as at December 31, 2017 and 2016 are as follows: 
 

  Percentage of holdings 

List of shareholders  2017  2016 

Ratanakamolporn family  87.5  87.5 
 

The Company operates its business in Thailand and principally engages in distribution, hire of photocopier, 
repair and maintenance services, included providing equipment, spare parts related with photocopier, 
business process outsourcing services (scan services) and develop and distribute payment and collection 
software, document management software.  
 

2. BASIS OF FINANCIAL STATEMENT PREPARATION  
 

2.1  The financial statements issued for Thai reporting purposes are prepared in the Thai language. This 
English translation of the financial statements has been prepared for the convenience of readers not 
conversant with the Thai language. 
 

The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (TFRS); 
guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions (“FAP”); and applicable rules and 
regulations of the Thai Securities and Exchange Commission. 
 

The financial statements are prepared and presented in Thai Baht which is the Company and its subsidiary’s 
functional currency unless otherwise stated. All financial information presented in Thai Baht has been 
rounded in the notes to the financial statements to the nearest thousand Baht or million Baht unless 
otherwise stated. 
 

The financial statements have been prepared on the historical cost basis except as disclosed in the accounting 
policies. 
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2.2 Basis of consolidation  
 

a)  The consolidated financial statements include the financial statements of Ditto (Thailand) Public Company 
Limited and its subsidiary (“the Group”) as follows: 
 

      Percentage of 

    In Thousand Baht  direct and 

    Paid-up share  indirect 

    capital  holdings (%) 

Name of companies  Type of business  2017  2016  2017  2016 

Subsidiary             

Siam TC Technology Co., Ltd. 
 

Sales and engineering services, 
systems and telemetry technology 

 20,000  20,000  100  100 

 

In addition, these consolidate financial statement include transactions of the following consortium, in which 
Siam TC Technology.Co.Ltd. is a participant : 
 

Name  Objective  Consortium Type  Country 

Consortium ASSR  Construction a Integrated Management 
Building of Rajamangala University of 
Technology Suvarnabhumi Huntra 

 Joint control  Thailand 

Consortium STCKV  Construction a Science Laboratories 
Building of Rajabhat Maha Sarakham 
University 

 Joint control  Thailand 

 

b)  The Company is deemed to have control over an investee or subsidiaries if it has rights, or is exposed, to 
variable returns from its involvement with the investee, and it has the ability to direct the activities that affect 
the amount of its returns. 
 

The Management prepared the consolidated financial statements by acquisition method for all  business 
combinations other than those with entities under common control. Acquisition from entities under common 
control are accounted for using a method similar to the pooling of interest method and in accordance with 
Guidelines issued by the Securities and Exchange Commission. 
 

c)  Subsidiary is fully consolidated, being the date on which the Company obtains control, and continue to be 
consolidated until the date when such control ceases. 
 

d)  The financial statements of the subsidiary are prepared using the same significant accounting policies as 
applied to the Company. 
 

e)  Significant balances and transactions between the Company and its subsidiary are eliminated in the 
preparation of the consolidated financial statements. 
 

f)  Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of its subsidiary that are not 
held by the Company and are presented separately in the consolidated statement of comprehensive income 
and shareholders’ equity in the consolidated statement of financial position. 
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3. NEW FINANCIAL REPORTING STANDARDS 
 

(a) Financial reporting standards that became effective in the current year 
 

During the year, the Group has adopted the revised (revised 2016) and new financial reporting standards and 
accounting treatment guidance issued by the Federation of Accounting Professions which become effective 
for fiscal years beginning on or after January 1, 2017. These financial reporting standards were aimed at 
alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards, with most of the changes 
directed towards revision of wording and terminology, and provision of interpretations and accounting 
guidance to users of standards. The adoption of these financial reporting standards does not have any 
significant impact on the Group’s financial statements. 
 

(b) Thai Financial Reporting standard that will become effective in the future 
 

During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of the revised financial 
reporting standards and interpretations (revised 2017) which is effective for fiscal years beginning on or after 
January 1, 2018. These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding 
International Financial Reporting Standards with most of the changes directed towards revision of wording and 
terminology, and provision of interpretations and accounting guidance to users of standards with most of the 
changes and clarifications directed towards disclosures in the notes to financial statements. 

The management of the Group believes that the revised and new financial reporting standards and 
interpretations will not have any significant impact on the financial statements when they are initially applied. 
. 

4.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
 

Foreign Currencies 
 

Transactions in foreign currencies are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at the dates 
of the transactions.   
 

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the statements of financial position date 
are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at that date. Foreign exchange differences 
arising on translation are recognized in the statement of comprehensive income. 
 

Non-monetary assets and liabilities measured at cost in foreign currencies are translated to Thai Baht using 
the foreign exchange rates ruling at the dates of the transactions.  
 

Cash and Cash Equivalents 
 

Cash and cash equivalents consist of cash in hand, cash in-transit, cheque in-transit, deposits at financial 
institutions and fixed deposit and current investment with a maturity period not over 3 months since it is 
acquired except for cash at bank held as collateral. 
 

Investment  
 

The classification is dependent on the purpose for which the investments were acquired. Management 
determines the appropriate classification of its investments at the time of the purchase and re-evaluates such 
designation on a regular basis. 
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Investment consists of fixed deposit, investments in notes receivable and bill of exchange with a maturity 
period over 3 months but less than 1 year, since it is acquired presented in current investment, except for 
investment with a maturity over 1 year, since it is acquired presented in long-term investment. 
 

Investment in subsidiary in the separate financial statements is accounted for using the cost method less 
impairment loss (if any). 
 

Trade and Other Receivables 
 

Trade and other receivables are stated at their invoice value less allowance for doubtful accounts. The 
allowance for doubtful accounts is an estimate of those amounts which may prove to be uncollectible based 
on a review of the current status of the existing receivables. Bad debts are written off when incurred. 
 

Unbilled Receivables/Advance Received from Customers 
 

Unbilled receivables comprises the costs of materials and labor, subcontractor charges, services and 
overheads plus the attributable net gains or losses less the amounts already billed to customers. 
 

The excess of the value of a contracted work in progress over the amount billed to the customer is presented 
as current assets. The excess of the amount billed to a customer over the value of the contracted work in 
progress is presented as “Advance received from customers” under current liabilities. 
 

Receivables for Finance Lease Contracts 
 

Receivables for finance lease contracts are stated at net realizable value which resulted from carrying book 
value less unearned income, deferred service income from finance lease contracts and allowance for doubtful 
accounts. Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated losses that may be incurred in 
collection of whole receivable contracts. The allowance is generally based on collection experiences and 
analysis of debtor aging. The percentage of allowance for doubtful accounts are summarized as follows: 
 

Period  
Percentage of allowance for 

doubtful accounts 

Not yet due  1 

Past due   

   1  months  1 

   2 - 3  months  2 

   4 - 6  months  20 

   7 - 12 months  50 

   Over 12 months  100 
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Inventories 
 

Inventories are stated at the lower of cost or net realisable value.  Cost is determined by the first-in, first-out 
method.  The cost of purchase comprises both the purchase price and costs directly attributable to the 
acquisition of the inventory, such as import duties and transportation charges, less all attributable discounts 
or allowances.  The cost of finished goods and work in process comprises raw materials, direct labour, other 
direct costs and related production overheads (based on normal operating capacity). It excludes borrowing 
costs.   
 

Net realisable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of business, less the costs of 
completion and selling expenses.   
 

Assets Foreclosed 
 

Assets foreclosed represented photocopier for rent which could not service. The Company transfer to assets 
foreclosed which are stated at the lower of net book value at transfer date or net realizable value depend on 
which value are lower. 
 

Construction Contracts 
 

A construction contract is a contract specifically negotiated for the construction of an asset or a combination 
of assets that are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology and functions or 
their ultimate purpose or use. 

 

When the outcome of a construction contract cannot be estimated reliably, contract revenue is recognized to 
the extent of contract costs incurred where it is probable those costs will be recoverable. Contract costs are 
recognized as expenses in the period in which they are incurred. 

 

When the outcome of a construction contract can be estimated reliably and it is probable that the contract 
will be profitable, contract revenue is recognized over the period of the contract. When it is probable that 
total contract costs will exceed total contract revenue, the expected loss is recognized as an expense 
immediately. 

 

Costs incurred in the year in connection with future activity on a contract are excluded from contract costs in 
determining the stage of completion. They are presented as inventories, prepayments or other assets, 
depending on their nature.  

 

The Group presents as an asset the gross amount due from customers for contract work for all contracts in 
progress and for which costs incurred plus recognized profits (less recognized losses) exceed progress billings. 
Progress billings not yet paid by customers and retention are included within unbilled receivables and trade 
and other receivables.  The Group presents as a liability the gross amount due to customers for contract work 
for all contracts in progress for which progress billings exceed costs incurred plus recognized profits (less 
recognized losses). 

 

Property, Plant and Equipment and Depreciation 
 

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses (if 
any). 

 

Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of self-
constructed assets includes the cost of materials and direct labor, any other costs directly attributable to 
bringing the assets to a working condition for their intended use, the costs of dismantling and removing the 
items and restoring the site on which they are located and capitalized borrowing costs.  
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Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a separate asset, as 
appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the 
Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is 
derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in 
which they are incurred. 
 
Depreciation 
 
Depreciation is charged to the statement of comprehensive income on a straight-line basis over the estimated 
useful lives of each part of an item of property, plant and equipment.  The estimated useful lives are as 
follows: 
 

Land improvement 10 Years 
Buildings 20 Years and 30 years (upon the period of lease contract) 
Building improvement 5 Years 
Photocopier for rent 5  and 10 Years  
Tools and equipment 5 Years 
Furniture, fixtures and office equipment 5 Years 
Computer system 5 Years 
Vehicles 5  Years 

 
No depreciation for land and construction in progress. 
 
Leasehold right 
 
Leasehold rights are stated at cost less accumulated amortization and impairment losses (if any), which are 
amortized upon the period of lease contracts. 
 
Intangible Assets 
 
Intangible assets that are acquired by the Group which have definite useful lives are stated at cost less 
accumulated amortization and impairment loss (if any).  
 
Amortization  
 
Amortization is charged to the statement of comprehensive income on a straight-line basis from the date that 
intangible assets are available of use over the estimated useful lives of the assets are as follows: 
 
 Periods (Years) 

Software licenses                           3 and 5 
 
Computer software development costs 
 
Costs associated with maintaining computer software programmes are recognised as an expense as incurred. 
Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software 
products controlled by the Group are recognised as intangible assets when the following criteria are met: 
 
• it is technically feasible to complete the software product so that it will be available for use or sell it; 
• management intends to complete the software product and use or sell it; 
• there is an ability to use or sell the software product; 
• it can be demonstrated how the software product will generate probable future economic benefits; 
• adequate technical, financial and other resources to complete the development and to use or sell the 
software product; and 
• the expenditure attributable to the software product during its development can be reliably measured. 
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Directly attributable costs that are capitalised as part of the software product including the software 
development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads. 
 

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred. 
Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent 
period. 
 

Computer software development costs recognised as assets are amortised over their estimated useful lives, 
which does not exceed three years. 
 

Impairment of Assets 
 

The carrying amounts of the Group’s assets are reviewed at each statements of financial position date to 
determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable 
amounts are estimated. 
 

Intangible assets with indefinite useful lives and intangible assets not yet available for use are tested for 
impairment annually and as when indicators of impairment are identified. 
 

An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset or its cash-generating unit 
exceeds its recoverable amount. The impairment loss is recognized in the statement of comprehensive 
income. 
 

Calculation of recoverable amount 
 

The recoverable amount of assets is the greater of the assets’ net selling price and value in use. In assessing 
value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount 
rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. 
For an asset that does not generate cash inflows largely independent of those from other assets, the 
recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs. 
 

Reversals of impairment 
 

An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the 
carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss 
had been recognized. 
 

Trade and Other Payables 
 

Trade and other payables (including balances with related parties) are stated at cost. 
 

Employee Benefits 
 

Short-term employee benefits 
 

Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund and provident fund are recognized as 
expenses when incurred. 
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The Group and its employees have jointly established a provident fund as approved by the Ministry of Finance 
in accordance with the Provident Fund (B.E. 2530). Contributions are made to the fund by both employees at 
the rate of 3-10 percent of salary and the Group at the rate of 3-10 percent of salary. Provident fund 
contributions is recorded as expenses in the year incurred. 
 

Post-employment benefits and other long-term employee benefits 
 

Defined benefit plans  
 

The Group has obligations in respect of the severance payments they must make to employees upon 
retirement under labor law. The Group treat these severance payment obligations as a defined benefit plan.  
 

The obligation under the defined benefit plans is determined by a professionally qualified independent 
actuary based on actuarial techniques, using the projected unit credit method on a regular basis. The 
projected unit credit method considers each period of service as giving rise to an additional unit of benefit 
entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. Past service costs are 
recognized on a straight-line basis over the average period until the amended benefits become vested. 
  

Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognized in the statement of 
comprehensive income. The defined benefit obligations are measured at the present value of estimated 
future cash flows using a discount rate that is similar to the interest rate on government bond. 
 

Provisions 
 

A provision is recognized in the statements of financial position when the Group has present a legal or 
constructive obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of economic benefits will 
be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.  If 
the effect is material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax 
rate that reflects current market assessments of the time value of money and, where appropriate, the risks 
specific to the liability. 
 

Long-Term Leases 
 

Where the Group is the lessee 
 

Leases of property or equipment which substantially transfer all the risks and rewards of ownership to the 
lessees are classified as finance leases. Finance leases are capitalized at the inception of the lease at the lower 
of the fair value of the leased property or the present value of the minimum lease payments. Each lease 
payment is allocated to the principal and to the finance charges so as to achieve a constant rate on the 
finance balance outstanding. The outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in other 
long-term payables. The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period. 
The property or equipment acquired under finance leases is depreciated over the useful life of the asset. 
 

Leases not transferring a significant portion of the risks and rewards of ownership to the lessee are classified 
as operating leases. Payments made under operating leases are charged to profit or loss on a straight-line 
basis over the period of the lease.   
 

When an operating lease is terminated before the lease period expires, any payment required to be made to 
the lessor by way of penalty is recognized as an expense in the period in which the termination  
takes place. 
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The Company entered into sale and lease back contracts for certain photocopiers, resulting in a finance lease. 
Excess of sales proceeds over the carrying amount is not immediately recognized as income. Instead it is 
deferred and amortized over the lease term. 
 

Where the Group is the lessor 
  

Assets leased out under operating leases are included in property and equipment in the statements of 
financial position. They are depreciated over their expected useful lives on a basis consistent with other 
similar property and equipment owned by the Group. Rental income is recognized on a straight-line basis 
over the lease term. 
 

Assets leased out by the Group under which a significant portion of the risks and rewards of ownership are 
transferred to the lessee are classified as finance lease.  The assets held under finance lease are recorded as 
accounts receivable under finance lease in the statements of financial position. 
 

The sales revenue recorded at the commencement of a finance lease represents the fair value of the asset, or 
if lower, the present value of the minimum lease payments accruing to the lessor, computed at a commercial 
rate of interest.  The cost of sale recognized at the commencement of the lease term is the cost or carrying 
amount of the leased property.  The difference between the sales revenue and the cost of sale is recorded as 
gain which is recognized by the Group in accordance with its normal accounting policy. 
 

Surplus on Business Combination under Common Control 
 

Surplus on business combination under common control arises from the merger of businesses under the 
common control of the ultimate majority shareholder of the Company. The surplus represents the difference 
between the cost of the combination and carrying amounts of net identifiable assets at the date of 
combination.  
 

The Company recognizes the difference arising from common control transactions under shareholders' equity 
until disposal of the investment. 
 

Revenues 
 

Revenue excludes value added taxes and is arrived at after deduction of trade discounts. 
 

Sales of goods and services rendered 
 

Revenue from sales is recognized in the statement of comprehensive income when the significant risks and 
rewards of ownership have been transferred to the buyer.  No revenue is recognized if there is continuing 
management involvement with the goods or there are significant uncertainties regarding recovery of the 
consideration due, associated costs or the probable return of goods.  
 

Service income is recognized as services are rendered. 
 

Revenues from construction and installation service 
 

Revenue from provision of construction and installation services is based on the stage of completion 
determined by reference to services performed to date as a percentage of total services to be performed. 
(See accounting policy on construction contracts).  
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Service income from finance lease contracts 
 

The Group recognizes service income in each installment period and ceases recognition of income when the 
receivables are overdue more than 3 months. 
 

Revenue from finance lease contracts  
 

Revenue from finance lease contracts is recognized in the statement of comprehensive income by effective 
rate. The Company cases recognition of revenue when the receivables are overdue more than 3 installments. 
 

Interest income and other income 
 

Interest income and other income are recognized in the statement of comprehensive income as it accrues.   
 

Expenses 
 

Lease payments 
 

Payments made under operating leases are recognised in profit or loss on a straight-line basis over the term 
of the lease. Contingent lease payments are accounted for by revising the minimum lease payments over the 
remaining term of the lease when the lease adjustment is confirmed. 
 

Finance costs 
 

Interest expenses and similar costs are charged to the statement of comprehensive income for the period in 
which they are incurred, except to the extent that they are capitalized as being directly attributable to the 
acquisition, construction or production of an asset which necessarily takes a substantial period of time to be 
prepared for its intended use or sale.  The interest component of finance lease payments is recognized in the 
statement of comprehensive income using the effective interest rate method. 
 

Income Tax 
 

Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax. 
 

Current tax 
 

Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, 
based on taxable profits determined in accordance with tax legislation. 
 

Deferred tax  
 

Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and 
their carrying amounts at the end of each reporting period. Deferred income tax is determined using tax rates 
(and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are 
expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is 
settled. 
 

The Group recognize deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while they recognize 
deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the extent that 
it is probable that future taxable profit will be available against which such deductible temporary differences 
and tax losses carried forward can be utilized. 
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At each reporting date, the Group review and reduce the carrying amount of deferred tax assets to the extent 
that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred 
tax asset to be utilized. 
 

The Group record deferred tax directly to shareholders' equity if the tax relates to items that are recorded 
directly to shareholders' equity.  
 

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current 
tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to 
income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable 
entities where there is an intention to settle the balances on a net basis. 
 

Earnings per Share 
 

Earnings per share is calculated by dividing the profit for the year attributable to equity holders of the parent 
company by the weighted average number of common shares outstanding during the year.  
 

Fair Value Measurement 
 

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly 
transaction between buyer and seller (market participants) at the measurement date. The Group apply a 
quoted market price in an active market to measure their assets and liabilities that are required to be 
measured at fair value by relevant financial reporting standards. Except in case of no active market of an 
identical asset or liability or when a quoted market price is not available, the Group measure fair value using 
valuation technique that are appropriate in the circumstances and maximises the use of relevant observable 
inputs related to assets and liabilities that are required to be measured at fair value. 
 

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are 
categorised within the fair value hierarchy into three levels based on categorise of input to be used in fair 
value measurement as follows: 
 

Level 1 - Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities  
Level 2 - Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly 
Level 3 - Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows  
 

At the end of each reporting period, the Group determine whether transfers have occurred between levels 
within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the reporting period that are 
measured at fair value on a recurring basis. 
 

Significant Accounting Estimates and Assumptions 
 

The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standard at times requires 
management to make subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain. 
These judgments and estimates affect reported amounts and disclosures; and actual results could differ from 
these estimates. Significant judgments and estimates are as follows: 
 

Leases 
 

In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management is 
required to use judgment regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset has 
been transferred, taking into consideration terms and conditions of the arrangement.  
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Allowance for doubtful accounts and unbilled receivables 
 

In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment and estimates 
based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing 
economic condition.  
 

Property, plant and equipment and Depreciation 
 

In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make estimates of the 
useful lives and residual values of the Company’s plant and equipment and to review estimate useful lives and 
residual values when there are any changes.  
 

In addition, the management is required to review property, plant and equipment for impairment on a 
periodical basis and record impairment losses in the period when it is determined that their recoverable 
amount is lower than the carrying amount. This requires judgments regarding forecast of future revenues and 
expenses relating to the assets subject to the review. 
 

Deferred tax assets 
 

Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and unused tax losses to the extent 
that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences and losses can 
be utilised. Significant management judgement is required to determine the amount of deferred tax assets 
that can be recognised, based upon the likely timing and level of estimate future taxable profits.  
 

Estimated project costs 
 

The Group determined total contract cost to be incurred based on estimation of material usage, material 
price, and labor costs as specified in contract plan. Each type of contract component is considered from 
historical cost incurred in the past. Estimates are reviewed regularly or whenever actual costs differ 
significantly from the figures used in the original estimates. 
 

Provision for losses on projects 
 

Management applied judgement in estimating the loss they expect to be realised on each project, based on 
estimates of anticipated costs that take into account the progress of the project and actual costs incurred to 
date, together with fluctuations in costs of construction materials, labour and the current situation. 
 

Post-employment benefits under defined benefit plans  
 

The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such 
determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, 
mortality rate and staff turnover rate. 
 

Fair value of financial instruments 
 

In determining the fair value of financial instruments that are not actively traded and for which quoted 
market prices are not readily available, the management exercise judgment, using a variety of valuation 
techniques and models. The input to these models is taken from observable markets, and includes 
consideration of liquidity, correlation and longer-term volatility of financial instruments. 
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5. RELATED PARTIES TRANSACTIONS 
 

A portion of the Company’s assets, liabilities, revenues, costs and expenses arose from transactions with 
related parties.  Related parties are those persons and parties controlled by the Company, directly or 
indirectly or significant influence, to govern the financial and operating policies of the Company. 
 

The relationship of the Company and related parties are as follows: 
 

The Company’s name  Type of business  
Type of 

relationship 

Siam TC Technology Co., Ltd.  Sales and engineering services, systems and 
telemetry technology. 

 Subsidiary 

Ditto Tech Co., Ltd.  Distributing , renting and leasing photocopiers  Co-Shareholders 

Ditto East Co., Ltd.  Distributing , renting and leasing photocopiers  Co-Shareholders 
Rolling Koncept Innovation Co., Ltd.  Contractors and groundwater systems and 

purchase – sale of equipment 
 Co-Shareholders 

Ryu Asset Development Co., Ltd.  Provide rental estate  Co-Shareholders 
Gateway Green Co., Ltd.  Import, export and sell parts of photocopiers  Co-Shareholders 
PRT Design Development Co., Ltd.  Sell machine and design and installment  Co-Shareholders 
Ditto World Co., Ltd. 

 
Copy and Print services ( Name Card / Brochure / 
Poster) 

 Co-Shareholders 

Green Water Engineering Co., Ltd. 
       
 

 

Design, install local piping and underground 
water system and import, install and 
maintenance service for value actuators and soda 
spa device. 

 Co-Shareholders 

Sante Corporation Co., Ltd. 
(Formerly, Green Synergy Corporation 
Co., Ltd.) 

 
Selling of supplement products that is extracted 
From natural ingredients. 

 Co-Shareholders 

Ryu Technology Co., Ltd.  Selling of engineering machine.  Co-Shareholders 

              
Pricing policies for each transaction are described as follows: 

 

Type of transactions  Pricing policy 

Revenue from sales  Cost plus margin 8% - 14%  

Revenue from services   Contract price 

Revenue from sale of fixed assets 
Dividend income 

 Contract price 
Upon the declaration 

Other income  Cost price / Contract price 

Purchase of fixed assets  Market price 

Rental and utilities expenses  Contract price 

Other expenses  Cost price / Cost plus margin 

Interest expense  6.68% p.a. (2016 : 6.25-6.68% p.a.)  

Dividend paid  Upon the declaration 
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Significant revenues and expenses derived from transactions with related persons and parties for the years 
ended December 31, 2017 and 2016 are summarized as follows: 
 

  In Thousand Baht 

  Consolidated  
Financial Statements 

 Separate  
Financial Statements 

  2017  2016  2017  2016 

Revenue from sales         
Siam TC Technology Co., Ltd.  -  -  23  6,479 
Rolling Concept Innovation Co., Ltd.  102  2,157  102  2,157 
Ryu Technology Co., Ltd.  5  -  5  - 

  107  2,157  130  8,636 

         
Revenue from services         
Siam TC Technology Co., Ltd.  -  -  178  161 
Rolling Concept Innovation Co., Ltd.  15  20  15  20 
Sante Corporation Co., Ltd.  8  -  8  - 
Ryu Technology Co., Ltd.  155  -  155  - 

  178  20  356  181 

Revenue from sale of fixed assets         
Ryu Asset Development Co., Ltd.  -  33,456  -  9,321 

         
Dividend income         
Siam TC Technology Co., Ltd.  -  -  47,100  27,000 

         
Other income         
Siam TC Technology Co., Ltd.  -  -  2,616  2,337 

         
Purchase of fixed assets         
Ryu Asset Development Co., Ltd.  -  29,300  -  29,300 
Rolling Concept Innovation Co., Ltd.  -  2,904  -  2,904 

  -  32,204  -  32,204 

Rental and utilities expenses         
Ryu Asset Development Co., Ltd.  733  908  733  908 
Director  158  120  158  120 

  891  1,028  891  1,028 

Other expenses         
Rolling Concept Innovation Co., Ltd.  597  636  589  154 
Ryu Asset Development Co., Ltd.  -  246  -  - 

  597  882  589  154 

Interest expense         
Siam TC Technology Co., Ltd.  -  -  1,101  1,458 
Ditto Tech Co., Ltd.  -  6  -  6 
Ditto East Co., Ltd.  -  18  -  18 

  -  24  1,101  1,482 

Dividends paid         
Shareholders  26,600  68,500  26,600  68,500 
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  In Thousand Baht 

  Consolidated  
Financial Statements 

 Separate  
Financial Statements 

  2017  2016  2017  2016 

Key managements personnel  
compensation and directors remuneration  

 
     

Short-term employee benefits   6,549  7,305  6,549  6,306 
Post-employment benefits  26  14  26  13 

Total  6,575  7,319  6,575  6,319 
 

Significant outstanding balances with its persons and related parties as at December 31, 2017 and 2016 are 
summarized as follows: 
 

 In Thousand Baht 

 Consolidated  
Financial Statements 

 
Separate  

Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 

Trade and other receivables        
Siam TC Technology Co., Ltd. -  -  246  246 
Rolling Concept Innovation Co., Ltd. 6  1,322  6  1,322 
RYU Asset Development Co., Ltd. 31  -  31  - 

Total 37  1,322  283  1,568 
Less Allowance for doubtful accounts -  -  -  - 

Net 37  1,322  283  1,568 

        
Trade and other payables        
RYU Asset Development Co., Ltd. 71  70  71  70 
Rolling Concept Innovation Co., Ltd. 190  238  190  238 
Directors 15  135  15  135 

 276  443  276  443 

Accrued dividend expense        
Shareholders -  10,500  -  10,500 

 276  10,943  276  10,943 

        
Short-term loan and accrued interest        
Siam TC Technology Co., Ltd.        
Loans (Interest rate 6.68% p.a.) -  -  -  11,000 
Accrued interest -  -  -  1,458 

 -  -  -  12,458 

 
Movements of short-term loans and its accrued interest  from related parties for the years ended December 
31, 2017 and 2016 are summarized as follows: 

 

 In Thousand Baht 

 Consolidated Financial Statements    

 December 
31, 2015  Increase  Decrease  

December 
31, 2016 

Ditto Tech Co., Ltd.        
Loans 195  -  195  - 
Accrued interest 30  6  36  - 

Total 225  6  231  - 
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 In Thousand Baht 

 Consolidated Financial Statements    

 December 
31, 2015  Increase  Decrease  

December 
31, 2016 

Ditto East Co., Ltd.        
Loans 575  -  575  - 
Accrued interest 160  18  178  - 

Total 735  18  753  - 

 

 In Thousand Baht 

 Separate Financial Statements 

 December 
31, 2016  Increase  Decrease  

December  
31, 2017 

Siam TC Technology Co., Ltd.        
Loans 11,000  22,000  33,000  - 
Accrued interest 1,458  1,101  2,559  - 

Total 12,458  23,101  35,559  - 

 

 In Thousand Baht 

 Separate Financial Statements 

 December         
31, 2015  Increase  Decrease  

December         
31, 2016 

Ditto Tech Co., Ltd.        
Loans 195  -  195  - 
Accrued interest 30  6  36  - 

Total 225  6  231  - 

Ditto East Co., Ltd.        
Loans 575  -  575  - 
Accrued interest 160  18  178  - 

Total 735  18  753  - 

Siam TC Technology Co., Ltd.        
Loans -  40,000  29,000  11,000 
Accrued interest -  1,458  -  1,458 

Total -  41,458  29,000  12,458 

 

Significant agreements with related parties 
 

1. In 2013, the Company and its subsidiary entered into rental agreements and addendum with RYU Asset 
Development Co., Ltd. for the period of 1 - 3 years, and such agreement is renewable for every 1 - 3 years. 
Under the agreement, the Company and its subsidiary committed to pay an annual rental and service fees 
amounting to approximately Baht 2.7 million. Subsequently in November 2015, the Company and its 
subsidiary had cancelled such rental agreements and the Company entered into land and office building lease 
contract with RYU Asset Development Co., Ltd. for the period of 30 years starting from January 1, 2016 to 
December 31, 2045. The Company committed to pay an rental fee amounting to Baht 60.0 million and the 
Company already paid a whole amount on January 15, 2016.  Such agreement is renewable by a formal notice 
letter not less than 3 months before term due of agreement. 
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The Company classified land and office building lease contract by consideration of components of land and 
building based on fair value by the appraiser dated. September 22, 2016. Land lease was classified as 
operating lease contract and recorded in the caption of Leasehold right on land and amortized over lease 
term. Building lease was classified as finance lease contract. The details were as follows: 
 

 In Thousand Baht 

 Consolidated Financial Statements  
and Separate Financial Statements 

Land leasehold right 7,800 
Building 52,200 

Total 60,000 
 

Measurement of fair value 
 

Fair value hierarchy 
 

Such the fair value measurement has been categorized as a Level 2 fair value based on the inputs to the 
valuation technique used. 
 

Furthermore, on January 4, 2016, the Company made a sublease and service agreements with Siam TC 
Technology Co., Ltd. for the period of 3 years, starting from January 4, 2016 to January 3, 2019 and such 
agreement is renewable by a formal notice letter 1 month before term due of agreement. Under the 
agreement, the subsidiary committed to pay annual rental and service fee amounting to approximately Baht 
1.0 million. 
 

2. On December 29, 2014, the Company entered into a branch rental agreement with a director for the period 
of 3 years, starting from January 1, 2015 to December 31, 2017 and such agreement is renewable by a formal 
notice letter 1 month before term due of agreement which the Company has already renewed such 
agreement starting from January 1, 2018 to December 31, 2020. Under the agreement, the Company 
committed to pay annual rental fee amounting to approximately Baht 0.1 million. 
 

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS 
 

 In Thousand Baht 

  Consolidated  
Financial Statements 

 
Separate  

Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 

Cash 39  35  28  22 
Cash in banks – saving accounts 25,697  7,612  2,558  6,454 
Cash in banks – current accounts 11,216  3,801  10,690  2,858 

Total 36,952  11,448  13,276  9,334 
 

At December 31, 2017 and 2016, the Group has bank deposits in saving accounts, bears the interest rates at 
0.10% - 0.375% per annum and at 0.10% - 0.375% per annum, respectively. (Separate financial statements: at 
0.10% - 0.375% per annum and at 0.10% - 0.375% per annum, respectively)  
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7. TRADE AND OTHER RECEIVABLES 
 

 In Thousand Baht 

 Consolidated  
Financial Statements 

 
Separate  

Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 

Trade and other receivables - related parties        

Trade receivables 37  1,321  65  1,340 
Accrued income -  1  -  31 

Total 37  1,322  65  1,371 
Less Allowance for doubtful accounts -  -  -  - 

Trade receivables - net 37  1,322  65  1,371 
Other receivables -  -  218  197 

Total  37  1,322  283  1,568 

Trade and other receivables - other parties        

Trade receivables 56,011  68,091  53,936  34,980 
Accrued income 21,729  16,690  21,729  16,690 

Total 77,740  84,781  75,665  51,670 
Less Allowance for doubtful accounts (2,015)  (2,255)  (2,015)  (1,863) 

Trade receivables - net 75,725  82,526  73,650  49,807 

Retention receivables - not yet due -  10,645  -  - 
Other receivables        

- Deposit for a contract 62  510  -  - 
- Withholding tax 952  4,455  952  4,455 
- Prepaid expenses 1,902  1,253  1,806  1,145 
- Others 5,045  1,650  3,034  409 

Total 7,961  18,513  5,792  6,009 
Less Retention receivables – non current -  (10,645)  -  - 

Net 7,961  7,868  5,792  6,009 

Total  83,686  90,394  79,442  55,816 

 

Outstanding balances of trade receivables - related parties which are classified by aging as at December 31, 
2017 and 2016, are summarized as follows: 
 

 
In Thousand Baht 

 Consolidated  
Financial Statements 

 
Separate  

Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 

Not yet due 20  614  37  633 
Overdue:        
   Less than 3 months 17  707  28  707 
   3 - 6 months -  -  -  - 
   6 - 12 months -  -  -  - 
   More than 12 months -  -  -  - 

Total 37  1,321  65  1,340 
Less Allowance for doubtful accounts -  -  -  - 

Net 37  1,321  65  1,340 
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Outstanding balances of trade receivables - other parties which are classified by aging as at December 31, 
2017 and 2016, are summarized as follows:  
 

 In Thousand Baht 

 Consolidated  
Financial Statements 

 
Separate  

Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 

Not yet due 26,769  20,091  24,694  14,159 
Overdue:        
   Less than 3 months 23,809  27,758  23,809  11,974 
   3 - 6 months 2,373  16,483  2,373  5,821 
   6 - 12 months 563  1,716  563  983 
   More than 12 months 2,497  2,043  2,497  2,043 

Total 56,011  68,091  53,936  34,980 
Less Allowance for doubtful accounts (2,015)  (2,254)  (2,015)  (1,862) 

Net 53,996  65,837  51,921  33,118 

 

 In Thousand Baht 

 Consolidated  
Financial Statements 

 
Separate  

Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 

Bad debt 398  1,294  398  1,294 
Doubtful accounts (reversal)  (239)  (436)  153  (828) 

Total 159  858  551  466 

 

Outstanding balances of accrued income - related parties which are classified by aging as at December 31, 
2017 and 2016, are summarized as follows:  
 

 In Thousand Baht 

 Consolidated  
Financial Statements 

 
Separate 

Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 

Less than 3 months -  1  -  31 
3 - 6 months -  -  -  - 
6 - 12 months -  -  -  - 
Over 12 months -  -  -  - 

Total -  1  -  31 
Less Allowance for doubtful accounts  -  -  -  - 

Net -  1  -  31 

  
 In Thousand Baht 

 Consolidated  
Financial Statements 

 Separate 
Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 

Doubtful accounts (reversal) -  (2)  -  (2) 
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Outstanding balances of accrued income - other parties which are classified by aging as at December 31, 2017 
and 2016, are summarized as follows:  
 

 In Thousand Baht 

 Consolidated  
Financial Statements  

 Separate  
Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 

Less than 3 months 15,786  15,057  15,786  15,057 
3 - 6 months 5,544  1,288  5,544  1,288 
6 - 12 months 9  279  9  279 
Over 12 months 390  66  390  66 

Total 21,729  16,690  21,729  16,690 
Less Allowance for doubtful accounts -  (1)  -  (1) 

Net 21,729  16,689  21,729  16,689 

 
 In Thousand Baht 

 Consolidated  
Financial Statements  

 Separate  
Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 

Doubtful accounts (reversal) (1)  (43)  (1)  (43) 

 

8. UNBILLED RECEIVABLES 
 

 In Thousand Baht 

 Consolidated  
Financial Statements 

 Separate 
Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 

Contract value 340,853  237,383  27,729  11,000 

Cumulative contract costs - beginning balance 83,871  7,249  5,764  1,596 
Contract costs incurred during the year 109,406  80,283  5,589  4,168 

Contract costs incurred to date 193,277  87,532  11,353  5,764 
Recognised profits to date 103,491  27,457  4,138  2,369 

Contract costs incurred and recognized profits  
to date 296,768  114,989 

 
15,491 

 
8,133 

Less Advance received from customers (233,106)  (80,445)  (4,400)  (4,400) 

Unbilled receivables 63,662  34,544  11,091  3,733 
Less Allowance for doubtful accounts (1,593)  (172)  (1,593)  - 

Unbilled receivables in excess of advance received 
from customer - net 62,069  34,372 

 
9,498 

 
3,733 
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The balance of unbilled receivables as at December 31, 2017 and 2016, the aging of the unbilled receivables due 
to be charged as follows: 
 

 In Thousand Baht 

 Consolidated  
Financial Statements 

 Separate 
Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 

Less than 3 months 23,726  29,385  6,558  1,280 
Over 3 - 6 months 35,651  2,080  248  2,042 
Over 6 - 12 months 1,832  841  1,832  411 
Over 12 months 2,453  2,238  2,453  - 

Total 63,662  34,544  11,091  3,733 
Less Allowance for doubtful accounts (1,593)  (172)  (1,593)  - 

Unbilled receivables - net 62,069  34,372  9,498  3,733 

 

 In Thousand Baht 

 Consolidated 
Financial Statements 

 Separate 
Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 

Doubtful accounts 1,421  172  1,593  - 

 

9. FINANCE LEASE CONTRACTS RECEIVABLES 
 

 In Thousand Baht 

 

Consolidated Financial Statements 
and Separate Financial Statements 

 Current portion Long-term portion Total 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Financial lease contracts receivables 2,945 5,381 1,641 3,872 4,586 9,253 

Less  Unearned income (194) (363) (43) (173) (237) (536) 

Less  Deferred service income (468) (501) (540) (972) (1,008) (1,473) 

 2,283 4,517 1,058 2,727 3,341 7,244 

Less Allowance for doubtful accounts (953) (769) (536) (937) (1,489) (1,706) 

Net 1,330 3,748 522 1,790 1,852 5,538 

 

 In Thousand Baht 

 Consolidated Financial Statements  
and Separate Financial Statements 

 2017  2016 

Doubtful accounts (Reversal) (217)  823 
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As at December 31, 2017 and 2016, the Group has finance lease contracts receivables with the period of 
payments as follows: 
 

 In Thousand Baht 

 Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements 

 2017  2016 

 

Principal 
Unearned  

income 

Deferred 
service 
income Total  Principal 

Unearned  
income 

Deferred 
service 
income Total 

Payment due 1 year 2,283 194 468 2,945  4,517 363 501 5,381 
Payment due over 1 year   
to 5 years 1,058 43 540 1,641  2,727 173 972 3,872 

Total 3,341 237 1,008 4,586  7,244 536 1,473 9,253 

 

Significant outstanding balances with finance lease contracts receivables which are classified by aging as at 
December 31, 2017 and 2016 are summarized as follows: 
 

 In Thousand Baht 

 Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements 

  Percentage of 
allowance for 

doubtful accounts 

Allowance for  
 Finance lease doubtful  
 contracts receivables accounts Net 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Not yet due 139 441 1 1 (1) (4) 138 437 
Overdue:         
1 month 96 66 1 1 (1) (1) 95 65 
2 - 3 months 338 3,577 2 2 (7) (72) 331 3,505 
4 - 6 months 1,610 1,911 20 20 (322) (382) 1,288 1,529 
7 - 12 months - 3 50 50 - (1) - 2 

More than 12 months  1,158 1,246 100 100 (1,158) (1,246) - - 

Total 3,341 7,244   (1,489) (1,706) 1,852 5,538 

 

On April 30, 2 00 4 the Association of Accountants and Auditors of Thailand authorized, with the approval of 
the Securities and Exchange Commission has determined accounting practice for business loans for 
consumption (Consumer Finance). The allowance for doubtful accounts in full and stop recognizing revenue 
for overdue payments over three installments and the record reserves for receivables that are not overdue 
bills period or periods not exceeding three unpaid installments. If the company need to follow these 
guidelines without considering the reserves as at December 31, 2017 and 2016, the Company had recorded 
an allowance for doubtful accounts increase to approximately Baht 1.3 million and Baht 1.5 million, 
respectively. 
 

However, such practices can make a choice by the company that this practice is not appropriate to disclose 
that the Company is ready for assembly. The Company has a policy to stop recognizing revenue for finance 
lease receivables overdue payments over three installments and the Company has recorded an allowance for 
doubtful accounts based on the ability to repay the loans status. Experience and the damage actually 
occurred in the past, which as of December 31, 2017 and 2016, the Company had an allowance for doubtful 
accounts of finance lease receivables of approximately 44.6 percent and 23.6 percent of the outstanding 
receivables without collateral, respectively. 
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10. INVENTORIES  
 

 In Thousand Baht 

 Consolidated  
Financial Statements 

 
Separate  

Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 
Photocopier 7,201  11,291  7,201  11,291 
Work in process -  322  -  322 
Supplies and spare parts 20,249  19,846  19,885  19,846 
Goods in transit 2,091  -  2,091  - 

 29,541  31,459  29,177  31,459 
Less Allowance for decline in value of inventories (3,861)  (2,947)  (3,861)  (2,947) 

Net  25,680  28,512  25,316  28,512 

 

The cost of inventories which is recognized as an expense and included in cost of sales and cost of services for 
the years ended December 31, 2017 and 2016, amounted to Baht 158.3 million and Baht 146.1 million, 
respectively. (Separate Financial Statements: Baht 99.5 million and Baht 119.0 million, respectively). 
 

Movements of allowance for decline in value of inventories are summarized as follows: 
 

 In Thousand Baht 

 
Consolidated Financial Statements  
and Separate Financial Statements 

 2017  2016 

Balance as of January 1, 2,947  3,395 
Add Loss on decline in value of inventories 914  (448) 

Balance as of December 31, 3,861  2,947 

 

11. ASSETS FORECLOSED 
 

 In Thousand Baht 

 
Consolidated Financial  Statements  
and Separate Financial statement 

 2017  2016 

Photocopier 4,829  4,993 
Less Allowance for decline in value of assets foreclosed (4,709)  (4,676) 

Net 120  317 

 

Movements of allowance for decline in value of assets foreclosed are summarized as follows: 
 

 In Thousand Baht 

 
Consolidated Financial Statements  
and Separate Financial Statements 

 2017  2016 

Balance as of January 1, 4,676  3,276 
Add Loss on decline in value of assets foreclosed (Reversal) (21)  1,184 

Transfer from property, plant and equipment 54  216 

Balance as of December 31, 4,709  4,676 
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12. DEPOSIT AT FINANCIAL INSTITUTIONS PLEDGED AS COLLATERALS 
 

As at December 31, 2017 and 2016, the Group used its fixed deposits of Baht 0.6 million and Baht 2.6 million, 
respectively (Separate Financial Statements: Baht 0.6 million as at December 31, 2017 and 2016), to secure 
performance bond and/or bidding and credit facilities granted by bank. 
 

13. INVESTMENTS IN SUBSIDIARY 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Separate Financial Statements 

  In Thousand Baht 

 Percentage of 
holdings 

Issued and fully paid-up 
share 

 
Investments 

 
Dividends 

 
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

At Cost         

Siam TC Technology Co., Ltd. 100 100 20,000 20,000 20,000 20,000 47,100 27,000 
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14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 
 

 In Thousand Baht 

 Consolidated Financial Statements 

 

Land and land 
improvement  

 
Buildings and 

building 
improvement 

Photocopier 
for rent 

Tools and 
equipment  

Furniture, 
fixture and 

office 
equipment 

Computer 
system 

 
Vehicles 

 
 
 

Total 

At cost         

Balance as at January 1, 2016 12,744 85,108 345,638 2,700 5,284 2,735 30,509 484,718 
Acquisitions 15,993 67,518 16,612 178 3,124 601 1,179 105,205 

Disposal/write-off - (39,820) (81,470) (813) (546) - (206) (122,855) 
Transfer from inventories - - 36,207 161 2 62 - 36,432 

Transfers in / (out) - - (8,682) - - - - (8,682) 

Balance as at December 31, 2016 28,737 112,806 308,305 2,226 7,864 3,398 31,482 494,818 

Acquisitions - - 43,206 74 229 73 1,396 44,978 
Disposal/write-off - - (15,893) (10) (50) (62) (972) (16,987) 

Transfer from inventories - - 22,798 190 121 475 - 23,584 

Transfers in/(out) - - (2,116) (8) - - - (2,124) 

Balance as at December 31, 2017 28,737 112,806 356,300 2,472 8,164 3,884 31,906 544,269 

         

Accumulated depreciation          
Balance as at January 1, 2016 - 28,755 186,147 1,273 2,722 1,583 20,172 240,652 
Depreciation charged for the year 29 4,908 33,594 374 1,478 542 2,248 43,173 

Disposal/write-off - (8,472) (50,634) (398) (240) - (179) (59,923) 

Transfers in / (out) - - (8,263) - - - - (8,263) 

Balance as at December 31, 2016 29 25,191 160,844 1,249 3,960     2,125 22,241 215,639 
Depreciation charged for the year 31 4,762 41,560 368 1,478 702 2,032 50,933 
Disposal/write-off - - (9,316) (5) (50) (62) (722) (10,155) 

Transfers in / (out) - - (2,078) (3) - - - (2,081) 

Balance as at December 31, 2017 60 29,953 191,010 1,609 5,388 2,765 23,551 254,336 
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 In Thousand Baht 

 Consolidated Financial Statements 

 

Land and land 
improvement  

 
Buildings and 

building 
improvement 

Photocopier 
for rent 

Tools and 
equipment  

Furniture, 
fixture and 

office 
equipment 

Computer 
system 

 
Vehicles 

 
 
 

Total 

Allowance for impairment  loss 
Balance as at January 1, 2016 - - 32,469 - - - - 32,469 

Loss from impairment for the year - - 822 - - - - 822 

Disposal/write-off - - (13,366) - - - - (13,366) 

Transfer in/(out) - - (1,133) - - - - (1,133) 

Balance as at December 31, 2016 - - 18,792 - - - - 18,792 
Loss from impairment for the year - - 655 - - - - 655 

Disposal/write-off - - (923) - - - - (923) 

Transfer in/(out) - - (446) - - - - (446) 

Balance as at December 31, 2017 - - 18,078 - - - - 18,078 

Net book value         

December 31, 2016 28,708 87,615 128,669 977 3,904 1,273 9,241 260,387 

December 31, 2017 28,677 82,853 147,212 863 2,776 1,119 8,355 271,855 

         
Depreciations included in the statements of comprehensive income for the years ended December 31,  

2016      43,173 

2017        50,933 
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 In Thousand Baht 

 Separate Financial Statements 

 

Land and land 
improvement 

 
Buildings and 

building 
improvement 

Photocopier 
for rent 

Tools and 
equipment  

Furniture, 
fixture and 

office 
equipment 

Computer 
system 

 
Vehicles 

 
 
 

Total 

At cost         

Balance as at January 1, 2016 12,744 55,369 281,472 1,801 1,793 2,735 19,069 374,983 

Acquisitions 15,993 67,517 16,612 137 2,941 601 130 103,931 
Disposal/write-off - (10,081) (53,648) (6) - - (206) (63,941) 

Transfer from inventories - - 36,206 161 2 62 - 36,431 

Transfers in / (out) - - (6,928) - - - - (6,928) 

Balance as at December 31, 2016 28,737 112,805 273,714 2,093 4,736 3,398 18,993 444,476 

Acquisitions - - 43,206 59 14 73 1,396 44,748 

Disposal/write-off - - (15,279) (5) - (62) (972) (16,318) 

Transfer from inventories - - 22,798 190 121 475 - 23,584 

Transfers in / (out) - - (1,416) (8) - - - (1,424) 

Balance as at December 31, 2017 28,737 112,805 323,023 2,329 4,871 3,884 19,417 495,066 

         
Accumulated depreciation          
Balance as at January 1, 2016 - 21,300 152,826 835 1,093 1,583 12,349 189,986 

Depreciation charged for the year 29 4,761 33,594 343 879 542 1,417 41,565 

Disposal/write-off - (870) (35,966) - - - (179) (37,015) 

Transfers in / (out) - - (7,425) - - - - (7,425) 

Balance as at December 31, 2016  29 25,191 143,029 1,178 1,972 2,125 13,587 187,111 
Depreciation charged for the year 31 4,762 41,560 342 853 702 1,330 49,580 
Disposal/write-off - - (9,045) (2) - (62) (723) (9,832) 

Transfers in / (out) - - (1,770) (2) - - - (1,772) 

Balance as at December 31, 2017 60 29,953 173,774 1,516 2,825 2,765 14,194 225,087 
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 In Thousand Baht 

 Separate Financial Statements 

 

Land and land 
improvement 

 
Buildings and 

building 
improvement 

Photocopier 
for rent 

Tools and 
equipment  

Furniture, 
fixture and 

office 
equipment 

Computer 
system 

 
Vehicles 

 
 
 

Total 

Allowance for impairment  loss 
Balance as at January 1, 2016 - - 1,625 - - - - 1,625 

Loss from impairment for the year - - 821 - - - - 821 

Disposal/write-off - - (213) - - - - (213) 

Transfer in/(out) - - (216) - - - - (216) 

Balance as at December 31, 2016 - - 2,017 - - - - 2,017 

Loss from impairment for the year - - 655 - - - - 655 

Disposal/write-off - - (579) - - - - (579) 

Transfer in/(out) - - (54) - - - - (54) 

Balance as at December 31, 2017 - - 2,039 - - - - 2,039 

Net book value         

December 31, 2016 28,708 87,614 128,668 915 2,764 1,273 5,406 255,348 

December 31, 2017 28,677 82,852 147,210 813 2,046 1,119 5,223 267,940 

         
Depreciations included in the statements of comprehensive income for the years ended December 31,  

2016     41,565 

2017       49,580 
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Depreciations included in the statement of comprehensive income for the years ended December 31, 2017 
and 2016 are as follow: 
 

 In Thousand Baht 

 Consolidated  
Financial Statements 

 Separate  
Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 

Cost of services 41,560  33,707  41,560  33,707 
Administrative expenses 9,373  9,466  8,020  7,858 

Total 50,933  43,173  49,580  41,565 
 

The Company mortgaged land and buildings as collateral for bank overdraft and long - term loan, which have 
net book value as at December 31, 2017 and 2016 amounting to Baht 111.5 million and Baht 116.3 million, 
respectively. 
 

As at December 31, 2017 and 2016, certain items of equipment were fully depreciated but are still in use. The 
original cost of those assets amounted to Baht 110.4 million and Baht 79.7 million, respectively. (Separate 
Financial Statements: Baht 103.3 million and Baht 72.7 million, respectively) 
 

As at December 31, 2017 and 2016, the Group acquired photocopier for rent and vehicles under finance lease 
contracts, with net book value of Baht 62.8 million and Baht 64.6 million, respectively. (Separate Financial 
Statements: Baht 60.7 million and Baht 59.0 million, respectively). 
 

15. INTANGIBLE ASSETS  
 

 In Thousand Baht 

 Consolidated 
Financial Statements 

 Separate  
Financial Statements 

At cost    

Balance as at January 1, 2016 6,087  5,578 

Acquisitions 1,082  1,082 

Disposal/ write - off -  - 
Transfer in / (out) 852  852 

Balance as at December 31, 2016  8,021  7,512 
Acquisitions 267  - 
Disposal/ write - off -  - 

Transfer in / (out) 1,859  1,859 

Balance as at December 31, 2017 10,147  9,371 

Accumulated amortization    

Balance as at January 1, 2016 3,378  3,274 
Amortization for the year  1,252  1,150 

Disposal/ write - off -  - 
Transfer in / (out) -  - 

Balance as at December 31, 2016 4,630  4,424 
Amortization for the year 1,430  1,310 
Disposal/ write - off -  - 
Transfer in / (out) -  - 

Balance as at December 31, 2017 6,060  5,734 

Net book value    

December 31, 2016 3,391  3,088 

December 31, 2017 4,087  3,637 
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Amortization expenses for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follow : 
 

 In Thousand Baht 

 Consolidated  
Financial Statements 

 Separate  
Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 

Cost of services 546  546  546  546 
Administrative expenses 884  706  764  604 

Total 1,430  1,252  1,310  1,150 
 

16. BANK OVERDRAFTS AND SHORT TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS 
 

     In Thousand Baht 

  
Interest rate (% p.a.) 

 Consolidated  
Financial Statements 

 Separate  
Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016  2017  2016 

Bank overdrafts MOR, MOR-1.5, 
MOR-2 

 MOR, MOR-1, 
MOR-2 

 
54,507  75,362  54,507  51,623 

Trust receipt 4.97 – 5.38  4.52 - 4.59  19,129  4,112  1,354  4,112 

Total     73,636  79,474  55,861  55,735 

 

As at December 31, 2017 and 2016, the Group has overdraft facilities, short-term loans and other credit 
facilities from financial institutions totaling of Baht 563.3 million and Baht 563.3 million, respectively. 
(Separate Financial Statements: Baht 294.3 million and Baht 294.3 million, respectively). 
 

Those credit facilities from financial institutions are secured by 
 

- Fixed deposit of the subsidiary and saving accounts of the Company and director 
- Land and buildings of the Company, a related company and directors 
- Leasehold right on land and office building of the Company  
- Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) and a financial institution 
- Directors, director of a related company, the subsidiary and a related company 
- Transfer of claims to be paid or authorized to receive payment under the project contract of 

the subsidiary 
 

17. TRADE AND OTHER PAYABLES 
 

 

 In Thousand Baht 

 Consolidated  
Financial Statements 

 Separate  
Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 

Other payables – related parties        
- Accrued dividend expenses -  10,500  -  10,500 
- Accrued expenses 5  70  5  70 
- Others 271  373  271  373 

Total other payables – related parties 276  10,943  276  10,943 

Trade and other payables – other parties        
Trade payables 35,896  22,661  24,308  21,667 
Other payables        
- Accrued expenses 15,450  11,746  11,060  7,483 
- Others 8,895  10,864  6,611  8,533 

Total trade and other payables – other parties 60,241  45,271  41,979  37,683 

Total 60,517  56,214  42,255  48,626 
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As at December 31, 2017 and 2016, trade payables – other parties classified by currencies as follows: 
 

 In Thousand Baht 

 
Consolidated  

Financial Statements 
 Separate  

Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 

 Baht 35,896  20,256  24,308  19,262 
US Dollar -  2,405  -  2,405 

Total 35,896  22,661  24,308  21,667 

 

18. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS 
 

      In Thousand Baht 

  
Credit line  

Interest 
rate  

Consolidated Financial Statements  
and Separate Financial Statements 

Loan - term loan  ( In Million Baht)  (% p.a.)  2017  2016 

No. 1  50  MLR-1.5  25,640  35,720 
No. 2  50  MLR-1.5  5,479  10,963 
No. 3  50  MLR-2.0  20,957  12,546 

      52,076  59,229 
Less Current portion      (25,763)  (20,095) 

Net      26,313  39,134 

 

In 2015, the Company had credit line of long - term loans from a financial institution for No.1 and No.2 
amounted of Baht 100.0 million which the Company had drawdown for No.1 amounting to Baht 50.0 million 
in 2015. Such loan is repayable for 60 monthly loan principal installments at Baht 840,000 starting from 
September 2015.  
 

In 2016, the Company had drawdown for No.2 amounting to Baht 11.0 million which repayable for monthly 
principal 1/33 of loan which the Company had drawdown of each time. The remaining of Baht 39.0 million, 
the Company agreed to cancel of such amount and the Company entered into a memorandum of agreement 
for No.3 amounting to Baht 50.0 million. The Company had drawdown such loan of Baht 12.5 million, 
repayable for monthly principal 1/36 of loan which the Company had drawdown of each time.  
 

In 2017, the Company had drawdown for No.3 amounting to Baht 18.1 million which repayable for monthly 
principal 1/36 of loan which the Company had drawdown of each time. As at December 31, 2017, the 
Company has undrawdown credit line amounting to Baht 19.4 million. 
 

Such long-term loans are secured by  
- land and buildings of the Company 
- the Company’s directors, a related company’s director, the subsidiary and a related company 
- transfer of claims that the Company has in its some receivables under rental contracts.  
 

Furthermore, the loan agreements contain covenant that, among other things, require the Company has to 
comply with certain conditions such as to maintain the percent holding of major shareholder’s family and 
debt to equity ratio and debt service coverage ratio. 
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Movement in the long - term loans from financial institutions for the year ended December 31, 2017 are 
summarized as follows: 

 In Thousand Baht 

 Consolidated Financial Statements  
and Separate Financial Statements 

Balance as at January 1, 2017 59,229 
Add addition loan 18,067 
Less repayment (25,220) 

Balance as at December 31, 2017 52,076 

 

19. LIABILITIES UNDER FINANCE LEASE CONTRACTS 
 

 In Thousand Baht 

 Consolidated  
Financial Statements 

 Separate  
Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 

Liabilities under finance lease contracts 60,571  43,119  59,381  41,135 
Less Deferred interest (3,598)  (3,627)  (3,538)  (3,511) 

 56,973  39,492  55,843  37,624 
Less Current portion (26,250)  (14,904)  (25,664)  (14,166) 

Net 30,723  24,588  30,179  23,458 
 

The Company entered into sale and leaseback contracts for photocopiers with leasing companies. The lease is 
for a period of 3-5 years. Such liabilities under finance lease contracts for photocopiers are secured by the 
Company’s director. 
 

As at December 31, 2017 and 2016, the Group has liabilities under finance lease contracts with the period of 
payment as follows: 
  In Thousand Baht 
  Consolidated Financial Statements 

  2017  2016 

  Future 
minimum 

lease 
payment  

Deferred 
interest  

Present value 
of minimum 

lease 
payment  

Future 
minimum 

lease 
payment  

Deferred 
interest  

Present value 
of minimum 

lease 
payment 

Payment due 1 year  28,615  (2,365)  26,250  16,836  (1,932)  14,904 
Payment due over  
1 year  to 5 years 

 
31,956  (1,233)  30,723  26,283  (1,695)  24,588 

Total  60,571  (3,598)  56,973  43,119  (3,627)  39,492 

 

  In Thousand Baht 
  Separate Financial Statements 

  2017  2016 

  Future 
minimum 

lease 
payment  

Deferred 
interest  

Present value 
of minimum 

lease 
payment  

Future 
minimum 

lease 
payment  

Deferred 
interest  

Present value 
of minimum 

lease 
payment 

Payment due 1 year  27,986  (2,322)  25,664  16,042  (1,876)  14,166 
Payment due over 
 1 year  to 5 years 

 
31,395  (1,216)  30,179  25,093  (1,635)  23,458 

Total  59,381  (3,538)  55,843  41,135  (3,511)  37,624 
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20. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS 
 

Movement in the present value of the defined benefit obligations for the years ended December 31, 2017 and 2016 
is as follows: 
 

 In Thousand Baht 

 Consolidated   Separate  
 Financial Statements  Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 

Defined benefit obligations as at January 1, 1,222  1,431  1,193  1,415 
Included in profit or loss        
   Current service cost 155  75  138  71 
   Interest cost 33  27  33  27 
Included in other comprehensive income        

Actuarial (gain) loss arising from        

Demographic assumptions changes -  514  -  492 

Financial assumptions changes -  (796)  -  (721) 

Experience adjustments -  -  -  (62) 

Benefits paid during the years (66)  (29)  (66)  (29) 

Defined benefit obligations as at December 31, 1,344  1,222  1,298  1,193 
 

The above expenses recognized in the statements of comprehensive income for the years ended December 
31, 2017 and 2016 is recognized in the following line items are as follows: 
 

 In Thousand Baht 

 
Consolidated  

Financial Statements 
 

Separate  
Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 

Cost of services 55  29  55  29 
Selling expenses 6  6  6  6 
Administrative expenses 68  27  51  23 
Managements’ benefits expenses 26  13  26  13 

Total 155  75  138  71 

 
As at December 31, 2017, the Group expects that no have the payment of post-employment benefits during 
the next year in the consolidated and separate financial statements. 
 

As at December 31, 2017, the weighted average duration of the liabilities for long-term employee benefit is 
13 and 19 years. (Separate Financial Statements: 13 years) 
 

Principal actuarial assumptions as at December 31, 2017 and 2016 are as follows: 
 

 Percentage 

 Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements 

 2017 2016 2017 2016 

Discount rate 2.50,2.73 2.50,2.73 2.50 2.50 
Salary increase rate 6.10 6.10 6.10 6.10 
Employee turnover rate 0,16,18,29,57 0,16,18,29,57 0,16,18,29,57 0,16,18,29,57 
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The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long-term 
employee benefit obligation as at December 31, 2017 and 2016 are summarized below:  
 

 In Thousand Baht 

 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 

 Increase 0.5% Decrease 0.5% Increase 0.5% Decrease 0.5% 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Discount rate (48) (47) 51 50 (44) (44) 47 47 

Salary increase rate 54 47 (51) (44) 50 44 (47) (41) 

Turnover rate (67) (57) 73 62 (62) (54) 67 58 

 

21. OTHER NON-CURRENT LIABILITIES 
 

 In Thousand Baht 

 
Consolidated  

Financial Statements  
 Separate  

Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 

Deposits for rent 3,970  3,936  3,970  3,936 
Others 49  173  49  173 

Total 4,019  4,109  4,019  4,109 

 

22. INCOME TAX  
 

The Group has income tax expenses for the years ended December 31, 2017 and 2016 as follows: 
 

      In Thousand Baht 

      

Consolidated  
Financial Statements 

Separate  
Financial Statements 

      2017 2016 2017 2016 

Current income tax expenses:     

Current income tax expenses for the years 19,584 9,729 6,496 1,340 

Deferred tax:     
Tax expenses (income) relating to the imposition of 
recognition and the recognition and reversal of 
temporary differences (2,318) (1,342) (2,156) 2,282 

Income tax expense reported in the statement of 
comprehensive income 17,266 8,387 4,340 3,622 
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Reconciliation of effective tax rate is as follows: 
 

      In Thousand Baht 

      Consolidated Financial Statements  

      2017  2016 

      Rate (%) Amount  Rate (%) Amount 

Accounting profit before tax  98,335   63,579 

Income tax by applicable tax rate  20 19,667  20 12,716 
Effect from eliminated transactions in  
Consolidated Financial Statement  9,420 

 
 5,400 

Effect for :      
Tax losses  -   (2,498) 
Tax-exempt incomes and non-deductible expenses  (9,503)   (5,889) 
Tax income relating to the imposition of the recognition 
and reversal of temporary differences   (2,318) 

 
 (1,342) 

Income tax expenses  18 17,266  13 8,387 

       

      In Thousand Baht 

      Separate Financial Statements  

      2017  2016 

      Rate (%) Amount  Rate (%) Amount 

Accounting profit before tax  80,031   50,756 

Income tax by applicable tax rate  20 16,006  20 10,151 
Effect for :      
Tax losses  -   (2,498) 
Tax-exempt incomes and non-deductible expenses  (9,510)   (6,313) 
Tax income (expenses) relating to the imposition of the 
recognition and reversal of temporary differences   (2,156) 

 
 2,282 

Income tax expenses  5 4,340  7 3,622 

 

Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax assets 
and liabilities, and they relate to income tax levied by the same tax authority on the same taxable entity. 
 

Deferred tax assets (liabilities) as at December 31, 2017 and 2016 are as follows: 
 

      In Thousand Baht 

      

Consolidated  
Financial Statements 

 Separate 
Financial Statements 

      2017 2016  2017 2016 

Deferred tax assets 2,220 270  3,991 3,760 

Deferred tax liabilities (3,716) (4,083)  (2,100) (4,026) 

Net (1,496) (3,813)  1,891 (266) 
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Movements in total deferred tax assets and liabilities for the years ended December 31, 2017 and 2016 were 
as follows: 
 

 In Thousand Baht 

 Consolidated Financial Statements 

  (Charged) / Credited to:  (Charged) / Credited to:  

                                                                                                           
January 
1, 2016 

Profit or 
loss 

Other 
comprehensive 

income 
December 
31, 2016 

Profit or 
loss 

Other 
comprehensive 

income 
December 
31, 2017 

Deferred tax assets        
Allowance for doubtful 
accounts 724 103 - 827 193 - 1,020 
Allowance for decline in 
value of inventories 679 (89) - 590 182 - 772 
Allowance for decline in 
value of assets foreclosed 655 280 - 935 7 - 942 
Allowance for impairment 
loss of fixed assets 325 78 - 403 5 - 408 
Employee benefit 
obligations 286 14 (56) 244 25 - 269 
Deferred gain from sale 
and lease back 1,835 (956) - 879 (473) - 406 
Unused tax losses 2,498 (2,498) - - - - - 

Others 21 272 - 293 179 - 472 

Total 7,023 (2,796) (56) 4,171 118 - 4,289 

 
Deferred tax liabilities        

Receivables for finance 
lease contracts (516) 229 - (287) 455 - 168 
Liabilities under finance 
lease contracts (11,606) 3,909 - (7,697) 1,744 - (5,953) 

Total (12,122) 4,138 - (7,984) 2,199 - (5,785) 

Net (5,099) 1,342 (56) (3,813) 2,317 - (1,496) 

 

 In Thousand Baht 

 Separate Financial Statements 

  (Charged) / Credited to:  (Charged) / Credited to:  

                                                                                                           
January 
1, 2016 

Profit or 
loss 

Other 
comprehensive 

income 
December 
31, 2016 

Profit or 
loss 

Other 
comprehensive 

income 
December 
31, 2017 

Deferred tax assets        
Allowance for doubtful 
accounts 724 (10) - 714 306 - 1,020 
Allowance for decline in 
value of inventories 679 (89) - 590 182 - 772 
Allowance for decline in 
value of assets foreclosed 655 280 - 935 7 - 942 
Allowance for impairment 
loss of fixed assets 325 78 - 403 5 - 408 
Employee benefit 
obligations 283 14 (58) 239 21 - 260 
Deferred gain from sale 
and lease back 1,835 (956) - 879 (473) - 406 
Unused tax losses 2,498 (2,498) - - - - - 

Others - - - - 15 - 15 

Total 6,999 (3,181) (58) 3,760 63 - 3,823 
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 In Thousand Baht 

 Separate Financial Statements 

  (Charged) / Credited to:  (Charged) / Credited to:  

                                                                                                           
January 
1, 2016 

Profit or 
loss 

Other 
comprehensive 

income 
December 
31, 2016 

Profit or 
loss 

Other 
comprehensive 

income 
December 
31, 2017 

Deferred tax liabilities        
Receivables for finance 
lease contracts (517) 229 - (288) 456 - 168 
Liabilities under finance 
lease contracts (4,408) 670 - (3,738) 1,638 - (2,100) 

Total (4,925) 899 - (4,026) 2,094 - (1,932) 

Net 2,074 (2,282) (58) (266) 2,157 - 1,891 

        

The amount of income tax relating to each component of other comprehensive income was as follows: 
 

      In Thousand Baht 

      

Consolidated  
Financial Statements 

 Separate 
Financial Statements 

      2017 2016  2017 2016 

Deferred income tax related to :      

Actuarial gain from employee benefit plans - (56)  - (58) 

 

As at December 31, 2017 and 2016, the Group has deductible temporary differences totaling Baht 16 million 
and Baht 17 million, respectively on which deferred tax assets have not been recognised as the Group belives 
future taxable profits may not be sufficient to allow utilisation of the temporary differences. 
 

23. SHARE CAPITAL 
 

 In Thousand Baht / In Thousand shares 

 Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements 

 2017  2016 

 Par 
value 
(Baht) 

 
Number 
of Shares 

 

Amount 

 Par 
value 
(Baht) 

  
Number  
of Shares 

 

Amount 

Share capital              
As at  January 1,             
- Common shares 0.50  400,000  200,000  5.00  32,000  160,000 

Decrease par value -  -  -  0.10  1,600,000  160,000 
Increase share capital -  -  -  0.10  400,000  40,000 

 -  -  -  0.10  2,000,000  200,000 
Increase par value -  -  -  0.50  400,000  200,000 
As at December 31, 
- Common shares 0.50  400,000  200,000  0.50  400,000  200,000 

Issued and fully paid-up 
share capital   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

As at January 1,            
- Common shares 0.50  320,000  160,000  5.00  32,000  160,000 

Decrease par value -  -  -  0.10  1,600,000  160,000 
Increase par value  -  -  -  0.50  320,000  160,000 
As at December 31, 
- Common shares 0.50  320,000  160,000  0.50  320,000  160,000 
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At the Extraordinary Shareholders’ Meeting No. 1/2016, held on March 28, 2016, the shareholders had a 
resolution to split common shares par value from the formerly value of Baht 5.00 per share to value of Baht 
0.10 per share. As a result, the registered and paid up share capital are Baht 160,000,000 dividing to common 
shares 1,600,000,000 shares at par value Baht 0.10 per share and the Shareholders had a resolution to 
increase its authorized capital of the Company from Baht 160,000,000 to Baht 200,000,000 by issuing new 
common shares 400,000,000 shares at Baht 0.10 par value. Then, after its increase in authorized share 
capital, its authorized share capital will be Baht 200,000,000, divided into 2,000,000,000 common shares at 
Baht 0.10 per share. The Company registered the changes with the Department of Business Development, 
Ministry of Commerce on April 20, 2016. 
 

At the Extraordinary Shareholders’ Meeting No. 2/2016 held on December 21, 2016, the Meeting had a 
resolution to change common share par value from Baht 0.10 per share to Baht 0.50 per share. As the result, 
the registered share capital are Baht 200,000,000 dividing to common shares 400,000,000 shares at par value 
Baht 0.50 per share and the issued and fully paid-up share capital are Baht 160,000,000 dividing to common 
shares 320,000,000 at par value Baht 0.50 per share. The Company registered the changes with the 
Department of Business Development, Ministry of Commerce on December 22, 2016. 
 

24. DIVIDENDS PAID AND APPROPRIATION FOR LEGAL RESERVE 
 

Year 2017 
   Dividend  In Thousand Baht 

Dividends Approved by Paid on 
per share 

(Baht)     
Dividends  

paid 
Legal 

reserve 

Interim dividends 
for 2017* 

Board of Directors’ Meeting No. 
2/2017, held on  May 12, 2017 

May 23, 
2017 0.053 17,000 

 
505 

 Board of  Directors’ Meeting No. 
3/2017, held on August 11, 2017  

August 29, 
2017 0.030 9,600 3,280** 

Total    26,600 3,785 

 

Such interim dividend is subject to have an approval from the Shareholders’ Meeting. 

*dividend paid from profit of year 2017 of Baht 19.7 million. 
**Including a portion allocated from 2017 profit of Baht 2.8 million. 

 

Year 2016 
   Dividend  In Thousand Baht 

Dividends Approved by Paid on 
per share 

(Baht)     
Dividends 

paid 
Legal 

reserve 

Interim dividends 
for 2016 

Board of Directors’ Meeting No. 
3/2016, held on September 19, 2016 

October 4, 
2016 0.025 40,000 

 
2,000 

 Board of Directors’ Meeting No. 
6/2016, held on December 6, 2016 

December15, 
2016 0.011 18,000 

 
900 

 Board of Directors’ Meeting No. 
7/2016, held on December 16, 2016 

January 13, 
2017 0.033 10,500 2,875* 

Total    68,500       5,775  

 
*Including a portion allocated from 2016 profit of Baht 2.35 million. 

 

The Company recorded the approval of such dividends totaling of Baht 10.5 million as Trade and other 
payables - Related parties in the Statement of financial position as at December 31, 2016. 
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25. LEGAL RESERVE 
 

Section 116 of the Public Companies Act. B.E. 2535 requires that a company shall allocate not less than 5% of 
its annual net profit, less any accumulated losses brought forward, to a reserve account (“legal reserve”), until 
this account reaches an amount not less than 10% of the registered authorized capital. The legal reserve is 
not available for dividend distribution. 
 

26. PROVIDENT FUNDS 
 

The Group and its employees have jointly established provident funds in accordance with the Provident Fund 
Act B.E. 2530. The Group and its employees contribute to the funds monthly at the rate of 3-10 percent of 
basic salary. The funds, which are managed by BBL Asset Management Company Limited, will be paid to 
employees upon termination in accordance with the funds’ rules. During the years ended December 31, 2017 
and 2016, the Group contributed Baht 1.7 million and Baht 1.3 million, respectively. (Separate Financial 
Statements: Baht 1.5 million and Baht 1.2 million, respectively)  

 
27. EXPENSES BY NATURE 

 

 In Thousand Baht 

 Consolidated  
Financial Statements 

 Separate  
Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 

Changes in inventories and work in process 1,918  6,190  2,282  5,714 
Purchase 147,423  134,130  88,288  107,217 
Subcontract cost 58,508  143,308  5,974  15,863 
Bad debt and doubtful accounts 1,362  1,808  1,926  1,244 
Repair and maintenance expenses 13,213  11,820  12,755  11,351 
Employee expenses 105,850  81,190  94,142  73,831 
Depreciation and amortization 52,626  44,688  51,153  42,978 
Rental and utility expenses 7,790  10,875  7,513  7,565 
Transportation expenses 5,120  5,168  3,561  3,964 
Loss from declines in value of inventories 
(Reversal) 

 
914  

 
(448) 

  
914 

  
(448) 

Loss from declines in value of assets 
foreclosed (Reversal) (21)  1,184 

  
(21) 

 
1,184 

Loss on impairment of fixed assets 655  822  655  822 
Finance cost 11,010  11,274  11,257  10,005 
Other expenses 34,974  25,682  29,725  15,201 

Total 441,342  477,691  310,124  296,491 
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28. EARNINGS PER SHARE 
 

Earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to equity holders of the parent 
company (excluding other comprehensive income) by the weighted average number of common shares in 
issue during the year, after adjusting the number of common shares in proportion to the change in the 
number of shares as a result of the split share, as described in Note 23 to the financial statements. The 
number of common shares of the prior period has been adjusted as if the split share had been distributed at 
the beginning of the earliest period reported.  
 

 In Thousand Baht / Thousand shares 

 Consolidated  
Financial Statements 

 Separate  
Financial Statements 

 2017  2016  2017  2016 

Profit attributable to equity holders of the 
parent company 81,069  55,192  75,691  47,134 

Weighted average number of common shares 320,000  320,000  320,000  320,000 

Earnings per share (Baht) 0.25  0.17  0.24  0.15 

 

29. AGREEMENTS 
 

The Company entered into distributor agreements with 2 local companies for a period of 1 - 2 years. The 
agreements are automatic renewable for a period of one year unless the agreements is not terminated. The 
Company is authorized to sell the products and service of photocopier, Toner and related spare parts, etc. 
 

30. SEGMENT INFORMATION  
 

Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are regularly 
reviewed by the chief operating decision maker in order to make decision about the allocation of resources to 
the segment and assess its performance. 
 

Segment results and operating assets include items directly attributable to a segment as well as those that 
can be allocated on a reasonable basis. Unallocated items mainly comprise other income, selling and 
administrative expenses, finance cost and income tax expenses and corporate common assets and liabilities. 
 

Business segments   
 

The Group has 3 business segments which consists of 
 

1)  Distribution of photocopier, printer, toner, document solution and technology products 
2)  Lease and maintenance photocopier 
3)  Construction service and installation of new technology project    
 

Geographic segments 
 

Management considers that the Group operates in a single geographic area, only in Thailand, and has, 
therefore, only one major geographic segment. 
 



DITTO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY  
Notes to Financial Statements (Continued) 
For the year ended December 31, 2017 
 

51 
 

Major customer 
 

 Distribution of photocopier, printer, toner, 
 document solution and technology products 

  
No. of customers 

Amount 
(In Million Baht) 

 2017 2016 2017 2016 

For the year ended December 31 1 - 8.9 - 
 

 Lease and maintenance photocopier and 
 business outsourcing services (scan services) 

  
No. of customers 

Amount 
(In Million Baht) 

 2017 2016 2017 2016 

For the year ended December 31 1 - 73.8 - 
 

 Construction service and installation 
 of new technology project 

  
No. of customers 

Amount 
(In Million Baht) 

 2017 2016 2017 2016 

For the year ended December 31 2 2 176.4 174.6 
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The financial information segregate by segment of the Group for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follows: 
 

 In Million Baht 

 For the years ended December 31, 

 Distribution of     
 photocopier, printer,     
 toner, document 

solution Lease and maintenance 
Construction service and 

installation of new  
 

Consolidated 
 and technology products photocopier technology project    Eliminated Financial Statements 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Revenues from external customers 94 116 240 188 199 220 - - 533 524 

Inter-segment revenues - 6 - - - - - (6) - - 

Total revenue 94 122 240 188 199 220 - (6) 533 524 

Profit from operation 46 34 73 60 80 62 - - 199 156 

Unallocated income and expenses:           
Gain from sale and lease back         2 7 
Other income         4 10 
Selling expenses         (28) (31) 
Administrative expenses         (68) (68) 
Finance costs         (11) (11) 

Income tax expense         (17) (8) 

Profit for the year         81 55 
Other comprehensive income (loss) - net of tax           

Actuarial gains from employee benefit plan        - - 

Total comprehensive income (loss) for the year       81 55 
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The segment assets of the Group as at December 31, 2017 and 2016 are as follows: 
 

 In Million Baht 

 As at December 31, 

1  Distribution of photocopier, printer, 
toner, document solution and 

technology products and lease and 
maintenance photocopier * 

Construction service and 
installation of new technology 

project    Eliminated 
Consolidated  

Financial Statements 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Property, plant and equipment 268 255 4 5 - - 272 260 

Other assets       230 207 

Total assets       502 467 

 

* Distribution of photocopier, printer, toner, document solution segment has using assets jointly with technology products and lease and maintenance photocopier segment. 
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31. FINANCIAL INSTRUMENTS 
 

Risk management policies 
 

The Group is exposed to risks from changes in market interest rates and in currency exchange rates and from 
non-performance of contractual obligations by counterparties. The Group does not hold or issue derivative 
instruments for speculative or trading purposes. 
 

Interest rate risk 
 

Interest rate risk arises from the changing of interest rates in the market which effects net interest expense. 
The Group manages interest rate risk relates primarily to its cash at financial institutions, receivables for 
finance lease contracts, loan to, bank overdrafts and short - term loan, liabilities under finance lease contracts 
and long – term loan by using both fixed interest rates and floating interest rates, depending on the market 
circumstances. 
 

As at December 31, 2017 and 2016, financial assets and liabilities are classified by type of interest rates. 
Financial assets and liabilities with fixed interest rates by the due date or the date on which the new interest 
rate (If the date of the new interest rate to it) are as follows: 
 

 In Thousand Baht  

 Consolidated Financial Statements  

  As at December 31, 2017  

 

Fixed interest Floating interest rates 
Non-

interest 

 

Interest rate 

 rates Within 1 year 2 – 5 years bearing Total (% p.a.) 

Financial assets       

Cash and cash equivalents  - 25,697 - 11,255 36,952 0.1 – 0.375 

Finance lease contracts receivables - 1,330 522 - 1,852 6.0 – 22.0 

Deposit at financial institution pledged as 

collaterals 

 

600 

 

- 

 

- 

 

- 

 

600 

 

0.125 

Total 600 27,027 522 11,255 39,404  

Financial Liabilities       

Bank overdraft and short-term loans 

from financial institutions 

 

- 

 

73,636 

 

- 

 

- 

 

73,636 

 

4.97 – 7.38 

Long-term loan from financial institution - 25,763 26,313 - 52,076 4.78 – 5.28 

Liabilities under finance lease contracts - 26,250 30,723 - 56,973 3.33 – 7.62 

Total - 125,649 57,036 - 182,685  

 

 In Thousand Baht  

 Separate Financial Statements  

  As at December 31, 2017  

 

Fixed interest Floating interest rates 
Non-

interest 

 

Interest rate 

 rates Within 1 year 2 – 5 years bearing Total (% p.a.) 

Financial assets       

Cash and cash equivalents  - 2,558 - 10,718 13,276 0.1 – 0.375 

Finance lease contracts receivables - 1,330 522 - 1,852 6.0 – 22.0 

Deposit at financial institution pledged 

as collaterals 

 

600 

 

- 

 

- 

 

- 

 

600 

 

0.125 

Total 600 3,888 522 10,718 15,728  
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 In Thousand Baht  

 Separate Financial Statements  

  As at December 31, 2017  

 

Fixed interest Floating interest rates 
Non-

interest 

 

Interest rate 

 rates Within 1 year 2 – 5 years bearing Total (% p.a.) 

Financial Liabilities       

Bank overdraft and short-term loans 

from financial institutions 

 

- 

 

55,861 

 

- 

 

- 

 

55,861 

 

4.97 – 7.38 

Long-term loan from financial 

institution - 25,763 26,313 - 

 

52,076 4.78 – 5.28 

Liabilities under finance lease contracts - 25,664 30,179 - 55,843 3.54 – 5.66 

Total - 107,288 56,492 - 163,780  

 
 In Thousand Baht  

 Consolidated Financial Statements  

  As at December 31, 2016  

 

Fixed interest Floating interest rate 
Non-

interest 

 

Interest rate 

 rates Within 1 year 2 – 5 years bearing Total (% p.a.) 

Financial assets       

Cash and cash equivalents  - 7,612 - 3,836 11,448 0.1 - 0.375 

Finance lease contracts receivables - 3,748 1,790 - 5,538 6.0 - 22.0 

Deposit at financial institution pledged as 

collaterals 

 

2,582 - 

 

- 

 

- 2,582 

 

0.13 - 1.38 

Total 2,582 11,360 1,790 3,836 19,568  

Financial Liabilities       

Bank overdraft and short-term loans 

from financial institutions 

 

- 

 

79,474 

 

- 

 

- 

 

79,474 

 

5.68 - 7.38 

Long-term loan from financial institution - 20,095 39,134 - 59,229 4.78 - 5.53 

Liabilities under finance lease contracts - 14,904 24,588 - 39,492 2.59 - 7.82 

Total - 114,473 63,722 - 178,195  

 
 In Thousand Baht  

 Separate Financial Statements  

  As at December 31, 2016  

 

Fixed interest Floating interest rate 
Non-

interest 

 

Interest rate 

 rates Within 1 year 2 – 5 years bearing Total (% p.a.) 

Financial assets       

Cash and cash equivalents  - 6,454 - 2,880 9,334 0.1 - 0.375 

Finance lease contracts receivables - 3,748 1,790 - 5,538 6.0 - 22.0 

Deposit at financial institution pledged as 

collaterals 600 - - - 600 
 

0.13 

Total 600 10,202 1,790 2,880 15,472  

Financial Liabilities       

Bank overdraft and short-term loans 

from financial institutions 

 

- 

 

55,735 

 

- 

 

- 

 

55,735 

 

5.68 - 7.38 

Long-term loan from financial institution - 20,095 39,134 - 59,229 4.78 - 5.53 

Liabilities under finance lease contracts - 14,166 23,458 - 37,624 2.59 - 7.82 

Total - 89,996 62,592 - 152,588  
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Foreign currency risk 
 

The Group is exposed to foreign currency risk relating to purchases, which are denominated in foreign 
currencies insignificant. 
 

As at December 31, 2017 and 2016 the balance of trade payables in foreign currencies and most are 
repayable within one year, which are not hedged against exchange rate risk are as follows. 
 

   Unit : Currency   

  Consolidated  
Financial Statements 

 Separate  
Financial Statements 

 Average of exchange rate 
(Baht/currency) 

Currency  2017  2016  2017  2016  2017  2016 

US Dollars  -  181,027  -  181,027  -  36.0025 

 

Credit risk 
 

Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or counterparty to settle its 
financial and contractual obligations to the Group as and when they fall due. Management has a credit policy 
in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing basis. By analyzing the financial position of 
all customers who request a certain credit limit. The maximum exposure to credit risk presented in the book 
value of assets less allowance for doubtful accounts. 
 

Liquidity risk 
 

The Group monitors its liquidity risk by maintaining a level of cash and cash equivalents deemed adequately 
for its operation and mitigating the effects of fluctuations in cash flow. 
 

Fair value 
 

Accounting policies and disclosure of the Group requires that the fair value of financial assets and liabilities 
and non-financial. Fair value is the amount the buyer and seller agree to exchange an asset or a liability 
settled while both sides have a knowledgeable and willing to reciprocate and the market price independently 
of the characteristics of those who are not related. The purpose of the measurement and / or disclosure of 
fair value are determined by the following method. More information about the assumptions in determining 
fair values is disclosed in the notes associated with the assets and liabilities.  
 

The fair value of cash equivalents, trade and other receivables, unbilled receivables, current portion of  
finance lease contract receivables, short - term loans to related parties, bank overdrafts and short - term loan, 
short - term loan from related parties, trade and other payables, current portion of long-term loans, current 
portion of liabilities under finance leases contracts, income tax payable and other current liabilities 
approximates their carrying values due to its maturity is short-term. 
 

Long-term portion of finance lease contract receivables, long - term portion of liabilities under finance leases 
contracts and long - term loans not practicable to estimate the proper fair values without incurring excessive 
costs. 
 

32. CAPITAL MANAGEMENT 
 

The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has an appropriate financial 
structure and preserves the ability to continue its business as a going concern. The Group manages its capital 
position by maintaining an appropriate debt-to-equity ratio. As at December 31, 2017, the Group’s debt-to-
equity ratio was 1.12:1 (2016: 1.55:1) (and the Company's debt-to-equity ratio was 0.96:1 (2016: 1.29:1)). 
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33. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES 

 

As at December 31, 2017 and 2016, the Group has 

 

a) commitments in respect of material purchases and subcontracted work of approximately Baht 20.1 million 
and Baht 53.4 million, respectively. (Separate Financial Statements: Baht 4.4 million and Baht 2.0 million, 
respectively.) 

 

b) commitments relating to office building rental agreements and vehicles lease contracts. The future 
aggregate minimum lease payments under non-cancellable operating lease are as follows: 

 

  In Million Baht 

  Consolidated  
Financial Statements 

 Separate  
Financial Statements 

Payable within  2017  2016  2017  2016 

Less than 1 year  3.2  4.0  3.0  3.8 
Over 1 year to 5 years  1.6  4.0  1.5  3.6 

Total  4.8  8.0  4.5  7.4 

 

c) contingent liabilities relating to bank guarantees issued by banks on behalf of the Group in respect of 
certain performance bonds retention and advance payment as specified in agreements amounting to Baht 
46.1 million and Baht 68.0 million, respectively (Separate Financial Statements : Baht 32.1 million and Baht 
40.1 million, respectively). 

 

d) the Company had the commitment from opening the letter of Credit for acquisition of goods as at 
December 31, 2017 amounting of US Dollar 0.04 million. 

 

34. LAWSUITS 

 

34.1) The subsidiary is filed a civil lawsuit for breach of glass window installation contract with a local 
company amounting of Baht 0.4 million with interest rate at 7.5% p.a. since the day of the lawsuit until the 
payment is completed. Subsequently on April 28, 2016, the Civil Court has sentence the subsidiary to pay to 
such company amounting to Baht 0.2 million with interest rate at 7.5%p.a. since the day of the lawsuit 
(October 16, 2014) until the payment is completed. At the present, the subsidiary filed the petition to the 
Supreme Court and the Supreme Court is now in the process of consideration.  
 

34.2) In 2014, the subsidiary has together with another joint venture company and two local companies (as 
accusers) for administrative case with the Department of Water Resources (the defendant). The filing is for 
the bidding committee to cancel the consideration result, to cancel the announcement from the Department 
of Water Resources, and to cancel the defendant’s announcement of the tender winner for Early Warning 
Project. The mentioned case is the case with non-monetary claims. The Administrative Court is now in the 
process of consideration. 
 

34.3) In 2015, the subsidiary together with another local company (as accusers) filed a lawsuit for damages 
for the tender of the Early Warning project with the Department of Water Resources (defendant) because of 
the prevention to bidding. The Company filed for damages of Baht 42.2 million. The Civil Court ordered to 
wait for an opinion on argument of jurisdiction of the Central Administrative Court. Subsequently on 
November 28, 2016, the Civil Court and the Central Administrative Court agreed that such case is in the 
power of the Administrative Court. Subsequently, on September 22, 2017, the Administrative Court has the 
order to combine this court case with the main court case as mentioned above no. 34.2. At the present, the 
Administrative Court is now in the process of consideration. 



 

 
 
 

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
และรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บีพอีาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร่ี จ ากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 



 

 
 
 
รำยงำนของผู้สอบบญัชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำรบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 

ควำมเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”)                    
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมาย
เหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)    
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ     
ผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บญัชีท่ีส าคญั  
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย          
ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินของ
บริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุด    
วนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น  
   

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี   ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

 
 

 

 

 

 



2 
 

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลต่องบกำรเงิน 
  
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
  
ในการจดัท างบการเงิน  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ือง
ท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ื องเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีส าระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล   
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  



3 
 

 
• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไร
ก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มบริษทัหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง 
การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ
ขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด
ความเป็นอิสระ 
 
 
 
(นายบุญเลิศ แกว้พนัธ์ุพฤกษ)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4165 

บริษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด ์แอดไวเซอร่ี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
26 กุมภาพนัธ ์2561 
 



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560

สิ น ท รั พ ย์

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 36,951,645 11,447,805         13,276,105 9,333,522           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

 –  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,7 36,562 1,321,945           282,797 1,567,530           
 –  กิจการอ่ืน 7 83,686,111 90,394,326         79,441,935 55,816,049         

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 8 62,069,097 34,371,700         9,497,989 3,733,370           
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 1,330,293 3,748,416           1,330,293 3,748,416           
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 298,272              4,072,547           - -
สินคา้คงเหลือ 10 25,680,080         28,512,052         25,315,733 28,512,052         
สินทรัพยร์อการขาย 11 119,787              317,320              119,787 317,321              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 210,171,847       174,186,111       129,264,639       103,028,260       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 12 600,000              2,581,913           600,000              600,000              
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินสุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 522,043              1,789,735           522,043              1,789,736           
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานสุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 - 10,645,250         - -
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 13 - - 19,999,800         19,999,800         
สิทธิการเช่าท่ีดิน 5 7,360,080           7,622,940           7,360,080           7,622,940           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 271,854,530       260,386,681       267,939,675       255,347,650       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 4,086,658           3,390,623           3,637,400           3,087,520           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 2,219,886           269,774              1,890,586           -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,005,814           5,823,626           5,005,814           5,823,626           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 291,649,011       292,510,542       306,955,398       294,271,272       

รวมสินทรัพย์ 501,820,858       466,696,653       436,220,037       397,299,532       

          ………………………………………….                                                  ……………………………………………    
(    นายฐกร  รัตนกมลพร   )                                                                   (    นายชยัทดั   กุลโชควณิช   )

 กรรมการ                                                                                                    กรรมการ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี..................เม่ือวนัท่ี.....................................................
ขอรับรองวา่เป็นรายการอนัถูกตอ้งและเป็นจริง

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 73,636,485         79,473,694         55,861,015         55,734,636         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

 –  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,17 276,347              10,942,804         276,347              10,942,804         
 –  กิจการอ่ืน 17 60,240,678         45,270,969         41,979,092         37,683,383         

เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 - - - 12,458,259         
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 25,762,954         20,094,583         25,762,954         20,094,584         
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 26,250,092         14,903,634         25,663,838         14,166,459         
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 7,949,465           3,505,888           - -
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - 29,805,791         - -
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 2,373,528           2,449,440           83,000                -
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 196,489,549       206,446,803       149,626,246       151,080,125       

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 26,312,558         39,134,280         26,312,558         39,134,281         
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 30,722,778         24,588,395         30,179,025         23,458,388         
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 1,344,340           1,221,751           1,298,424           1,192,867           
ก าไรจากการขายแลว้เช่ากลบัรอรับรู้ 2,030,100           4,395,285           2,030,100           4,395,285           
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 3,715,613           4,083,193           - 265,735              
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 21 4,019,092           4,109,338           4,019,092           4,109,338           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 68,144,481         77,532,242         63,839,199         72,555,894         

รวมหนีสิ้น 264,634,030       283,979,045       213,465,445       223,636,019       

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้ - หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท
ทนุจดทะเบียน - 400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 23 200,000,000       200,000,000       200,000,000       200,000,000       

ทนุจดทะเบียนท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้ -  320,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 23 160,000,000       160,000,000       160,000,000       160,000,000       
ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

 –  จดัสรรเพ่ือส ารองตามกฎหมาย 24,25 10,544,691         6,760,137           10,544,691         6,760,137           
 –  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 64,171,231         13,486,618         52,209,901         6,903,376           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 2,470,532           2,470,532           - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 237,186,454       182,717,287       222,754,592       173,663,513       
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 374                     321                     - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 237,186,828       182,717,608       222,754,592       173,663,513       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 501,820,858       466,696,653       436,220,037       397,299,532       

          ………………………………………….                                                  ……………………………………………    
(    นายฐกร  รัตนกมลพร   )                                                                   (    นายชยัทดั   กุลโชควณิช   )

 กรรมการ                                                                                                    กรรมการ

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี..................เม่ือวนัท่ี.....................................................
ขอรับรองวา่เป็นรายการอนัถูกตอ้งและเป็นจริง

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
รำยได้ 5
รายไดจ้ากการขาย 94,417,010             116,323,230           86,436,286             108,462,357           
รายไดจ้ากการบริการ 439,002,355           407,269,737           247,964,103           194,460,647           
ก าไรจากการขายและเช่ากลบั 2,454,442               7,145,787               2,454,442               7,145,787               
เงินปันผลรับ - - 47,099,529             26,999,730             
รายไดอ่ื้น 3,803,477               10,531,452             6,200,484               10,178,681             
รวมรำยได้ 539,677,284           541,270,206           390,154,844           347,247,202           

ค่ำใช้จ่ำย 5,27
ตน้ทุนขาย 48,645,752             82,996,905             45,183,197             71,640,923             
ตน้ทุนบริการ 285,380,172           285,115,500           172,809,916           132,175,045           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 28,304,367             30,577,045             24,732,136             27,736,086             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 68,001,288             67,727,464             56,141,494             54,933,532             
ตน้ทุนทางการเงิน 11,010,268             11,273,966             11,257,096             10,005,521             
รวมค่ำใช้จ่ำย 441,341,847           477,690,880           310,123,839           296,491,107           
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 98,335,437             63,579,326             80,031,005             50,756,095             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (17,265,746)            (8,387,166)              (4,339,926)              (3,622,398)              
ก ำไรส ำหรับปี 81,069,691             55,192,160             75,691,079             47,133,697             

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจำกภำษี

รำยกำรที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง

 - ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 20 - 282,231                  - 290,974                  
 - ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 22 - (56,446)                   - (58,195)                   
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจำกภำษี - 225,785                  - 232,779                  

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 81,069,691             55,417,945             75,691,079             47,366,476             

กำรแบ่งปันก ำไรส ำหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 81,069,167             55,191,842             75,691,079             47,133,697             
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 524                          318                          - -

81,069,691             55,192,160             75,691,079             47,133,697             

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 81,069,167             55,417,627             75,691,079             47,366,476             

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 524                          318                          - -

81,069,691             55,417,945             75,691,079             47,366,476             

ก ำไรต่อหุ้น 28 0.25                         0.17                         0.24                         0.15                         

(       นายฐกร  รัตนกมลพร   )                                          (       นายชยัทดั  กุลโชควณิช   ) 
กรรมการ                                                                              กรรมการ 

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

…………………………………………                               …………………………………………

ขอรับรองว่าเป็นรายการอนัถูกตอ้งและเป็นจริง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนจดทะเบียนท่ีออก จดัสรรเพ่ือส ารองตาม รวมธุรกิจภายใตก้าร รวมส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

 หมายเหตุ  และช าระเตม็มูลคา่แลว้  กฎหมาย  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  ควบคุมเดียวกนั  บริษทัใหญ่  อ านาจควบคุม  รวมส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2559 160,000,000                 985,137                        32,343,991              2,470,532                     195,799,660                273                             195,799,933              
รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผลจ่าย 24 - - (68,500,000)             - (68,500,000)                 (270)                            (68,500,270)              
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 24 - 5,775,000                     (5,775,000)               - - - -
รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น - 5,775,000                     (74,275,000)             - (68,500,000)                 (270)                            (68,500,270)              
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
ก าไรส าหรับปี - - 55,191,842              - 55,191,842                  318                             55,192,160                
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - - 225,785                   - 225,785                       - 225,785                     
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี - - 55,417,627              - 55,417,627                  318                             55,417,945                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 160,000,000                 6,760,137                     13,486,618              2,470,532                     182,717,287                321                             182,717,608              
รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผลจ่าย 24 - - (26,600,000)             - (26,600,000)                 (471)                            (26,600,471)              
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 24 - 3,784,554                     (3,784,554)               - - - -
รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น - 3,784,554                     (30,384,554)             - (26,600,000)                 (471)                            (26,600,471)              
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
ก าไรส าหรับปี - - 81,069,167              - 81,069,167                  524                             81,069,691                
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - - - -
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี - - 81,069,167              - 81,069,167                  524                             81,069,691                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 160,000,000                 10,544,691                   64,171,231              2,470,532                     237,186,454                374                             237,186,828              

(    นายฐกร  รัตนกมลพร   )                                                                      (    นายชยัทดั   กลุโชควณิช   )
กรรมการ                                                                                                          กรรมการ

บาท

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

                                                    ขอรับรองว่าเป็นรายการอนัถูกตอ้งและเป็นจริง

งบการเงินรวม

       ………………………………………….                                            ……………………………………………    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560

ทุนจดทะเบียนท่ีออกและ จดัสรรเพ่ือส ารองตาม
 หมายเหตุ  ช าระเตม็มูลคา่แลว้  กฎหมาย  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  รวมส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2559 160,000,000                          985,137                                 33,811,900                            194,797,037                          
รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผลจ่าย 24 - - (68,500,000)                           (68,500,000)                           
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 24 - 5,775,000                              (5,775,000)                             -
รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น - 5,775,000                              (74,275,000)                           (68,500,000)                           
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
ก าไรส าหรับปี - - 47,133,697                            47,133,697                            
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - - 232,779                                 232,779                                 
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี - - 47,366,476                            47,366,476                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 160,000,000                          6,760,137                              6,903,376                              173,663,513                          
รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผลจ่าย 24 - - (26,600,000)                           (26,600,000)                           
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 24 - 3,784,554                              (3,784,554)                             -
รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น - 3,784,554                              (30,384,554)                           (26,600,000)                           
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
ก าไรส าหรับปี - - 75,691,079                            75,691,079                            
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - - - -

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี - - 75,691,079                            75,691,079                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 160,000,000                          10,544,691                            52,209,901                            222,754,592                          

บาท

  ………………………………………….                                                         ……………………………………………     
(    นายฐกร  รัตนกมลพร   )                                                                      (    นายชยัทดั   กุลโชควณิช   )

กรรมการ                                                                                                     กรรมการ

ก าไร (ขาดทุน) สะสม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

                                                    ขอรับรองว่าเป็นรายการอนัถูกตอ้งและเป็นจริง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560

2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 98,335,437                63,579,326                80,031,005                50,756,095                
ปรับปรุงดว้ย
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย  52,625,722                44,688,258                51,152,694                42,978,247                
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 1,361,978                  1,807,825                  1,925,664                  1,244,140                  
ขาดทุนจากการลดมูลคา่ของสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 913,664                     (447,557)                   913,664                     (447,557)                   
ขาดทุนจากการลดมูลคา่ของสินทรัพยร์อการขาย (กลบัรายการ) (21,112)                     1,183,685                  (21,112)                     1,183,685                  
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยถ์าวร 655,275                     821,648                     655,275                     821,648                     
ขาดทุนจากการขายสินทรัพยร์อการขาย 393,688                     776,093                     393,688                     776,093                     
ก าไรจากการขายและเช่ากลบัคืน (2,454,442)                (7,145,787)                (2,454,442)                (7,145,787)                
ก าไรจากการขายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ (1,825,434)                (8,309,289)                (1,828,041)                (7,027,066)                
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 11,259                       151,543                     11,259                       151,543                     
ขาดทุน (ก าไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน (5,203)                       124,648                     (5,203)                       124,648                     
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 1,225,304                  1,744,949                  83,000                       -
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 154,891                     74,577                       137,859                     70,757                       
ตน้ทุนทางการเงิน 11,010,268                11,273,966                11,257,096                10,005,521                
เงินปันผลรับ - - (47,099,529)              (26,999,730)              
ดอกเบ้ียรับ (298,038)                   (991,894)                   (261,406)                   (957,739)                   
ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนินงำน 162,083,257              109,331,991              94,891,471                65,534,498                
สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง (เพิม่ขึน้)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,285,383                  (1,093,562)                1,284,733                  25,687,201                
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 3,048,511                  15,001,095                (27,677,446)              31,091,690                
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ (29,118,793)              (2,947,411)                (7,357,842)                (3,681,600)                
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 2,873,264                  4,556,070                  2,873,263                  4,556,070                  
สินคา้คงเหลือ (23,470,761)              (31,093,749)              (23,106,414)              (31,569,499)              
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ก่อสร้าง 3,774,276                  (4,072,547)                - -
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 10,645,250                (7,276,500)                - -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,272,789                  5,928,698                  5,272,789                  5,928,698                  
หนีสิ้นด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (166,457)                   (7,382,258)                (166,457)                   (7,220,132)                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 14,921,233                (10,955,057)              4,247,232                  (8,655,881)                
เงินรับล่วงหนา้คา่สินคา้ (29,805,791)              24,303,522                - -
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น (1,301,217)                (383,106)                   - -
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (65,570)                     (28,890)                     (65,570)                     (28,890)                     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (90,245)                     192,324                     (90,245)                     192,324                     
เงนิสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 119,885,129              94,080,620                50,105,514                81,834,479                
จ่ายดอกเบ้ีย (10,928,524)              (11,373,768)              (12,633,611)              (8,647,064)                
จ่ายภาษีเงินได้ (16,103,361)              (13,403,929)              (7,459,747)                (5,946,978)                
เงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 92,853,244                69,302,923                30,012,156                67,240,437                

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขอรับรองว่าเป็นรายการอนัถูกตอ้งและเป็นจริง

(   นายฐกร  รัตนกมลพร  )                                                             (    นายชยัทดั   กุลโชควณิช  )
กรรมการ                                                                                                 กรรมการ 

…………………………………………                                        …………………………………………

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี        9



บริษัท ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560

2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 298,038                     991,894                     261,406                     957,739                     
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 1,981,913                  (628,065)                   - (600,000)                   
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,771,057                  60,237,683                7,771,056                  36,103,069                
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยร์อการขาย 450,500                     334,000                     450,500                     334,000                     
ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (710,266)                   (87,684,698)              (479,731)                   (87,460,634)              
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (267,080)                   (1,081,400)                - (1,081,400)                
ซ้ือสิทธิการเช่าท่ีดิน - (7,885,800)                - (7,885,800)                
เงินปันผลรับ - - 47,099,529                24,999,750                
เงนิสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกจิกรรมลงทุน 9,524,162                  (35,716,386)              55,102,760                (34,633,276)              

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (5,832,412)                42,439,700                131,175                     36,851,540                
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน - - 22,000,000                40,000,000                
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 18,066,731                23,508,863                18,066,731                23,508,864                
จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (769,658)                   (33,000,000)              (29,769,658)              
จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (25,220,083)              (10,080,000)              (25,220,083)              (10,080,000)              
จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (26,787,332)              (23,618,317)              (26,050,156)              (22,557,684)
จ่ายเงินปันผล (37,100,000)              (70,160,000)              (37,100,000)              (70,160,000)              
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (470)                          (520)                          - -
เงนิสดสุทธิใช้ไปจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ (76,873,566)              (38,679,932)              (81,172,333)              (32,206,938)              

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 25,503,840                (5,093,395)                3,942,583                  400,223                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 11,447,805                16,541,200                9,333,522                  8,933,299                  

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินปี 36,951,645                11,447,805                13,276,105                9,333,522                  

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด
1) รับโอนเคร่ืองถ่ายเอกสารให้เช่าจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 1,029,343                  2,725,941                  1,029,343                  2,725,941                  
2) รับโอนเคร่ืองถ่ายเอกสารให้เช่าและเคร่ืองมือและเคร่ืองใชจ้ากสินคา้คงเหลือ 23,529,759                36,431,474                23,529,759                36,431,474                
3) รับโอนสินทรัพยร์อการขายจากท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 625,542                     2,012,818                  625,542                     2,012,818                  
4) รับโอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากสินคา้คงเหลือ - 851,853                     - 851,853                     
5) ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 44,268,172                17,520,500                44,268,172                16,470,500                
6) บริษทัยอ่ยมีประมาณการคา่ปรับงานล่าชา้ของงานโครงการหน่ึงซ่ึงสามารถเรียกเกบ็
จากผูรั้บเหมาช่วงได้ - 983,710                     - -

กรรมการ                                                                                                 กรรมการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขอรับรองว่าเป็นรายการอนัถูกตอ้งและเป็นจริง

…………………………………………                                        …………………………………………
(   นายฐกร  รัตนกมลพร  )                                                             (    นายชยัทดั   กุลโชควณิช  )

บาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ ์2561 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
  

บริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษทั”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ากดัจากการจดทะเบียนควบบริษทัตามกฎหมายไทยเม่ือวนัท่ี    
1 ตุลาคม 2556 ส านกังานของบริษทัตั้งอยูท่ี่ 
ส านกังานใหญ่: เลขท่ี 235/1-3 ถนนราษฎร์พฒันา แขวงราษฎร์พฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย 
สาขาท่ี 1: เลขท่ี 40 ถนนอุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย 
สาขาท่ี 2: เลขท่ี 222 หมู่ท่ี 2 ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 ประเทศไทย 
สาขาท่ี 3: เลขท่ี 8 ซอยรามค าแหง 118 แยก 42-2 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้แปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชน
จ ากดั โดยใหเ้ปล่ียนช่ือจดทะเบียนของบริษทัเป็น “บริษทั ดิทโต ้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)” และภาษาองักฤษเป็น “Ditto 
(Thailand) Public Company Limited” ตามล าดบั  
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ไดแ้ก่ 
 

  ร้อยละของการถือหุน้ 
รายช่ือผูถื้อหุ้น  2560  2559 

กลุ่มครอบครัวรัตนกมลพร  87.5  87.5 
 

บริษทัด าเนินกิจการในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจ าหน่ายและให้เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ให้บริการซ่อมแซม
และบ ารุงรักษารวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ อะไหล่ ท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองถ่ายเอกสาร ให้บริการวางระบบงานสแกนเอกสารและ             
พฒันาและจ าหน่ายซอฟตแ์วร์การจดัการงานเอกสารและการติดตามหน้ี 

 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

2.1  งบการเงินน าเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศ และจดัท าเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ
ไดจ้ดัท าขึ้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย  
 

งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี 
กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง   
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ขอ้มูลทางการ
เงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาทหรือหลกัล้านบาท ยกเวน้ที่ระบุไวเ้ป็น
อย่างอื่น 
 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีกล่าวไวเ้ป็นอยา่งอื่นในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวม 
 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ี

รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) มีดงัตอ่ไปน้ี 
      สัดส่วนการถือหุ้น 
    พนับาท  ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

    ทุนช าระแลว้  ของบริษทั (ร้อยละ) 
ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  2560  2559  2560  2559 

บริษัทย่อย            
บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ ากดั  จ าหน่ายและให้บริการดา้นวิศวกรรมระบบโทรมาตร

และเทคโนโลยีต่างๆ  
 20,000  20,000  100  100 

 

นอกจากน้ี งบการเงินรวมไดร้วมรายการบญัชีของกิจการคา้ร่วมท่ีบริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ ากดั เป็นผูค้า้ร่วมในกิจการดงัน้ี 
 

ช่ือกิจการคา้ร่วม  วตัถุประสงค ์  รูปแบบของการคา้ร่วม  จดัตั้งในประเทศ 
Consortium ASSR  รับจา้งท างานก่อสร้าง อาคารบริหารจดัการเชิงบูรณาการ 1 หลงั  การด าเนินงานท่ี  ไทย 
  ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ควบคมุร่วมกนั   
  ศูนยพ์ระนครศรีอยธุยา หนัตรา     
Consortium STCKV  รับจา้งท างานก่อสร้าง อาคารปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ 1 หลงั   การด าเนินงานท่ี  ไทย 
  ของมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคราม  ควบคมุร่วมกนั   
 

ข)   บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน
ผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการส่ังการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนนั้นได ้ 
 

ฝ่ายบริหารของบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินรวมโดยวิธีการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนั โดยการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีเสมือนว่าเป็นการรวมส่วนไดเ้สีย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท่ี
ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองแนวปฏิบติัส าหรับการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  
 

ค)  บริษทัน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอ านาจในการควบคุมบริษทัย่อย
จนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 
 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 
 

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมคือจ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็น
ของบริษทัและแสดงรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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3. มำตรฐำนกำรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการ
ให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับในอนำคต 
 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 
 

4. สรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคัญ 
 

เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่า
เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดในมือ เงินฝากระหว่างทาง เช็คระหว่างทาง และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และ
เงินฝากประจ าและเงินลงทุนชั่วคราวท่ีมีวนัครบก าหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้า ยกเวน้เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้ า
ประกนั 
 

เงินลงทุน 
 

บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนโดยขึ้นอยู่กบัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้  าหนดการจดัประเภทที่เหมาะสมส าหรับเงิน
ลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ 

 

เงินลงทุน ประกอบดว้ย เงินฝากประจ า เงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งิน และตัว๋แลกเงินท่ีมีวนัครบก าหนดมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่
เกิน 1 ปี นับจากวนัท่ีได้มาแสดงอยู่ในเงินลงทุนชั่วคราว ยกเวน้เงินลงทุนท่ีมีวนัครบก าหนดมากกว่า 1 ปี นับจากวนัท่ีไดม้า 
แสดงอยูใ่นเงินลงทุนระยะยาว 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า(ถา้มี) 
 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ี
ท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ไดโ้ดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของลูกหน้ีแต่ละรายประกอบ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือ
ทราบว่าเป็นหน้ีสูญ 
 

รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  
 

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระประกอบดว้ยตน้ทุนของค่าวสัดุและค่าแรงงาน ค่างานผูรั้บเหมาช่วง ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมทั้งก าไร
หรือขาดทุนสุทธิท่ีไดค้  านวณขึ้นหกัดว้ยจ านวนท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้แลว้ 
 

สัญญาท่ีมีมูลค่าของงานเกินกว่าจ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้จะแสดงไวภ้ายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียน ส่วนสัญญาท่ีมีการเรียกเก็บเงิน
ลูกคา้มากกว่ามูลค่างานจะแสดงไวเ้ป็น “ เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ ” ภายใตห้น้ีสินหมุนเวียน 
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ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ โดยแสดงจ านวนหน้ีตามสัญญาหักดว้ยดอกผลท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
รายได้ค่าบริการท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุน
โดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหน้ีไม่ไดท้ั้งจ านวนของสัญญาท่ียงัคา้งช าระ ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์
เก็บเงินและการวิเคราะห์อายลูุกหน้ี กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามอตัรา ดงัต่อไปน้ี 
 
 

ระยะเวลา  อตัราร้อยละของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  1 
เกินก าหนดช าระ   
  1  เดือน  1 
  2 - 3 เดือน  2 
  4 - 6 เดือน  20 
  7 - 12 เดือน  50 
  มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป  100 

 

สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธี เขา้ก่อน-
ออกก่อน (FIFO) ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าภาษีอากร   
ค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินท่ีได้รับคืนจากการซ้ือสินค้า ต้นทุนของสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท าประกอบด้วย             
ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าใชจ้่ายในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑ์การด าเนินงานตามปกติแต่ไม่รวม
ตน้ทุนการกูย้ืม  

 

มูลค่าท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นเพ่ือให้สินคา้นั้นส าเร็จรูปและ
ค่าใชจ้่ายในการขาย 

 

สินทรัพย์รอการขาย 
 

สินทรัพยร์อการขายเป็นเคร่ืองถ่ายเอกสารส าหรับให้เช่าท่ีไม่สามารถให้บริการได้แล้ว ซ่ึงได้โอนเป็นสินทรัพยร์อการขาย      
และสินทรัพยด์งักล่าวบนัทึกดว้ยจ านวนท่ีต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีโอน หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า  

 

สัญญาก่อสร้าง 
 

สัญญาก่อสร้างคือสัญญาท่ีเจรจาเฉพาะเจาะจงเพ่ือก่อสร้างสินทรัพยร์ายการเดียวหรือหลายรายการซ่ึงสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดหรือ
ตอ้งพ่ึงพากนัในดา้นการออกแบบ เทคโนโลยีและหนา้ท่ีหรือเช่ือมโยงกนัดว้ยวตัถุประสงคใ์นการใชป้ระโยชน์ขั้นสุดทา้ย 

 

เม่ือผลการด าเนินงานตามสัญญาก่อสร้างไม่สามารถประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายไดต้ามสัญญาก่อสร้างจะรับรู้ไดไ้ม่เกินกว่า
ตน้ทุนตามสัญญาซ่ึงค่อนขา้งแน่ว่าจะไดรั้บคืน ตน้ทุนตามสัญญาจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในงวดเม่ือเกิดขึ้น 
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เม่ือผลการด าเนินงานตามสัญญาก่อสร้างสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปไดท่ี้สัญญาก่อสร้างจะมีก าไรให้
รับรู้รายได้ตลอดระยะเวลาของสัญญาก่อสร้าง เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีต้นทุนการก่อสร้างทั้งหมดเกินกว่ารายไดค้่า
ก่อสร้างทั้งหมด กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นค่าใชจ้่ายทนัที 

 

ในการก าหนดขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง จะไม่พิจารณาตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมใน
อนาคต ซ่ึงแสดงอยูใ่นรูปสินคา้คงเหลือ จ านวนเงินท่ีจ่ายเป็นเงินล่วงหนา้ หรือสินทรัพยอ์ื่น ขึ้นอยูก่บัลกัษณะของตน้ทุน 

 

กลุ่มบริษทัแสดงจ านวนเงินทั้งส้ินท่ีกิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผูว่้าจ้างส าหรับงานก่อสร้างทุกสัญญาเป็นสินทรัพยข์องกิจการ
ส าหรับตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นและก าไรท่ีรับรู้ (หักดว้ยรายการขาดทุนท่ีรับรู้แลว้) สูงกว่าจ านวนเงินงวดท่ีเรียกเก็บ ซ่ึงจ านวนเงินท่ีเรียก
เก็บท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดช้ าระและจ านวนเงินประกนัผลงานจะรวมอยูภ่ายใตห้วัขอ้รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระและลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี
อื่น กลุ่มบริษทัจะแสดงจ านวนเงินทั้งส้ินท่ีผูว่้าจา้งมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการส าหรับงานก่อสร้างทุกสัญญาเป็นหน้ีสินของกิจการ
ส าหรับจ านวนเงินท่ีเรียกเก็บมากกว่าตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นและก าไรท่ีรับรู้ (หกัดว้ยรายการขาดทุนท่ีรับรู้แลว้) 

 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 

กลุ่มบริษทัแสดงราคาสินทรัพยใ์นราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการสร้างเองรวมถึง
ตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นพร้อมใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน 
การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูยื้ม 
 

ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุน
นั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และจะ
ตดัมูลค่าตามบัญชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอื่นๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดังกล่าวเป็น
ค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 ปี 

อาคาร 20 ปี และ 30 ปี (ตามอายสัุญญาเช่า) 

ส่วนปรับปรุงอาคาร   5 ปี 

เคร่ืองถ่ายเอกสารให้เช่า   5 ปี และ 10 ปี 

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้   5 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน   5 ปี 

ระบบคอมพิวเตอร์   5 ปี 

ยานพาหนะ   5 ปี 
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ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง 
 

สิทธิการเช่าที่ดิน 
 

สิทธิการเช่าท่ีดินแสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า(ถา้มี) ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายสัุญญาเช่า 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่า(ถา้มี) 
 

ค่าตัดจ าหน่าย 
 

ค่าตัดจ าหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แสดงไดด้งัน้ี 
 

  ระยะเวลา (ปี) 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์  3 และ 5 

 

ต้นทุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

ตน้ทุนท่ีใช้ในการบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึงกลุ่มบริษัทเป็นผูดู้แล จะรับรู้เป็น
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ ดงัน้ี 
 

• มีความเป็นไปไดใ้นทางเทคนิคท่ีกิจการจะท าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์หรือขายได้ 
• ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะท าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนให้เสร็จสมบูรณ์และน ามาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
• กิจการมีความสามารถท่ีจะน าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
• สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 
• มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอื่นไดเ้พียงพอท่ีจะน ามาใชเ้พื่อท าให้การพฒันาเสร็จ
ส้ินสมบูรณ์ และน าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมาใชป้ระโยชน์หรือน ามาขายได ้
• กิจการมีความสามารถท่ีจะวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการพฒันาได้อย่าง
น่าเช่ือถือ 
 

ต้นทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานท่ีท างานในทีมพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งในจ านวนเงินท่ีเหมาะสม 
 

ต้นทุนการพฒันาอ่ืนท่ีไม่เข้าเง่ือนไขเหล่าน้ีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหากก่อนหน้าน้ีรับรู้เป็น
ค่าใชจ้่ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั 
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ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ าหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชน์ แต่ไมเ่กินระยะเวลาสามปี 
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า
หรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่จ ากดัและสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช้จะมีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี
และเม่ือมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า 
 

การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า จะรับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด     
เงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยอ์ื่น หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์แลว้แต่มูลค่า
ใดจะสูงกว่าในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยจ์ะประมาณจากกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและ
ความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ์ื่นให้พิจารณามูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลับรายการด้อยค่า 
 

กลุ่มบริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงั
หกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (รวมยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) แสดงในราคาทุน 
 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

บริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิด
รายการ 
 

กลุ่มบริษทัและพนักงานได้ร่วมกันจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นภายใตก้ารอนุมติัจากกระทรวงการคลงัตามพระราชบัญญัติ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมในอตัราร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือนพนกังานและเงินท่ี
กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้ในอตัราร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือนพนกังาน เงินจ่ายสมทบกองทุนฯ บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชย
ดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  
 

กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit 
Credit Method)โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้  าการประเมินหน้ีสินดังกล่าวอย่างสม ่าเสมอ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้
พิจารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมขึ้น และวดัมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกนัเพื่อรวม
เป็นภาระผูกพนังวดสุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉล่ียจนกว่าผลประโยชน์ท่ีปรับเปล่ียน
นั้นจะตกเป็นสิทธิขาดของพนกังาน  
 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั(Actuarial gains and losses)ส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังานวดัค่าโดยวิธีคิดส่วนลด
มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้อตัราส่วนลดซ่ึงใกล้เคียงกบัอตัราผลตอบแทนของพนัธบัตร
รัฐบาล 
 

ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดขึ้นจากขอ้พิพาททางกฎหมายหรือภาระ
ผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อ
ช าระภาระหน้ีสินดังกล่าว โดยภาระหน้ีสินดังกล่าวสามารถประมาณจ านวนเงินได้อย่างน่าเช่ือถือถา้ผลกระทบดังกล่าวเป็น
นยัส าคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึง
ภาษีเงินได ้เพื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
 

สัญญาเช่าระยะยาว 
 

กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่าย
ทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู่ ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็น
หน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น 
 

สัญญาเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผูใ้ห้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน เงินทั้งหมดท่ีตอ้งจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายขุอง
สัญญาเช่านั้น  
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ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายให้แก่ผูใ้ห้เช่าจะบนัทึกเป็น
ค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 
 

บริษทัไดท้  าสัญญาขายเคร่ืองถ่ายเอกสารและเช่ากลบัคืนซ่ึงเขา้ลกัษณะเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนเกินของรายรับที่ไดจ้ากการขาย
ท่ีสูงกว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่ไดถู้กรับรู้เป็นรายไดโ้ดยทนัที แต่บริษทับนัทึกรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีและตดับญัชีไป
ตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
 

กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 
 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานแสดงรวมอยู่ในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะทางการเงินและตัด         
ค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยเ์ช่นเดียวกบัสินทรัพยถ์าวรท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั รายไดค้่าเช่ารับรู้โดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาการให้เช่า 
 

สัญญาเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีกลุ่มบริษทัไดมี้การโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไปให้กบัผูเ้ ช่าจะ
จดัเป็นสัญญาเช่าการเงิน และสินทรัพยท่ี์ถือไวภ้ายใตสั้ญญาเช่าการเงินจะบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินเป็นลูกหน้ีภายใตสั้ญญา
เช่าการเงิน  
 

รายไดจ้ากการขายท่ีบนัทึก ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าการเงินของผูใ้ห้เช่าใชร้าคายุติธรรมของทรัพยสิ์นหรือราคาท่ีต ่ากว่าของ
มูลค่าปัจจุบนัของผลรวมของจ านวนขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าซ่ึงการค านวณมูลค่าปัจจุบนัน้ีใชอ้ตัราดอกเบ้ียทาง
การคา้ท่ีเหมาะสม ตน้ทุนขายของสัญญาเช่าการเงิน บนัทึกเป็นตน้ทุน ณ วนัท่ีเร่ิมสัญญาเช่า โดยใชร้าคาทุนของสินทรัพยท่ี์ให้เช่า
หรือใชร้าคาตามบญัชี ถา้ราคาตามบญัชีต่างจากราคาทุนผลต่างระหว่างรายไดจ้ากการขายและตน้ทุนขาย บนัทึกเป็นก าไรจากการ
ขายซ่ึงจะรับรู้ตามนโยบายการบญัชีท่ีกลุ่มบริษทัใชรั้บรู้การขายตามปกติ 
 

ส่วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทั ซ่ึงเป็นส่วนต่างระหว่างตน้ทุนการรวมธุรกิจกบัมลูค่าตามบญัชีสินทรัพยท่ี์ระบุไดสุ้ทธิ ณ วนัท่ีรวมธุรกิจ  
 

ส่วนเกินทุนดงักล่าวบนัทึกไวเ้ป็นรายการต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้นจนกว่าจะมีการจ าหน่ายเงินลงทุนออกไป 
 

รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

การขายสินค้าและการให้บริการ 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็น
เจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้น
หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์จากรายการบญัชีนั้น หรือไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุน
ท่ีเกิดขึ้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
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รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้เม่ือให้บริการแลว้เสร็จ 
 

รายได้จากการให้บริการโครงการก่อสร้าง วางระบบและติดตั้งระบบงานต่างๆ 
 

กลุ่มบริษัทบันทึกรายได้จากการให้บริการโครงการก่อสร้าง วางระบบ และติดตั้งระบบงานต่างๆ โดยอ้างอิงตามขั้นของ
ความส าเร็จของงานท่ีท าเสร็จโดยใช้วิธีอตัราส่วนของต้นทุนบริการท่ีให้จนถึงปัจจุบันเทียบกบัตน้ทุนบริการทั้งส้ินท่ีตอ้งให้       
(ดูนโยบายการบญัชีเร่ือง สัญญาก่อสร้าง) 
 

รายได้บริการตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดบ้ริการตามสัญญาเช่าการเงินตามจ านวนงวดการผอ่นช าระและจะหยดุรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกหน้ีคา้งช าระค่างวด
ติดต่อกนัเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป 
 

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 
 

รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง บริษทัจะหยดุรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกหน้ี
คา้งช าระค่างวดติดต่อกนัเกินกว่า 3 งวดขึ้นไป นบัแต่วนัครบก าหนดช าระตามสัญญา 
 

ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 
 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอ้ื่นบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง   
 

ค่าใช้จ่าย 
 

สัญญาเช่าด าเนินงาน  
 

รายจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทนุโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า  ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นตอ้งน ามา
รวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า 

 

รายจ่ายทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและคา่ใชจ้่ายในท านองเดียวกนับนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จในงวดท่ีค่าใชจ้่ายดงักล่าวเกิดขึ้น ยกเวน้ในกรณีท่ีมี
การบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหาก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์
ดงักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใช้เองหรือเพ่ือขาย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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ภาษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษี
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่
ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายช าระ 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลด
มูลค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีได้
บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี จะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทั มีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั 
โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนั หรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิ  
 

ก าไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกอยู่
ในระหว่างปี  
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การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ราคา
เสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด  
  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินออกเป็นสามระดบัตาม
ประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  
 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมส าหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 
 

การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 
 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อ
ขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
 

สัญญาเช่า  
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมิน
เง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า กลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่า
ดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีแ้ละรายได้ท่ียังไม่เรียกช าระ 
 

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีและรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงค้างและ
สภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
เม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือหากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 
 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า บริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่า กลุ่มบริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใดโดย
พิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
 

ประมาณการต้นทุนโครงการท้ังส้ินท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
 

กลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาก าหนดต้นทุนโครงการทั้งส้ินท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น จากประมาณการใช้วตัถุดิบ ราคาวตัถุดิบและค่าแรง
ทั้งหมดตามรายละเอียดท่ีระบุในแบบแปลนของแต่ละโครงการ ในการประเมินต้นทุนโครงการทั้ งส้ินในแต่ละประเภท               
จะพิจารณาบนพ้ืนฐานตามประสบการณ์ของตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีตในการด าเนินโครงการ กลุ่มบริษทัจะท าการทบทวน      
ประมาณการตน้ทุนอยา่งสม ่าเสมอ และทุกคราวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งเป็นสาระส าคญั 
 

ส ารองเผ่ือผลขาดทุนส าหรับโครงการก่อสร้าง วางระบบ และติดตัง้ระบบงานต่างๆ 
 

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้าง วางระบบ และติดตั้งระบบงาน
ต่างๆ แต่ละโครงการจากประมาณการต้นทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของงาน ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริง 
ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงของราคาวสัดุ ค่าแรง และสภาวะการณ์ปัจจุบนั 
 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้
สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง
ในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง 
ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการ
ประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงสภาพคล่อง ขอ้มูล
ความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 
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5. รำยกำรบัญชีกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 
 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ตน้ทุน และค่าใชจ้่าย ส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดจากรายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบริษทั หรือสามารถควบคุมบริษทัทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการด าเนินงานของบริษทั  
 

ลกัษณะของความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ ์
บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ ากดั  จ าหน่ายและให้บริการการดา้นก่อสร้าง วิศวกรรมระบบ

โทรมาตรและเทคโนโลยีต่างๆ 
 บริษทัยอ่ย 

บริษทั ดิทโต ้เทค จ ากดั  จ าหน่าย ให้เช่า และให้เช่าซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร  ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
บริษทั ดิทโต ้อีสท ์จ ากดั  จ าหน่าย ให้เช่า และให้เช่าซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร  ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์
 อินโนเวชัน่ จ ากดั 

 รับเหมาระบบน ้าบาดาล และซ้ือ - ขายอปุกรณ์ครุภณัฑ ์  ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั  ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์  ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
บริษทั เกทเวย ์กรีน จ ากดั  น าเขา้ ส่งออกและเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายอุปกรณ์ อะไหล ่และ

เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
 ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั พี อาร์ ที ดีไซน์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั  จ าหน่ายเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง รวมทั้ง
ออกแบบและติดตั้ง 

 ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ดิทโต ้เวิลด ์จ ากดั  บริการพิมพง์านเอกสารโปสเตอร์สี นามบตัร และ 
โบรชวัร์ 

 ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั กรีน วอเตอร์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั  ออกแบบและติดตั้งระบบน ้าประปาและน ้าบาดาล น าเขา้ 
ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบ ารุงหวัขบัวาลว์และเคร่ืองท าน ้า
โซดาสปา 

 ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ซานเต ้คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั 
(เดิมช่ือ บริษัท  กรีน ซินเนอร์จี คอร์เปอเรชั่น 
จ ากดั) 

 จ าหน่ายผลิตภณัทอ์าหารเสริมและยาท่ีท าจากสมุนไพร
ธรรมชาติ 

 ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลยี จ ากดั  จ าหน่ายเคร่ืองจกัรทางวิศวกรรม  ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดจ้ากการขายสินคา้  ราคาทุนบวกส่วนเพ่ิมร้อยละ 8-14 
รายไดจ้ากการให้บริการ  ราคาตามสัญญา 
รายไดจ้ากการขายสินทรัพยถ์าวร  ราคาตามสัญญา 
รายไดเ้งินปันผล  ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ้ื่น  ราคาทุน / ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร  ราคาตลาด 
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รายการ  นโยบายการก าหนดราคา 
ค่าเช่าพ้ืนท่ีและค่าสาธารณูปโภค  ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ้่ายอื่น  ราคาทุน / ราคาทุนบวกส่วนเพ่ิม 
ดอกเบ้ียจ่าย  ร้อยละ 6.68 ต่อปี (2559: อตัราร้อยละ 6.25-6.68 ต่อปี) 
เงินปันผลจ่าย  ตามท่ีประกาศจ่าย 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 
2559 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ        
   บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ ากดั -  -  23  6,479 
   บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ ากดั 102  2,157  102  2,157 
   บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลยี จ ากดั 5  -  5  - 
 107  2,157  130  8,636 

        
รำยได้จำกกำรให้บริกำร        
   บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ ากดั -  -  178  161 
   บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ ากดั 15  20  15  20 
   บริษทั ซานเต ้คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั 8  -  8  - 
   บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลยี จ ากดั 155  -  155  - 
 178  20  356  181 

รำยได้จำกกำรขำยสินทรัพย์ถำวร        
บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั -  33,456  -  9,321 

รำยได้เงินปันผล        
บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ ากดั -  -  47,100  27,000 

รำยได้อ่ืน        
   บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ ากดั -  -  2,616  2,337 

ซ้ือสินทรัพย์ถำวร        
บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั -  29,300  -  29,300 

   บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ ากดั -  2,904  -  2,904 
 -  32,204  -  32,204 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
ค่ำเช่ำพื้นท่ีและค่ำสำธำรณปูโภค        

   บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 733  908  733  908 
   กรรมการบริษทั 158  120  158  120 
 891  1,028  891  1,028 

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน        
   บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ ากดั 597  636  589  154 
บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั -  246  -  - 

 597  882  589  154 

ดอกเบีย้จ่ำย        
บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ ากดั -  -  1,101  1,458 
บริษทั ดิทโต ้เทค จ ากดั -  6  -  6 
บริษทั ดิทโต ้อีสท ์จ ากดั -  18  -  18 
 -  24  1,101  1,482 

 เงินปันผลจ่ำย        
ผูถื้อหุ้น 26,600  68,500  26,600  68,500 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรท่ีส ำคัญ        
 ผลประโยชน์ระยะส้ัน 6,549  7,305  6,549  6,306 
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 26  14  26  13 
 รวม 6,575  7,319  6,575  6,319 

        
ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2560  2559  2560  2559 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น        
บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ ากดั -  -  246  246 
บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ ากดั 6  1,322  6  1,322 
บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลยี จ ากดั 31  -  31  - 
รวม 37  1,322  283  1,568 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  -  - 
สุทธิ 37  1,322  283  1,568 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2560  2559  2560  2559 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น        
บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 71  70  71  70 
บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ ากดั 190  238  190  238 
กรรมการ 15  135  15  135 
 276  443  276  443 
เงินปันผลค้ำงจ่ำย        
ผูถื้อหุ้น -  10,500  -  10,500 
 276  10,943  276  10,943 

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย        
บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ ากดั        
เงินกูยื้ม (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.68 ต่อปี) -  -  -  11,000 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -  -  -  1,458 
 -  -  -  12,458 

        
 

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวท่ีเป็นสาระส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 และ 2559 ดงัน้ี 

 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม 
  31 ธนัวาคม 2558  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 2559 
บริษทั ดิทโต ้เทค จ ากดั         
   เงินกูย้ืม  195  -  195  - 
   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  30  6  36  - 
รวม  225  6  231  - 

บริษทั ดิทโต ้อีสท ์จ ากดั         
   เงินกูย้ืม  575  -  575  - 
   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  160  18  178  - 
รวม  735  18  753  - 
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  พนับาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2559  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 2560 
บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ ากดั         
   เงินกูย้ืม  11,000  22,000  33,000  - 
   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  1,458  1,101  2,559  - 
รวม  12,458  23,101  35,559  - 
 

  พนับาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2558  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 2559 
บริษทั ดิทโต ้เทค จ ากดั         
   เงินกูย้ืม  195  -  195  - 
   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  30  6  36  - 
รวม  225  6  231  - 

         
บริษทั ดิทโต ้อีสท ์จ ากดั         
   เงินกูย้ืม  575  -  575  - 
   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  160  18  178  - 
รวม  735  18  753  - 

         
บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ ากดั         
   เงินกูย้ืม  -  40,000  29,000  11,000 
   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  -  1,458  -  1,458 
รวม  -  41,458  29,000  12,458 
 

สัญญำท่ีส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 

1.  ในปี 2556 บริษทัและบริษทัย่อยท าสัญญาเช่าอาคารส านกังานและบนัทึกแนบทา้ยสัญญาเช่าอาคารส านกังานกับบริษทั อาร์ย ู
แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 - 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าดงักล่าวไดอ้ีกคราวละ 1 - 3 ปี 
โดยมีค่าเช่าและค่าบริการต่อปีจ านวนเงินประมาณ 2.7 ลา้นบาท ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษทัและบริษทัย่อยไดท้  าการ
ยกเลิกสัญญาเช่าดงักล่าวและบริษทัไดท้  าสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารส านักงานกบับริษทั อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
สัญญามีก าหนดระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2588 โดยมีค่าเช่าจ านวนเงิน 60.0 ลา้นบาท 
บริษทัไดจ้่ายค่าเช่าดงักล่าวทั้งจ านวนแลว้เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2559 และสามารถต่ออายุไดโ้ดยตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 3 เดือนก่อนครบก าหนดสัญญาเช่า  
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ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัประเภทสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารส านกังานดงักล่าว โดยพิจารณาองคป์ระกอบของท่ีดินและอาคารแยกจากกนั
ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2559 ส่วนของท่ีดินจดัประเภทเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงานซ่ึงบริษทับนัทึกเป็นสิทธิการเช่าท่ีดิน และตดัจ าหน่ายตามอายุสัญญาเช่า ส่วนอาคารจดัประเภทเป็นสัญญา
เช่าการเงิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
  พนับาท 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สิทธิการเช่าท่ีดิน  7,800 
อาคาร  52,200 
รวม  60,000 
 

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 

ล าดับช้ันมูลค่ายติุธรรม 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมุลค่ายุติธรรม อยู่ในระดบั 2 จากเกณฑ์ขอ้มูลท่ีน ามาใชเ้ทคนิคการประเมิน
มูลค่ายติุธรรม 
 

นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2559 บริษทัไดท้  าสัญญาเช่าและสัญญาบริการอาคารส านักงานกบับริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี 
จ ากดั มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 3 มกราคม 2562 และสามารถต่ออายุไดโ้ดยตอ้งบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 1 เดือนก่อนครบก าหนดสัญญาเช่า ภายใตสั้ญญาดงักล่าว บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีตอ้ง
จ่ายค่าเช่าและค่าบริการให้กบับริษทัปีละ  1.0 ลา้นบาท  
 

2.  เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2557 บริษทัท าสัญญาเช่าอาคารสาขาแห่งหน่ึงกบักรรมการบริษทัท่านหน่ึง สัญญามีก าหนดระยะเวลา 3 
ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และสามารถต่ออายุไดโ้ดยตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนครบก าหนดสัญญาเช่า ซ่ึงบริษทัไดมี้การต่อสัญญาดงักล่าวแลว้ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561               
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ภายใตสั้ญญาเช่าดงักล่าว บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่าปีละ 0.1 ลา้นบาท  
 

6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2560  2559  2560  2559 
เงินสด 39  35  28  22 
เงินฝากธนาคาร – ประเภทออมทรัพย ์ 25,697  7,612  2,558  6,454 
เงินฝากธนาคาร – ประเภทกระแสรายวนั 11,216  3,801  10,690  2,858 
รวม 36,952  11,448  13,276  9,334 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีเงินฝากออมทรัพยซ่ึ์งมีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 0.375 ต่อปี           
และร้อยละ 0.10 ถึง 0.375 ต่อปีตามล าดบั  (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.375 ต่อปีและร้อยละ 0.10 ถึง 0.375 ต่อปี
ตามล าดบั) 
 

7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น-กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั        
ลูกหน้ีการคา้ 37  1,321  65  1,340 
รายไดค้า้งรับ -  1  -  31 
รวม 37  1,322  65  1,371 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  -  -  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 37  1,322  65  1,371 
ลูกหน้ีอ่ืน -  -  218  197 
รวม 37  1,322  283  1,568 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น-กิจกำรอ่ืน        
ลูกหน้ีการคา้ 56,011  68,091  53,936  34,980 
รายไดค้า้งรับ 21,729  16,690  21,729  16,690 
รวม 77,740  84,781  75,665  51,670 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (2,015)  (2,255)  (2,015)  (1,863) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 75,725  82,526  73,650  49,807 
  ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน - ยงัไม่ถึงก าหนดรับคืน -  10,645  -  - 
  ลูกหน้ีอ่ืน        
- เงินค ้าประกนัตามสัญญา 62  510  -  - 
- ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลหกั ณ ท่ีจ่าย 952  4,455  952  4,455 
- ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 1,902  1,253  1,806  1,145 
- อื่นๆ 5,045  1,650  3,034  409 
รวม 7,961  18,513  5,792  6,009 
หกั ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานส่วนท่ีเกินก าหนด 

รับคืนภายในหน่ึงปี 
 
- 

  
(10,645) 

  
- 

  
- 

สุทธิ 7,961  7,868  5,792  6,009 
รวม 83,686  90,394  79,442  55,816 

 

 
 
 
 
 



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
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ยอดคงเหลือลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 20  614  37  633 
เกินก าหนดช าระ:        
ไม่เกิน 3 เดือน 17  707  28  707 
มากกว่า 3 - 6 เดือน -  -  -  - 
มากกว่า 6 - 12 เดือน -  -  -  - 
มากกว่า 12 เดือน -  -  -  - 
รวม 37  1,321  65  1,340 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  -  - 
สุทธิ 37  1,321  65  1,340 

 

ยอดคงเหลือลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 26,769  20,091  24,694  14,159 
เกินก าหนดช าระ:        
ไม่เกิน 3 เดือน 23,809  27,758  23,809  11,974 
มากกว่า 3 - 6 เดือน 2,373  16,483  2,373  5,821 
มากกว่า 6 - 12 เดือน 563  1,716  563  983 
มากกว่า 12 เดือน 2,497  2,043  2,497  2,043 
รวม 56,011  68,091  53,936  34,980 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2,015)  (2,254)  (2,015)  (1,862) 
สุทธิ 53,996  65,837  51,921  33,118 

 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
หน้ีสูญ 398  1,294  398  1,294 
หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) (239)  (436)  153  (828) 
รวม 159  858  551  466 

 
 



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
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ยอดคงเหลือของรายไดค้า้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แยกตามอายขุองรายไดค้า้งรับไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
ไม่เกิน 3 เดือน -  1  -  31 
มากกว่า 3 - 6 เดือน -  -  -  - 
มากกว่า 6 - 12 เดือน -  -  -  - 
มากกว่า 12 เดือน -  -  -  - 
รวม -  1  -  31 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  -  - 
สุทธิ -  1  -  31 

 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) -  (2)  -  (2) 

 

ยอดคงเหลือของรายไดค้า้งรับกิจการอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แยกตามอายขุองรายไดค้า้งรับไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
ไม่เกิน 3 เดือน 15,786  15,057  15,786  15,057 
มากกว่า 3 - 6 เดือน 5,544  1,288  5,544  1,288 
มากกว่า 6 - 12 เดือน 9  279  9  279 
มากกว่า 12 เดือน 390  66  390  66 
รวม 21,729  16,690  21,729  16,690 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  (1)  -  (1) 

สุทธิ 21,729  16,689  21,729  16,689 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) (1)  (43)  (1)  (43) 

 
 
 



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
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8. รำยได้ที่ยังไม่เรียกช ำระ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

มูลค่างานตามสญัญา 340,853  237,383  27,729  11,000 

ตน้ทุนโครงการสะสมตน้ปี 83,871  7,249  5,764  1,596 

ตน้ทุนโครงการท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปี 109,406  80,283  5,589  4,168 
ตน้ทุนโครงการจนถึงปัจจบุนั 193,277  87,532  11,353  5,764 
ก าไรท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 103,491  27,457  4,138  2,369 

ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นและก าไรท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 296,768  114,989  15,491  8,133 
หกั เงินงวดท่ีเรียกเกบ็จากผูว้่าจา้ง (233,106)  (80,445)  (4,400)  (4,400) 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 63,662  34,544  11,091  3,733 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1,593)  (172)  (1,593)  - 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระท่ีสูงกว่าเงินงวดท่ีเรียกเกบ็จากผูว้่าจา้ง – สุทธิ 62,069  34,372  9,498  3,733 
 

ยอดคงเหลือของรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560  และ 2559 แยกตามอายขุองรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระท่ีถึงก าหนดเรียก
เก็บไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ไม่เกิน 3 เดือน 23,726  29,385  6,558  1,280 

มากกว่า 3-6 เดือน 35,651  2,080  248  2,042 

มากกว่า 6-12 เดือน 1,832  841  1,832  411 

มากกว่า 12 เดือน 2,453  2,238  2,453  - 

รวม 63,662  34,544  11,091  3,733 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,593)  (172)  (1,593)  - 

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ - สุทธิ 62,069  34,372  9,498  3,733 

 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
หน้ีสงสัยจะสูญ  1,421  172  1,593  - 

  



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
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9. ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 

ภายในหน่ึงปี 
 ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 

เกินกว่าหน่ึงปี 
  

รวม 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน  2,945  5,381  1,641  3,872  4,586  9,253 
หกั ดอกผลท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (194)  (363)  (43)  (173)  (237)  (536) 
หกั รายไดค้่าบริการรอรับรู้เป็นรายได ้ (468)  (501)  (540)  (972)  (1,008)  (1,473) 

 2,283  4,517  1,058  2,727  3,341  7,244 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (953)  (769)  (536)  (937)  (1,489)  (1,706) 
สุทธิ  1,330  3,748  522  1,790  1,852  5,538 

 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559 

หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) (217)  823 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินโดยมีรายละเอียดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระดงัน้ี 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2560  2559 
  

เงินตน้ 

  
ดอกผลท่ียงั
ไม่ถือเป็น
รายได ้

 รายได้
ค่าบริการรอ

รับรู้ 
เป็นรายได ้

 

รวม 

 

เงินตน้ 

  
ดอกผลท่ียงั
ไม่ถือเป็น
รายได ้

 รายได้
ค่าบริการรอ

รับรู้ 
เป็นรายได ้

 

รวม 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  2,283  194  468  2,945  4,517  363  501  5,381 
ถึงก าหนดช าระเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี  1,058  43  540  1,641  2,727  173  972  3,872 
รวม  3,341  237  1,008  4,586  7,244  536  1,473  9,253 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แยกตามอายลูุกหน้ีท่ีคา้งช าระดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
   อตัราร้อยละของ 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
  

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  สุทธิ 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 139  441  1  1    (1)    (4)  138  437 
เกินก าหนดช าระ :                
1 เดือน 96  66  1  1  (1)  (1)  95  65 
2-3 เดือน 338  3,577  2  2  (7)  (72)  331  3,505 
4-6 เดือน 1,610  1,911  20  20  (322)  (382)  1,288  1,529 
7-12 เดือน -  3  50  50  -  (1)  -  2 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 1,158  1,246  100  100  (1,158)  (1,246)  -  - 

รวม 3,341  7,244      (1,489)  (1,706)  1,852  5,538 
 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2547 สมาคมนักบัญชีและผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ด้ก าหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่อการอุปโภค
บริโภค (Consumer Finance) โดยให้บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจ านวนและหยุดรับรู้รายไดส้ าหรับลูกหน้ีคา้งช าระค่างวด
เกินกว่า 3 งวด และพิจารณาบนัทึกส ารองทัว่ไปส าหรับลูกหน้ีท่ีไม่คา้งช าระค่างวดหรือคา้งช าระค่างวดไม่เกินกว่า 3 งวด ซ่ึงหาก
บริษทัตอ้งปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวโดยไม่พิจารณาถึงส ารองทัว่ไป ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัตอ้งบนัทึก    
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนเงินประมาณ 1.3 ลา้นบาท และ 1.5 ลา้นบาทตามล าดบั 
 

อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบติัดงักล่าวไดใ้ห้ทางเลือกไวโ้ดยหากบริษทัใดเห็นว่าแนวทางปฏิบติัน้ีไม่เหมาะสมให้เปิดเผยแนวทางท่ี
บริษทัใชพ้ร้อมเหตุผลประกอบ ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายในการหยดุรับรู้รายไดส้ าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินท่ีคา้งช าระค่างวด
เกินกว่า 3 งวด และบริษทัได้บันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากสถานะ ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 
ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีต ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินประมาณร้อยละ 44.6 และร้อยละ 23.6 ของยอดคงเหลือของลูกหน้ีดงักล่าวตามล าดบั โดยไม่
หกัหลกัประกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
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10. สินค้ำคงเหลือ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร 7,201  11,291  7,201  11,291 
งานระหว่างท า -  322  -  322 
อะไหลแ่ละวสัดุส้ินเปลือง 20,249  19,846  19,885  19,846 
สินคา้ระหว่างทาง 2,091  -  2,091  - 
 29,541  31,459  29,177  31,459 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (3,861)  (2,947)  (3,861)  (2,947) 
สุทธิ 25,680  28,512  25,316  28,512 
 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 และ 2559 มีจ านวน 158.3 ลา้นบาท และจ านวน 146.1 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ : จ านวน 99.5 ลา้นบาท 
และจ านวน 119.0 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

 

รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือสรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,947  3,395 
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 914  (448) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 3,861  2,947 
 

11. สินทรัพย์รอกำรขำย 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559 
เคร่ืองถ่ายเอกสารให้เช่า 4,829  4,993 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการขาย (4,709)  (4,676) 
สุทธิ 120  317 

 
 
 

  



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
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รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการขายสรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  4,676  3,276 
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (21)  1,184 

รับโอนจากท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 54  216 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 4,709  4,676 

 

12. เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มภีำระค ำ้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัไดน้ าเงินฝากสถาบนัการเงินจ านวน 0.6 ลา้นบาท และ 2.6 ลา้นบาท ตามล าดบั 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : 0.6 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559) ไปวางเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกันการปฏิบัติตาม
สัญญา และ/หรือยื่นซองประกวดราคาและวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 
 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
  

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พนับาท 

 ร้อยละการถือหุน้ ทุนเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ เงินลงทนุ เงินปันผลรับ 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รำคำทุน         

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ ากดั 100 100 20,000 20,000  20,000  20,000 47,100 27,000 



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 
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14. ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์  
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน และส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ 
 ส่วนปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ให้เช่า 

เคร่ืองมือ 
และเคร่ืองใช ้

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

อุปกรณ์ส านกังาน ระบบคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 12,744 85,108 345,638 2,700 5,284 2,735 30,509 484,718 
ซ้ือเพ่ิม 15,993 67,518 16,612 178 3,124 601 1,179 105,205 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (39,820) (81,470) (813) (546) - (206) (122,855) 
รับโอนจากสินคา้คงเหลือ - - 36,207 161 2 62 - 36,432 
รายการโอนเขา้/(ออก) - - (8,682) - - - - (8,682) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  28,737 112,806 308,305 2,226 7,864 3,398 31,482 494,818 
ซ้ือเพ่ิม - - 43,206 74 229 73 1,396 44,978 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (15,893) (10) (50) (62) (972) (16,987) 
รับโอนจากสินคา้คงเหลือ - - 22,798 190 121 475 - 23,584 
รายการโอนเขา้/(ออก) - - (2,116) (8) - - - (2,124) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 28,737 112,806 356,300 2,472 8,164 3,884 31,906 544,269 

         
         
         
         
         



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน และส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ 
 ส่วนปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ให้เช่า 

เคร่ืองมือ 
และเคร่ืองใช ้

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

อุปกรณ์ส านกังาน ระบบคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 - 28,755 186,147 1,273 2,722 1,583 20,172 240,652 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 29 4,908 33,594 374 1,478 542 2,248 43,173 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (8,472) (50,634) (398) (240) - (179) (59,923) 
รายการโอนเขา้/(ออก) - - (8,263) - - - - (8,263) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 29 25,191 160,844 1,249 3,960 2,125 22,241 215,639 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 31 4,762 41,560 368 1,478 702 2,032 50,933 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (9,316) (5) (50) (62) (722) (10,155) 
รายการโอนเขา้/(ออก) - - (2,078) (3) - - - (2,081) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 60 29,953 191,010 1,609 5,388 2,765 23,551 254,336 

         
         
         
         
         
         
         
         



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน และส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ 
 ส่วนปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ให้เช่า 

เคร่ืองมือ 
และเคร่ืองใช ้

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

อุปกรณ์ส านกังาน ระบบคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ รวม 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 - - 32,469 - - - - 32,469 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับปี - - 822 - - - - 822 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (13,366) - - - - (13,366) 
รายการโอนเขา้/(ออก) - - (1,133) - - - - (1,133) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - - 18,792 - - - - 18,792 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับปี - - 655 - - - - 655 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (923) - - - - (923) 
รายการโอนเขา้/(ออก) - - (446) - - - - (446) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 - - 18,078 - - - - 18,078 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี         
31 ธนัวาคม 2559 28,708 87,615 128,669 977 3,904 1,273 9,241 260,387 

31 ธนัวาคม 2560 28,677 82,853 147,212 863 2,776 1,119 8,355 271,855 

       

ค่าเส่ือมราคาซ่ึงรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม         
2559          43,173 

2560      50,933 
  



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน และส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ 
 ส่วนปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร
ให้เช่า 

เคร่ืองมือ 
และเคร่ืองใช ้

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

อุปกรณ์ส านกังาน ระบบคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 12,744 55,369 281,472 1,801 1,793 2,735 19,069 374,983 
ซ้ือเพ่ิม 15,993 67,517 16,612 137 2,941 601 130 103,931 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (10,081) (53,648) (6) - - (206) (63,941) 
รับโอนจากสินคา้คงเหลือ - - 36,206 161 2 62 - 36,431 
รายการโอนเขา้/(ออก) - -   (6,928) - - - - (6,928) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 28,737 112,805 273,714 2,093 4,736 3,398 18,993 444,476 
ซ้ือเพ่ิม - - 43,206 59 14 73 1,396 44,748 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (15,279)  (5) -  (62)  (972)  (16,318) 
รับโอนจากสินคา้คงเหลือ - - 22,798 190 121 475 - 23,584 
รายการโอนเขา้/(ออก) - -   (1,416) (8) - - - (1,424) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 28,737 112,805 323,023 2,329 4,871 3,884 19,417 495,066 

         
         
         
         
         
         
         



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน และส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ 
 ส่วนปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร
ให้เช่า 

เคร่ืองมือ 
และเคร่ืองใช ้

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

อุปกรณ์ส านกังาน ระบบคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 - 21,300 152,826 835 1,093 1,583 12,349 189,986 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 29 4,761 33,594 343 879 542 1,417 41,565 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (870) (35,966) - - - (179) (37,015) 
รายการโอนเขา้/(ออก) - - (7,425) - - - - (7,425) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 29 25,191 143,029 1,178 1,972 2,125 13,587 187,111 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 31 4,762 41,560 342 853 702 1,330 49,580 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (9,045) (2) - (62) (723) (9,832) 
รายการโอนเขา้/(ออก) - - (1,770) (2) - - - (1,772) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 60 29,953 173,774 1,516 2,825 2,765 14,194 225,087 

         
         
         
         
         
         
         
         



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน และส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ 
 ส่วนปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร
ให้เช่า 

เคร่ืองมือ 
และเคร่ืองใช ้

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

อุปกรณ์ส านกังาน ระบบคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ รวม 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 - - 1,625 - - - - 1,625 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับปี - - 821 - - - - 821 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (213) - - - - (213) 
รายการโอนเขา้/(ออก) - - (216) - - - - (216) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 - - 2,017 - - - - 2,017 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับปี - - 655 - - - - 655 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (579) - - - - (579) 
รายการโอนเขา้/(ออก) - - (54) - - - - (54) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 - - 2,039 - - - - 2,039 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี         
31 ธนัวาคม 2559 28,708 87,614 128,668 915 2,764 1,273 5,406 255,348 

31 ธนัวาคม 2560 28,677 82,852 147,210 813 2,046 1,119 5,223 267,940 

      
ค่าเส่ือมราคาซ่ึงรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม            
2559          41,565 

2560      49,580 
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ค่าเส่ือมราคาแสดงรายการรวมในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ตน้ทุนบริการ 41,560  33,707  41,560  33,707 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 9,373  9,466  8,020  7,858 

รวม 50,933  43,173  49,580  41,565 
 

บริษทัจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จ านวน 111.5 ลา้นบาท 
และ 116.3 ลา้นบาทตามล าดบั เป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะยาว 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัท่ีคิดค่าเส่ือมราคาเต็มมูลค่าและยงัคงใชง้านอยู่มีราคา
ทุน 110.4 ลา้นบาท และ 79.7 ลา้นบาทตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ : จ านวน 103.3 ลา้นบาท และ 72.7 ลา้นบาทตามล าดบั) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  กลุ่มบริษทัมีเคร่ืองถ่ายเอกสารให้เช่าและยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทาง
การเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวน 62.8 ลา้นบาทและ 64.6 ลา้นบาทตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ : จ านวน 
60.7 ลา้นบาท และ 59.0 ลา้นบาทตามล าดบั) 
 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 6,087  5,578 
ซ้ือเพ่ิม 1,082  1,082 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  - 
รายการโอนเขา้ (ออก) 852  852 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 8,021  7,512 
ซ้ือเพ่ิม 267  - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  - 
รายการโอนเขา้ (ออก) 1,859  1,859 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 10,147  9,371 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 3,378  3,274 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  1,252  1,150 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  - 

รายการโอนเขา้ (ออก) -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 4,630  4,424 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,430  1,310 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  - 

รายการโอนเขา้ (ออก) -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 6,060  5,734 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 3,391   3,088 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 4,087  3,637 
 

ค่าตดัจ าหน่ายแสดงรายการรวมในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
ตน้ทุนบริการ 546  546  546  546 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 884  706  764  604 
รวม 1,430  1,252  1,310  1,150 

 

16. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน  
 

     พนับาท 
 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2560   2559   2560  2559  2560  2559 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  MOR, MOR-1.5, 

MOR-2 
 MOR, MOR-1,     

MOR-2 
 

54,507  75,362   54,507  51,623  
หน้ีสินตามสัญญาทรัสตรี์ซีท 4.97 – 5.38  4.52 – 4.59  19,129  4,112  1,354  4,112 
รวม       73,636  79,474   55,861  55,735 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูยื้มระยะส้ันและวงเงินสินเช่ืออื่นจากสถาบนัการเงิน 
หลายแห่งจ านวนเงินรวม 563.3 ลา้นบาท และ 563.3 ลา้นบาทตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 294.3 ล้านบาทและ 294.3    
ลา้นบาทตามล าดบั)  
  

วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินดงักล่าวค ้าประกนัโดย 
- เงินฝากประจ าของบริษทัยอ่ยและเงินฝากธนาคารของบริษทัและของกรรมการบริษทั 

- ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัและของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง และของกรรมการบริษทั 

- สิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างอาคารส านกังานของบริษทั 

- บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 

- กรรมการบริษทั และกรรมการบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง บริษทัยอ่ยและบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 

- โอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินหรือมอบอ านาจการรับเงินตามสัญญาในโครงการของบริษทัยอ่ย 

17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
- เงินปันผลคา้งจ่าย -  10,500  -  10,500 
- ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 5  70  5  70 
- อื่นๆ 271  373  271  373 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 276  10,943  276  10,943 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอื่น        
เจา้หน้ีการคา้ 35,896  22,661  24,308  21,667 
เจา้หน้ีอ่ืน        
- ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 15,450  11,746  11,060  7,483 
- อื่นๆ 8,895  10,864  6,611  8,533 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอื่น 60,241  45,271  41,979  37,683 
รวม 60,517  56,214  42,255  48,626 
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ยอดเจา้หน้ีการคา้กิจการอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จดัประเภทตามสกุลเงินตราต่างประเทศไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
สกุลเงินบาท 35,896  20,256  24,308  19,262 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา -  2,405  -  2,405 

รวม 35,896  22,661  24,308  21,667 
 

18. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 

    อตัรา  พนับาท 
  วงเงินกู ้  ดอกเบ้ีย   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้  (ลา้นบาท)  (ร้อยละต่อปี)  2560  2559 
จ านวนท่ี 1  50  MLR-1.5  25,640  35,720 
จ านวนท่ี 2  50  MLR-1.5  5,479  10,963 
จ านวนท่ี 3  50  MLR-2.0  20,957  12,546 

      52,076  59,229 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี      (25,763)  (20,095) 
สุทธิ      26,313  39,134 

 

ในปี 2558 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงส าหรับจ านวนท่ี 1 และ 2 รวมเป็นจ านวนเงิน 100.0 ลา้นบาท ซ่ึง
บริษทัเบิกรับเงินกูจ้  านวนท่ี 1 จ านวน 50.0 ลา้นบาทในปี 2558 ก าหนดช าระคืนภายใน 60 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2558 
โดยช าระเงินตน้เดือนละ 840,000 บาท  
 

ในปี 2559 บริษทัเบิกรับเงินกูจ้  านวนท่ี 2 เป็นจ านวน 11.0 ลา้นบาท โดยช าระเงินต้นเดือนละ 1/33 ของเงินกู้ท่ีขอเบิกใช้ในแต่ละงวด 
คงเหลือเงินกูส่้วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกรับอีกจ านวน 39.0 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัตกลงยกเลิกเงินกูค้า้งเบิกทั้งจ านวน และไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงกบั
สถาบนัการเงินดงักล่าวขอวงเงินกูจ้  านวนท่ี 3 จ านวน 50.0 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดเ้บิกรับเงินกูแ้ลว้จ านวน 12.5 ลา้นบาท โดยช าระเงินตน้
เดือนละ 1/36 ของเงินกูท่ี้ขอเบิกใชใ้นแต่ละงวด  
 

ในปี 2560 บริษทัไดเ้บิกรับเงินกูข้องวงเงินกูจ้  านวนท่ี 3 จ านวน 18.1 ลา้นบาท โดยช าระเงินตน้เดือนละ 1/36 ของเงินกูท่ี้ขอเบิกใชใ้น 
แต่ละงวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวน 19.4 ลา้นบาท  
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เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวค ้าประกนัโดย 
- ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทั 
- กรรมการของบริษทั กรรมการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง บริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง 
- โอนสิทธิเรียกร้องท่ีบริษทัมีต่อลูกหน้ีบางรายตามสัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

นอกจากน้ีบริษัทต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม
ครอบครัวของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไป
ตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 
 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีรายการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 59,229 
บวก รับเงินกูเ้พ่ิม 18,067 
หกั จ่ายช าระคืน (25,220) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 52,076 

 

19. หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 60,571  43,119  59,381  41,135 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (3,598)  (3,627)  (3,538)  (3,511) 

 56,973  39,492  55,843  37,624 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (26,250)  (14,904)  (25,664)  (14,166) 
สุทธิ 30,723  24,588  30,179  23,458 

 

บริษทัไดท้  าสัญญาขายและเช่ากลบัคืนส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารกบับริษทัหลายแห่ง โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 - 5 ปี และหน้ีสิน
ภายใตสั้ญญาเช่าการเงินส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารค ้าประกนัโดยกรรมการบริษทั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
 

50 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินโดยมีรายละเอียดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ
ดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2560  2559 
 ผลรวมของ

จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตดับญัชี  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

ผลรวมของ
จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

ดอกเบ้ียจ่าย
รอตดับญัชี  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 28,615  (2,365)  26,250  16,836  (1,932)  14,904 
ถึงก าหนดช าระเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 31,956  (1,233)  30,723  26,283  (1,695)  24,588 
รวม 60,571  (3,598)  56,973  43,119  (3,627)  39,492 

 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559 
 ผลรวมของ

จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตดับญัชี  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

ผลรวมของ
จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

ดอกเบ้ียจ่าย
รอตดับญัชี  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 27,986  (2,322)  25,664  16,042  (1,876)  14,166 
ถึงก าหนดช าระเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 31,395  (1,216)  30,179  25,093  (1,635)  23,458 
รวม 59,381  (3,538)  55,843  41,135  (3,511)  37,624 

 

20. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 
2559  มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,222  1,431  1,193  1,415 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน         
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  155  75  138  71 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 33  27  33  27 

        
        
        
        



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น         
(ก าไร)ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั   

 
  

 
   

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ -  514 

 
-  492 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  -  (796)  -  (721) 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ -  -  -  (62) 

ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายในปัจจบุนั (66)  (29)  (66)  (29) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,344  1,222  1,298  1,193 
 

ค่าใชจ้่ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  แสดงรวมในรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
ตน้ทุนการให้บริการ 55  29  55  29 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 6  6  6  6 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 68  27  51  23 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 26  13  26  13 
รวม 

 
155  75 

 

 138  71 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไม่มีการจ่ายช าระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของกลุ่มบริษทัประมาณ  
 13 และ 19 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13 ปี)  
 

ขอ้สมมุติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี  

 

 ร้อยละ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2560  2559  2560  2559 
อตัราคิดลด  2.50, 2.73  2.50, 2.73  2.50  2.50 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน  6.10  6.10  6.10  6.10 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน  0,16,18,29,57  0,16,18,29,57  0,16,18,29,57  0,16,18,29,57 
 
 



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
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ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ 
 เพ่ิมขึ้น 0.5%  ลดลง 0.5%  เพ่ิมขึ้น 0.5%  ลดลง 0.5% 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
อตัราคิดลด (48)  (47)  51  50  (44)  (44)  47  47 
อตัราการขึ้นเงินเดือน 54  47  (51)  (44)  50  44  (47)  (41) 
อตัราการเปล่ียนแปลง 
ในจ านวนพนกังาน 

 
(67) 

  
(57) 

  
73 

  
62 

  
(62) 

  
(54) 

  
67 

  
58 

 

21. หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน 

 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 
เงินมดัจ ารับตามสัญญาเช่า 3,970  3,936 

 
 
 

 3,970  3,936 
อื่นๆ 49  173  49  173 
รวม 4,019  4,109  4,019  4,109 
 

22. ภำษีเงินได้ 
 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี  
 

  พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้งวดปัจจุบัน:        
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี 19,584  9,729  6,496  1,340 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:        
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้และกลบัรายการ (2,318) 

 
(1,342)  (2,156) 

 
2,282 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 17,266  8,387  4,340  3,622 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
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กระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษท่ีีแทจ้ริง สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

    พนับาท 

    งบการเงินรวม 

     2560  2559 

 อตัรา (ร้อยละ) จ านวนเงิน  อตัรา (ร้อยละ) จ านวนเงิน 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  98,335   63,579 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20 19,667  20 12,716 
ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัท างบการเงินรวม  9,420   5,400 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ :      
ผลขาดทนุทางภาษ ี  -   (2,498) 
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ และค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถน ามา      
หกัในการค านวณก าไรทางภาษ ี  (9,503)   (5,889) 
รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจาก      
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้และกลบัรายการ  (2,318)   (1,342) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 18 17,266  13 8,387 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2560  2559 

 อตัรา (ร้อยละ) จ านวนเงิน  อตัรา (ร้อยละ) จ านวนเงิน 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  80,031   50,756 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20 16,006  20 10,151 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ :       
ผลขาดทนุทางภาษ ี  -   (2,498) 
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ และค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถน ามา      
หกัในการค านวณก าไรทางภาษ ี  (9,510)   (6,313) 
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจาก      
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้และกลบัรายการ  (2,156)   2,282 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 5 4,340      7 3,622 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบได ้เม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะ
น าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงาน
จดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั 
 
 



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
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สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,220  270 

 
 3,991  3,760 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (3,716) 
 

 (4,083) 
 

 (2,100)  (4,026) 
สุทธิ 
รวม 

 

(1,496)  (3,813)  1,891  (266) 
 

รายการการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 
2559 ดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น  
                                                                                                           1 มกราคม 

2559 
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน่ 

31 ธนัวาคม 
2559 

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน่ 

31 ธนัวาคม 
2560 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 724 103 - 827 193 - 1,020 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 679 (89) - 590 182 - 772 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินทรัพย ์            
รอการขาย 655 280 - 935 7 - 942 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร 325 78 - 403 5 - 408 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 286 14 (56) 244 25 - 269 
ก าไรจากการขายและเช่ากลบัรอรับรู้ 1,835 (956) - 879 (473) - 406 
ขาดทุนทางภาษท่ีียงัไม่ไดใ้ช ้ 2,498 (2,498) - - - - - 

อื่นๆ 21 272 - 293 179 - 472 

รวม 7,023 (2,796) (56) 4,171 118 - 4,289 
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน (516) 229 - (287) 455 - 168 
เจา้หน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน (11,606) 3,909 - (7,697) 1,744 - (5,953) 

รวม (12,122) 4,138 - (7,984) 2,199 - (5,785) 

สุทธิ (5,099) 1,342 (56) (3,813) 2,317 - (1,496) 

 

 

 



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
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 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น  

                                                                                                           1 มกราคม 
2559 

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน่ 

31 ธนัวาคม 
2559 

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน่ 

31 ธนัวาคม 
2560 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 724 (10) - 714 306 - 1,020 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 679 (89) - 590 182 - 772 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย ์        
รอการขาย 655 280 - 935 7 - 942 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร 325 78 - 403 5 - 408 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 283 14 (58) 239 21 - 260 
ก าไรจากการขายและเช่ากลบัรอรับรู้ 1,835 (956) - 879 (473) - 406 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 2,498 (2,498) - - - - - 
อื่นๆ - - - - 15 - 15 
รวม 6,999 (3,181) (58) 3,760 63 - 3,823 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน (517) 229 - (288) 456 - 168 

เจา้หน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน (4,408) 670 - (3,738) 1,638 - (2,100) 

รวม (4,925) 899 - (4,026) 2,094 - (1,932) 

สุทธิ 2,074 (2,282) (58) (266) 2,157 - 1,891 
 

จ านวนเงินภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสรุปไดด้งัน้ี  
 

    พนับาท 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์        

ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน -  (56)  -  (58) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีซ่ึงไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
รอการตดับญัชีจ านวน 16 ลา้นบาท และ 17 ลา้นบาทตามล าดบั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่ากลุ่มบริษทัอาจไม่มีก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์ได ้
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23. ทุนเรือนหุ้น 
 

  พนับาท / พนัหุ้น 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2560  2559 

  ราคาตาม
มูลค่าหุ้น
(บาท) 

  
 

จ านวนหุ้น 

  
 

จ านวนเงิน 

 ราคาตาม
มูลค่าหุ้น
(บาท) 

  
 

จ านวนหุ้น 

  
 

จ านวนเงิน 

ทุนจดทะเบียน             

ณ วนัท่ี 1 มกราคม              

- หุ้นสามญั  0.50  400,000  200,000  5.00  32,000  160,000 

ลดมูลค่าหุ้น  -  -  -  0.10  1,600,000  160,000 

เพ่ิมทุนจดทะเบียน  -  -  -  0.10  400,000  40,000 

  -  -  -  0.10  2,000,000  200,000 

เพ่ิมมูลค่าหุ้น  -  -  -  0.50  400,000  200,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม             

- หุ้นสามญั  0.50  400,000  200,000  0.50  400,000  200,000 

หุ้นท่ีออกและช าระแลว้             

ณ วนัท่ี 1 มกราคม              

- หุ้นสามญั  0.50  320,000  160,000  5.00  32,000  160,000 

ลดมูลค่าหุ้น  -  -  -  0.10  1,600,000  160,000 

เพ่ิมมูลค่าหุ้น  -  -  -  0.50  320,000  160,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม             

- หุ้นสามญั  0.50  320,000  160,000  0.50  320,000  160,000 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้แปลงมูลค่าหุ้นของบริษทัจากมูลค่า
หุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 5.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท โดยภายหลงัจากการแปลงมูลค่าหุ้นดงักล่าว บริษทัจะมีทุนจดทะเบียน
และทุนช าระแลว้จ านวน 160,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท และพิจารณาอนุมติัให้เพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษัทจาก  160,000,000 บาทเป็น 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญชนิดเดียวจ านวน 
400,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยภายหลังจากการเพ่ิมทุนดังกล่าว  บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนจ านวน 
200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2559 
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ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้มีการแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้าก
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยภายหลงัจากการแปลงมูลค่าหุ้นดงักล่าว บริษทัจะมีทุนจดทะเบียนจ านวน 
200,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และทุนท่ีออกและช าระแลว้จ านวน 160,000,000 บาท 
แบ่งออกเป็น 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 
 

24. เงินปันผลและกำรจัดสรรส ำรองตำมกฎหมำย 

 

ปี 2560 
 

    พนับาท 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
 

จ่ายเมื่อวนัท่ี 
เงินปันผลจ่าย 
 (บาทต่อหุ้น)     เงินปันผลจ่าย 

ส ารองตาม
กฎหมาย 

เงินปันผลระหว่างกาล
ส าหรับปี 2560* 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2560
เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 

 
23 พฤษภาคม 2560 0.053 17,000 

 
505 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2560
เมื่อวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 

 
29 สิงหาคม 2560 0.030 9,600 

 
3,280** 

รวม    26,600 3,785 
 

เงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอีกคร้ังหน่ึง 
* จ่ายปันผลจากก าไรปี 2560 จ านวน 19.7 ลา้นบาท 
**รวมส่วนท่ีจดัสรรจากก าไรส าหรับปี 2560 จ านวน 2.8 ลา้นบาท 
 

ปี 2559 
 

    พนับาท 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
 

จ่ายเมื่อวนัท่ี 
เงินปันผลจ่าย 
 (บาทต่อหุ้น)     เงินปันผลจ่าย 

ส ารองตาม
กฎหมาย 

เงินปันผลระหว่างกาล
ส าหรับปี 2559 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2559 
เมื่อวนัท่ี 19 กนัยายน 2559 

 
4 ตุลาคม 2559 0.025 40,000 

 
2,000 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2559 
เมื่อวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559 

 
15 ธนัวาคม 2559 0.011 18,000 

 
900 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2559 
เมื่อวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559 

 
13 มกราคม 2560 0.033 10,500 2,875* 

รวม    68,500 5,775 
 

*รวมส่วนท่ีจดัสรรจากก าไรส าหรับปี 2559 จ านวน 2.35 ลา้นบาท 
 

บริษทับนัทึกการอนุมติัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจ านวน 10.5 ลา้นบาทโดยแสดงอยูใ่นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
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25. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนส ารอง (“ส ารองตาม
กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

 

26. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 

กลุ่มบริษทัและพนกังานบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดย
กลุ่มบริษทัและพนักงานจะจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ี
บริหารโดย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั และจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบ
ว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับปี 2560 และ2559 เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 1.7 ลา้นบาท และ 1.3 ลา้นบาทตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ : จ านวน 1.5 ลา้นบาท และ 1.2 ลา้นบาทตามล าดบั )  
 

27. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
  การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือและงานระหว่างท า 1,918  6,190  2,282  5,714 
ซ้ือสินคา้ 147,423  134,130  88,288  107,217 
ค่าจา้งผูรั้บเหมาช่วง 58,508  143,308  5,974  15,863 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  1,362  1,808  1,926  1,244 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 13,213  11,820  12,755  11,351 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 105,850  81,190  94,142  73,831 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 52,626  44,688  51,153  42,978 
ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค 7,790  10,875  7,513  7,565 
ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 5,120  5,168  3,561  3,964 
ขาดทนุจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 914  (448)  914  (448) 
ขาดทนุจากการลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการขาย (กลบัรายการ) (21)  1,184  (21)  1,184 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 655  822  655  822 
ตน้ทุนทางการเงิน 11,010  11,274  11,257  10,005 
ค่าใชจ้่ายอื่น 34,974  25,682  29,725  15,201 
รวม 441,342  477,691  310,124  296,491 
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28. ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดว้ยจ านวนถวั
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปีโดยไดป้รับจ านวนหุ้นสามญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของการแปลงมูลค่าหุ้น 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 และก าไรต่อหุ้นของปีก่อนไดถู้กค านวณขึ้นใหม่ โดยถือเสมือนว่าการแปลง
มูลค่าหุ้นไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 
 

 พนับาท / พนัหุ้น 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่  81,069  55,192  75,691  47,134 
จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 320,000  320,000  320,000  320,000 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.25  0.17  0.24  0.15 

 

29. สัญญำ  
 

บริษทัตกลงท าสัญญาตวัแทนจ าหน่ายสินคา้กบับริษทัในประเทศ 2 แห่งโดยบริษทัไดรั้บอนุญาตให้เป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้
ส าหรับผลิตภณัฑแ์ละบริการเคร่ืองพิมพเ์อกสาร หมึก และอะไหล่ส าหรับสินคา้ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นตน้ สัญญามีก าหนดอาย ุ1 - 2 
ปี และสามารถต่อสัญญาไดค้ราวละ 1 ปี หากไม่มีการแจง้ยกเลิกสัญญา  

 

30. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บ
และสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน และประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน 

 

ผลการด าเนินงานและสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถปันส่วนให้กบั
ส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย รายไดอ้ื่น ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 
ตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินส่วนกลางขององคก์ร 

 

ส่วนงำนที่รำยงำน 
 

กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงาน 3 ส่วนงาน ประกอบดว้ย  
1) ส่วนงานขายเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ ์หมึกพิมพ ์ระบบจดัการเอกสาร สินคา้เทคโนโลยีและชุดครุภณัฑ์ 
2) ส่วนงานบริการให้เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร และบ ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
3) ส่วนงานโครงการก่อสร้าง วางระบบและติดตั้งท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า กลุ่มบริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียง
ส่วนงานเดียว 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่  
 

 ส่วนงานขายเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ ์หมึกพิมพ ์
 ระบบจดัการเอกสาร สินคา้เทคโนโลยีและชุดครุภณัฑ์ 
 จ านวนราย  จ านวนเงิน (ลา้นบาท) 
 2560  2559  2560  2559 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 1  -  8.9  - 

 
 ส่วนงานบริการใหเ้ช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
 บ ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสารและให้บริการสแกนเอกสาร 
 จ านวนราย  จ านวนเงิน (ลา้นบาท) 
 2560  2559  2560  2559 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 1  -  73.8  - 

 
 ส่วนงานโครงการก่อสร้าง วางระบบและติดตั้ง 
 เก่ียวกบัเทคโนโลยีสมยัใหม ่
 จ านวนราย  จ านวนเงิน (ลา้นบาท) 
 2560  2559  2560  2559 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2  2  176.4  174.6 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
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ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ลา้นบาท 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

1  ส่วนงานขายเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ ์
หมึกพิมพ ์ระบบจดัการเอกสาร สินคา้

เทคโนโลยีและชุดครุภณัฑ ์

ส่วนงานบริการให้เช่าเคร่ืองถ่าย
เอกสาร และบ ารุงรักษาเคร่ืองถ่าย

เอกสาร 

 
ส่วนงานโครงการก่อสร้าง วางระบบ 
และติดตั้งท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีใหม่ 

 
การตดัรายการบญัชี 

ระหว่างกนั 

 
 

งบการเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 94 116 240 188 199 220 - - 533 524 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - 6 - - - - - (6) - - 

รวมรายได ้ 94 122 240 188 199 220 - (6) 533 524 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 46 34 73 60 80 62 - - 199 156 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน :           
ก าไรจากการขายและเช่ากลบั         2 7 
รายไดอ้ื่น         4 10 
ค่าใชจ้่ายในการขาย         (28) (31) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร         (68) (68) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (11) (11) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (17) (8) 

ก าไรส าหรับปี         81 55 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น – สุทธิจากภาษี           
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน      - - 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี         81 55 
 
 
 



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
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สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ลา้นบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2  ส่วนงานขายเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ ์หมึก
พิมพ ์ระบบจดัการเอกสาร สินคา้เทคโนโลยี และ
ชุดครุภณัฑแ์ละส่วนงานบริการให้เช่าเคร่ืองถ่าย
เอกสาร และบ ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสาร* 

 
 

ส่วนงานโครงการก่อสร้าง วางระบบ  
และติดตั้งท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีใหม ่

 
 

การตดัรายการบญัชี 
ระหว่างกนั 

 
 

 
งบการเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 268 255 4 5 - - 272 260 

สินทรัพยอ่ื์น       230 207 

รวมสินทรัพย ์       502 467 

 
* ส่วนงานขายเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ หมึกพิมพ์ ระบบจัดการเอกสาร สินค้าเทคโนโลยี และชุดครุภัณฑ์และส่วนงานบริการให้เช่าเคร่ื องถ่ายเอกสาร และบ ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสารมีการใช้สินทรัพย์ร่วมกัน



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
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31. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสาร
อนุพนัธ์ เพื่อการเก็งก าไรหรือการคา้ 
 

ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด อนัจะมีผลต่อดอกเบ้ียสุทธิ กลุ่มบริษทั
บริหารความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน เงินให้กูยื้ม เงินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ัน หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกูยื้มระยะยาวโดยการกูยื้มท่ีมีทั้งอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัตามความเหมาะสมของสภาพตลาด 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ 
(หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท  
 งบการเงินรวม  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

 อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียปรับขึ้นลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 คงท่ี ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5 ปี ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 25,697 - 11,255 36,952 0.1 – 0.375 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน - 1,330 522 - 1,852 6.0 – 22.0 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 600 - - - 600 0.125 

รวม 600 27,027 522 11,255 39,404  

หนี้สินทำงกำรเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 

 
- 

 
73,636 

 
- 

 
- 

 
73,636 

 
4.97 – 7.38 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 25,763 26,313 - 52,076 4.78 – 5.28 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 26,250 30,723 - 56,973 3.33 – 7.62 

รวม - 125,649 57,036 - 182,685  

 
 
 
 



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
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 พนับาท  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

 อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียปรับขึ้นลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 คงท่ี ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5 ปี ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 2,558 - 10,718 13,276 0.1 – 0.375 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน - 1,330 522 - 1,852 6.0 – 22.0 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 600 - - - 600 0.125 

รวม 600 3,888 522 10,718 15,728  

หนี้สินทำงกำรเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 

 
- 

 
55,861 

 
- 

 
- 

 
55,861 

 
4.97 – 7.38 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 25,763 26,313 - 52,076 4.78 – 5.28 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 25,664 30,179 - 55,843 3.54 – 5.66 

รวม - 107,288 56,492 - 163,780  

  
พนับาท 

 

 งบการเงินรวม  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
 อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียปรับขึ้นลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 คงท่ี ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5 ปี ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 7,612 - 3,836 11,448 0.1 - 0.375 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน - 3,748 1,790 - 5,538 6.0 - 22.0 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 2,582 - - - 2,582 0.13 - 1.38 

รวม 2,582 11,360 1,790 3,836 19,568  

หนี้สินทำงกำรเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 

 
- 

 
79,474 

 
- 

 
- 

 
79,474 

 
5.68 - 7.38 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 20,095 39,134 - 59,229 4.78 - 5.53 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 14,904 24,588 - 39,492 2.59 – 7.82 

รวม - 114,473 63,722 - 178,195  

 
 
 
 
 



บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
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 พนับาท  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
 อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียปรับขึ้นลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 คงท่ี ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5 ปี ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 6,454 - 2,880 9,334 0.1 - 0.375 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน - 3,748 1,790 - 5,538 6.0 – 22.0 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 600 - - - 600 0.13 

รวม 600 10,202 1,790 2,880 15,472  

หนี้สินทำงกำรเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 

 
- 

 
55,735 

 
- 

 
- 

 
55,735 

 
5.68 - 7.38 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 20,095 39,134 - 59,229 4.78 - 5.53 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 14,166 23,458 - 37,624 2.59 - 7.82 

รวม - 89,996 62,592 - 152,588  
 

ควำมเส่ียงจำกเงินตรำต่ำงประเทศ 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราเน่ืองจากมีการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ท่ีไม่เป็นสาระส าคญั  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือเจา้หน้ีการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและมีก าหนดช าระคืนภายใน
1 ปี ท่ีไม่ไดมี้การท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนมีดงัน้ี 
 

  หน่วยเงินตราต่างประเทศ  อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

สกุลเงิน  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
เหรียญสหรัฐอเมริกา  -  181,027  -  181,027  -  36.0025 

 

ควำมเส่ียงทำงด้ำนสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบ
ก าหนด ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดยสม ่าเสมอโดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ โดยความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคา
ตามบญัชีของสินทรัพยห์ลงัหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  
 

ควำมเส่ียงจำกสภำพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอ
ต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื่อท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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กำรก ำหนดมลูค่ำยุติธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทั ก าหนดให้มีการก าหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินและ
ไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้ง
สองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความ
เก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่า และ/หรือ การเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกก าหนดโดยวิธีต่อไปน้ี ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
สมมติฐานในการก าหนดมูลค่ายติุธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 
 

มูลค่ายุติธรรมของรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนั
การเงิน เงินกูยื้มระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูยื้มระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคา
ตามบญัชี เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะส้ัน 
 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระเกินหน่ึงปี หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระเกินหน่ึงปี และเงินกูยื้ม
ระยะยาวไม่สามารถหามูลค่ายติุธรรมท่ีเหมาะสมไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีเกินความจ าเป็น  

 

32. กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทั คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการด ารงไวซ่ึ้ง
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง กลุ่มบริษทับริหารจดัการสถานะของทุนโดยด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-
to-equity ratio) ท่ี เหมาะสม ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 1.12:1 (2559:1.55:1)          
(และบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.96:1 (2559: 1.29:1)) 
 

33. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกิดขึน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมี 
 

ก) ภาระผูกพนัเก่ียวกบัการซ้ือวสัดุและสัญญาจา้งผูรั้บเหมาช่วงและอ่ืนๆเป็นจ านวนเงิน 20.1 ลา้นบาทและ 53.4 ลา้นบาท
ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ : จ านวน 4.4 ลา้นบาท และ 2.0 ลา้นบาทตามล าดบั) 
ข) ภาระผูกพนัจากการท าสัญญาเช่าอาคารส านกังานและยานพาหนะ ซ่ึงตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ี
บอกเลิกไม่ไดมี้ดงัต่อไปน้ี 

  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระภายใน  2560  2559  2560  2559 
ไม่เกิน 1 ปี  3.2  4.0  3.0  3.8 
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี  1.6  4.0  1.5  3.6 
รวม  4.8  8.0  4.5  7.4 
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ค) หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทั เพ่ือเป็นหลกัประกนัส าหรับการค ้าประกนั
การปฏิบติังาน เงินประกนัผลงานและเงินรับล่วงหนา้ตามสัญญา จ านวน 46.1 ลา้นบาท และ 68.0 ลา้นบาทตามล าดบั (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ : 32.1 ลา้นบาท และ 40.1 ลา้นบาท ตามล าดบั)  
 

ง) บริษทัมีภาระผกูพนัจากการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต เพ่ือส่ังซ้ือสินคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 0.04 ลา้นเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ 
 

34. คดีควำม 
 

34.1 บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคดีแพ่งจากการผิดสัญญาว่าจา้งติดตั้งกระจกท่ีอาคารส านักงานของบริษทัย่อยกับ
บริษทัในประเทศแห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงินประมาณ 0.4 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวนัฟ้องจนกว่าจะช าระ
เสร็จ ต่อมา ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2559 ศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัช าระเงินแก่บริษทัดงักล่าวจ านวนเงิน 0.2 ลา้นบาทพร้อม
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัฟ้อง (วนัท่ี 16 ตุลาคม 2557) จนกว่าจะช าระเสร็จ ปัจจุบนับริษทัย่อยไดย้ื่นฎีกาแลว้และอยู่
ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกา 
 

34.2 ในปี 2557 บริษทัย่อยฟ้องร้องร่วมกบักิจการร่วมคา้แห่งหน่ึงและบริษทัในประเทศ 2 แห่ง (โจทก์) ในคดีปกครองกบักรม
ทรัพยากรน ้ า (จ าเลย) โดยขอให้เพิกถอนผลการพิจารณาคดัเลือกของคณะกรรมการประกวดราคา ขอให้เพิกถอนประกาศกรม
ทรัพยากรน ้ า และขอให้เพิกถอนประกาศของจ าเลยท่ีให้ผูเ้ขา้ประกวดราคารายอ่ืนเป็นผูช้นะการประกวดราคาจา้งโครงการติดตั้ง
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ส าหรับพ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภัยดินถล่มในพ้ืนท่ีลาดเชิงเขาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์             
คดีดงักล่าวไม่มีทุนทรัพย ์ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 

34.3 ในปี 2558 บริษทัย่อยฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายร่วมกับบริษทัในประเทศแห่งหน่ึง (โจทก์) ในการเข้าประกวดราคาจ้าง
โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ส าหรับพ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภัยดินถล่มในพ้ืนท่ีลาดเชิงเขาด้วยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์กบักรมทรัพยากรน ้ า (จ าเลย) เป็นคดีแพ่งเน่ืองจากไดรั้บการกีดกนัไม่ให้เขา้ร่วมประกวดราคาส าหรับโครงการ
ดงักล่าว โดยเรียกค่าเสียหายจ านวน 42.2 ลา้นบาท ศาลแพ่งให้รอการพิจารณาคดีน้ี เพ่ือฟังความเห็นเร่ืองค าร้องขอโตแ้ยง้เขต
อ านาจศาลจากศาลปกครองกลาง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 ศาลแพ่งและศาลปกครองกลางมีความเห็นพอ้งกนัว่าคดี
ดงักล่าวอยู่ในอ านาจศาลปกครอง ศาลแพ่งจึงมีค าส่ังให้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ ต่อมาในวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 ศาล
ปกครองไดมี้ค าส่ังให้รวมพิจารณาส านวนคดีน้ีเขา้กบัส านวนคดีท่ีย่ืนฟ้องตามขอ้ 34.2 โดยให้ใชส้ านวนในคดีตามขอ้ 34.2 เป็น
ส านวนหลกั ซ่ึงปัจจุบนัคดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ
ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเฉพาะกิจการของบริษทั ดิทโต ้(ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบั
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้าน
การเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2 กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยกลุ่มบริษทัใช้
วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสมตน้
งวดของงวดปัจจุบนั 
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ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2 กลุ่มบริษทัจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับไตรมาส 
3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 โดยถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือก
เพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงออกประกาศโดยสภา
วิชาชีพบญัชี  

ทั้งน้ี การให้ขอ้สรุปอย่างไม่มีเง่ือนไขของขา้พเจา้ต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล มิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีขา้พเจา้ขอให้สังเกต
ขา้งตน้ 

 

 

 

 (นายบรรจง  พิชญประสาธน์) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147 
        
 บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั 
 กรุงเทพฯ 13 พฤศจิกายน 2563 



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 พันบาท

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 43,262                     23,911                     17,060                     20,701                     

เงินลงทนุชัว่คราว 2,723                       153                          -                           -                           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 119,162                   125,499                   114,390                   78,066                     

มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 7 194,457                   66,519                     62,296                     28,210                     

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                           408                          -                           408                          

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                           10,089                     -                           

สินคา้คงเหลือ 8 81,650                     106,383                   37,358                     106,383                   

เงินจ่ายล่วงหนา้ 1,302                       1,237                       -                           -                           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9 36,644                     22,893                     23,149                     9,827                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 479,200                   347,003                   264,342                   243,595                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 45,476                     36,398                     23,806                     17,817                     

เงินประกนัผลงาน -                           9,140                       -                           -                           

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 -                           -                           20,000                     20,000                     

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ -                           6,834                       -                           6,834                       

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 229,430                   245,260                   220,584                   238,805                   

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4, 12 14,624                     -                           13,519                     -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,322                       10,415                     9,119                       10,185                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,132                       3,170                       2,584                       2,676                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,703                       15,294                     6,703                       15,294                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 308,687                   326,511                   296,315                   311,611                   
รวมสินทรัพย์ 787,887                   673,514                   560,657                   555,206                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

             หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 พันบาท

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 235,551                   159,223                   149,357                   97,258                     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 134,178                   133,488                   77,590                     114,528                   

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 -                           5,480                       -                           5,480                       

หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 23,034                     22,812                     21,727                     22,106                     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,457                       6,984                       3,094                       -                           

เงินรับล่วงหนา้ 7 30,650                     36,034                     -                           32,237                     

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 3,623                       2,636                       576                          77                            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13,365                     13,482                     9,952                       9,976                       

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 444,858                   380,139                   262,296                   281,662                   

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 4, 16 20,037                     22,844                     16,551                     21,144                     

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 17 3,884                       3,280                       3,055                       2,626                       

เงินมดัจ าและเงินประกนัการบริการ 5,257                       5,502                       5,257                       5,502                       

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10                            375                          10                            375                          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 29,188                     32,001                     24,873                     29,647                     

รวมหนีสิ้น 474,046                   412,140                   287,169                   311,309                   

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้

ทนุจดทะเบียน

หุน้สามญั 440,000,000 หุน้ ในงวด 2563 และ

หุน้สามญั 400,000,000 หุน้ ในปี 2562
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  0.50  บาท 18 220,000                   200,000                   220,000                   200,000                   

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้

หุน้สามญั 360,000,000 หุน้ ในงวด 2563 และ

หุน้สามญั 320,000,000 หุน้ ในปี 2562 ช าระเตม็มูลค่าแลว้ 180,000                   160,000                   180,000                   160,000                   

ส่วนเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2,471                       2,470                       -                           -                           

ก าไรสะสม 4, 19

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 13,866 13,866 13,866 13,866
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 117,504 85,038 79,622 70,031

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 313,841 261,374 273,488 243,897

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -   -   -   -   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 313,841                   261,374                   273,488                   243,897                   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 787,887                   673,514                   560,657                   555,206                   

             หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2563 พนับาท

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 298,776 231,907 192,747 158,732

ตน้ทุนขายและบริการ (222,397) (175,111) (142,797) (117,708)

ก ำไรขั้นต้น 76,379 56,796 49,950 41,024

รายไดอ่ื้น  454 1,297 1,679 10,145

ค่าใชจ่้ายในการขาย (7,982) (6,630) (7,450) (5,772)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (20,237) (19,016) (15,858) (15,598)

ตน้ทุนทางการเงิน (3,161) (3,646) (2,236) (3,169)

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 45,453 28,801 26,085 26,630

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (8,882) (4,792) (4,989) (2,551)

ก ำไรส ำหรับงวด 36,571 24,009 21,096 24,079

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน -   -   -   -   

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม 36,571 24,009 21,096 24,079

กำรแบ่งปันก ำไรส ำหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 36,571 24,009 21,096 24,079
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -   -   -   -   

36,571 24,009 21,096 24,079

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 36,571 24,009 21,096 24,079
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -   -   -   -   

36,571 24,009 21,096 24,079

ก ำไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.11 0.08 0.07 0.08

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 320,434,783 320,000,000 320,434,783 320,000,000

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

             หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแลว้"

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2563 พนับาท

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 21 754,400 568,179 503,600 356,781

ตน้ทุนขายและบริการ (555,995) (436,615) (368,282) (276,115)

ก ำไรขั้นต้น 198,405 131,564 135,318 80,666

รายไดอ่ื้น  1,724 2,496 16,495 20,557

ค่าใชจ่้ายในการขาย (19,276) (21,546) (17,626) (18,773)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (54,046) (54,725) (41,360) (44,051)

ตน้ทุนทางการเงิน (8,958) (9,531) (6,724) (8,460)

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 117,849 48,258 86,103 29,939

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (22,787) (9,041) (13,907) (1,948)

ก ำไรส ำหรับงวด 95,062 39,217 72,196 27,991

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน -   -   -   -   

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม 95,062 39,217 72,196 27,991

กำรแบ่งปันก ำไรส ำหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 95,062 39,217 72,196 27,991
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -   -   -   -   

95,062 39,217 72,196 27,991

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 95,062 39,217 72,196 27,991
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -   -   -   -   

95,062 39,217 72,196 27,991

ก ำไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.30 0.12 0.23 0.09

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 320,145,985 320,000,000 320,145,985 320,000,000

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

             หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ"

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2563 พนับาท

ส่วนเกินทุนจาก

ทุนท่ีออก การรวมธุรกิจภายใต้ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร

หมายเหตุ และช าระแลว้ การควบคุมเดียวกนั ส ารองตามกฎหมาย รวม

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 160,000 2,470 13,866 85,038 261,374 

ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 4 -    -    -    (196) (196)

ยอดยกมาท่ีปรับปรุงแลว้ 160,000 2,470 13,866 84,842 261,178 

หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 18 20,000 -    -    -    20,000 

เงินปันผลจ่าย 22 -    -    -    (62,400) (62,400)

ก าไรเบด็เสร็จรวม -    -    -    95,062 95,062 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2563 180,000 2,470 13,866 117,504 313,840 

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 160,000 2,470 11,784 30,848 205,102 

ก าไรเบด็เสร็จรวม -    -    -    39,217 39,217 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2562 160,000 2,470 11,784 70,065 244,319 

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม
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บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 พนับาท

ทุนท่ีออก จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย รวม

ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 160,000 13,866 70,031 243,897 

ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 4 -   -   (205) (205)

ยอดยกมาท่ีปรับปรุงแลว้ 160,000 13,866 69,826 243,692 

หุน้สามญัเพ่ิมทุน 20,000 -    -    20,000 

เงินปันผลจ่าย -    -    (62,400) (62,400)

ก าไรเบด็เสร็จรวม -    -    72,196 72,196 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 180,000 13,866 79,622 273,488 

ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 160,000 11,784 30,465 202,249 

ก าไรเบด็เสร็จรวม -    -    27,991 27,991 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 160,000 11,784 58,456 230,240 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก าไรสะสม
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บริษัท ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทานแลว้"

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 พนับาท

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 117,849            48,258              86,103              29,939                 

ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 42,609              38,526              41,250              37,719                 

(กลบัรายการ)หน้ีสงสัยจะสูญ (3,992)               1,345                (3,992)               1,345                   

ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้ 1,423                2,625                1,423                2,625                   

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ 851                   469                   851                   130                     

ก าไรจากการขายสินทรัพย์ (234)                  (782)                  (234)                  (16)                      

ก าไรจากการขายและเช่ากลบัคืน (353)                  (489)                  (353)                  (489)                    

(ก าไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 145                   (76)                    36                     (76)                      

ผลต่างจากการลดคา่เช่า (6)                      -                    (6)                      -                      

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า (2)                      -                    -                    -                      

ตน้ทุนทางการเงิน 8,397                9,453                6,091                8,399                   

เงินปันผลรับ -                    -                    (12,000)             (16,700)               

ดอกเบ้ียรับ (224)                  (204)                  (111)                  (44)                      

กระแสเงินสดก่อนกำรเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน 166,463            99,125              119,058            62,832                 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6,919                (55,581)             (35,757)             (66,142)               

มูลคา่งานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ (124,615)           (101,224)           (30,763)             (39,678)               

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน 510                   547                   510                   547                     

สินคา้คงเหลือ 24,235              (9,685)               68,527              (10,349)               

เงินจ่ายล่วงหนา้ (65)                    3,897                -                    -                      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (14,104)             (867)                  (13,676)             (3,037)                 

เงินประกนัผลงาน 9,140                (8,801)               -                    -                      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 208                   156                   208                   156                     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (165)                  26,288              (37,715)             16,874                 

เงินรับล่วงหนา้ (5,384)               (9,728)               (32,238)             -                      

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 987                   505                   500                   (2)                        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (117)                  3,394                (24)                    1,266                   

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 603                   827                   429                   605                     

เงินมดัจ าและเงินประกนัการบริการ (245)                  (28)                    (245)                  (28)                      

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (11)                    -                    (11)                    -                      

เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน 64,359              (51,175)             38,803              (36,956)               

รับดอกเบ้ีย 210                   140                   23                     44                       

จ่ายภาษีเงินได้ (25,351)             (8,382)               (10,817)             (5,752)                 

รับคืนภาษีเงินได้ 8,495                -                    8,495                -                      

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด ำเนินงำน 47,713              (59,417)             36,504              (42,664)               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทานแลว้"

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 พนับาท

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราว เพ่ิมข้ึน (2,570)               -                    -                    -                      

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั เพ่ิมข้ึน (9,078)               (16,908)             (5,989)               (16,817)               

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ิมข้ึน -                    -                    (10,000)             -                      

ขายอุปกรณ์ 234                   816                   234                   50                       

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (14,810)             (13,611)             (13,345)             (12,010)               

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (257)                  (2,242)               (257)                  (2,242)                 

เงินปันผลรับ -                    -                    12,000              16,700                 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (26,481)             (31,945)             (17,357)             (14,319)               

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจดัหำเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพ่ิมข้ึน 76,316              123,535            52,086              93,595                 

รับเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    -                    9,000                   

จ่ายช าระหน้ีคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    -                    (16,500)               

จ่ายช าระหน้ีคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (5,480)               (15,215)             (5,480)               (15,215)               

ขายและเช่ากลบัคืนตามสัญญาเช่า -                    19,690              -                    19,690                 

จ่ายช าระหน้ีคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า (22,643)             (23,488)             (21,657)             (22,951)               

เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 20,000              -                    20,000              -                      

จ่ายเงินปันผล (62,400)             -                    (62,400)             -                      

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (7,674)               (9,132)               (5,337)               (6,845)                 

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหำเงิน (1,881)               95,390              (22,788)             60,774                 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 19,351              4,028                (3,641)               3,791                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 23,911              3,484                20,701              2,460                   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัปลำยงวด 43,262              7,512                17,060              6,251                   

รำยละเอยีดเพิม่เติมที่ไม่เป็นตัวเงิน

1) โอนเคร่ืองถ่ายเอกสารให้เช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือ 925                   1,994                925                   1,994                   

2) ซ้ือสินทรัพยต์ามสัญญาเช่า 8,388                20,737              6,445                18,794                 
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บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับไตรมำส 3 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และส ำนักงำนจดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 235/1-3 ถนนรำษฎร์พฒันำ แขวงรำษฎร์พฒันำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240 และสำขำจ ำนวน 3 แห่ง ดงัน้ี 

สำขำท่ี 1 : เลขท่ี 40 ถนนอุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250 

สำขำท่ี 2 : เลขท่ี 222 หมู่ท่ี 2 ต ำบลคลองต ำหรุ อ ำเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 

สำขำท่ี 3 : เลขท่ี 8 ซอยรำมค ำแหง 118 แยก 42-2 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยและให้เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ให้บริกำรซ่อมแซมและ
บ ำรุงรักษำรวมทั้งจดัหำอุปกรณ์ อะไหล่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ให้บริกำรวำงระบบงำนสแกนเอกสำรและพฒันำและ
จ ำหน่ำยซอฟตแ์วร์กำรจดักำรงำนเอกสำรและกำรติดตำมหน้ี และรับเหมำก่อสร้ำง 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) เป็นโรคติดต่ออนัตรำย โดยสถำนกำรณ์ดงักล่ำวมี
แนวโน้มลุกลำมและส่งผลกระทบรุนแรงขยำยวงกวำ้งอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่
ส่งผลให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจท ำให้เกิดควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของ
กำรด ำเนินธุรกิจ อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงติดตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำวเพื่อประเมินผลกระทบทำงกำร
เงินเก่ียวกับมูลค่ำของสินทรัพย์ ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น และวำงแผนแก้ไขผลกระทบต่อธุรกิจเพื่อให้
สำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
เพือ่ให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 โดยเน้นกำรให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม 
เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ ดงันั้น งบกำรเงินระหว่ำงกำล
ควรตอ้งอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลจดัท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัและ
น ำเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนเพื่อใชใ้นประเทศไทยโดยจดัท ำเป็นภำษำไทย 
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กำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำรและ
ขอ้สมมติหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรรับรู้และกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย์ หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ้่ำย ผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณกำรไว ้

กำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจอย่ำงมีนยัส ำคญัในกำรถือปฏิบติัตำมนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทั 
และแหล่งขอ้มูลส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ระหว่ำงงวด กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ปรับปรุง รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มี
ขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและ
อธิบำยให้ชดัเจน กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
กบัผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ยกเวน้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน จ ำนวน 5 
ฉบบั และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัของมำตรฐำน
ดงักล่ำวสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำร
ดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำร
บญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
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กำรน ำมำตรฐำนกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

- กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิต โดยกลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นตอ่สินทรัพย์
ทำงกำรเงินโดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยใน
กำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ และใชวิ้ธีกำรทัว่ไปในกำรพิจำรณำ
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินให้กูย้ืมระยะยำว 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ ก ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุก
รำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน และกำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญั 
ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนตำมหลกักำรเดิม 

กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุม่เคร่ืองมือทำงกำรเงินและสัญญำเช่ำมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบ
สะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรก โดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสมตน้งวด ณ 
วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับปรุงยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลขอ้ 4 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) 

สภำวิชำชีพบญัชีประกำศใชแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชี
เพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบั และเพื่อให้เกิดควำมชดัเจน
ในวิธีปฏิบติัทำงบญัชีในช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
กำรจดัท ำงบกำรเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้ำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยวิธีอยำ่งง่ำยตำมมำตรฐำน  

กลุ่มบริษทัสำมำรถเลือกท่ีจะไม่ตอ้งน ำขอ้มูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใชใ้น
กำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัสำมำรถใช้ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตในอดีต 
(Historical credit loss) หรือวิธีอื่นท่ีให้ผลลพัธ์ใกลเ้คียงกนัประกอบกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหำรในกำรประมำณกำรผล
ขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกขอ้มูลท่ีมีและหำไดโ้ดยไม่ใชค้วำมพยำยำมหรือตน้ทุนท่ีสูงเกินไปมำใชใ้นกำรตั้งส ำรอง 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ 

กลุ่มบริษทัในฐำนะผูเ้ช่ำไดรั้บกำรลดค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำจำกผูใ้ห้เช่ำเน่ืองจำกสถำนกำรณ์ โควิด-19 ผูเ้ช่ำสำมำรถเลือก
ท่ีจะไม่ตอ้งน ำกำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวมำถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ โดยเม่ือกลุ่มบริษทัเลือกตำมทำงเลือกดงักล่ำว
แลว้กลุ่มบริษทัตอ้งถือปฏิบติักบัทุกสัญญำท่ีไดรั้บกำรลดค่ำเช่ำ เม่ือผูเ้ช่ำไดรั้บกำรยืนยนักำรลดค่ำเช่ำเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรให้ทยอยปรับลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีครบก ำหนดแต่ละงวดตำมสัดส่วนท่ีไดส่้วนลดตลอดช่วงเวลำท่ีไดรั้บกำร
ลดค่ำเช่ำตำมท่ีค ำนวณไวเ้ดิมตำมจ ำนวนงวดท่ีไดรั้บกำรลดค่ำเช่ำนั้นพร้อมทั้งกลบัรำยกำรค่ำเส่ือมรำคำจำกสินทรัพย์
สิทธิกำรใช้และดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตำมสัดส่วนของค่ำเช่ำท่ีลดลง และบนัทึก
ผลต่ำงท่ีเกิดขึ้นในก ำไรหรือขำดทุน ให้ผูเ้ช่ำปรับลดมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำโดยไม่ตอ้งปรับปรุงมูลค่ำสินทรัพยสิ์ทธิ
กำรใช ้และวดัมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทั้งหมดใหม่โดยขอ้ก ำหนดน้ีจ ำกดัเฉพำะดำ้นผูเ้ช่ำเท่ำนั้น 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

สภำวิชำชีพบัญชีประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ปรับปรุง จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำร
ให้แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในงวดท่ีเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัดงักล่ำว 

เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลได้จดัท ำขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
ประกอบดว้ย งบกำรเงินระหว่ำงกำลของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

ร้อยละ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2563 2562

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ  ากดั ไทย รับเหมาก่อสร้าง งานระบบวิศวกรรม 100               100               

ประกอบอาคารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สดัส่วนการถือหุ้น

รำยกำรบญัชีระหว่ำง บริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสำระส ำคญัถูกตดัออกในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลจดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีหรือเหตุกำรณ์ทำงบัญชีท่ีเหมือนกนั
หรือท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
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3. สรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคัญ 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลจดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบัญชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ยกเวน้กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงินและสัญญำเช่ำ ดงัน้ี 

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรจัดประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำ 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีวดัมูลค่ำดว้ย รำยกำรมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย กำรจดัประเภทดังกล่ำวขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในกำรจดักำร
สินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน (ยกเวน้ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้) วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน หรือผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 

หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  

ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยไม่
จ ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยคำ่ดำ้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในควำมเส่ียงดำ้นเครดิต
ของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นระดบั และก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตและกำรค ำนวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ี
แตกต่ำงกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำย ุ

สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ ประกอบดว้ย จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ี
เกิดขึ้น จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจ
ตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ  

หำกกลุ่มบริษทัไม่มีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือ
ส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำ สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้จะถูกคิดค่ำเส่ือมรำคำโดยวิธีเส้นตรงนับจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนั
ส้ินสุดของอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชห้รือวนัส้ินสุดอำยสัุญญำเช่ำแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน  
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หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ คิด
ลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมี
ผล มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพ่ิมขึ้นโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงโดยสะทอ้น
กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระแลว้ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญำเช่ำใหม่  

สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต ่ำ 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำ
ซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำจะถูกรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสัุญญำเช่ำ 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับงวดดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้
ในระหว่ำงงวด 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

2563 2562 2563 2562
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 36,571                  24,009               21,096                  24,079                  
หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (พันหุ้น)
หุน้สามญั ณ วนัตน้งวด 320,000                320,000             320,000                320,000                
ผลกระทบจากการออกหุน้สามญั 435                       -                     435                       -                        
หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 320,435                320,000             320,435                320,000                

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.11                      0.08                   0.07                      0.08                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

2563 2562 2563 2562
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 95,062                  39,217                  72,196                  27,991                  
หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (พันหุ้น)
หุน้สามญั ณ วนัตน้งวด 320,000                320,000                320,000                320,000                
ผลกระทบจากการออกหุน้สามญั 146                       -                        146                       -                        
หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 320,146                320,000                320,146                320,000                

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.30                      0.12                      0.23                      0.09                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

4. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 

กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง 
สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 โดยกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีรับรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
และไม่ปรับปรุงยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน รวมทั้งก ำไรสะสมตน้งวด 2563 จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี แสดงไดด้งัน้ี 

พันบาท

ผลกระทบจากมาตรฐาน
31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงนิ ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม สญัญาเช่า ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 6,834 (6,834) -  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -  17,340 17,340
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,170 72 3,242
หนีสิ้น

หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี -  4,752 4,752
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว -  6,022 6,022
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม 85,038 (196) 84,842

การรายงานทางการเงิน

งบการเงินรวม
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พันบาท

ผลกระทบจากมาตรฐาน
31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงนิ ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม สญัญาเช่า ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 6,834 (6,834) -  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -  15,759 15,759
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,676 51 2,727
หนีสิ้น

หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี -  4,328 4,328
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว -  4,852 4,852
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม 70,031 (205) 69,826

การรายงานทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

สัญญำเช่ำ  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยูค่ิดลด
ดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชเ้สมือนว่ำถือ
ปฏิบติัมำตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียกำรกูยื้มส่วนเพ่ิมของผูเ้ช่ำ ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัคร้ังแรก และ
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบติัคร้ังแรก  

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 11,729                            9,997                              
หัก สญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต  ่า (326)                               (326)                               
หัก ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (629)                               (491)                               
หน้ีสินตามสญัญาเช่า เพ่ิมข้ึน 10,774                            9,180                              
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 45,656                            43,250                            
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 56,430                            52,430                            
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พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย
   หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 27,564                            26,434                            
   หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 28,866                            25,996                            
รวม 56,430                            52,430                            

 

รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ท่ีดิน 7,302                             7,302                             
อาคาร 2,382                             1,943                             
ยานพาหนะ 7,656                             6,514                             
รวม 17,340                           15,759                           

 

5. รำยกำรบัญชีกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือหุ้นและ/
หรือมีกรรมกำรร่วมกัน หรือเป็นสมำชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิด รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันท่ีมี
สำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินระหว่ำงกำลใชร้ำคำตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ไป หรือในรำคำท่ีตกลงกนัตำม
สัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ 

รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 มี
ดงัน้ี 

พันบาท

2563 2562 2563 2562
รายได้จากการขายและบริการ
บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                     -                         21,066                175                         
บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั 2,396                  184                        2,396                  184                         
บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลย ีจ  ากดั 116                     189                        116                     189                         

เงนิปันผลรับ
บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                     -                         12,000                16,700                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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พนับาท

2563 2562 2563 2562
ดอกเบีย้รับ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                    -                       89                     -                        
รายได้อ่ืน

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                    -                       2,992                2,328                    
ต้นทุนบริการ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                    -                       1,035                -                        

ค่าบริการ

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 567                   591                      567                   591                       

ผูถื้อหุ้น 354                   891                      320                   891                       
ค่าใช้จ่ายอ่ืน

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                    -                       109                   571                       

บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั 131                   195                      131                   195                       
ดอกเบีย้จ่าย

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                    -                       -                    1,291                    

ผูถื้อหุ้น 53                     -                       43                     -                        

ขายทรัพย์สิน

ผูถื้อหุ้น 234                   -                       234                   -                        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

พันบาท

2563 2562 2563 2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,748                   5,894                   4,050                   3,988                   
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 157                      81                        143                      73                        
รวม 5,905                   5,975                   4,193                   4,061                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรน้ีเป็นประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของกลุ่มบริษทัตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบัญญติับริษทัมหำชน
จ ำกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยให้กบักรรมกำรซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทั 
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กลุ่มบริษทัจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำรส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 จ ำนวนเงิน 0.18 ลำ้นบำท ในงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 

พันบาท

2563 2562 2563 2562
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น
ลูกหนีก้ารค้า
บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                    -                    20,073              30                     
บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั 39                     75                     39                     75                     
บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลย ีจ  ากดั 25                     18                     25                     18                     
รายได้ค้างรับ
บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                    -                    650                   -                    
บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั 1,729                -                    1,729                -                    
ลูกหนีอ่ื้น
บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                    -                    425                   272                   
เงนิปันผลค้างรับ
บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                    -                    -                    9,000                

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น
บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                    -                    411                   -                    
บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 60                     63                     60                     63                     
บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั 131                   86                     131                   86                     
ผูถื้อหุน้ 102                   125                   90                     125                   

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า
ผูถื้อหุน้ 1,781                -                    1,625                -                    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

สัญญำส ำคัญระหว่ำงกัน 

บริษทัท ำสัญญำเช่ำท่ีดินและอำคำรส ำนกังำนกบับริษทั อำร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั ค่ำเช่ำรวมตำมสัญญำ จ ำนวนเงิน 
60 ลำ้นบำท  
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บาท

คู่สญัญา ประเภทสญัญา เร่ิมตน้ ส้ินสุด
ค่าเช่าและบริการต่อ

เดือน

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั ให้เช่าพ้ืนท่ีและบริการอาคารส านกังาน 4 มกราคม 2559 3 มกราคม 2562                        86,000 
4 มกราคม 2562 3 มกราคม 2565                        94,600 

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั ให้บริการบุคลากรร่วมกนั 1 มกราคม 2562 31 ธนัวาคม 2562                      156,210 
1 มกราคม 2563 31 ธนัวาคม 2563  151,818 - 246,246 

รับบริการบุคลากรร่วมกนั 1 มกราคม 2562 29 กุมภาพนัธ์ 2562                        69,186 
1 มีนาคม 2562 31 ตุลาคม 2562                        55,550 

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั รับบริการบริหารโครงการพฒันาระบบ
ส านวนบงัคบัคดีผูป้ระกนัในคดีอาญา

1 เมษายน 2563 31 มกราคม 2564                      172,500 

นายธีระชยั  รัตนกมลพร เช่าพ้ืนท่ีอาคารส านกังาน 1 มกราคม 2561 31 กรกฎาคม 2561                        10,000 
1 สิงหาคม 2561 31 มกราคม 2562                        40,000 

เช่าและบริการพ้ืนท่ีอาคารส านกังาน 1 กุมภาพนัธ์ 2562 31 มีนาคม 2562                        40,000 
1 เมษายน 2562 31 สิงหาคม 2563                        86,250 
1 กนัยายน 2563 31 มกราคม 2565                      105,000 
(เปล่ียนแปลงเพ่ิมพ้ืนท่ีเช่า)

เช่าพ้ืนท่ีอาคารส านกังาน 1 ธนัวาคม 2562 31 สิงหาคม 2563                        20,000 
(เร่ิมคิดค่าเช่าเดือน มีนาคม 2563)

เช่าพ้ืนท่ีอาคารส านกังาน 1 กนัยายน 2563 31 มกราคม 2565                        10,000 
(เปล่ียนแปลงลดพ้ืนท่ีเช่า)

ก าหนดระยะเวลา

 

เม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2563 บริษทัท ำสัญญำรับจ้ำงพฒันำระบบส ำนวนบังคบัคดีผูป้ระกนัในคดีอำญำกบับริษทั สยำม ทีซี 
เทคโนโลยี จ ำกดั มูลค่ำ 47.03 ลำ้นบำท 
 

กำรค ำ้ประกันหนีสิ้นระหว่ำงกัน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกำรค ้ำประกนัหน้ีสินระหว่ำงกนั ดงัน้ี 

1) บริษทัจดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แล้วและหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหน้ำบำงส่วนเป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืมจำก
สถำบนักำรเงินของบริษทัยอ่ยบำงส่วน  

2) บริษทั อำร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั จดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหน้ำ เป็น
หลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของกลุ่มบริษทั 

3) ผูถื้อหุ้น และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหน้ำเป็นหลกัประกนั
เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของบริษทับำงส่วน 

4) บริษทั บริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นบริษทั กรรมกำรบริษทั และกรรมกำรบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัร่วมค ้ำประกนั
วงเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 

5) ผูถื้อหุ้นบริษทัจ ำน ำเงินฝำกธนำคำรเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัยอ่ยบำงส่วน 
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ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

ประเทศ/

ช่ือบริษทั/บุคคล สัญชาติ ความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทางตรง
บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลย ีจ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั
นายธีระชยั  รัตนกมลพร ไทย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทั

 

หลักเกณฑ์กำรคิดรำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ

รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาทุนบวกส่วนเพ่ิมร้อยละ 8-21

รายไดจ้ากการบริการ ราคาตลาด

รายไดค้่าเช่าและบริการ ราคาตลาด

รายไดค้่าบริหารจดัการ ราคาทุน

ดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์

ขายทรัพยสิ์น ราคาตลาด

ค่าเช่าและบริการ ราคาตลาด

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาทุน/ ราคาทุนบวกส่วนเพ่ิม

ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

พนับาท

2563 2562 2563 2562
ลูกหนีก้ารค้า

ลูกหน้ีการคา้ 92,554                  109,427              100,861               53,291                 
รายไดค้า้งรับ 29,165                  18,442                16,176                 18,442                 
รวม                  121,719               127,869                 117,037                   71,733 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -  (3,919) -  (3,919)
หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (3,352) -  (3,352) -  
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ                  118,367               123,950                 113,685                   67,814 

ลูกหน้ีอ่ืน
เงินปันผลคา้งรับ -                        -                     -                       9,000                    
เงินทดรองจ่าย 731                       1,078                  280                      979                       
อ่ืนๆ 64                         471                     425                      273                       
รวม                         795                   1,549                        705 10,252                 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ                  119,162               125,499                 114,390                   78,066 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  

ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562  ดงัน้ี 

พันบาท

2563 2562 2563 2562
ยอดยกมา 3,919 2,678 3,919 2,678 
บวก หน้ีสงสยัจะสูญ -     1,117 -     1,117 
บวก ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (567) -     (567) -     
ยอดคงเหลือ 3,352 3,795 3,352 3,795 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้ แยกตำมจ ำนวนเดือนท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

พันบาท

2563 2562 2563 2562

ลูกหนีก้ารค้า

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 62,489                  90,760                  70,968                  34,624                  

เกินก าหนดช าระ

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 17,473                  15,118                  17,300                  15,118                  

มากกวา่ 3 ถึง 6 เดือน 9,509                    415                       9,509                    415                       

มากกวา่ 6 ถึง 12 เดือน 150                       764                       150                       764                       

มากกวา่ 12 เดือน 2,933                    2,370                    2,934                    2,370                    
รวม 92,554                  109,427                100,861                53,291                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

7. สัญญำงำนโครงกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2563 และ 2562 ขอ้มูลโครงกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำน
วิศวกรรม แสดงดงัต่อไปน้ี 

พันบาท

2563 2562 2563 2562

มูลค่างานตามสญัญา 1,253,308 993,143 430,458 383,430

ตน้ทุนเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบนั 636,302 278,438 234,557 85,689
ประมาณการก าไรรับรู้จนถึงปัจจุบนั  273,164 108,166 130,417 41,442
ตน้ทุนและประมาณการก าไรรับรู้จนถึงปัจจุบนั 909,466 386,604 364,974 127,131
หัก เงินงวดเรียกเก็บจากลูกคา้จนถึงปัจจุบนั (745,659) (275,159) (302,678) (82,254)

มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 194,457 122,359 62,296 44,877
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -  (2,682) -  (2,682)
มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ - สุทธิ 194,457 119,677 62,296 42,195

เงินรับล่วงหนา้ 30,650 10,914 -  -  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 ดงัน้ี 

พันบาท

2563 2562
ยอดยกมา 3,323 2,362 
บวก หน้ีสงสยัจะสูญ (3,323) 320 
ยอดคงเหลือ -     2,682 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

8. สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

พันบาท

2563 2562 2563 2562
อุปกรณ์ส านักงาน
เคร่ืองถ่ายเอกสาร
สินคา้ใหม่                      4,755                      5,198                      4,755                      5,198 
สินคา้มือสอง                      3,564                      3,725                      3,564                      3,725 

เคร่ืองพิมพแ์ละอุปกรณ์                      1,276                         833                      1,276                         833 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง                    69,980                    16,099                    25,688                    16,099 
สินคา้ระหวา่งทาง                            -                        3,183                            -                        3,183 
รวม 79,575                  29,038                  35,283                  29,038                  

ระบบจัดการเอกสาร
อุปกรณ์                           85                    78,259                           85                    78,259 

ระบบจัดการหน้าร้าน (POS)
อุปกรณ์ และอะไหล่                      6,478                      5,443                      6,478                      5,443 
สินคา้ระหวา่งทาง                      2,693                            -                        2,693                            -   
รวม 9,171                    5,443                    9,171                    5,443                    

รวมทั้งหมด                    88,831                  112,740                    44,539                  112,740 
หัก ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ (7,181) (6,357) (7,181) (6,357)
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ                    81,650                  106,383                    37,358                  106,383 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้มีรำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562  ดงัน้ี 

พันบาท

2563 2562
ยอดยกมา 6,357 7,540 
บวก รับโอนจากอุปกรณ์ 273 373 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 1,423 2,625 
หัก กลบัรายการค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ (872) (1,437)
ยอดคงเหลือ 7,181 9,101 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

9. สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

พันบาท

2563 2562 2563 2562

เงินมดัจ า 28,051                  16,368                19,194                 5,569                    
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,672                    4,951                  3,529                   4,125                    
ภาษีมูลค่าเพ่ิมยงัไม่ถึงก าหนด 3,001                    932                     426                      133                       
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเครดิต 920                       642                     -                       -                       
รวม                    36,644                 22,893                   23,149 9,827                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

ร้อยละ พันบาท

บริษทัยอ่ย 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั 100 100       20,000          20,000          20,000          20,000          12,000          7,700             

สดัส่วนการถือหุน้ เงินปันผลรับทุนช าระแลว้ ราคาทุน
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11. ทีด่ิน อำคำรและอปุกรณ์ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 245,260                          238,805                          

ซ้ือ/โอนเขา้ - ราคาทุน 23,551                            20,143                            

จ าหน่าย/โอนออก - มูลค่าสุทธิทางบญัชี (939)                                (939)                                

ค่าเส่ือมราคา (37,639)                           (36,622)                           

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ (803)                                (803)                                
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 229,430                          220,584                          

พันบาท

 

 

12. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ก่อนปรับปรุงใหม่ -                                  -                                  

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ใหม่มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (ดูหมายเหตุ 4) 17,340                            15,759                            

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 17,340                            15,759                            

เพ่ิมข้ึน 1,000                              1,000                              

ค่าตดัจ าหน่าย (3,620)                             (3,306)                             

การเปล่ียนแปลงสญัญา 146                                 308                                 

ผลต่างจากการลดค่าเช่า (242)                                (242)                                
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 14,624                            13,519                            

พันบาท
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13. เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  
ประกอบดว้ย 

พันบาท

2563 2562 2563 2562
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 80,548                  7,505                    32,990                  -                        
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 34,803                  36,900                  -                        -                        
ทรัสตรี์ซีท 26,184                  29,804                  22,349                  12,244                  
เงินกูย้มืระยะสั้น 94,016                  85,014                  94,018                  85,014                  
รวม 235,551                159,223                149,357                97,258                  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

พันบาท

2563 2562 2563 2562
เจา้หน้ีการคา้                  118,900                  122,614                    65,619                  106,864 
เจา้หน้ีอ่ืน
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย                    15,278                    10,874                    11,971                      7,664 

รวม 134,178                133,488                77,590                  114,528                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

15. เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 

เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

พันบาท

2563 2562
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน -     5,480 
หัก หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -     (5,480)
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -     -     

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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กำรเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

พันบาท

2563 2562
ยอดยกมา 5,480 26,311 
เพ่ิมข้ึน -     -     
ลดลง (5,480) (15,215)
ยอดคงเหลือ -     11,096 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

16. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 
พันบาท

ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย
ปี มูลค่าปัจจุบนั รอตดับญัชี ` ค่าเช่าขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนั รอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า

สัญญาเช่า

1 12,026 926 12,952 8,189 723 8,912 
2 - 5 14,490 801 15,291 12,095 693 12,788 
รวม 26,516 1,727 28,243 20,284 1,416 21,700 

สัญญาขายและเช่ากลับคืน

1 11,008 550 11,558 14,623 927 15,550 
2 - 5 5,547 184 5,731 10,749 332 11,081 
รวม 16,555 734 17,289 25,372 1,259 26,631 

รวม

1 23,034 1,476 24,510 22,812 1,650 24,462 
2 - 5 20,037 985 21,022 22,844 1,025 23,869 
รวม 43,071 2,461 45,532 45,656 2,675 48,331 

งบการเงินรวม
2563 2562
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พันบาท

ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย
ปี มูลค่าปัจจุบนั รอตดับญัชี ` ค่าเช่าขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนั รอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า

สัญญาเช่า

1 10,719 764 11,483 7,483 647 8,130 
2 - 5 11,003 512 11,515 10,395 542 10,937 
รวม 21,722 1,276 22,998 17,878 1,189 19,067 

สัญญาขายและเช่ากลับคืน

1 11,008 550 11,558 14,623 927 15,550 
2 - 5 5,548 183 5,731 10,749 332 11,081 
รวม 16,556 733 17,289 25,372 1,259 26,631 

รวม

1 21,727 1,314 23,041 22,106 1,574 23,680 
2 - 5 16,551 695 17,246 21,144 874 22,018 
รวม 38,278 2,009 40,287 43,250 2,448 45,698 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2562

 

บริษทัท ำสัญญำเช่ำเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเช่ำพ้ืนท่ี และอปุกรณ์ 
ล้านบาท

2563 2562 2563 2562
ค่างวดเดือนละ 2.25                 2.97                 2.12                 2.90                 
หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

แสดงภายใตห้น้ีสินหมนุเวียน 23.03               22.81               21.73               22.11               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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17. ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
2563 มีดงัน้ี 

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนกังาน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,280                       2,626                       
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ:
   ตน้ทนุบริการปัจจุบนั 503                          355                          
   ตน้ทนุดอกเบ้ีย 101                          74                            
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 3,884                       3,055                       

พันบาท

 

18. ทุนเรือนหุ้น 

ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 24 กนัยำยน 2563 มีมติอนุมติัให้ 

18.1 ลดทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 200 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวนเงิน 160 ลำ้นบำท โดยลดหุ้นสำมญัท่ียงัไม่ไดเ้รียก
ช ำระค่ำหุ้น จ ำนวน 80 ลำ้นหุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 0.5 บำท จ ำนวนเงิน 40 ลำ้นบำท  

บริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนกำรลดทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 25 กนัยำยน 2563 

18.2 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 160 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวนเงิน 220 ลำ้นบำท โดยออกหุ้นสำมญั จ ำนวน 120 
 ลำ้นหุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 0.5 บำท 

บริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 28 กนัยำยน 2563 

18.3 จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน จ ำนวน 40 ลำ้นหุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 0.5 บำท จ ำนวนเงิน 20 ลำ้นบำท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ตำมสัดส่วน 

บริษทัรับช ำระเงินเพ่ิมทุน และด ำเนินกำรจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

18.4 จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน จ ำนวน 80 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เพื่อเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไปคร้ังแรก 
(IPO) ดงัต่อไปน้ี 

18.4.1 จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้กบัผูมี้อุปกำรคุณ พนกังำนบริษทั กรรมกำรและผูบ้ริหำร ไม่เกินร้อยละ 25 ของ
หุ้นท่ีเสนอขำยต่อประชำชนคร้ังแรก แบ่งเป็น 
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• จดัสรรให้กบัผูมี้อุปกำรคุณของบริษทัสัดส่วนร้อยละ 15 ของหุ้นท่ีเสนอขำยต่อประชำชนคร้ังแรก 

• จดัสรรให้กบัพนกังำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงมิใช่กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษทัสัดส่วนร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีเสนอขำยต่อประชำชนคร้ังแรก 

• จดัสรรให้กับกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัสัดส่วนร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีเสนอขำยต่อประชำชน 
คร้ังแรก 

18.4.2 จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือ เพื่อเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป 

18.5 อนุมติัน ำหุ้นสำมญัเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 

18.6 มอบหมำยบุคคลลงลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูเสนอขำยหลกัทรัพยแ์ละร่ำงหนงัสือช้ีชวนของ
บริษทั 

18.7 แต่งตั้งบริษทัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั 

18.8 แต่งตั้งผูมี้อ  ำนำจรำยงำนสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

 

19. เงินปันผล 

บริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2563 มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล มูลค่ำหุ้นละ 0.125 บำท 
จ ำนวนเงิน 40 ลำ้นบำท 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 16 กนัยำยน 2563 มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล มูลค่ำหุ้นละ 0.07 บำท 
จ ำนวนเงิน 22.40 ลำ้นบำท 

บริษัทย่อย 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 23 มีนำคม 2563 มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล มูลค่ำหุ้นละ 60 บำท 
จ ำนวนเงิน 12 ลำ้นบำท 

20. ภำษีเงินได้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 ดว้ยประมำณกำรท่ี
ดีท่ีสุด โดยอตัรำภำษีเงินไดท่ี้ใช้ในกำรค ำนวณเป็นอตัรำภำษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักทั้งปีท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของรอบปี
บัญชีนั้น กลุ่มบริษัทอำจปรับปรุงจ ำนวนภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยในงวดระหว่ำงกำลต่อมำของรอบปีบัญชีเดียวกัน หำกกำร
ประมำณกำรของอตัรำภำษีเงินไดป้ระจ ำปีเปล่ียนแปลงไป 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
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พันบาท

2563 2562 2563 2562
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน
ส าหรับงวดปัจจุบนั 22,677 9,949 13,764 2,726 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 110 (908) 143 (778)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22,787 9,041 13,907 1,948 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

21. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในส ำหรับใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนของผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั คือ กรรมกำรบริษทั 

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลกัในประเทศไทย และกลุ่มบริษทัมีส่วนงำนด ำเนินงำนหลกั 3 ส่วนงำน 
ประกอบดว้ย 

1) จ ำหน่ำยและให้บริกำรดำ้นเคร่ืองถ่ำยเอกสำร และระบบขำยสินคำ้หนำ้ร้ำน (POS) 

2) จ ำหน่ำยและให้บริกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำร 

3) รับเหมำก่อสร้ำงและพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 

รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยจำกกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 

พันบาท

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

การจ าแนกรายได้ตามจังหวะเวลาในการรับรู้รายได้

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 224,531 213,864 67,794 25,384 13,693 727 (4,107) (175) 301,911 239,800 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -     -     234,594 144,287 217,895 184,092 -     -     452,489 328,379 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 224,531 213,864 302,388 169,671 231,588 184,819 (4,107) (175) 754,400 568,179 
ผลการด าเนินงาน
ก าไรขั้นต้น 39,545 44,279 98,385 43,399 60,475 43,886 -     -     198,405 131,564 

รายไดอ่ื้น 1,724 2,496 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (19,276) (21,546)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (54,046) (54,725)

ตน้ทุนทางการเงิน (8,958) (9,531)

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 117,849 48,258 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (22,787) (9,041)

ก าไรส าหรับงวด 95,062 39,217 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน -     -     

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 95,062 39,217 

รวมระหวา่งกนั
ตดัรายการบญัชี เคร่ืองถ่ายเอกสาร และ

 ระบบขายสินคา้หนา้ร้าน (POS)  ระบบบริหารจดัการเอกสาร
 รับเหมาก่อสร้าง และพฒันา
 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมส่วนงำนท่ีรำยงำนของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 กsันยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
พันบาท

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 72,328 70,338 42,407 7,727 25,959 56,736 (21,532) (9,302) 119,162 125,499 
มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ -     -     117,133 65,837 77,324 682 -     -     194,457 66,519 
สินคา้คงเหลือ 37,273 28,151 85 78,232 44,292 -     -     -     81,650 106,383 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 208,294 235,542 12,290 3,263 8,846 6,455 -     -     229,430 245,260 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13,519 -     -     -     1,897 -     (792) -     14,624 -     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,501 4,119 5,618 6,066 203 230 -     -     9,322 10,415 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 67,811 18,361 33,843 96,254 56,191 19,175 (23,667) (302) 134,178 133,488 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 33,825 40,103 4,452 3,147 5,619 2,406 (825) -     43,071 45,656 

รวมระหวา่งกนั
ตดัรายการบญัชี เคร่ืองถ่ายเอกสาร และ  รับเหมาก่อสร้าง และพฒันา

 ระบบขายสินคา้หนา้ร้าน (POS)  ระบบบริหารจดัการเอกสาร  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
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ข้อมูลเกีย่วกับลูกค้ำรำยใหญ่ 

ราย ล้านบาท

2563 2562 2563 2562
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน
เคร่ืองถ่ายเอกสาร และระบบขายสินตา้หนา้ร้าน (POS) 1                 -              30                  -                
ระบบบริหารจดัการเอกสาร 1                 1                 285                44                  
รับเหมาก่อสร้าง และพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 1                 1                 100                63                  

รายได้ลูกคา้รายใหญ่

 

22. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำ ดงัน้ี 

บริษัท 

22.1 สัญญำซ้ือวสัดุอุปกรณ์ และจำ้งผูรั้บเหมำช่วงและอื่น มูลค่ำคงเหลือ จ ำนวนเงิน 13.35 ลำ้นบำท 

22.2 สัญญำเช่ำด ำเนินงำนอำคำรส ำนกังำน อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 3,158 – 16,000 บำท โดยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำย
ในอนำคตดงัน้ี 

ล้านบาท
ภายใน 1 ปี 0.25                              

 

22.3 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรพำณิชย ์จ ำนวนเงิน 64.86 ลำ้นบำท 

22.4 เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้จ ำนวนเงิน 0.01 ลำ้นเหรีญสหรัฐอเมริกำ 

บริษัทย่อย 

22.5 สัญญำซ้ือวสัดุอุปกรณ์ และจำ้งผูรั้บเหมำช่วงและอื่น มูลค่ำคงเหลือ จ ำนวนเงิน  127.80 ลำ้นบำท 

22.6 สัญญำค่ำบริกำรส ำนกังำน โดยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำยในอนำคตดงัน้ี 

ล้านบาท
ภายใน 1 ปี 0.45                              
เกิน 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี 0.57                              
รวม 1.02                              

 
22.7 หนงัสือค ้ำประกนัออกโดยธนำคำรพำณิชย ์จ ำนวนเงิน 159.03 ลำ้นบำท 
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23. กำรจัดประเภทรำยกำร 

บริษทัจดัประเภทรำยกำรใหม่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำรใน
งบกำรเงินงวดปัจจุบนัดงัน้ี 

พันบาท

ก่อน จดัประเภทรายการ หลงั
งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 24,257 (1,364) 22,893

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,051 1,364 10,415

ก่อน จดัประเภทรายการ หลงั
งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,191 (1,364) 9,827

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,821 1,364 10,185

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 



 

 
 

 
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

(“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ

กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์การแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่ม

บริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึง

เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยกลุ่มบริษทัใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกโดยไม่ปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ  

ทั้งน้ี การแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขของขา้พเจา้ต่องบการเงิน มิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตขา้งตน้ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดั ต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

การจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองและการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่

ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่

ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั

เป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ

คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

การตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
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• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั เป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดง

ขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้

สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่า

มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ

ขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบ

บญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยุดการด าเนินงาน

ต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล

วา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควร 

• รวบรวมหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแล

และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี

วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้

พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ให้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ

และส่ือสารกับผู ้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความ

เป็นอิสระ  

 

 
 
 
 
 (นายบรรจง  พิชญประสาธน์) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147 
 
 บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั 
 กรุงเทพฯ 25 กุมภาพนัธ์ 2564 
 



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 บาท

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 10,261,129 23,910,695 6,750,445 20,700,955
เงินลงทุนชัว่คราว 7 2,714,145 152,708 -  -  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5, 8 182,188,420 125,499,522 140,394,496 78,065,520
มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน 9 179,139,544 66,519,203 37,456,912 28,210,238
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 -  407,934 -  407,934
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -  -  10,193,288 -  
สินคา้คงเหลือ 11 43,456,272 106,383,417 30,778,252 106,383,417
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12 50,252,883 24,130,296 34,655,849 9,826,536
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 468,012,393 347,003,775 260,229,242 243,594,600
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 13 52,445,748 36,398,068 22,306,398 17,817,300
เงินประกนัผลงาน 14 -  9,139,500 -  -  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 -  -  19,999,800 19,999,800
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 4, 5, 16 -  6,834,360 -  6,834,360
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 5, 17 174,437,133 245,259,915 165,778,825 238,804,982
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4, 5, 18 57,281,350 -  56,268,125 -  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19 8,840,221 10,415,022 8,644,981 10,185,275
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4, 31 2,581,796 3,170,255 1,971,764 2,676,084
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 10,210,953 15,293,646 9,222,953 15,293,646
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 305,797,201 326,510,766 284,192,846 311,611,447
รวมสินทรัพย์ 773,809,594 673,514,541 544,422,088 555,206,047

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 บาท

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20 257,942,109 159,222,995 161,021,904 97,258,216
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 21 91,666,760 133,487,745 44,727,485 114,528,295
หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 -  5,480,000 -  5,480,000
หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4, 18 21,910,408 22,812,381 20,593,167 22,106,192
เงินรับล่วงหนา้ 9 15,848,532 36,033,706 -  32,237,444
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,684,444 6,984,391 1,041,524 -  
ประมาณการหน้ีสิน 23 4,014,701 2,635,757 727,936 76,600
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,018,489 13,481,641 10,990,752 9,975,790
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 411,085,443 380,138,616 239,102,768 281,662,537
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินระยะยาวตามสญัญาเช่า 4, 5, 18 14,911,115 22,844,453 11,757,553 21,144,469
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 24 4,084,497 3,279,761 3,198,263 2,625,850
เงินมดัจ าและเงินประกนัการบริการ 4,979,691 5,501,854 4,979,691 5,501,854
รายไดรั้บล่วงหนา้ 5,760,165 -  4,484,984 -  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,500 374,634 5,500 374,633
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 29,740,968 32,000,702 24,425,991 29,646,806
รวมหนีสิ้น 440,826,411 412,139,318 263,528,759 311,309,343
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั 25 180,000,000 160,000,000 180,000,000 160,000,000
ก าไรสะสม 4, 26, 27

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 17,846,082 13,866,014 17,846,082 13,866,014
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 132,665,855 85,038,310 83,047,247 70,030,690

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2,470,532 2,470,532 -  -  
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 332,982,469 261,374,856 280,893,329 243,896,704
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 714 367 -  -  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 332,983,183 261,375,223 280,893,329 243,896,704
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 773,809,594 673,514,541 544,422,088 555,206,047

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 บาท

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 5, 33, 34 986,290,971 773,021,880 631,321,894 482,942,805
ตน้ทุนขายและบริการ 5, 29, 30 (730,554,545) (590,144,477) (461,267,955) (372,433,466)
ก ำไรขั้นต้น 255,736,426 182,877,403 170,053,939 110,509,339
รายไดอ่ื้น  5, 34 1,887,585 2,037,078 17,510,522 29,794,783
ค่าใชจ่้ายในการขาย 5, 29, 30 (25,698,113) (28,767,563) (23,601,296) (25,354,881)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5, 29, 30 (78,451,182) (74,125,054) (59,907,317) (59,515,698)
ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 153,474,716 82,021,864 104,055,848 55,433,543
ตน้ทุนทางการเงิน 5 (11,958,811) (12,727,746) (8,955,467) (10,964,535)
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 141,515,905 69,294,118 95,100,381 44,469,008
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 31 (27,311,971) (13,020,827) (15,499,027) (2,821,768)
ก ำไรส ำหรับปี 114,203,934 56,273,291 79,601,354 41,647,240

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน -  -  -  -  

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม 114,203,934 56,273,291 79,601,354 41,647,240

กำรแบ่งปันก ำไรส ำหรับปี
ผูถื้อหุน้ของบริษทั 114,203,467 56,272,888 79,601,354 41,647,240
ส่วนไดเ้สียไม่มีอ  านาจควบคุม 467 403 -  -  

ก ำไรส ำหรับปี 114,203,934 56,273,291 79,601,354 41,647,240

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
ผูถื้อหุน้ของบริษทั 114,203,467 56,272,888 79,601,354 41,647,240
ส่วนไดเ้สียไม่มีอ  านาจควบคุม 467 403 -  -  

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม 114,203,934 56,273,291 79,601,354 41,647,240

ก ำไรต่อหุ้น 32
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.35 0.18 0.24 0.13

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 330,163,934 320,000,000 330,163,934 320,000,000

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 บาท

ส่วนเกินทุนจาก
ทุนท่ีออก จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนไดเ้สียท่ี

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย การควบคุมเดียวกนั รวม ไม่มีอ  านาจควบคุม รวม
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 160,000,000 11,783,652 30,847,784 2,470,532 205,101,968 221 205,102,189 

เงินปันผลจ่าย 26 -    -    -    -    -    (257) (257)
ก าไรเบด็เสร็จรวม -    -    56,272,888 -    56,272,888 403 56,273,291 
ส ารองตามกฎหมาย 27 -    2,082,362 (2,082,362) -    -    -    -    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 160,000,000 13,866,014 85,038,310 2,470,532 261,374,856 367 261,375,223 
ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 4 -    -    (195,854) -    (195,854) -    (195,854)
ยอดยกมำที่ปรับปรุงแล้ว 160,000,000 13,866,014 84,842,456 2,470,532 261,179,002 367 261,179,369 
หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 25 20,000,000 -    -    -    20,000,000 -    20,000,000 
เงินปันผลจ่าย 26 -    -    (62,400,000) -    (62,400,000) (120) (62,400,120)
ก าไรเบด็เสร็จรวม -    -    114,203,467 -    114,203,467 467 114,203,934 
ส ารองตามกฎหมาย 27 -    3,980,068 (3,980,068) -    -    -    -    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 180,000,000 17,846,082 132,665,855 2,470,532 332,982,469 714 332,983,183 

งบการเงินรวม
ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 บาท

ทุนท่ีออก จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
หมายเหตุ และช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย รวม

ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 160,000,000 11,783,652 30,465,812 202,249,464 
ก าไรเบด็เสร็จรวม -    -    41,647,240 41,647,240 
ส ารองตามกฎหมาย 27 -    2,082,362 (2,082,362) -   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 160,000,000 13,866,014 70,030,690 243,896,704 
ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 4 -   -   (204,729) (204,729)
ยอดยกมำทีป่รับปรุงแล้ว 160,000,000 13,866,014 69,825,961 243,691,975 
หุน้สามญัเพ่ิมทุน 25 20,000,000 -    -    20,000,000 
เงินปันผลจ่าย 26 -    -    (62,400,000) (62,400,000)
ก าไรเบด็เสร็จรวม -    -    79,601,354 79,601,354 
ส ารองตามกฎหมาย 27 -    3,980,068 (3,980,068) -   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 180,000,000 17,846,082 83,047,247 280,893,329 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 9



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 บาท

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำน 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 141,515,905    69,294,118      95,100,381      44,469,008         
ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 56,693,486      51,564,298      54,829,308      50,444,775         
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ) (961,496)          2,489,794        (961,496)          2,489,794           
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 1,554,003        1,407,306        1,554,003        1,407,306           
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 1,140,255        1,530,816        1,140,255        1,191,448           
ก าไรจากการขายสินทรัพย์ (233,643)          (782,443)          (233,643)          (16,089)              
ก าไรจากการขายและเช่ากลบัคืน (357,853)          (647,722)          (357,853)          (647,722)            
ตน้ทุนทางการเงิน 11,327,386      12,623,243      8,147,191        10,884,177         
เงินปันผลรับ -                   -                   (11,999,880)     (25,699,743)       
ดอกเบ้ียรับ (386,952)          (270,745)          (225,442)          (65,681)              
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนีสิ้น 210,291,091    137,208,665    146,992,824    84,457,273         
กำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนินงำน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (55,834,279)     (38,367,901)     (61,469,464)     (1,975,916)         
มูลค่างานเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน (112,620,341)   (48,708,066)     (9,246,674)       (26,334,125)       
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 509,918           602,241           509,918           602,241              
สินคา้คงเหลือ 63,568,783      (68,144,010)     76,246,803      (68,921,286)       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (26,475,895)     (10,089,762)     (25,182,622)     (6,958,177)         
เงินประกนัผลงาน 9,139,500        (8,801,000)       -                   -                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,447,355)       12,260             (2,459,355)       12,260                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (42,094,138)     93,833,019      (70,069,065)     81,050,672         
เงินรับล่วงหนา้ (20,185,174)     15,391,533      (32,237,444)     32,237,444         
ประมาณการหน้ีสิน 1,378,945        67,138             651,336           (3,200)                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,536,848        5,142,215        1,014,963        2,864,792           
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 804,736           988,219           572,413           724,025              
เงินมดัจ าและเงินประกนัการบริการ (522,163)          (45,762)            (522,163)          (45,762)              
รายไดรั้บล่วงหนา้ 5,760,165        -                   4,484,984        -                     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (11,281)            -                   (11,281)            -                     
เงนิสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 31,799,360      79,088,789      29,275,173      97,710,241         
รับดอกเบ้ีย 391,845           228,213           32,154             65,681                
จ่ายภาษีเงินได้ (28,951,211)     (12,631,605)     (13,701,662)     (9,297,917)         
รับคืนภาษีเงินได้ 8,495,181        -                   8,495,181        -                     
เงนิสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 11,735,175      66,685,397      24,100,846      88,478,005         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 บาท

2563 2562 2563 2562
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราว เพ่ิมข้ึน (2,561,437)       (152,708)          -                   -                     
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั เพ่ิมข้ึน (16,047,680)     (17,814,466)     (4,489,097)       (17,817,300)       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ิมข้ึน -                   -                   (10,000,000)     -                     
ขายอุปกรณ์ 233,643           816,374           233,643           50,018                
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (17,636,451)     (20,474,517)     (15,953,423)     (18,872,675)       
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (256,400)          (2,147,796)       (256,400)          (2,147,796)         
เงินปันผลรับ -                   -                   11,999,880      16,699,833         
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (36,268,325)     (39,773,113)     (18,465,397)     (22,087,920)       

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพ่ิมข้ึน 98,719,114      39,791,462      63,763,688      19,048,093         
รับเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   -                   9,000,000           
จ่ายช าระหน้ีคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   -                   (31,500,000)       
จ่ายช าระหน้ีคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (5,480,000)       (20,830,802)     (5,480,000)       (20,830,802)       
ขายและเช่ากลบัคืนตามสญัญาเช่า -                   19,690,000      -                   19,690,000         
จ่ายช าระหน้ีคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (28,901,176)     (32,523,345)     (27,590,711)     (31,800,758)       
เพ่ิมทุนหุน้สามญั 20,000,000      -                   20,000,000      -                     
จ่ายเงินปันผล (62,400,000)     -                   (62,400,000)     -                     
จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (120)                 (167)                 -                   -                     
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (11,054,234)     (12,612,655)     (7,878,936)       (11,755,341)       
เงนิสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงนิ 10,883,584      (6,485,507)       (19,585,959)     (48,148,808)       

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (13,649,566)     20,426,777      (13,950,510)     18,241,277         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 23,910,695      3,483,918        20,700,955      2,459,678           
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัปลำยปี 10,261,129      23,910,695      6,750,445        20,700,955         

รำยละเอียดเพิม่เติมทีไ่ม่เป็นตัวเงนิ
1) โอนเคร่ืองถ่ายเอกสารใหเ้ช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือ 2,195,641        2,708,917        2,195,641        2,708,917           
2) ซ้ือสินทรัพยต์ามสญัญาเช่า 8,388,117        24,710,506      6,444,800        22,767,186         

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 11
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บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลซ่ึงจัดตั้ งขึ้นในประเทศไทย และส ำนักงำนจด
ทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 235/1-3 ถนนรำษฎร์พฒันำ แขวงรำษฎร์พฒันำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร และสำขำจ ำนวน 3 
แห่ง ดงัน้ี 

สำขำท่ี 1 : เลขท่ี 40 ถนนอุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 
สำขำท่ี 2 : เลขท่ี 222 หมู่ท่ี 2 ต ำบลคลองต ำหรุ อ ำเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 
สำขำท่ี 3 : เลขท่ี 8 ซอยรำมค ำแหง 118 แยก 42-2 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ด ำเนินธุรกิจหลกั 3 กลุ่มธุรกิจ ดงัน้ี 

- ใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรดำ้นเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เคร่ืองพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลย ี

- จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำร 

- รับเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยสี ำหรับโครงกำร 

ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ไดแ้ก่ 

ประเทศ/

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ สญัชาติ 2563 2562

กลุ่มตระกลูรัตนกมลพร ไทย 87.50 87.50 

ร้อยละ

สดัส่วนการถือหุน้

31 ธนัวาคม

 

งบกำรเงินไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2564 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ท ำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรม
ส่วนใหญ่ส่งผลให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจท ำให้เกิดควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ
สภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำวเพื่อประเมินผล
กระทบทำงกำรเงินเก่ียวกับมูลค่ำของสินทรัพย์ ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ี หำก
สถำนกำรณ์เปล่ียนแปลง ฝ่ำยบริหำรจะทบทวนดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบการเงิน 

งบกำรเงินจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย (“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน”) รวมถึงกำรตีควำมและ
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ ์(“สภำวิชำชีพบญัชี”) และขอ้ก ำหนดของ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินจดัท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นสกุลเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัและน ำเสนอ
เพื่อวตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนเพื่อใชใ้นประเทศไทยโดยจดัท ำเป็นภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

กำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณและขอ้สมมติฐำนหลำย
ประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย 
กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผล
ภำยใต้สภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืนและน ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรก ำหนดจ ำนวน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงจำกกำรตั้งขอ้สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจ
แตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ กำรปรับประมำณกำรทำง
บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะงวดนั้น 
ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคต 

เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

งบกำรเงินรวม ประกอบดว้ย งบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) 

ร้อยละ

บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2563 2562

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ  ากดั ไทย รับเหมาก่อสร้าง งานระบบวิศวกรรม 100               100               

ประกอบอาคารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สดัส่วนการถือหุ้น

31 ธนัวาคม

 

งบกำรเงินรวมจดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีหรือเหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือท่ี
คลำ้ยคลึงกนั 
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กำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 

กำรรวมธุรกิจของกิจกำรหรือกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีเสมือนว่ำเป็นวิธีกำรรวมส่วน
ไดเ้สียผูซ้ื้อรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีในงบกำรเงินรวมของบริษทัใหญ่ในล ำดบัสูงสุด 
ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร ส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ีถูกน ำมำรวมกบัค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยรับรู้เป็นส่วนเกิน
หรือส่วนขำดจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัในส่วนของผูถื้อหุ้น รำยกำรส่วนเกินหรือส่วนขำดจะถูกโอนไป
ยงัก ำไรสะสมเม่ือขำยเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือ 

กำรควบคุม หมำยถึง อ ำนำจกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของกิจกำรเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงประโยชน์จำก
กิจกรรมของกิจกำร กำรพิจำรณำอ ำนำจกำรควบคุม กลุ่มบริษทัน ำสิทธิในกำรออกเสียงซ่ึงเกิดขึ้นมำรวมในกำรพิจำรณำ  

บริษทัยอ่ย 

บริษทัย่อยเป็นกิจกำรอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มบริษทั บริษทัถือว่ำควบคุมบริษทัย่อย หำกบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือส่วน
ไดเ้สียในผลตอบแทนของบริษทัย่อยและสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือบริษทัย่อยท ำให้เกิดผลกระทบต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทน
ของกลุ่มบริษทั งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีกำรควบคุมจนถึงวนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง 

กำรสูญเสียกำรควบคุม 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียกำรควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยออก รวมถึงส่วน
ไดเ้สียไม่มีอ ำนำจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจำ้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อย ก ำไรขำดทุนเกิดขึ้นจำกกำร
สูญเสียกำรควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิม
คงเหลือใหว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียกำรควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้
เป็นของบริษทั ซ่ึงแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวม 

กำรตดัรำยกำรในงบกำรเงินรวม 

ยอดคงเหลือและรำยกำรบญัชีระหว่ำงกิจกำรในกลุ่ม รวมถึงรำยไดห้รือค่ำใช้จ่ำยท่ียงัไม่เกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมำจำกรำยกำร
ระหวำ่งกิจกำรในกลุ่ม ถูกตดัรำยกำรในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ระหว่ำงปีกลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ปรับปรุง รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ี
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เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือ
จัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
ปรับปรุงและอธิบำยให้ชัดเจน กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินกบัผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ยกเวน้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  กลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน จ ำนวน 5 ฉบับ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มีกำรเปล่ียนแปลง
หลกักำรส ำคญัของมำตรฐำนดงักล่ำวสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงำนต่ำงประเทศ 
- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบันิยำมสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสิน
ทำงกำรเงิน กำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือมูลค่ำยติุธรรมโดย
พิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร 
(Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกับกำรบญัชีป้องกันควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำร
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

กำรน ำมำตรฐำนกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัจำกรำยกำร ดงัน้ี 

- กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิต โดยกลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอใหเ้หตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดขึ้นก่อนกลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำร
อย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ และใช้วิธีกำรทัว่ไป
ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินใหกู้ย้มืระยะยำว 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ ก ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุก
รำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน และกำรบัญชีส ำหรับผู ้ให้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมี
สำระส ำคญั ผูใ้หเ้ช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนตำมหลกักำรเดิม 
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กลุ่มบริษัทน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินและสัญญำเช่ำมำถือปฏิบัติโดยรับรู้
ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรก โดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม
ตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับปรุงยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) 

สภำวิชำชีพบญัชีประกำศใชแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำง
บญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบั และเพื่อให้
เกิดควำมชดัเจนในวิธีปฏิบติัทำงบญัชีในช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
กำรจดัท ำงบกำรเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหวำ่งวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้ำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชี ดงัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ 

กลุ่มบริษทัในฐำนะผูเ้ช่ำไดรั้บกำรลดค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำจำกผูใ้ห้เช่ำเน่ืองจำกสถำนกำรณ์ โควิด-19 ผูเ้ช่ำสำมำรถ
เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน ำกำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวมำถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ โดยเม่ือกลุ่มบริษทัเลือกตำมทำงเลือก
ดงักล่ำวแลว้กลุ่มบริษทัตอ้งถือปฏิบติักบัทุกสัญญำท่ีไดรั้บกำรลดค่ำเช่ำ เม่ือผูเ้ช่ำไดรั้บกำรยืนยนักำรลดค่ำเช่ำเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรให้ทยอยปรับลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีครบก ำหนดแต่ละงวดตำมสัดส่วนท่ีไดส่้วนลดตลอดช่วงเวลำท่ี
ไดรั้บกำรลดค่ำเช่ำตำมท่ีค ำนวณไวเ้ดิมตำมจ ำนวนงวดท่ีไดรั้บกำรลดค่ำเช่ำนั้นพร้อมทั้งกลบัรำยกำรค่ำเส่ือมรำคำจำก
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตำมสัดส่วนของค่ำเช่ำท่ีลดลง 
และบนัทึกผลต่ำงท่ีเกิดขึ้นในก ำไรหรือขำดทุน ให้ผูเ้ช่ำปรับลดมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำโดยไม่ตอ้งปรับปรุงมูลค่ำ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้และวดัมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำทั้งหมดใหม่โดยขอ้ก ำหนดน้ีจ ำกดัเฉพำะดำ้นผูเ้ช่ำเท่ำนั้น 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

สภำวิชำชีพบญัชีประกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ปรับปรุง จ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ี มีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียม
กับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
ทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
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ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหวำ่งกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

เกณฑ์กำรวัดค่ำกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

3.1 กลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั ท ำใหน้โยบำยกำรบญัชีมีควำมแตกต่ำงกนัดงัน้ี 

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำรของกลุ่มบริษทัเม่ือกลุ่ม
บริษทัเป็นคู่สัญญำตำมขอ้ก ำหนดของสัญญำของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซ้ือ กำรออก
ตรำสำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินซ่ึงวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย หรือวดัมูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรหรือขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะรับรู้ตน้ทุนท ำรำยกำรเป็นกำรเพิ่มหรือหักจำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือ
หน้ีสินทำงกำรเงินและตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซ้ือสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินซ่ึงวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนจะรับรู้ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ี 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำ
ทุนตดัจ ำหน่ำยหรือมูลค่ำยุติธรรมตำมโมเดลธุรกิจ (Business model) ของกลุ่มบริษทัเพื่อจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและ
ตำมลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน โดยจดัประเภทเป็น: 

- สินทรัพยท์ำงกำรเงินวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  

กำรถือครองตำมโมเดลธุรกิจมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน ท ำให้เกิดกระแสเงินสดเป็นกำรจ่ำยช ำระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ี
ก ำหนด สินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีท ำรำยกำร (Trade date) และวดัมูลค่ำ
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยสุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น (ถำ้มี)  

รำคำทุนตดัจ ำหน่ำยดว้ยวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็นวิธีกำรค ำนวณรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยของตรำสำรหน้ีและปันส่วนดอกเบ้ียรับ  ตลอดช่วงระยะเวลำ
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดอกเบ้ียรับ รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนและรวมในรำยกำร “รำยไดด้อกเบ้ีย” 

- สินทรัพยท์ำงกำรเงินวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

กำรถือครองตำมโมเดลธุรกิจมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสินท รัพยท์ำงกำรเงิน และ
ขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ท ำให้เกิดกระแสเงินสดเป็นกำรจ่ำยช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำก
ยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนด สินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมและวดัมูลค่ำ
ภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ก ำไรหรือขำดทุนยงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมแสดงเป็นรำยกำรในส่วน
ของเจำ้ของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจนกวำ่จะจ ำหน่ำย ซ่ึงจะรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยตรำสำรหน้ี
ในก ำไรหรือขำดทุน ส่วนก ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึ้น และดอกเบ้ียรับค ำนวณดว้ยวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

- สินทรัพยท์ำงกำรเงินวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  

กำรถือครองตำมโมเดลธุรกิจไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ หรือขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน ท ำให้เกิดกระแสเงินสดไม่ไดเ้ป็นกำรจ่ำยช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ี
ก ำหนด สินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมและวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ก ำไร
หรือขำดทุนยงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรม และก ำไรหรือขำดทุนเกิดขึ้นจำกกำรขำยจะรับรู้เป็นก ำไร
หรือขำดทุนรวมทั้งผลตอบแทนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ตรำสำรหน้ีเขำ้เง่ือนไขรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอำจถูกก ำหนดให้แสดงดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก หำกกำรก ำหนดดงักล่ำวช่วยขจดัหรือลดควำมไม่
สอดคลอ้งในกำรวดัมูลค่ำหรือกำรรับรู้รำยกำรอยำ่งมีนยัส ำคญั (เรียกว่ำ “กำรจบัคู่ไม่เหมำะสมทำงกำรบญัชี”) เกิดจำกกำร
วดัมูลค่ำสินทรัพยห์รือหน้ีสินหรือกำรรับรู้ผลก ำไรและขำดทุนจำกรำยกำรดงักล่ำวดว้ยเกณฑแ์ตกต่ำงกนั  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน 

ยกเวน้ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้  

- สินทรัพยท์ำงกำรเงินวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนถือไวเ้พื่อคำ้ไม่ไดถื้อเพื่อวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป็นสินทรัพยท์ำง
กำรเงินวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนโดยไม่สำมำรถเปล่ียนกำรจดัประเภทภำยหลงั กำรจดัประเภท
รำยกำรพิจำรณำเป็นรำยตรำสำร ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมภำยหลงัของเงินลงทุนในตรำ
สำรทุนรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน และเม่ือจ ำหน่ำยเงินลงทุนจะรับรู้ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยในก ำไรหรือ
ขำดทุน 
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- สินทรัพยท์ำงกำรเงินวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนไม่ได้ถือไว้เพื่อค้ำแต่ถือเพื่อวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือเป็น
หลกัทรัพยท่ี์อำจมีควำมผนัผวนของรำคำสูง เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนโดยไม่สำมำรถเปล่ียนกำรจดัประเภทภำยหลงั กำรจดัประเภทรำยกำรพิจำรณำเป็นรำยตรำสำร ก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมภำยหลงัของเงินลงทุนในตรำสำรทุนรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ
เม่ือจ ำหน่ำยเงินลงทุนจะโอนก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยตรง
เขำ้ก ำไรสะสม 

เงินปันผลจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่เงินปันผลจะแสดงอย่ำงชดัเจนวำ่เป็นส่วนหน่ึง
ในกำรชดเชยตน้ทุนของเงินลงทุน เงินปันผลรวมอยูใ่นรำยกำร “รำยไดท้ำงกำรเงิน” ในก ำไรหรือขำดทุน 

กำรหักกลบ 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินแสดงหักกลบกันในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินเม่ือกลุ่มบริษัทมีสิทธิตำม
กฎหมำยในกำรหกักลบ และตั้งใจจะช ำระดว้ยเกณฑสุ์ทธิ หรือรับรู้สินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั 

กำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน เม่ือสิทธิตำมสัญญำเพื่อไดรั้บกระแสเงินสดจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมดลง 
หรือเม่ือโอนสินทรัพยท์ำงกำรเงินและโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพยใ์หกิ้จกำรอ่ืน กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ ำนวนเงินท่ีอำจตอ้งจ่ำย หำกกลุ่ม
บริษัทมีกำรควบคุมเน่ืองจำกไม่ได้โอนหรือยงัคงไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของสินทรัพยท์ำง
กำรเงินท่ีโอน กลุ่มบริษทัยงัคงรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินและรับรู้กำรกูย้มืท่ีมีหลกัประกนัส ำหรับส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ 

กำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
ผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะไดรั้บและคำ้งรับรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  

กำรตดัรำยกำรของเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีจดัประเภทดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของก ำไร
หรือขำดทุนสะสมไวก่้อนหนำ้ในส ำรองกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนถูกจดัประเภทรำยกำรใหม่เป็นก ำไรหรือขำดทุน  

กำรตดัรำยกำรของเงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัเลือกรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ผลก ำไรหรือขำดทุนสะสมไวก่้อนหนำ้ในส ำรองกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนถูกโอนไปก ำไรสะสม 

กำรตัดจ ำหน่ำย 

กลุ่มบริษทัตดัหน้ีสูญบำงส่วนหรือทั้งหมด เม่ือกลุ่มบริษทัพิจำรณำวำ่จะเรียกเก็บหน้ีรำยนั้นไม่ไดโ้ดยมีขอ้มูลบ่งช้ีว่ำลูกหน้ี
มีปัญหำดำ้นกำรเงินอย่ำงร้ำยแรงและไม่มีควำมเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บคืน เช่น ลูกหน้ีอยู่ระหว่ำงช ำระบญัชีหรือลม้ละลำย
หรือลูกหน้ีอยู่ในเกณฑ์กำรตดัหน้ีสูญไดต้ำมกฎหมำยแลว้แต่เหตุกำรณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน กำรตดัหน้ีสูญขึ้นอยู่กบัวิธีกำร
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บงัคบัภำยใต้กระบวนกำรทวงถำมของกลุ่มบริษทัตำมค ำปรึกษำทำงกฎหมำยตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัยงัคง
ด ำเนินกำรบงัคบัคดี เพื่อใหเ้ป็นไปตำมขั้นตอนของกลุ่มบริษทัส ำหรับกำรเรียกคืนเงินจำกลูกหน้ีคำ้งช ำระ 

มูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล
ว่ำจะไดรั้บคืนเงิน หำกมีกำรรับเงินคืนในภำยหลงัจำกสินทรัพยซ่ึ์งถูกตดัจ ำหน่ำยแลว้จะรับรู้เป็นกำรกลบัรำยกำรกำรดอ้ย
ค่ำในก ำไรหรือขำดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน / ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้ นด้วยวิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach)/ วิธีกำรทั่วไป 
(General approach) ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ี อนัไดแ้ก่ เงินฝำกสถำบนักำรเงิน ลูกหน้ีกำรคำ้และ
สินทรัพยเ์กิดจำกสัญญำ เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี เงินใหกู้ย้มืและสินทรัพยอ่ื์นบำงรำยกำร  

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นดว้ยจ ำนวนเงินเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น
ตลอดอำยุ เม่ือควำมเส่ียงดำ้นเครดิตเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่รับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกแต่ไม่ดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตหรือเม่ือมีกำรดอ้ยค่ำ
ดำ้นเครดิต  

จ ำนวนเงินของค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นถูกวดัมูลค่ำใหม่ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนเพื่อให้
สะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจำกท่ีเคยรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

วิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) 

กำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตำมวิธีอย่ำงง่ำยกบัสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นกำรค ำนวณเพื่อประมำณ
กำรโดยใชต้ำรำงกำรตั้งส ำรองขึ้นอยู่กบัขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทัปรับปรุงดว้ย
ปัจจยัเฉพำะของลูกหน้ี สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจทัว่ไป กำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต และกำรประเมินทิศทำง
ทั้งในปัจจุบนัและในอนำคต ณ วนัท่ีรำยงำน รวมถึงมูลค่ำเงินตำมเวลำตำมควำมเหมำะสมและพิจำรณำจำกสถำนะคงคำ้ง
ของลูกคำ้และกำรด ำรงมูลค่ำหลกัประกนัตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำเป็นหลกั 

วิธีกำรทั่วไป (General approach) 

กำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตำมวิธีกำรทัว่ไปเป็นกำรค ำนวณควำมน่ำจะเป็นของกำรปฏิบติัผิด
สัญญำ อตัรำส่วนร้อยละของควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญำ คือ ผลกระทบของควำมเสียหำยหำกมี
กำรผิดสัญญำ และยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญำ  

กำรประเมินค ำนวณควำมน่ำจะเป็นของกำรปฏิบติัผิดสัญญำและควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญำ
อำ้งอิงจำกขอ้มูลในอดีตปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นปัจจุบนัและบวกกบักำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคตและควำม
สมเหตุสมผล  
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ยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินแสดงโดยมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีรำยงำน 
รวมทั้งสัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงิน ควำมเส่ียงรวมถึงจ ำนวนเงินท่ีถูกเบิกใช ้ณ วนัท่ีรำยงำนและจ ำนวนเงินท่ีเพิ่มขึ้นใด ๆ 
ท่ีคำดวำ่จะถูกเบิกใชใ้นอนำคตโดยวนัท่ีผิดสัญญำถูกประเมินโดยขึ้นอยูก่บัแนวโนม้ในอดีต กลุ่มบริษทัท ำควำมเขำ้ใจควำม
จ ำเป็นดำ้นกำรเงินในอนำคตโดยเฉพำะเจำะจงของลูกหน้ีและขอ้มูลกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน  

กลุ่มบริษทัสอบทำนและทบทวนวิธีกำร ขอ้สมมติฐำนและกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคตอยำ่งสม ่ำเสมอ 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นประมำณกำรดว้ยผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงินสดตำมสัญญำซ่ึงกลุ่มบริษทัตอ้งไดรั้บ
และกระแสเงินสดซ่ึงกลุ่มบริษทัคำดวำ่จะไดรั้บคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรก 

กำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตำมวิธีกำรทัว่ไปเป็นกำรพิจำรณำจำกขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำก
ประสบกำรณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทัปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพำะของลูกหน้ีและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต โดย
ในกำรประเมินว่ำควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุเพิ่มขึ้นนบัจำกวนัท่ีรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกหรือเม่ือมี
กำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต กลุ่มบริษทัพิจำรณำจำกสถำนะคงคำ้งของลูกหน้ีและกำรด ำรงมูลค่ำหลกัประกนัตำมขอ้ก ำหนดใน
สัญญำเป็นหลกั อยำ่งไรก็ตำม หำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของเคร่ืองมือทำงกำรเงินไม่มีกำรเพิ่มขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่
รับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกบัผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขำ้งหนำ้ 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยแุสดงถึงผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์ปฏิบติัผิด
สัญญำท่ีมีควำมเป็นไปไดว้่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีคำดไว ้ในทำงกลบักนัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ี
คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขำ้งหน้ำแสดงถึงสัดส่วนของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดตลอดอำยท่ีุคำดวำ่จะเกิดจำก
เหตุกำรณ์ปฏิบติัผิดสัญญำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีมีควำมเป็นไปไดว้ำ่จะเกิดขึ้นภำยใน 12 เดือนหลงัจำกวนัท่ีรำยงำน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัประเมินว่ำควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ี
อ่ืนและเงินฝำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญันบัแต่วนัท่ีรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ โดยพิจำรณำจำกอนัดบั
ควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตภำยในและภำยนอกของคู่สัญญำและสถำนะคงคำ้งของกำรจ่ำยช ำระเป็นส ำคญั 

กำรประเมินวำ่ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตเพิ่มขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญันบัจำกวนัท่ีรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ จะพิจำรณำเป็นรำย
สัญญำหรือเป็นแบบกลุ่มสินทรัพย ์ส ำหรับกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำแบบกลุ่มสินทรัพย ์กลุ่มบริษัทจดักลุ่มสินทรัพยท์ำง
กำรเงินตำมควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนั เช่น ประเภทสินทรัพย ์สถำนกำรณ์คำ้งช ำระ และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นตน้ 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถือวำ่มีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเม่ือเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงหรือหลำยเหตุกำรณ์ท่ีท ำให้เกิดผล
กระทบต่อประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตของคู่สัญญำ คือ ขอ้บ่งช้ีวำ่คู่สัญญำก ำลงัประสบปัญหำทำงกำรเงินหรือฝ่ำ
ฝืนขอ้ก ำหนดตำมสัญญำรวมถึงกำรคำ้งช ำระ  

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นปรับปรุงมูลค่ำตำมบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งงวดในก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ เงินลงทุนในตรำ
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สำรหน้ีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงค่ำเผื่อผลขำดทุนรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและส ำรองกำร
วดัมูลค่ำเงินลงทุนสะสม และไม่ลดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท์ำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 

หน้ีสินทำงกำรเงินรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยติุธรรมและวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยใชวิ้ธีอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงหรือมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

วิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็นวิธีกำรค ำนวณรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยของหน้ีสินทำงกำรเงินและปันส่วนดอกเบ้ียจ่ำยตลอดช่วง
ระยะเวลำท่ีเก่ียวขอ้ง อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง คือ อตัรำท่ีใช้คิดลดประมำณกำรเงินสดจ่ำยในอนำคต  รวมถึงค่ำธรรมเนียม
และต้นทุนกำรรับและจ่ำยทั้งหมด ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ต้นทุนกำรท ำรำยกำร และส่วนเกินหรือ
ส่วนลดมูลค่ำอ่ืน ตลอดอำยุท่ีคำดไวข้องหน้ีสินทำงกำรเงินหรือระยะเวลำท่ีสั้นกว่ำ เพื่อให้ไดร้ำคำทุนตดัจ ำหน่ำยของ
หน้ีสินทำงกำรเงิน 

หน้ีสินทำงกำรเงินแสดงมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

หน้ีสินทำงกำรเงิน อำจเลือกก ำหนดแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก หำกเขำ้
เง่ือนไข ดงัน้ี 

• กำรช่วยขจดัหรือลดควำมไม่สอดคลอ้งในกำรวดัมูลค่ำหรือกำรรับรู้รำยกำรท่ีจะเกิดขึ้น 

• หน้ีสินทำงกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินหรือทั้งสองแบบท่ีมีกำรบริหำร
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนดว้ยเกณฑ์มูลค่ำยุติธรรมซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยุทธ์กำรบริหำรควำมเส่ียง หรือกลยุทธ์กำร
ลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มดงักล่ำวมีกำรน ำเสนอเป็นกำรภำยใน 

หน้ีสินทำงกำรเงินวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมกบัก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมรับรู้ในก ำไร
หรือขำดทุน  

หน้ีสินทำงกำรเงินเลือกก ำหนดแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน จ ำนวนเงินของกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ
ยุติธรรมของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรเปล่ียนแปลงควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของหน้ีสินรับรู้ในก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน เวน้แต่กำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของหน้ีสินในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะ
ก่อให้เกิดหรือขยำยกำรจบัคู่อย่ำงไม่เหมำะสมทำงกำรบญัชีในก ำไรหรือขำดทุน จ ำนวนเงินท่ีเหลือจำกกำรเปล่ียนแปลง
มูลค่ำยุติธรรมของหน้ีสินรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมเก่ียวขอ้งกบัควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของ
หน้ีสินทำงกำรเงินรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะโอนไปก ำไรสะสมเม่ือตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงิน 
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กำรตดัรำยกำรของหน้ีสินทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงิน เม่ือภำระผูกพนัของกลุ่มบริษัทมีกำรปฏิบัติตำมแล้ว ยกเลิก หรือส้ินสุด ผล
แตกต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินทำงกำรเงินถูกตดัรำยกำรและส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยและคำ้งจ่ำยรับรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุน 

เม่ือกลุ่มบริษทัแลกเปล่ียนตรำสำรหน้ีท่ีมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมำกในขอ้ก ำหนดกบัผูใ้ห้กูต้อ้งถือเป็นกำรส้ินสุดของหน้ีสิน
ทำงกำรเงินเดิม และถือเป็นกำรรับรู้รำยกำรของหน้ีสินทำงกำรเงินใหม่ ท ำนองเดียวกนักลุ่มบริษทับนัทึกกำรเปล่ียนแปลง
อยำ่งมำกในขอ้ก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอยู่หรือบำงส่วนของกำรส้ินสุดของหน้ีสินทำงกำรเงินเดิม และถือเป็นกำร
รับรู้รำยกำรของหน้ีสินทำงกำรเงินใหม่ โดยสมมติว่ำขอ้ก ำหนดจะมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมำกหำกกำรคิดลดมูลค่ำปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดภำยใตเ้ง่ือนไขใหม่รวมถึงค่ำธรรมเนียมจ่ำยสุทธิดว้ยค่ำธรรมเนียมรับและคิดลดโดยใช้อัตรำดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงเดิม ซ่ึงมีควำมแตกต่ำงอย่ำงน้อยร้อยละ 10 จำกกำรคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดคงเหลือของหน้ีสินทำง
กำรเงินเดิม หำกกำรเปล่ียนแปลงไม่เป็นนัยส ำคัญ ผลแตกต่ำงระหว่ำง (1) มูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินก่อนมีกำร
เปล่ียนแปลงและ (2) มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดหลงัจำกเปล่ียนแปลง ควรรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเป็นก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงในก ำไรและขำดทุนอ่ืน 

เงินลงทุน 
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(ก) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

(ข) เงินลงทุนในเงินฝำกสถำบนักำรเงิน หมำยถึง เงินฝำกสถำบนักำรเงินในประเทศและต่ำงประเทศไม่จดัเป็นรำยกำร
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เช่น เงินฝำกประจ ำ บตัรเงินฝำก ตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญำใชเ้งินออกโดยสถำบนั
กำรเงินมีวนัครบก ำหนดเกินกวำ่ 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ และเงินฝำกประจ ำ บตัรเงินฝำก ตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญำ
ใช้เงินออกโดยสถำบนักำรเงินมีวนัครบก ำหนดภำยใน 3 เดือน แต่มีควำมตั้งใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิมหรือมี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

(ค) เงินลงทุนชัว่ครำว ไดแ้ก่ เงินฝำกประจ ำท่ีจะครบก ำหนดไม่เกินหน่ึงปี และเงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำร
ของตลำดแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน และรับรู้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของเงินลงทุนใน
ก ำไรหรือขำดทุน 

เงินลงทุนประเภทมีดอกเบ้ียบนัทึกดอกเบ้ียในก ำไรหรือขำดทุนดว้ยวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้นและสินทรัพย์เกิดจำกสัญญำ 
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ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
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ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิปรำศจำกเง่ือนไขกำรไดรั้บส่ิงตอบแทนตำมสัญญำ หำกกลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดก่้อนมีสิทธิ
ปรำศจำกเง่ือนไขกำรไดรั้บส่ิงตอบแทน จ ำนวนส่ิงตอบแทนรับรู้เป็นสินทรัพยเ์กิดจำกสัญญำ คือ รำยไดค้ำ้งรับหรือมูลค่ำ
งำนเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้

กำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต กำรวิเครำะห์อำยุของหน้ีคงค้ำงและภำวะ
เศรษฐกิจเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ อยำ่งไรก็ตำม กำรใชป้ระมำณกำรและขอ้สมมติฐำนแตกต่ำงกนัอำจมีผลต่อจ ำนวนค่ำ
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ดงันั้น กำรปรับปรุงค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญอำจมีขึ้นไดใ้นอนำคต 

หน้ีสูญถูกตดัจ ำหน่ำยเม่ือเกิดขึ้น 

สินทรัพยเ์กิดจำกสัญญำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำของส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคำดวำ่จะไดรั้บหกัขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 

สัญญำเช่ำ 
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ผูเ้ช่ำ 

กลุ่มบริษทัประเมินสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ณ วนัเร่ิมตน้สัญญำ ถำ้สัญญำให้สิทธิกำรควบคุมกำร
ใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำระยะเวลำเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน ยกเวน้
สัญญำเช่ำระยะสั้น (อำยสุัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกวำ่) และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมูลค่ำต ่ำ 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงพร้อมใชง้ำน) สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้
วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ประกอบดว้ย กำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเก่ียวขอ้งกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำย
ช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บและตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรก 

กลุ่มบริษทัประมำณกำรต้นทุนท่ีจะเกิดขึ้นในกำรร้ือและกำรขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพย์
อำ้งอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้อยู่ในสภำพตำมท่ีก ำหนดในขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญำเช่ำ ประมำณกำร
ดงักล่ำวถือเป็นตน้ทุนเพื่อรับรู้วดัมูลค่ำเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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ผูเ้ช่ำไม่สำมำรถปันส่วนส่ิงตอบแทนเป็นส่วนประกอบกำรเช่ำและไม่เป็นกำรเช่ำซ่ึงตอ้งจ่ำยตำมรำคำขำยเอกเทศ ขอ้ผ่อน
ปรนในทำงปฏิบติั อนุญำตใหผู้เ้ช่ำไม่แยกส่วนประกอบไม่เป็นกำรเช่ำเพื่อบนัทึกสัญญำเช่ำและส่วนประกอบไม่เป็นกำรเช่ำ
ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั  

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้ ำนวณจำกรำคำทุน โดยวิธีเส้นตรงตำมประมำณกำรอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยแ์ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี 

 ปี 

ท่ีดิน 3 

อำคำร 3 - 30 

ยำนพำหนะ 3 - 5 

หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์้ำงอิงโอนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของสินทรัพยร์วมถึง
กำรใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย ์

หำกกลุ่มบริษทัไม่มีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือ
ส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำ สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้จะถูกคิดค่ำเส่ือมรำคำโดยวิธีเส้นตรงนับจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนั
ส้ินสุดของอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชห้รือวนัส้ินสุดอำยสุัญญำเช่ำแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดกำรตดัรำยกำรและกำรด้อยค่ำตำมหลกัเคร่ืองมือทำงกำรเงินกับเงินลงทุนสุทธิตำม
สัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัสอบทำนมูลค่ำคงเหลือไม่ไดรั้บประกนัซ่ึงประมำณกำรไว้ ส ำหรับใชใ้นกำรค ำนวณเงินลงทุนขั้นตน้
ตำมสัญญำเช่ำอยำ่งสม ่ำเสมอ 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของค่ำเช่ำยงัไม่ไดจ่้ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล คิดลด
ดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ เวน้แต่ อตัรำนั้นไม่สำมำรถก ำหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม
ของกลุ่มบริษัท ค่ำเช่ำรวมถึงค่ำเช่ำคงท่ีหักส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำค้ำงรับ และจ ำนวนเงินคำดว่ำต้องจ่ำยภำยใต้กำร
รับประกนัมูลค่ำคงเหลือ ค่ำเช่ำยงัรวมถึง จ ำนวนเงินตอ้งจ่ำยตำม สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือ
สิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกกลุ่มบริษทัมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลใชสิ้ทธิ 

กำรวดัมูลค่ำภำยหลงัของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้นเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน และลดลงเพื่อสะทอ้นกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระ  

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลง ค่ำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลง
ประมำณกำรจ ำนวนเงินคำดว่ำตอ้งจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ หรือกำรเปล่ียนแปลงกำรประเมินกำรใช้สิทธิ
เลือกซ้ือ สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำหรือสิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ เม่ือมีกำรวดัมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
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ใหม่จะปรับปรุงกับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ หรือรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนหำกมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชไ้ดถู้กลดมูลค่ำลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 

สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์อ้ำงอิงมูลค่ำต ่ำ 

จ ำนวนเงินตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำ
ซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมูลค่ำต ่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุ
สัญญำเช่ำ เวน้แต่เกณฑ์เป็นระบบอ่ืนท่ีดีกว่ำซ่ึงเป็นตวัแทนของรูปแบบเวลำแสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกกำรใช้
สินทรัพยท่ี์เช่ำ 

ผูใ้หเ้ช่ำ 

กลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่ำจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำกำรเงินหรือด ำเนินงำน เม่ือเง่ือนไขของสัญญำเช่ำโอนควำมเส่ียงและ
ผลตอบแทนเกือบทั้ งหมดของควำมเป็นเจ้ำของให้แก่ผูเ้ช่ำ สัญญำเช่ำจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำอ่ืน 
ทั้งหมดจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำหรือวนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ สัญญำมีส่วนประกอบเป็นสัญญำเช่ำรำยกำรหน่ึงหรือ
มำกกว่ำหรือมีส่วนประกอบไม่เป็นกำรเช่ำ กลุ่มบริษัทจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะได้รับตำมสัญญำให้กับ แต่ละ
ส่วนประกอบตำมเกณฑร์ำคำขำยเป็นเอกเทศ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเช่ำไดรั้บจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็นรำยไดค้่ำเช่ำดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ และแสดงเป็น
ส่วนหน่ึงของรำยไดค้่ำเช่ำ/รำยไดอ่ื้น ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกเกิดขึ้นเพื่อไดม้ำซ่ึงสัญญำเช่ำด ำเนินงำนจะรวมเป็นมูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยใ์หเ้ช่ำและรับรู้ตน้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยตลอดอำยสุัญญำเช่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรำยไดค้่ำเช่ำ ค่ำ
เช่ำท่ีอำจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรำยไดใ้นรอบระยะเวลำบญัชีท่ีไดรั้บ 

จ ำนวนเงินท่ีจะได้รับจำกผูเ้ช่ำภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินรับรู้เป็นลูกหน้ีดว้ยจ ำนวนท่ีเท่ำกบัเงินลงทุนสุทธิตำมสัญญำเช่ำ 
รำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำกำรเงินปันส่วนตลอดงวดบญัชีเพื่อสะทอ้นถึงอตัรำผลตอบแทนรำยงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิตำม
สัญญำเช่ำของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ลูกหน้ีสัญญำเช่ำเงินทุนดว้ยจ ำนวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญำเช่ำ ประกอบดว้ย มูลค่ำปัจจุบนัของค่ำเช่ำและ
มูลค่ำคงเหลือไม่ไดรั้บประกนัคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ รำยไดด้อกเบ้ียจำกสัญญำเช่ำเงินทุนจะถูกปัน
ส่วนในแต่ละรอบระยะเวลำบญัชีเพื่อสะท้อนอตัรำผลตอบแทนคงท่ีในแต่ละงวดของกลุ่มบริษทั ไดจ้ำกเงินลงทุนสุทธิ
คงเหลือตำมสัญญำเช่ำ 

กลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่ำช่วง กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรสัญญำเช่ำหลกัและสัญญำเช่ำช่วงแยกต่ำงหำกจำกกนั และพิจำรณำ
กำรจดัประเภทสัญญำเช่ำช่วงโดยอำ้งอิงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชเ้กิดจำกสัญญำเช่ำหลกั หำกสัญญำเช่ำหลกัเป็นสัญญำเช่ำระยะ
สั้นซ่ึง กลุ่มบริษทั ใชข้อ้ยกเวน้ในกำรรับรู้รำยกำร กลุ่มบริษทัจะจดัประเภทสัญญำเช่ำช่วงเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
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นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญำเช่ำกำรเงิน 

สัญญำเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่โอนไปให้กับผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำ
กำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยเ์ช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวน
เงินต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ค่ำเช่ำจ่ำยช ำระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและ
ส่วนลดเงินตน้ ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะปันส่วนไปแต่ละงวดตลอดอำยุสัญญำเช่ำ เพื่อท ำให้อตัรำดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอด
หน้ีคงเหลือแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ี 

สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

สัญญำเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำน  

ค่ำใชจ่้ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ ประโยชน์ท่ีไดรั้บตำม
สัญญำเช่ำรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำตลอดอำยสุัญญำเช่ำ  

ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดขึ้นน ำมำรวมค ำนวณจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมระยะเวลำคงเหลือของสัญญำเช่ำ เม่ือไดรั้บกำรยืนยนั
กำรปรับค่ำเช่ำ 

กำรรับรู้รำยได้ 

นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

รำยไดด้อกเบ้ีย 

รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ดว้ยวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

รำยไดด้อกเบ้ียค ำนวณโดยใชอ้ตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน  

เม่ือสินทรัพยท์ำงกำรเงินถูกพิจำรณำว่ำมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต รำยไดด้อกเบ้ียค ำนวณโดยใช้อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกับ
มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ (มูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้หักค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น) ของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
ต่อมำ หำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่ดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตแลว้ รำยไดด้อกเบ้ียค ำนวณบนมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ดงัเดิม 

นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมระยะเวลำของเงินใหกู้ย้ืมโดยค ำนวณจำกยอดเงินตน้คงคำ้งตำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำ
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  
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ดอกเบ้ียหรือส่วนลดคิดรวมอยู่ในตัว๋เงินหรือเงินให้กู้ยืมตดัจ ำหน่ำยเป็นรำยได้เฉล่ียเท่ำกันตลอดอำยุของตั๋วเงินหรือ
ระยะเวลำของเงินใหกู้ย้มื 

3.2 นอกจำกท่ีเปิดเผยไวใ้นหัวขอ้อ่ืนในนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอ่ืน เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบ
กำรเงินใชร้ำคำทุนเดิม 

รำยได้  

รำยไดรั้บรู้เม่ือลูกคำ้ไดรั้บโอนอ ำนำจควบคุมสินคำ้หรือบริกำรดว้ยจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนซ่ึงกลุ่มบริษทัคำด
ว่ำจะมีสิทธิไดรั้บแต่ไม่รวมจ ำนวนเงินเก็บแทนบุคคลท่ีสำม ภำษีมูลค่ำเพิ่มและแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้และส่วนลด
ตำมปริมำณ 

กลุ่มบริษทัถือวำ่เกิดสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ เม่ือกลุ่มบริษทัเขำ้ผูกพนัในขอ้ตกลงกบัคู่สัญญำท่ีก่อให้เกิดสิทธิและภำระผูกพนั
ใชบ้งัคบั กลุ่มบริษทัระบุภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญำ และปันส่วนรำคำของรำยกำรให้แก่ภำระท่ีตอ้งปฏิบติัซ่ึงรวมอยู่ใน
สัญญำตำมเกณฑท่ี์เหมำะสม 

รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัโอนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้หรือบริกำรใหแ้ก่ลูกคำ้ โดยแสดงตำมมูลค่ำ
ของส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะไดรั้บส ำหรับสินคำ้หรือบริกำรส่งมอบโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ทั้งน้ี กิจกำรอำจโอนอ ำนำจ
ควบคุมในสินคำ้หรือบริกำรตลอดช่วงเวลำหน่ึง หรือ ณ เวลำใดเวลำหน่ึง ซ่ึงขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขของสัญญำและกฎหมำยท่ีใช้
กบัสัญญำ  

รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีมีหลำยองคป์ระกอบถูกปันส่วนตำมสัดส่วนโดยปันส่วนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของรำคำขำยแบบเอกเทศ 
ตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติั กรณีสัญญำมีภำระท่ีตอ้งปฏิบติั ณ ช่วงเวลำใดเวลำหน่ึง และตลอดช่วงเวลำหน่ึง ผลต่ำงจำกกำรรับรู้
รำยไดแ้ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติั ณ วนัเร่ิมตน้สัญญำ รับรู้เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินตำมสัญญำ และทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลำ
ของสัญญำ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรับรู้เม่ือมีกำรส่งมอบบริกำรใหแ้ก่ลูกคำ้  

รำยไดค้่ำบริกำรตำมสัญญำออกแบบและติดตั้งระบบรับรู้เม่ือให้บริกำรตำมขั้นควำมส ำเร็จของรำยกำรในรอบระยะเวลำ
รำยงำน 

สินทรัพยต์ำมสัญญำแสดงดว้ยมูลค่ำสุทธิหลงัจำกค่ำเผื่อจำกกำรยกเลิกสัญญำ 

ค่ำเผื่อจำกกำรยกเลิกสัญญำโดยส่วนใหญ่ประเมินจำกกำรวิเครำะห์ประวติักำรช ำระหน้ี กำรคำดกำรณ์เก่ียวกบักำรช ำระหน้ี
ในอนำคตของลูกคำ้ และขอ้มูลกำรยกเลิกสัญญำในอดีต สินทรัพยต์ำมสัญญำจะถูกตดัจ ำหน่ำยเม่ือมีกำรยกเลิกสัญญำ 

กำรขำยสินค้ำและบริกำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือลูกคำ้ไดรั้บโอนอ ำนำจควบคุมสินคำ้ซ่ึงโดยปกติธุรกิจเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัส่งมอบสินคำ้
ให้แก่ลูกคำ้ ส ำหรับสัญญำให้สิทธิลูกค้ำสำมำรถคืนสินค้ำ รำยได้รับรู้ด้วยจ ำนวนท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ใน
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ระดบัสูงมำกวำ่จะไม่มีกำรกลบัรำยกำรอยำ่งมีนยัส ำคญัของรำยไดรั้บรู้สะสม ดงันั้น รำยไดรั้บรู้หลงัจำกปรับปรุงประมำณ
กำรรับคืนสินคำ้ 

สัญญำรวมกำรขำยสินคำ้และบริกำรเขำ้ด้วยกนั กลุ่มบริษทับนัทึกสินคำ้และบริกำรแยกจำกกัน หำกสินคำ้และบริกำร
แตกต่ำงกัน หำกสำมำรถแยกสินคำ้หรือบริกำรออกจำกกันและลูกคำ้ได้รับประโยชน์จำกสินคำ้หรือบริกำร หรือกำร
ให้บริกำรหลำยประเภทในรอบระยะเวลำรำยงำนแตกต่ำงกนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนตำมสัดส่วนของรำคำขำย
แบบเอกเทศของสินคำ้และบริกำร  

รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดว่ำจะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ไดส่้งมอบหลงัจำกหักประมำณกำรสินคำ้รับ
คืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

ส ำหรับกำรขำยสินคำ้ซ่ึงมีกำรรับประกนัเพื่อเป็นกำรให้ควำมเช่ือมัน่ในสินคำ้ท่ีขำยว่ำเป็นไปตำมรำยละเอียดท่ีตกลงกนั 
กลุ่มบริษทับนัทึกกำรรับประกนัสินคำ้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 37 เร่ือง “ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น
และสินทรัพยท่ี์อำจเกิดขึ้น”  

ส ำหรับกำรขำยสินคำ้ซ่ึงมีกำรรับประกนัเพื่อเป็นกำรให้บริกำรแก่ลูกคำ้เพิ่มเติมนอกเหนือจำกกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ว่ำ
สินคำ้จะใชง้ำนไดต้ำมคุณลกัษณะท่ีตกลงกนั กลุ่มบริษทับนัทึกส่วนของกำรรับประกนัประเภทกำรใหบ้ริกำรเพิ่มเติมเป็น
รำยไดต้ลอดระยะเวลำของกำรใหบ้ริกำร 

เงินรับล่วงหน้ำ  

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกคำ้เป็นหน้ีสินหมุนเวียน กลุ่มบริษทัรับรู้รำยได้จำกเงินรับล่วงหน้ำเม่ือโอนกำร
ควบคุมสินคำ้ใหลู้กคำ้ หำกเงินรับล่วงหนำ้มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงิน เงินรับล่วงหน้ำจะมีดอกเบ้ียจ่ำยบนัทึกกบั
หน้ีสินตำมสัญญำโดยใช้วิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง กลุ่มบริษทัปฏิบติัตำมขอ้ผ่อนปรนในทำงปฏิบติัไม่ปรับปรุงส่ิงตอบ
แทนดว้ยผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรมีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินหำกระยะเวลำของกำรจดัหำเงินน้อยกว่ำหรือเท่ำกบั 
12 เดือน 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรตลอดช่วงระยะเวลำของสัญญำ โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมสัดส่วนของเวลำซ่ึงได้
ใหบ้ริกำรแลว้ต่อระยะเวลำซ่ึงตอ้งใหบ้ริกำรทั้งหมดตำมสัญญำ 

รำยได้ค่ำเช่ำ 

รำยไดค้่ำเช่ำรับรู้โดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ค่ำใชจ่้ำยเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเป็นกำรเฉพำะเพื่อให้เกิดสัญญำเช่ำรับรู้
เป็นส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำตำมสัญญำ ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรำยไดใ้นรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึงค่ำเช่ำนั้นเกิดขึ้น  
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รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรที่เกี่ยวข้อง 

รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรำยไดใ้นรอบ
ระยะเวลำบญัชีซ่ึงค่ำเช่ำนั้นเกิดขึ้น และค่ำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ตลอดช่วงเวลำท่ีใหบ้ริกำรตำมอำยสุัญญำเช่ำ 

สัญญำก่อสร้ำง/ งำนโครงกำร 

รำยไดค้่ำก่อสร้ำง 

รำยไดค้่ำก่อสร้ำง ประกอบดว้ย จ ำนวนเม่ือเร่ิมแรกตำมตกลงไวใ้นสัญญำบวกจ ำนวนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงสัญญำ
อนัเกิดจำกกำรดัดแปลงงำน กำรเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือกำรจ่ำยเงินเพื่อจูงใจหำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ท่ีจะ
ก่อให้เกิดรำยไดแ้ละสำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยไดค้่ำก่อสร้ำงรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัปฏิบติัภำระท่ีตอ้งปฏิบติัให้
ส ำเร็จตำมสัญญำตลอดช่วงเวลำหน่ึงโดยโอนอ ำนำจควบคุมสินทรัพยเ์กิดจำกกำรก่อสร้ำงให้กบัลูกคำ้ รำยไดค้่ำก่อสร้ำง
รับรู้ดว้ยวิธีปัจจยัน ำเขำ้ซ่ึงค ำนวณจำกสัดส่วนของตน้ทุนของสัญญำเกิดขึ้นในกำรท ำงำนจนถึงปัจจุบนักบัประมำณกำร
ตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงทั้งหมด  

หำกไม่สำมำรถประมำณผลของงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับรู้ไม่เกินกว่ำต้นทุนกำร
ก่อสร้ำงตำมสัญญำเกิดขึ้นและมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนคืน 

ผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำง 

เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ ตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงทั้งหมดจะสูงกวำ่รำยไดค้่ำก่อสร้ำงทั้งหมด กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขำดทุนท่ี
คำดวำ่จะเกิดขึ้นจำกงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำในก ำไรหรือขำดทุน 

มูลค่ำงำนท ำเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงินและเงินรับล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง 

กลุ่มบริษทัมีสิทธิในกำรเรียกเก็บเงินลูกคำ้ส ำหรับกำรก่อสร้ำงตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำน เม่ือบรรลุขั้นตอนใดขั้นตอน
หน่ึง ลูกคำ้จะไดรั้บใบแจง้หน้ีส ำหรับขั้นตอนท ำส ำเร็จ กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำงำนท ำเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงินและแสดง
รำยกำรเป็น“มูลค่ำงำนท ำเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ” และจ ำนวนเรียกเก็บเงินจดัประเภทเป็นลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือส่งใบแจง้หน้ี
ให้แก่ลูกคำ้ หำกจ ำนวนเรียกเก็บเงินและไดรั้บเงินตำมใบแจง้หน้ีแลว้เกินกว่ำรำยไดท่ี้รับรู้ตำมวิธีปัจจยัน ำเขำ้ จ ำนวนส่วน
ต่ำงจดัประเภทเป็นเงินรับล่วงหนำ้ 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

รำยไดอ่ื้น 

รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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ค่ำใช้จ่ำย 

ต้นทุนส่วนเพิม่เพ่ือกำรได้มำซ่ึงสัญญำ  

ตน้ทุนส่วนเพิ่มเพื่อกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำ คือ ค่ำนำยหน้ำท่ีจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้บนัทึกเป็นสินทรัพย ์แสดง
ดว้ยมูลค่ำสุทธิหลงัจำกหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) และบนัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยสู์งกวำ่ส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บหกัตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง  

กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนส่วนเพิ่มเพื่อกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำอย่ำงเป็นระบบซ่ึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบกำรรับรู้รำยไดต้ำม
สัญญำ  

ตน้ทุนส่วนเพิ่มเพื่อกำรได้มำซ่ึงสัญญำมีระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยสั้นกว่ำ 1 ปี กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนในกำรได้มำซ่ึง
สัญญำเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

ต้นทุนกำรท ำให้เสร็จส้ินตำมสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 

กลุ่มบริษทับนัทึกต้นทุนกำรท ำให้เสร็จส้ินตำมสัญญำเก่ียวกับกำรปฏิบติังำนท่ีผ่ำนมำแล้วในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิด
รำยกำรทั้งจ ำนวน ยกเวน้กลุ่มบริษทัสำมำรถระบุได้ว่ำต้นทุนท่ีเกิดขึ้นมีควำมเก่ียวขอ้งกบัสัญญำท่ีท ำกับลูกคำ้ได้อย่ำง
เฉพำะเจำะจง และเป็นตน้ทุนท่ีจะน ำไปใช้ในกำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งท ำให้ส ำเร็จในอนำคต และกลุ่มบริษทัคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืนตน้ทุน กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเป็นสินทรัพย ์และรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยอย่ำงเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบกำร
รับรู้รำยไดต้ำมสัญญำ 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์ เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำส่ิงตอบแทนท่ีจะ
ไดรั้บหกัตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง  

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรทั้งจ ำนวนเม่ือทรำบแน่ชดัวำ่โครงกำรจะประสบผลขำดทุน 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงินกูย้มืเพื่อใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยต์อ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพ
ใหพ้ร้อมใชห้รือขำย น ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพยจ์ะอยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมท่ีมุ่งประสงค ์  

ตน้ทุนกำรกูย้มือ่ืนถือเป็นค่ำใชจ่้ำยโดยใชวิ้ธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในรอบระยะเวลำรำยงำนเม่ือเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้ืม 
ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรกูย้ืม ประมำณกำรหน้ีสินและส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยส่วนท่ี
เพิ่มขึ้นเน่ืองจำกเวลำท่ีผำ่นไป 

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่ำงวดตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบนัทึกรับรู้โดยใชวิ้ธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ดอกเบ้ียจ่ำยถือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมระยะเวลำของเงินกูย้ืมโดยค ำนวณจำกยอดเงินตน้คงคำ้งตำมเกณฑ์คงคำ้งโดยค ำนึงถึง
อตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
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ค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตัดจ่ำย  

ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรกูย้ืมเงินซ่ึงเกิดขึ้นก่อนหรือ ณ วนัท ำสัญญำวงเงินกูย้ืมและก่อนกำรเบิกถอนเงินกูย้ืม
ถูกบนัทึกเป็นค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดัจ่ำย โดยแสดงหักจำกเงินกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งและถูกตดัจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตำมอำยขุองเงินกูย้มื 

ผลประโยชน์พนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือพนักงำนท ำงำน หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระ หำก
กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัตำมกฎหมำยหรือภำระผูกพนัโดยอนุมำนจะตอ้งจ่ำยอนัเป็นผลมำจำกพนักงำนปฏิบติังำนให้ใน
อดีตและภำระผกูพนัสำมำรถประมำณไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 

กลุ่มบริษทัและพนกังำนร่วมกนัด ำเนินกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพเป็นแผนจ่ำยสมทบก ำหนดกำรจ่ำยสมทบรำยเดือน
เป็นกองทุนโดยสินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั กองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดรั้บกำรบริหำรโดย
ผูจ้ดักำรกองทุนภำยนอก 

กองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดรั้บเงินสมทบเขำ้กองทุนจำกพนักงำนและกลุ่มบริษทั เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพและ
ภำระหน้ีสินตำมโครงกำรสมทบเงินบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนเม่ือเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังำนเป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนและส่วนท่ีกลุ่มบริษทัก ำหนดเพิ่มเติมบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย
ตลอดอำยุกำรท ำงำนของพนกังำน โดยกำรประมำณจ ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตซ่ึงพนกังำนจะไดรั้บจำกกำรท ำงำน
ให้กบักลุ่มบริษทัตลอดระยะเวลำท ำงำนถึงปีท่ีเกษียณอำยุงำนในอนำคตตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์
ถูกคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั อตัรำคิดลดใชอ้ตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำลเป็นอตัรำอำ้งอิงเร่ิมตน้ กำรประมำณกำร
หน้ีสินค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำร (Projected Unit Credit Method) 

ผลประโยชน์พนกังำนเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์เพิ่มขึ้นซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำนให้กบักลุ่มบริษทัในอดีตของ
พนกังำนบนัทึกรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยงุำนคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทัง่ผลประโยชน์จ่ำยจริง  

ขอ้สมมติใช้ในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำร
เปล่ียนแปลงประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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ตน้ทุนบริกำรในอดีตเก่ียวขอ้งกบักำรแกไ้ขโครงกำรรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเม่ือกำรแกไ้ขโครงกำรมี
ผลบงัคบัใช ้

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจำ้ง 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจำ้งเป็นหน้ีสินและค่ำใช้จ่ำยในก ำไรหรือขำดทุน เม่ือกลุ่มบริษทัแสดงเจตนำผูกพนั
อยำ่งชดัเจนเก่ียวกบักำรเลิกจำ้ง และไม่มีควำมเป็นไปไดจ้ะยกเลิก กลุ่มบริษทัจดัท ำรำยละเอียดอยำ่งเป็นทำงกำรทั้งกำรเลิก
จำ้งก่อนวนัเกษียณตำมปกติ หรือเม่ือกลุ่มบริษทัเสนอกำรออกจำกงำนโดยสมคัรใจ และมีควำมเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บกำร
ตอบรับขอ้เสนอ และสำมำรถประมำณจ ำนวนของกำรยอมรับขอ้เสนอไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล คิดลดกระแสเงินสดหำก
ระยะเวลำกำรจ่ำยผลประโยชน์เกินกวำ่ 12 เดือนนบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

ภำษีเงินได้ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส่วนท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรซ่ึงบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นให้รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภำษีท่ีคำดวำ่จะจ่ำยช ำระหรือไดรั้บช ำระ ค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนประจ ำปีท่ีตอ้งเสียภำษี โดย
ใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีท่ีเก่ียวกบั
รำยกำรในปีก่อน 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีและฐำนภำษีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีไม่รับรู้เม่ือเกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำว ดังต่อไปน้ี กำรรับรู้ค่ำควำมนิยมคร้ังแรก กำรรับรู้
สินทรัพยห์รือหน้ีสินคร้ังแรกซ่ึงเป็นรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจและไม่มีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนทำงบญัชีหรือภำษี 
และผลแตกต่ำงเก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหำกเป็นไปไดว้ำ่จะไม่มีกำรกลบัรำยกำรในอนำคตอนัใกล ้

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
กบัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือมีกำรกลบัรำยกำร 

กำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี กลุ่มบริษทัตอ้งค ำนึงถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์
ทำงภำษีท่ีไม่แน่นอนและอำจท ำใหจ้ ำนวนภำษีท่ีตอ้งจ่ำยเพิ่มขึ้นและดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระ กลุ่มบริษทัเช่ือวำ่ไดบ้นัทึกภำษีเงิน
ไดค้ำ้งจ่ำยเพียงพอส ำหรับภำษีเงินได้ท่ีจะจ่ำยในอนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจยั รวมถึง กำร
ตีควำมทำงกฎหมำยภำษีและจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินอยู่บนพื้นฐำนกำรประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนและ
อำจเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ขอ้มูลใหม่อำจท ำให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนกำรตดัสินใจโดยขึ้นอยูก่บั
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ควำมเพียงพอของภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยท่ีมีอยู่ กำรเปล่ียนแปลงในภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนท่ีเกิดกำรเปล่ียนแปลง 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถหักกลบเม่ือกลุ่มบริษัทมีสิทธิตำม
กฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภำษีเงินไดป้ระเมิน
โดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั ส ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกนักลุ่ม
บริษทัมีควำมตั้งใจจะจ่ำยช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละ
จ่ำยช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกนั  

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำก ำไรเพื่อเสียภำษีในอนำคตจะมีจ ำนวน
เพียงพอกบักำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวรวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและปรับมูลค่ำตำมบญัชี หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่ม
บริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์จำก
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝำกธนำคำรกระแสรำยวนัและออมทรัพย ์เงินฝำกธนำคำรท่ีมี
ก ำหนดระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน รวมถึงบตัรเงินฝำก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ประเภทเงินลงทุนระยะสั้น
ในตัว๋เงินหรือตัว๋สัญญำใชเ้งินออกโดยสถำบนักำรเงินประเภทเผื่อเรียกและประเภทวนัถึงก ำหนดภำยใน 3 เดือน หรือน้อย
กว่ำนับจำกวนัท่ีได้มำ โดยไม่รวมเงินฝำกธนำคำรติดภำระหลกัประกนัหรือมีขอ้จ ำกัดกำรเบิกใช้ และควำมเส่ียงท่ีไม่มี
นยัส ำคญัต่อกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ 

ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำ 

นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงินแสดงตำมมูลค่ำสิทธิท่ีจะไดรั้บ โดยแสดงจ ำนวนหน้ีตำมสัญญำหักดว้ยดอกผลท่ียงัไม่ถือเป็น
รำยได้ รำยได้ค่ำบริกำรท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้และค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มบริษทัตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผล
ขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้ นจำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได้ทั้ งจ ำนวนของสัญญำท่ียงัค้ำงช ำระ โดยพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์เก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยลูุกหน้ี กลุ่มบริษทัตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตำมอตัรำ ดงัต่อไปน้ี 
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ร้อยละ

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1
เกินก าหนดช าระ

1 เดือน 1
2 - 3 เดือน 2
4 - 6 เดือน 20
7 - 12 เดือน 50
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 100

 
สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือ แสดงรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

รำคำทุนสินคำ้คงเหลือค ำนวณดว้ยวิธีเขำ้ก่อน - ออกก่อน 

เคร่ืองถ่ำยเอกสำรให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนถูกโอนเป็นสินคำ้คงเหลือ เม่ือวนัท่ีหยุดกำรให้เช่ำและถือไวเ้พื่อขำย โดย
แสดงในรำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ีสินทรัพยด์งักล่ำวหยดุกำรใหเ้ช่ำหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

ตน้ทุนสินคำ้ ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภำพหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อใหสิ้นคำ้อยูใ่นสถำนท่ีและสภำพปัจจุบนั 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหักประมำณกำรตน้ทุนจ ำเป็นตอ้ง
จ่ำยเพื่อขำยสินคำ้ 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงส ำหรับสินคำ้เส่ือมคุณภำพ เสียหำย ลำ้สมยัและคำ้งนำน 

สิทธิกำรเช่ำ 

นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สิทธิกำรเช่ำ ไดแ้ก่ สิทธิกำรเช่ำท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งส ำนกังำน แสดงในรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี)  

ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยสุัญญำเช่ำ 30 ปี 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

สินทรัพยเ์ป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 

ท่ีดิน แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
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อำคำรและอุปกรณ์แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

รำคำทุนรวมถึงตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไดม้ำของสินทรัพย ์ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงสินทรัพยซ่ึ์งกิจกำรก่อสร้ำงเอง รวม
ตน้ทุนวสัดุ แรงงำนทำงตรง และตน้ทุนทำงตรงอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสถำนท่ีและ
สภำพท่ีพร้อมใชง้ำนไดต้ำมควำมประสงค ์รวมทั้งตน้ทุนกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งสินทรัพย ์และตน้ทุน
กำรกูย้มื  

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซ่ึงควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ไม่สำมำรถท ำงำนโดยปรำศจำกลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ให้ถือว่ำลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์เป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

ส่วนประกอบของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์แต่ละรำยกำรท่ีมีรูปแบบและอำยุกำรใช้ประโยชน์ต่ำงกนับนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส ำคญัแยกต่ำงหำกจำกกนั  

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ คือ ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำย
หลงัหกัค่ำใชจ่้ำยในกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ บนัทึกรับรู้สุทธิเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยใน
ก ำไรหรือขำดทุน  

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบญัชีเม่ือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำก
กำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำรสินทรัพยจ์ะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทั
ตดัรำยกำรสินทรัพย ์

สินทรัพยเ์ช่ำ 

กลุ่มบริษทัเช่ำสินทรัพยโ์ดยไดรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จำกกำรครอบครองสินทรัพยเ์ช่ำ จดัประเภทเป็น
สัญญำเช่ำกำรเงิน ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ไดม้ำโดยท ำสัญญำเช่ำกำรเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือมูลค่ำ
ปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
(ถำ้มี) 

ค่ำเช่ำจ่ำยช ำระจะแยกส่วนเป็นค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินและส่วนหกัจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ เพื่อท ำใหอ้ตัรำดอกเบ้ียเม่ือเทียบ
กบัยอดหน้ีคงเหลือแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ี ตน้ทุนทำงกำรเงินบนัทึกรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

ตน้ทุนเกิดขึ้นในภำยหลงั 

ตน้ทุนกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบและตน้ทุนกำรปรับปรุงให้ดีขึ้นรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบญัชีส ำหรับรำยกำร
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถำ้มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตกลบัคืนมำ
เกินกว่ำหน่ึงรอบระยะเวลำบญัชีและสำมำรถวดัมูลค่ำตน้ทุนของรำยกำรไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนซ่ึงถูกเปล่ียนแทนถูกตดั
ออกจำกบญัชีดว้ยมูลค่ำตำมบญัชี ต้นทุนเกิดขึ้นจำกกำรซ่อมบ ำรุงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ซ่ึงเกิดขึ้นเป็นประจ ำรับรู้ใน
ก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
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ค่ำเส่ือมรำคำ 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกจ ำนวนคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย รำคำทุนของสินทรัพย์
หรือมูลค่ำอ่ืนใชแ้ทนรำคำทุนหกัมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย ์ 

สินทรัพยจ์ำกตน้ทุนกำรเปล่ียนแทนและตน้ทุนกำรปรับปรุงจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใช้ประโยชน์ท่ีเหลืออยู่ของ
สินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรใชป้ระโยชน์โดยประมำณของส่วนประกอบส ำหรับสินทรัพยแ์ต่
ละรำยกำร ประมำณกำรอำยกุำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงดงัน้ี 

 ปี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 

อำคำร 20 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 5 และ 7 

เคร่ืองถ่ำยเอกสำรใหเ้ช่ำ 5 - 10 

เคร่ืองสแกนเอกสำร 5 และ 10 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส ำนกังำน 3 และ 5 

ยำนพำหนะ 5 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุน  

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยอ์ยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำง/ติดตั้ง 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยเ์ช่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในแต่ละรอบระยะเวลำรำยงำน วิธีกำรคิดค่ำเส่ือม
รำคำของสินทรัพยเ์ช่ำเป็นวิธีกำรเดียวกนักบักำรคิดค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยเ์ป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 

มูลค่ำคงเหลือค ำนวณจำกจ ำนวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัคำดว่ำจะไดรั้บในปัจจุบนัจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์ลงัจำกหักตน้ทุนท่ี
คำดวำ่จะเกิดขึ้นจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยต์ำมอำยแุละสภำพท่ีคำดวำ่จะเป็น ณ วนัส้ินสุดอำยกุำรใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัทบทวนวิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ มูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์ยำ่งน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี  และหำกวิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ มูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ตกต่ำงไปจำกประมำณกำร
ใหถื้อวำ่กำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นเป็นกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชี 

เคร่ืองถ่ำยเอกสำรเพื่อให้เช่ำมีวตัถุประสงค์แรกเพื่อให้เช่ำและขำยในภำยหลงั ดังนั้น เม่ือเร่ิมแรกเคร่ืองถ่ำยเอกสำรจะ
น ำออกไปให้บริกำรเช่ำด ำเนินงำนเป็นหลกัโดยแสดงไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใตบ้ญัชี “อุปกรณ์” และคิดค่ำเส่ือม
รำคำตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณข้ำงต้นและรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนภำยใต้บัญชี “ต้นทุนกำรให้บริกำร” 
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จนกระทัง่เม่ือบริษทัไดรั้บเคร่ืองถ่ำยเอกสำรใหเ้ช่ำคืนตำมสัญญำเช่ำและเปล่ียนวตัถุประสงคจ์ำกเดิมเป็นเคร่ืองถ่ำยเอกสำร
ส ำหรับขำยบริษทัจะหยดุคิดค่ำเส่ือมรำคำและโอนไปบญัชี “สินคำ้คงเหลือ” ดว้ยมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี (รำคำทุนหักค่ำเส่ือม
รำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)) ทั้งน้ี เม่ือมีกำรขำยเคร่ืองถ่ำยเอกสำรใหรั้บรู้ตน้ทุนขำยดว้ยมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ 
วนัท่ีขำยในก ำไรหรือขำดทุนในรอบระยะเวลำรำยงำนเม่ือเกิดรำยกำรขำย 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รำยจ่ำยในกำรวิจยัและพฒันำ 

รำยจ่ำยในขั้นตอนกำรวิจยั ไดแ้ก่ กำรส ำรวจตรวจสอบเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงควำมรู้ควำมเขำ้ใจใหม่ทำงดำ้นวิทยำศำสตร์หรือ
ทำงดำ้นเทคนิค รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดรำยกำร 

ขั้นตอนพฒันำเก่ียวขอ้งกบัแผนงำนหรือกำรออกแบบส ำหรับผลิตภณัฑ์และกระบวนกำรใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นกวำ่เดิม 
รำยจ่ำยเกิดจำกกำรพฒันำรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก็้ต่อเม่ือสำมำรถวดัมูลค่ำของรำยกำรตน้ทุนกำรพฒันำไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ 
ผลิตภณัฑ์หรือกระบวนกำรมีควำมเป็นไปได้ทำงเทคนิคและทำงกำรคำ้ ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และกลุ่ม
บริษัทมีควำมตั้ งใจและทรัพยำกรเพียงพอท่ีจะน ำมำใช้เพื่อท ำให้กำรพัฒนำเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน ำสินทรัพย์มำใช้
ประโยชน์หรือน ำมำขำย รำยจ่ำยในกำรพฒันำรับรู้เป็นสินทรัพยร์วมถึงตน้ทุนส ำหรับวตัถุดิบ ต้นทุนแรงงำน ต้นทุนท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงในกำรจดัเตรียมสินทรัพยเ์พื่อใหส้ำมำรถน ำมำใชป้ระโยชน์ตำมประสงคแ์ละตน้ทุนกำรกูย้มืสำมำรถน ำมำ
รวมเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนของสินทรัพย ์รำยจ่ำยกำรพฒันำอ่ืนรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดรำยกำร 

รำยจ่ำยกำรพฒันำรับรู้เป็นสินทรัพยว์ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้
มี) 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยห์รือมูลค่ำอ่ืนใชแ้ทนรำคำทุนหกัมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย ์

ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนดว้ยวิธีจ ำนวนผลผลิต ส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนำคตจำกสินทรัพยต์ำมจ ำนวนผลผลิตท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เร่ิมตดัจ ำหน่ำย
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยพ์ร้อมท่ีจะใชป้ระโยชน์ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ซ่ึงกลุ่มบริษทัซ้ือมำและอำยุกำรใชป้ระโยชน์ทรำบไดแ้น่นอนแสดงดว้ยรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

รำยจ่ำยภำยหลงักำรรับรู้รำยกำร 

รำยจ่ำยภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตโดยรวมเป็นสินทรัพยท่ี์
สำมำรถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  
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รำยจ่ำยอ่ืนรวมถึงค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑเ์กิดขึ้นภำยในรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดรำยกำร 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยห์รือมูลค่ำอ่ืนใชแ้ทนรำคำทุนหกัมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย  ์

ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนดว้ยวิธีเส้นตรง ส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนำคตจำกสินทรัพยต์ำมระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เร่ิมตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนเม่ือสินทรัพยพ์ร้อมท่ีจะใชป้ระโยชน์ 

ระยะเวลำคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์แสดงดงัน้ี 

 ปี 

โปรแกรมส ำเร็จรูป 3 - 10 

กลุ่มบริษทัไม่ไดค้ิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำและติดตั้ง 

กลุ่มบริษทัทบทวนวิธีกำรตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำคงเหลือและระยะเวลำคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์อย่ำงน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี
บญัชี  และหำกวิธีกำรตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำคงเหลือและระยะเวลำคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์แตกต่ำงไปจำกประมำณกำรให้ถือ
วำ่กำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นเป็นกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยแต่จะใชวิ้ธีกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปีทั้ง
ระดบัของแต่ละสินทรัพยแ์ละระดบัของหน่วยสินทรัพยก่์อให้เกิดเงินสด และทบทวนทุกปีว่ำสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยงัคงมี
อำยกุำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน 

รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยก ำหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัรำคำตำมบญัชีรับรู้ในก ำไร
หรือขำดทุน 

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์นอกจำกสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั เช่น ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพยท่ี์ไม่มี
ตวัตน สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และสินทรัพยอ่ื์น ไดรั้บกำรทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนว่ำมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำ
หรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพยท่ี์คำดว่ำจะไดรั้บคืน ส ำหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำร
ใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใหป้ระโยชน์จะประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลำเดียวกนั 

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสดสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน เวน้แต่ เม่ือกลบัรำยกำรกำรประเมินมูลค่ำของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นของสินทรัพยช้ิ์น
เดียวกนัซ่ึงเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และดอ้ยค่ำสินทรัพยใ์นเวลำต่อมำ ในกรณีน้ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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เม่ือมีกำรลดลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเผื่อขำยซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีควำมชดัเจนว่ำ
สินทรัพยด์งักล่ำวมีกำรดอ้ยค่ำ ผลขำดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ถึงแมว้ำ่จะยงัไม่
มีกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว ผลขำดทุนท่ีบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนเป็นผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมใน
ปัจจุบนัของสินทรัพยก์บัรำคำทุนท่ีซ้ือหักดว้ยผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น ๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ใน
ก ำไรหรือขำดทุน 

กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพยห์รือมูลค่ำ
ยติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนกำรขำยแลว้แต่มูลค่ำใดจะสูงกวำ่  

กำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพยป์ระมำณจำกกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะไดรั้บในอนำคตคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั
โดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนภำษีเงินไดเ้พื่อสะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมี
ต่อสินทรัพย ์ส ำหรับสินทรัพยไ์ม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจำกสินทรัพยอ่ื์นพิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้ง 

กำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุนกำรขำย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดให้เหมำะสมกบัสินทรัพย ์
เพื่อสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ีกิจกำรสำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์ักตน้ทุนกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยซ่ึงผู ้
ซ้ือกบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัอย่ำงเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำม
เก่ียวขอ้งกนั 

กำรกลบัรำยกำรดอ้ยค่ำ 

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินถูกกลบัรำยกำรเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนเพิ่มขึ้นในภำยหลงั และ
กำรเพิ่มขึ้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีเคยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืนซ่ึงเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบ
ระยะเวลำรำยงำนวำ่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ หำกมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำ
จะไดรั้บคืน ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำรเพียงเท่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี
ภำยหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมหรือค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม เสมือนหน่ึงไม่เคยบนัทึกผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 

เงนิตรำต่ำงประเทศ 

สกุลเงินใชใ้นกำรด ำเนินงำน และสกุลเงินใชใ้นกำรรำยงำน 

รำยกำรบญัชีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

รำยกำรบญัชีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินใชใ้นกำรด ำเนินงำน โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเป็นตวัเงินและเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ แปลงค่ำเป็นสกุลเงินใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจำกรำยกำรเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงบนัทึกตำมเกณฑร์ำคำทุนเดิม แปลงค่ำ
เป็นสกุลเงินใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำให้รับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนในรอบระยะเวลำ
รำยงำน 

ประมำณกำรหนีสิ้น 

ประมำณกำรหน้ีสินรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัตำมกฎหมำย ภำระผูกพนัโดยอนุมำนซ่ึง
เกิดขึ้นในปัจจุบนัหรือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะเสีย
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ำยช ำระภำระหน้ีสิน จ ำนวนภำระหน้ีสินสำมำรถประมำณจ ำนวนเงินได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ 
ประมำณกำรกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคิดลดในตลำดปัจจุบนัก่อนค ำนึงภำษีเงินได ้
เพื่อให้สะทอ้นมูลค่ำประเมินในตลำดปัจจุบนัซ่ึงผนัแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมำณกำรหน้ีสินท่ี
เพิ่มขึ้นเน่ืองจำกเวลำท่ีผำ่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทำงกำรเงิน 

ประมำณกำรร้ือถอน  

กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัในกำรร้ือถอนส่ิงตกแต่งและติดตั้ง และปรับปรุงพื้นท่ีเช่ำคืนแก่ผูใ้ห้เช่ำเม่ือส้ินสุดสัญญำเช่ำ กลุ่ม
บริษทัรับรู้ประมำณกำรร้ือถอนเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะเกิดภำระผูกพนัอนัเป็นผลเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ใน
อดีต และสำมำรถประมำณกำรจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำร
คำดกำรณ์เก่ียวกบัตน้ทุนร้ือถอนในอนำคต อตัรำคิดลด และอำยกุำรใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย ์

ประมำณกำรค่ำประกนัควำมเสียหำย 

ประมำณกำรค่ำประกนัควำมเสียหำยจะบนัทึกเม่ือขำยสินคำ้หรือให้บริกำรแก่ลูกคำ้ ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยพิจำรณำจำก
ประวติักำรจ่ำยค่ำประกนัควำมเสียหำย  และปัจจยัต่ำงๆ ท่ีอำจเก่ียวขอ้งกบัควำมน่ำจะเป็นจะเกิดควำมเสียหำยดงักล่ำว 

ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยจำกสัญญำเสียเปรียบหรือก่อใหเ้กิดภำระ 

ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยของสัญญำเสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภำระแก่กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเม่ือประโยชน์กลุ่มบริษทัพึงไดรั้บ
นอ้ยกวำ่ตน้ทุนจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ผกูพนัในสัญญำ กำรประมำณค่ำใชจ่้ำยรับรู้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของตน้ทุนคำด
วำ่จะเกิดขึ้นเม่ือส้ินสุดสัญญำหรือตน้ทุนสุทธิคำดว่ำจะเกิดขึ้นเม่ือด ำเนินสัญญำต่อแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำกลุ่มบริษทัรับรู้
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเกิดขึ้นจำกสินทรัพยร์ะบุไวใ้นสัญญำก่อนจะรับรู้และวดัมูลค่ำประมำณกำรหน้ีสิน 
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เงินปันผลจ่ำย 

เงินปันผลจ่ำยและเงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำลในรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและคณะกรรมกำรกลุ่มบริษัท
อนุมติักำรจ่ำยเงินปันผล 

ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืมอ่ืน 

ตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มือ่ืนรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ วดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยวิธีรำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนเม่ือเทียบกบัมูลค่ำท่ีจ่ำยคืนเพื่อช ำระหน้ีรับรู้เป็น
ดอกเบ้ียจ่ำยในก ำไรหรือขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้มื 

ตรำสำรอนุพนัธ์ 

กลุ่มบริษทัท ำธุรกรรมตรำสำรอนุพนัธ์เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำ
ดอกเบ้ีย ไดแ้ก่ สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ และสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย 

เม่ือวนัเร่ิมแรกกลุ่มบริษทับันทึกรับรู้ภำระภำยใต้สัญญำขำ้งต้นเป็นรำยกำรนอกงบกำรเงิน และรับรู้มูลค่ำสัญญำเป็น
สินทรัพยห์รือหน้ีสินแลว้แต่กรณีดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร (Trade date) และวดัมูลค่ำภำยหลงัทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนดว้ยมูลค่ำยติุธรรม โดยรับรู้ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมในก ำไรหรือขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ประเภทสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ค ำนวณจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีของผูถื้อหุ้นสำมญัของกลุ่มบริษทัด้วยจ ำนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ำหนกัของกลุ่มบริษทัท่ีออกจ ำหน่ำยระหวำ่งปี 

กำรใช้ดุลยพนิิจของผู้บริหำร 

กำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มบริษทัจ ำเป็นตอ้งอำศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหำรเพื่อ
ก ำหนดนโยบำยกำรบญัชี ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนและกำรตั้งขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร  

กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรที่ส ำคัญ มีดังนี ้

ก) กำรรับรู้และกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนีสิ้น  

กำรพิจำรณำกำรรับรู้หรือกำรตดัรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำวำ่กลุ่มบริษทั
โอนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแลว้หรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐำนของ
ขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภำวะปัจจุบนั 
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ข)  มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินไม่มีกำรซ้ือขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำในตลำดซ้ือขำย
คล่อง  ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองกำร
ประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ ำลองไดม้ำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียง
ทำงดำ้นเครดิต สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว 
กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยติุธรรมซ่ึงแสดงอยู่
ในงบกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

ค) ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเกิดจำกกำรปรับมูลค่ำของลูกหน้ีจำกควำม
เส่ียงดำ้นเครดิตท่ีอำจเกิดขึ้น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตส ำหรับ
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน กำรค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของกลุ่มบริษทัขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขกำร
ประเมินกำรเพิ่มขึ้นของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต กำรพฒันำแบบจ ำลอง ควำมเส่ียงกำรเรียกช ำระมูลค่ำหลกัประกนั กำร
วิเครำะห์สถำนะของลูกหน้ีรำยกลุ่มและรำยตวั ควำมน่ำจะเป็นของกำรได้รับช ำระหน้ี รวมถึงกำรเลือกขอ้มูลกำร
คำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคตมำใช้ในแบบจ ำลอง อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนท่ี
แตกต่ำงกนัอำจมีผลต่อจ ำนวนค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต ดงันั้น กำรปรับปรุงค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะ
เกิดขึ้นอำจเกิดขึ้นในอนำคต 

ง) ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 

กลุ่มบริษทัตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนลดลงอย่ำงมีสำระส ำคญัและเป็นระยะ
เวลำนำนหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ กำรสรุปว่ำเงินลงทุนมูลค่ำลดลงและเป็นระยะเวลำนำนจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลย
พินิจของฝ่ำยบริหำร 

จ) ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  

กำรรับรู้ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์จะส้ินสุดเม่ือฝ่ำยบริหำร
พิจำรณำแลว้วำ่สินทรัพยอ์ยูใ่นสภำพพร้อมจะใชง้ำนไดต้ำมควำมประสงคข์องฝ่ำยบริหำร  

กำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรอำยุกำรใชป้ระโยชน์และมูลค่ำ
คงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และทบทวนอำยุกำรใช้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกเกิดกำร
เปล่ียนแปลง 

ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลย
พินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพย ์
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ฉ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

กำรบนัทึกและวดัมูลค่ำของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้ำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำภำยหลงั ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะไดรั้บในอนำคตจำกสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสด รวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

ช) สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวใชห้กัภำษีเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้ง
แน่วำ่กลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ช ้ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่กลุ่มบริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็น
จ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

ซ) สัญญำเช่ำ  

กลุ่มบริษทัประเมินวำ่สัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรใชดุ้ลย
พินิจประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ ำกลุ่มบริษัทโอนหรือรับโอนควำมเส่ียงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพยเ์ช่ำหรือไม่ 

กำรก ำหนดอำยสุัญญำเช่ำท่ีมีสิทธิกำรเลือกกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ 

กำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจประเมินว่ำกลุ่มบริษทัมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผล
หรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำโดยค ำนึงถึงขอ้ เท็จจริงและสภำพแวดล้อมท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดซ่ึงท ำใหเ้กิดส่ิงจูงใจในทำงเศรษฐกิจส ำหรับกลุ่มบริษทัในกำรใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือก 

ฌ) ผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำน 

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนประมำณขึ้นตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยั ซ่ึงต้องอำศยัข้อ
สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำร เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำร
เปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ ทั้งน้ี จ ำนวนจ่ำยจริงอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำร 

ญ) คดีฟ้องร้อง 

หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นจำกขอ้พิพำททำงกำรคำ้และกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรใช้ดุลยพินิจในกำร
ประเมินผลของขอ้พิพำททำงกำรคำ้และคดีควำมท่ีถูกฟ้องร้องโดยพิจำรณำถึงมูลเหตุแห่งพิพำททำงกำรคำ้และกำรถูก
ฟ้องร้อง เอกสำรหลกัฐำนประกอบอ่ืน รวมทั้งกำรปรึกษำท่ีปรึกษำกฎหมำยส ำหรับขอ้พิพำททำงกำรคำ้และกำรถูก
ฟ้องร้องท่ีส ำคญั และบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส ำหรับกรณีฝ่ำยบริหำร
เช่ือมัน่ว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นจะยงัไม่บนัทึกประมำณกำรหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ทั้งน้ี ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำร 
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ฎ) กำรด้อยค่ำ 

สินทรัพยค์งเหลือตำมบญัชีของกลุ่มบริษทัจะทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนวำ่มีขอ้บ่งช้ี เร่ือง กำรดอ้ยค่ำ
หรือไม่ ในกรณีมีขอ้บ่งช้ีฝ่ำยบริหำรจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

ฏ) ประมำณกำรต้นทุนโครงกำรก่อสร้ำงและประมำณกำรผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำง 

กลุ่มบริษทัประมำณกำรตน้ทุนกำรก่อสร้ำงของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของแบบก่อสร้ำงและน ำมำค ำนวณ
จ ำนวนและมูลค่ำวสัดุก่อสร้ำงตอ้งใชใ้นโครงกำรก่อสร้ำง รวมถึงค่ำแรง ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนตอ้งใชใ้นกำรให้บริกำรก่อสร้ำง
จนเสร็จ ประกอบกบักำรพิจำรณำถึงแนวโน้มของกำรเปล่ียนแปลงรำคำวสัดุก่อสร้ำง ค่ำแรง และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน กลุ่ม
บริษทัทบทวนประมำณกำรตน้ทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ และทุกครำวท่ีตน้ทุนเกิดขึ้นจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรตน้ทุน
อย่ำงเป็นสำระส ำคัญ นอกจำกน้ี กลุ่มบริษัทพิจำรณำผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงแต่ละโครงกำร โดย
เปรียบเทียบตน้ทุนโครงกำรก่อสร้ำงทั้งหมดกบัมูลค่ำตำมสัญญำก่อสร้ำงของแต่ละโครงกำร 

ฐ) ส ำรองเผ่ือผลขำดทุนส ำหรับโครงกำร 

ฝ่ำยบริหำรใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกแต่ละโครงกำรจำกประมำณกำรตน้ทุนท่ี
คำดวำ่จะเกิดขึ้น โดยพิจำรณำจำกควำมคืบหน้ำของกำรให้บริกำร ตน้ทุนเกิดขึ้นจริง ประกอบกบักำรเปล่ียนแปลงของ
รำคำวสัดุอุปกรณ์ ค่ำแรงงำน และสภำวกำรณ์ปัจจุบนั 

ฑ) รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 

กำรระบุภำระท่ีตอ้งปฏิบติั 

กำรระบุภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำรให้กบัลูกคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจประเมิน
เง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำเพื่อพิจำรณำว่ำสินคำ้หรือบริกำรแต่ละรำยกำรถือเป็นภำระแยกจำก
กนัหรือไม่ กล่ำวคือ กลุ่มบริษทับนัทึกสินคำ้หรือบริกำรแต่ละรำยกำรแยกจำกกนั เม่ือสินคำ้หรือบริกำรสำมำรถระบุ
ไดว้ำ่แยกจำกสินคำ้หรือบริกำรอ่ืนในสัญญำ และลูกคำ้ไดรั้บประโยชน์จำกสินคำ้หรือบริกำร 

กำรก ำหนดจงัหวะเวลำของกำรรับรู้รำยได ้

กำรก ำหนดจงัหวะเวลำของกำรรับรู้รำยได ้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียด
ของสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้เพื่อพิจำรณำวำ่ภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลำหน่ึงหรือเสร็จส้ิน ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 
ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดต้ลอดช่วงเวลำหน่ึง เม่ือเป็นไปตำมเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

- ลูกคำ้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จำกผลของกำรปฏิบติังำนของกลุ่มบริษทัในขณะท่ีกลุ่มบริษทัปฏิบติังำน  

- กำรปฏิบติังำนของกลุ่มบริษทัก่อใหเ้กิดสินทรัพยท่ี์ลูกคำ้ควบคุมในขณะสร้ำงสินทรัพย ์หรือ 
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- กำรปฏิบติังำนของกลุ่มบริษทัไม่ก่อให้เกิดสินทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์อ่ืน และกลุ่มบริษทั
มีสิทธิในกำรรับช ำระส ำหรับกำรปฏิบติังำนเสร็จส้ินถึงปัจจุบนั 

กรณีไม่เข้ำเง่ือนไขขำ้งต้น กลุ่มบริษัทรับรู้รำยได้ ณ เวลำใดเวลำหน่ึง ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ ดุลยพินิจในกำร
ประเมินวำ่ภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ินเม่ือใด 

กำรค ำนวณรำยไดรั้บรู้ตลอดช่วงระยะเวลำหน่ึง ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรวดัระดับควำมก้ำวหน้ำของงำน
เพื่อให้สะทอ้นถึงผลกำรปฏิบติังำนของกลุ่มบริษทัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ิน โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จ
ของงำน ดงัน้ี  

- รำยไดจ้ำกกำรบริหำรโครงกำรและรำยไดจ้ำกกำรบริกำรท่ีส่งมอบกำรควบคุมตลอดช่วงเวลำหน่ึง 

กำรค ำนวณรำยไดรั้บรู้ตลอดช่วงระยะเวลำหน่ึง ฝ่ำยบริหำรใช้ดุลยพินิจในกำรวดัระดบัควำมกำ้วหน้ำของงำน
เพื่อใหส้ะทอ้นถึงผลกำรปฏิบติังำนของกลุ่มบริษทัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จ ซ่ึงค ำนวณโดยกำรเปรียบเทียบ
ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นแลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีคำดวำ่จะใชใ้นกำรปฏิบติัตำมสัญญำ  

- รำยไดจ้ำกสัญญำก่อสร้ำง 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดจ้ำกสัญญำก่อสร้ำงตลอดช่วงเวลำก่อสร้ำง ฝ่ำยบริหำรใชดุ้ลยพินิจในกำรวดัระดบัควำมกำ้วหน้ำ
ของงำนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกำรปฏิบติังำนของกลุ่มบริษทัตำมภำระท่ีต้องปฏิบติัให้เสร็จส้ิน โดยอำ้งอิงขอ้มูลจำก
วิศวกรหรือผูค้วบคุมโครงกำรและค ำนึงถึง ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ในอดีต 

ฒ) ประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำง 

กลุ่มบริษัทประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำงของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของแบบก่อสร้ำงซ่ึงน ำมำค ำนวณ
จ ำนวนและมูลค่ำวสัดุก่อสร้ำงตอ้งใชส้ ำหรับโครงกำร รวมถึงค่ำแรง ค่ำโสหุ้ยตอ้งใชใ้นกำรให้บริกำรก่อสร้ำงจนเสร็จ 
ประกอบกับกำรพิจำรณำถึงแนวโน้มของกำรเปล่ียนแปลงรำคำวสัดุก่อสร้ำง ค่ำแรง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน กลุ่มบริษัท
ทบทวนประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งสม ่ำเสมอ และทุกครำวท่ีตน้ทุนเกิดขึ้นจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรตน้ทุนอย่ำงเป็น
สำระส ำคญั 

ณ) เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 

สัญญำงำนโครงกำรซ่ึงกลุ่มบริษทัท ำกบัลูกคำ้ระบุให้กลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินเม่ือเร่ิมสัญญำ เช่น เงินรับล่วงหน้ำ
ตำมสัญญำ กลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำเงินท่ีไดรั้บไม่ถือวำ่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั เน่ืองจำกเงินท่ี
ไดรั้บจำกลูกคำ้ไม่ใช่กำรจดัหำเงินทุนเพื่อกลุ่มบริษทั แต่เพื่อป้องกนักลุ่มบริษทัจำกลูกคำ้ไม่อำจปฏิบติัตำมสัญญำให้
สมบูรณ์บำงส่วนหรือทั้งหมด 
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ด) ประมำณกำรรับประกันผลงำน 

กำรประมำณกำรค่ำซ่อมแซม ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยกำรซ่อมแซม/แกไ้ขงำนท่ีคำดว่ำ
จะเกิดขึ้น โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรซ่อมแซมใหแ้ก่ลูกคำ้ในอดีต และ/หรือขอ้มูลปัจจุบนัเก่ียวกบัค่ำใชจ่้ำยส ำหรับ
งำนซ่อมแซม 

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือจ่ำยช ำระเพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นซ่ึงเป็นรำยกำรท่ี
เกิดขึ้นในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำในตลำดหลกัหรือตลำดท่ีใหป้ระโยชน์สูงสุดและ
สำมำรถเขำ้ถึงได ้กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมี
สภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้
ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงวดัมูลค่ำยติุธรรมให้มำกท่ีสุด  

ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่ง
ออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ขอ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกลุ่ม
บริษทัประมำณขึ้น  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 

4. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี  

กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 
เร่ือง สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 โดยกลุ่มบริษทัใชว้ิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ และก ำไร
สะสมต้นงวด (Modified retrospective) ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับปรุงยอ้นหลังงบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน รวมทั้งก ำไรสะสมตน้งวด 2563 จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี แสดงไดด้งัน้ี 
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บาท

ผลกระทบจากมาตรฐาน
31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงนิ ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม สญัญาเช่า ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 6,834,360 (6,834,360) -  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 245,259,915 (45,739,296) 199,520,619
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -  63,079,377 63,079,377
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,170,255 71,909 3,242,164
หนีสิ้น

หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี -  4,751,896 4,751,896
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว -  6,021,588 6,021,588
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม 85,038,310 (195,854) 84,842,456

การรายงานทางการเงิน

งบการเงินรวม

 
 

 

บาท

ผลกระทบจากมาตรฐาน
31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงนิ ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม สญัญาเช่า ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 6,834,360 (6,834,360) -  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 238,804,982 (45,739,296) 193,065,686
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -  61,498,054 61,498,054
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,676,084 51,182 2,727,266
หนีสิ้น

หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี -  4,328,315 4,328,315
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว -  4,851,993 4,851,993
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม 70,030,690 (204,729) 69,825,961

การรายงานทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

สัญญำเช่ำ  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยู่
คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้
เสมือนว่ำถือปฏิบติัมำตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มของผูเ้ช่ำ ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติั
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คร้ังแรก และส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มำถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก  

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 11,728,492 9,997,331
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
หัก สญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมูลค่าต  ่า (325,638) (325,638)
หัก ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (629,370) (491,385)
หน้ีสินตามสญัญาเช่า เพ่ิมข้ึน 10,773,484 9,180,308
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 45,656,834 43,250,661
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 56,430,318 52,430,969

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละ) 4.71-4.76 4.71                                
 

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย
   หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 27,564,277                     26,434,507                     
   หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 28,866,041                     25,996,462                     
รวม 56,430,318                     52,430,969                     

 

รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ท่ีดิน 467,606                         467,606                         
อาคาร 54,955,770                    54,516,972                    
ยานพาหนะ 7,656,001                      6,513,476                      
รวม 63,079,377                    61,498,054                    
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5. รำยกำรบัญชีกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัและบริษทัยอ่ยหรือถูกบริษทั
และบริษทัยอ่ยควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัและบริษทัยอ่ย 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงมี อิทธิพล
ต่อบริษทัและบริษทัย่อย ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีอ ำนำจกำรวำงแผนและ
ควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดทั้ งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับบุคคลและกิจกำรท่ีบุคคล
ดงักล่ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                -                1,820,290     21,900          

บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั 121,900        167,300        121,900        167,300        

บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลย ีจ  ากดั 6,570            91,570          6,570            91,570          

รายไดจ้ากการให้บริการ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                -                48,433,734   203,579        

บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั 2,398,312     97,944          2,398,312     97,944          

บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลย ีจ  ากดั 149,173        123,104        149,173        123,104        

เงินปันผลรับ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                -                11,999,880   25,699,743   

ดอกเบ้ียรับ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                -                193,288        -                

รายไดอ่ื้น

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                -                4,072,268     3,098,062     

ตน้ทุนบริการ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                -                1,552,500     -                

ค่าบริการ

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 742,915        776,505        742,915        776,505        

ผูถื้อหุน้ 453,342        1,253,298     415,476        1,253,298     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บาท

2563 2562 2563 2562

ค่าใชจ่้ายอ่ืน

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                -                39,491          626,074        

บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั 141,950        274,694        141,950        274,694        

ค่าเส่ือมราคาอาคาร

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั -                1,757,381     -                1,757,381     

ค่าเช่าท่ีดินตดัจ าหน่าย

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั -                262,860        -                262,860        

ตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 2,020,241     -                2,020,241     -                

ผูถื้อหุน้ 915,763        -                762,957        -                

ขายทรัพยสิ์น

ผูถื้อหุน้ 233,645        -                233,645        -                

ดอกเบ้ียจ่าย

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั -                -                -                1,400,289     

ผูถื้อหุน้ 72,751          -                60,819          -                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562 2563 2562
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 7,659,400   7,829,600   5,445,400   5,317,200   
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 209,268       256,727       190,871       227,065       
รวม 7,868,668   8,086,327   5,636,271   5,544,265   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นประโยชน์ท่ีจ่ำยใหแ้ก่กรรมกำรของกลุ่มบริษทั ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน
จ ำกดั พ.ศ.2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยให้กบักรรมกำรซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของ
กลุ่มบริษทั 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 จ ำนวนเงิน 0.24 ล้ำนบำท และ 0.04 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 
2562 มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562 2563 2562

ลูกหน้ีการคา้

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ  ากดั -              -              20,231,509  29,838         

บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั 112,510       75,172         112,510       75,172         

บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลยี จ  ากดั 27,365         18,371         27,365         18,371         

ลูกหน้ีอ่ืน

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ  ากดั -              -              401,910       272,287       

เงินปันผลคา้งรับ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ  ากดั -              -              -              8,999,910    

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั -              6,834,360    -              6,834,360    

อาคารตามสญัญาเช่า

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั -              45,739,296  -              45,739,296  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 50,553,415  -              50,553,415  -              

ผูถื้อหุน้ 1,370,468    -              1,245,873    -              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บาท

2563 2562 2563 2562

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ  ากดั -              -              184,575       -              

บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั 11,368         85,739         11,368         85,739         

บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 62,758         62,769         62,758         62,769         

ผูถื้อหุน้ 146,263       124,697       136,263       124,697       

หน้ีสินตามสญัญาเช่า

ผูถื้อหุน้ 1,455,141    -              1,328,221    -              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงรับแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562
เงินตน้

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ  ากดั 10,000,000        -                    
ดอกเบ้ียคา้งรับ

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ  ากดั 193,288             -                    
รวม 10,193,288        -                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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กำรเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มี 

ดงัน้ี 

บาท

2563 2562
ยอดยกมา -                     -                     

เพ่ิมข้ึน 10,000,000         -                     

ลดลง -                     -                     
ยอดคงเหลือ 10,000,000         -                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทัมีเงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยกำรท ำสัญญำเงินกูย้ืม ก ำหนดจ่ำยช ำระคืนภำยในวนัท่ี 14 เมษำยน 2564 
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.15 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั 

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

กำรเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มี
ดงัน้ี 

บาท

2563 2562
ยอดยกมา -                       22,500,000          
เพ่ิมข้ึน -                       9,000,000            
ลดลง -                       (31,500,000)         
ยอดคงเหลือ -                       -                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทัมีเงินกูย้มืจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยกำรท ำสัญญำเงินกูย้ืม ก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเม่ือทวงถำม อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 
6.675 – 6.870 และไม่มีหลกัประกนั 
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สัญญำส ำคัญระหว่ำงกัน 

บริษทัท ำสัญญำเช่ำท่ีดินและอำคำรส ำนกังำนกบับริษัท อำร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั ค่ำเช่ำรวมตำมสัญญำ 
จ ำนวนเงิน 60 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 16) 

บาท

คู่สญัญา ประเภทสญัญา เร่ิมตน้ ส้ินสุด
ค่าเช่าและบริการต่อ

เดือน

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั ให้เช่าพ้ืนท่ีและบริการอาคารส านกังาน 4 มกราคม 2559 3 มกราคม 2562                        86,000 
4 มกราคม 2562 3 มกราคม 2565                        94,600 

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั ให้บริการบุคลากรร่วมกนั 1 มกราคม 2562 31 ธนัวาคม 2562                      156,210 
1 มกราคม 2563 31 ธนัวาคม 2563  151,818 - 278,122 

รับบริการบุคลากรร่วมกนั 1 มกราคม 2562 29 กุมภาพนัธ์ 2562                        69,186 
1 มีนาคม 2562 31 ตุลาคม 2562                        55,550 

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั รับบริการบริหารโครงการพฒันาระบบ
ส านวนบงัคบัคดีผูป้ระกนัในคดีอาญา

1 เมษายน 2563 31 มกราคม 2564                      172,500 

นายธีระชยั  รัตนกมลพร เช่าพ้ืนท่ีอาคารส านกังาน 1 สิงหาคม 2561 31 มกราคม 2562                        40,000 
1 กุมภาพนัธ์ 2562 31 มีนาคม 2562                        40,000 
1 เมษายน 2562 31 สิงหาคม 2563                        86,250 
1 กนัยายน 2563 31 มกราคม 2565                      105,000 
(เปล่ียนแปลงเพ่ิมพ้ืนท่ีเช่า)

เช่าพ้ืนท่ีอาคารส านกังาน 1 ธนัวาคม 2562 31 สิงหาคม 2563                        20,000 
(เร่ิมคิดค่าเช่าเดือน มีนาคม 2563)

เช่าพ้ืนท่ีอาคารส านกังาน 1 กนัยายน 2563 31 มกราคม 2565                        10,000 
(เปล่ียนแปลงลดพ้ืนท่ีเช่า)

ก าหนดระยะเวลา

เม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2563 บริษทัท ำสัญญำรับจ้ำงพฒันำระบบส ำนวนบงัคบัคดีผูป้ระกนัในคดีอำญำกับบริษทั 
สยำม ทีซี เทคโนโลย ีจ ำกดั มูลค่ำ 47.03 ลำ้นบำท 

กำรค ำ้ประกันหนีสิ้นระหว่ำงกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกำรค ้ำประกนัหน้ีสินระหวำ่งกนั ดงัน้ี 

1) บริษทัจดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหน้ำบำงส่วนเป็นหลกัประกนัเงิน
กูย้มืจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัยอ่ยบำงส่วน (ดูหมำยเหตุ 20) 

2) บริษทั อำร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั จดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นใน
ภำยหนำ้ เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินของกลุ่มบริษทั (ดูหมำยเหตุ 20) 

3) ผูถื้อหุ้น และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหน้ำ
เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินของบริษทับำงส่วน (ดูหมำยเหตุ 20) 
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4) บริษทั บริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน ผูถื้อหุ้นบริษทั กรรมกำรบริษทั และกรรมกำรบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ร่วมค ้ำประกนัวงเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 20) 

5) ผูถื้อหุ้นบริษทัจ ำน ำเงินฝำกธนำคำรเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัย่อยบำงส่วน (ดู
หมำยเหตุ 20) 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

ประเทศ/

ช่ือบริษทั/บุคคล สัญชาติ ความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทางตรง
บริษทั โรลล่ิง คอนเซปต ์อินโนเวชัน่ จ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั อาร์ย ูแอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั อาร์ย ูเทคโนโลย ีจ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั
นายธีระชยั  รัตนกมลพร ไทย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทั

หลักเกณฑ์กำรคิดรำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ

รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาทุนบวกส่วนเพ่ิมร้อยละ 8-21

รายไดจ้ากการบริการ ราคาตลาด

รายไดค้่าเช่าและบริการ ราคาตลาด

รายไดค้่าบริหารจดัการ ราคาทุน

ดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์

ขายทรัพยสิ์น ราคาตลาด

ค่าเช่าและบริการ ราคาตลาด

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาทุน/ ราคาทุนบวกส่วนเพ่ิม

ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์
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6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562 2563 2562
เงินสด 57,846                67,599             -                    -                     
เงินฝากธนาคาร 10,203,283         23,843,096       6,750,445          20,700,955        
รวม          10,261,129        23,910,695           6,750,445          20,700,955 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

7. เงินลงทุนช่ัวครำว 

เงินลงทุนชัว่ครำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562 2563 2562
เงนิลงทุนวดัมูลค่าด้วยวธีิราคาทุนตัดจ าหน่าย

เงนิฝากประจ าอายมุากกว่า 3 เดือน 
แต่ไม่เกนิ 1 ปี 2,714,145  152,708      -             -             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562 2563 2562
ลูกหนีก้ารค้า
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ลูกหน้ีการคา้ 139,875              93,542             20,371,384        123,381             
บคุคลหรือกิจการอ่ืน

ลูกหน้ีการคา้ 160,470,385       109,605,735     98,496,631        53,167,492        
รายไดค้า้งรับ 21,120,312         18,442,158       21,120,312        18,442,158        

รวม        181,730,572      128,141,435       139,988,327          71,733,031 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -  (3,918,792) -  (3,918,792)
หัก ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (269,913) -  (269,913) -  
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ        181,460,659      124,222,643       139,718,414          67,814,239 

ลูกหน้ีอ่ืน
เงินปันผลคา้งรับ -                     -                   -                    8,999,910          
เงินทดรองจ่าย 528,011              1,078,584         274,172             979,084             
อ่ืนๆ 199,750              198,295           401,910             272,287             
รวม               727,761          1,276,879              676,082 10,251,281        

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ        182,188,420      125,499,522       140,394,496          78,065,520 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นและค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

บาท

2563 2562 2563 2562
ยอดยกมา 3,918,792 2,677,566 3,918,792 2,677,566
บวก หน้ีสงสยัจะสูญ -  1,241,226 -  1,241,226
หัก กลบัรายการผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (3,648,879) -  (3,648,879) -  
ยอดคงเหลือ 269,913 3,918,792 269,913 3,918,792

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้ โดยแยกตำมจ ำนวนเดือนท่ีคำ้งช ำระดงัน้ี 

บาท

2563 2562 2563 2562
บุคคลหรือกจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 113,875           71,291             866,181           81,901             
เกินก ำหนดช ำระ
นอ้ยกว่ำ 3 เดือน 26,000             22,251             19,505,203      41,480             

รวม 139,875           93,542             20,371,384      123,381           

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืน
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 84,512,321      90,980,512      22,538,567      34,542,269      
เกินก ำหนดช ำระ
นอ้ยกว่ำ 3 เดือน 75,737,163      15,076,290      75,737,163      15,076,290      
มำกกว่ำ 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 117,792           414,431           117,792           414,431           
มำกกว่ำ 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน -                  764,397           -                  764,397           
มำกกว่ำ 12 เดือน 103,109           2,370,105        103,109           2,370,105        

รวม 160,470,385    109,605,735    98,496,631      53,167,492      

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมียอดรำยไดค้ำ้งรับ โดยแยกตำมวนัท่ีรับรู้รำยไดด้งัน้ี 

บาท

2563 2562
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืน
นอ้ยกว่ำ 3 เดือน 20,801,775                 16,400,270                 
มำกกว่ำ 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 93,500                        308,671                      
มำกกว่ำ 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน 225,037                      8,907                          
มำกกว่ำ 12 เดือน -                              1,724,310                   

รวม 21,120,312                 18,442,158                 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

ภำระค ำ้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภำระค ้ำประกนั ดงัน้ี 

บริษทัท ำสัญญำโอนสิทธิเรียกร้องของลูกคำ้บำงรำยเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 20) 

9. สัญญำก่อสร้ำง/ งำนโครงกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ข้อมูลโครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำนวิศวกรรม 
ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562 2563 2562

มูลค่างานตามสญัญา 1,253,308,227 1,090,848,673 430,457,785 383,429,748

ตน้ทุนเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบนั 748,206,733 353,479,001 264,130,236 103,168,651
ก าไรรับรู้จนถึงปัจจุบนั  319,266,951 138,295,610 153,844,554 50,530,518
ตน้ทุนและก าไรรับรู้จนถึงปัจจุบนั 1,067,473,684 491,774,611 417,974,790 153,699,169
เงินงวดเรียกเก็บจนถึงปัจจุบนั (900,859,972) (457,966,414) (377,195,178) (154,403,675)
กลบัรายการมูลค่างานท าเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน (3,322,700) -  (3,322,700) -  

มูลค่างานท าเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน 179,139,544 69,841,903 37,456,912 31,532,938
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -  (3,322,700) -  (3,322,700)
มูลค่างานท าเสร็จยงัไม่ได้เรียกเก็บเงนิ - สุทธิ 179,139,544 66,519,203 37,456,912 28,210,238

เงินรับล่วงหนา้ -  32,237,444 -  32,237,444

เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญา 15,848,532 3,796,262 -  -  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บาท

2563 2562 2563 2562
ยอดยกมา

มูลค่างานท าเสร็จยงัไม่เรียกเกบ็เงิน 69,841,904 21,133,837 31,532,938 5,198,813 
เงินรับล่วงหนา้ 32,237,444 -     32,237,444 -     

รายการระหว่างปี
รายไดค้่าก่อสร้างรับรู้เป็นรายได้ 608,770,253 433,163,610 264,275,622 144,100,356 
เงินงวดเรียกเกบ็ (463,906,454) (416,692,988) (222,791,503) (150,003,675)
กลบัรายการมูลค่างานท าเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงิน (3,328,715) -     (3,322,700) -     

ยอดคงเหลือ
เงินรับล่วงหนา้ -     32,237,444 -     32,237,444 
มูลค่างานท าเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงิน 179,139,544 69,841,903 37,456,913 31,532,938 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

บาท

2563 2562 2563 2562
รายการระหวา่งปี
รายไดค้่าก่อสร้างรับรู้เป็นรายได้ 608,770,253 433,163,610 264,275,622 144,100,356 
ตน้ทุนการก่อสร้างเกิดข้ึนรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย (422,408,286) (311,637,582) (160,961,586) (95,384,901)
ก าไรรับรู้ 186,361,967 121,526,028 103,314,036 48,715,455 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

กลุ่มบริษทัมีภำระยงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ินตำมสัญญำท ำกบัลูกคำ้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัคำดว่ำจะปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติั
ตำมสัญญำใหเ้สร็จส้ินภำยใน 1 ปี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

บาท

2563 2562
ยอดยกมา 3,322,700 2,361,742 
บวก หน้ีสงสยัจะสูญ -     960,958 
หัก กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (3,322,700) -     
ยอดคงเหลือ -     3,322,700 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีมูลค่ำงำนท ำเสร็จยงัไม่เรียกเก็บเงินโดยแยกอำยุตำมวนัท่ีรับรู้
รำยไดด้งัน้ี 

บาท

2563 2562 2563 2562
นอ้ยกว่ำ 3 เดือน 68,432,818      22,858,410      8,933,456        336,799           
มำกกว่ำ 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 12,748,403      43,821,397      87,199             28,034,043      
มำกกว่ำ 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน 43,935,358      828,507           225,314           828,507           
มำกกว่ำ 12 เดือน ไม่เกิน 18 เดือน 54,022,965      2,333,589        28,210,943      2,333,589        
รวม 179,139,544    69,841,903      37,456,912      31,532,938      

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

10. ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำ 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

เกิน 1 ปี เกิน 1 ปี
ไม่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี รวม

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 1,282,230 -     1,282,230 2,012,530 -     2,012,530 
หัก ดอกเบ้ียรอรับรู้รายได้ (123,978) -     (123,978) (128,360) -     (128,360)
หัก รายไดค้่าบริการรอรับรู้รายได้ -     -     -     (216,000) -     (216,000)
สุทธิ 1,158,252 -     1,158,252 1,668,170 -     1,668,170 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -     -     -     (1,260,236) -     (1,260,236)
หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,158,252) -     (1,158,252) -     -     -     
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า - สุทธิ -     -     -     407,934 -     407,934 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2562

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

บาท

2563 2562
ยอดยกมา 1,260,236 1,359,713 
หัก กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ -     (99,477)
หัก กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (101,984) -     
ยอดคงเหลือ 1,158,252 1,260,236 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แยกตำมอำยลูุกหน้ีคำ้งช ำระดงัน้ี 
บาท

ร้อยละ ร้อยละ
อตัราค่าเผ่ือ ผลขาดทุน
ผลขาดทุน ดา้นเครดิตท่ี อตัราค่าเผ่ือ ค่าเผ่ือหน้ี

มูลค่าลูกหน้ี ดา้นเครดิต คาดวา่จะเกิด สุทธิ มูลค่าลูกหน้ี หน้ีสงสยัจะสูญ สงสยัจะสูญ สุทธิ
เกินก าหนดช าระ
4 - 6 เดือน -     20 -     -     509,918 20 101,984 407,934 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 1,158,252 100 1,158,252 -     1,158,252 100 1,158,252 -     
รวม 1,158,252 1,158,252 -     1,668,170 1,260,236 407,934 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2562

วิธีกำรค ำนวณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของบริษทัส ำหรับลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระค่ำงวดเกินกวำ่ 3 งวดขึ้นไปแตกต่ำงจำกวิธีปฏิบติัทำงบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี เร่ือง กำรตั้งค่ำเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่ออุปโภคและบริโภค (Consumer Finance) วิธีปฏิบติัดงักล่ำวก ำหนดให้บริษทัตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเตม็จ ำนวนส ำหรับลูกหน้ีคำ้งช ำระเกิน
กว่ำ 3 งวด ขึ้นไปโดยไม่น ำหลกัประกนัมำหักจำกยอดหน้ีคงเหลือ อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำแลว้มีนโยบำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจำกสถำนะ ควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระหน้ีของลูกหน้ี ประสบกำรณ์และขอ้มูลควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีตโดยไม่หกัหลกัประกนั  

หำกบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมแนวทำงของสภำวิชำชีพบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัตอ้งบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น จ ำนวนเงิน 0.41 ลำ้นบำท 

บริษทัหยดุรับรู้รำยไดส้ ำหรับลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระค่ำงวดเกินกวำ่ 3 งวด  
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11. สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562 2563 2562

เคร่ืองถ่ายเอกสาร
สินคา้ใหม่ 3,202,196        5,198,589        3,202,196        5,198,589        
สินคา้มือสอง 2,442,326        3,725,286        2,442,326        3,725,286        
หัก ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ (2,795,090)       (3,690,174)       (2,795,090)       (3,690,174)       

สุทธิ 2,849,432        5,233,701        2,849,432        5,233,701        

เคร่ืองพิมพเ์อกสารและอุปกรณ์ 1,760,419        1,822,416        1,760,419        1,822,416        
อุปกรณ์บริหารหนา้ร้าน 5,331,051        4,136,346        5,331,051        4,136,346        
หัก ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ (1,327,075)       (1,093,715)       (1,327,075)       (1,093,715)       

สุทธิ 5,764,395        4,865,047        5,764,395        4,865,047        

อะไหล่
เคร่ืองถ่ายเอกสาร 20,920,059      14,678,654      20,920,059      14,678,654      
อุปกรณ์บริหารหนา้ร้าน 1,454,900        1,306,298        1,454,900        1,306,298        
หัก ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ (1,986,230)       (1,511,003)       (1,986,230)       (1,511,003)       

สุทธิ 20,388,729      14,473,949      20,388,729      14,473,949      

อุปกรณ์ระบบบริหารจดัการเอกสาร 85,400             78,259,321      85,400             78,259,321      
อุปกรณ์ระบบเตือนภยัล่วงหนา้ 12,678,020      -                  -                  -                  

วสัดุส้ินเปลือง 390,520           430,697           390,520           430,697           
หัก ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ (249,546)          (62,178)           (249,546)          (62,178)           

สุทธิ 140,974           368,519           140,974           368,519           

สินคา้ระหว่างทาง 1,549,322        3,182,880        1,549,322        3,182,880        

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 43,456,272      106,383,417    30,778,252      106,383,417    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขำยและบริกำร 
ดงัน้ี 

บาท

2563 2562 2563 2562

ตน้ทนุขายและบริการ 358,663,123 214,852,754 224,916,414 166,083,162 

การปรับปรุงค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ (871) 1,183,271 (871) 1,183,271 

สุทธิ 358,662,252 216,036,025 224,915,543 167,266,433 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้มีรำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562  ดงัน้ี 

บาท

2563 2562
ยอดยกมา 6,357,070 7,540,340 
บวก รับโอนจากอุปกรณ์ 434,783 385,555 

ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้ 1,554,003 1,407,306 
หัก กลบัรายการจากการขาย (1,987,915) (2,976,131)
ยอดคงเหลือ 6,357,941 6,357,070 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

12. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562 2563 2562
เงินทดรองจ่าย 22,576,441           4,973,871           22,576,441          4,973,871            
เงินจ่ายล่วงหนา้ 14,781,549           12,630,876        3,618,333            595,100               
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 8,176,883             4,950,733           7,151,323            4,125,046            
ภาษีมูลค่าเพ่ิมยงัไม่ถึงก าหนด 4,115,346             932,116              1,309,752            132,519               
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเครดิต 602,664                642,700              -                       -                       
รวม             50,252,883          24,130,296            34,655,849 9,826,536            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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13. เงนิฝำกธนำคำรติดภำระหลักประกัน 

เงินฝำกธนำคำรติดภำระหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

เงินฝากธนาคาร 2563 2562 2563 2562 หมายเหตุ หลกัประกนั

ออมทรัพย์ 25,981,398 21,492,300 22,306,398 17,817,300 20

ประจ า 26,464,350 14,905,768 -             -             20
รวม 52,445,748 36,398,068 22,306,398 17,817,300

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

วงเงินสินเช่ือจากสถาบนั
การเงิน

 

14. ลูกหนีเ้งินประกันผลงำน 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนเกิดจำกกำรถูกลูกคำ้หักเงินประกนัผลงำนไวใ้นอตัรำร้อยละ 10 ของมูลค่ำงำนบริกำรท่ีบริษทั
เรียกเก็บส ำหรับโครงกำรซ่ึงอยู่ระหว่ำงกำรติดตั้ง ทั้งน้ี บริษทัจะได้รับเงินประกันผลงำนคืนเม่ืองำนแลว้เสร็จตำม
ระยะเวลำและเป็นไปตำมขอ้ตกลงท่ีก ำหนดในสัญญำ 

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

ร้อยละ บาท

บริษทัยอ่ย 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

บริษทั สยาม ทีซี เทคโนโลย ีจ  ากดั 20,000,000   20,000,000   100 100 19,999,800   19,999,800   11,999,880   25,699,743   

สดัส่วนการถือหุน้ เงินปันผลรับทุนช าระแลว้ ราคาทุน
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16. ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท
งบการเงินรวมและ

หมายเหตุ งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563

ราคาทุน 7,885,800 
หัก ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,051,440)
สุทธิ 6,834,360 

โอนไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4, 18 (6,834,360)
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง -     

 
 

บริษทัท ำสัญญำเช่ำท่ีดินและอำคำรส ำนกังำนกบับริษทั อำร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั ก ำหนดระยะเวลำ  30 ปี 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2588 บริษทัจ่ำยช ำระค่ำเช่ำล่วงหน้ำ จ ำนวนเงิน 60 ลำ้นบำท และจด
ทะเบียนสิทธิกำรเช่ำกบักรมท่ีดิน (ดูหมำยเหตุ 5) 

บริษทัแยกองค์ประกอบสัญญำเช่ำท่ีดินและอำคำรตำมสัดส่วนมูลค่ำยุติธรรม ตำมรำคำประเมินของผูป้ระเมินอิสระ 
เม่ือวนัท่ี 22 กนัยำยน 2559 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

บาท

ประเภทสญัญา ราคาทุน ค่าใชจ่้าย รวม
สิทธิการเช่าท่ีดิน สญัญาเช่าด าเนินงาน 7,800,000 85,800 7,885,800 
อาคาร สญัญาเช่าการเงิน 52,200,000 574,200 52,774,200 
รวม 60,000,000 660,000 60,660,000 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 
กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

ล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 

กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมดงักล่ำวถูกจดัล ำดบัชั้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม อยู่ในระดบั 2 จำกเกณฑ์ขอ้มูลท่ีน ำมำใช้เทคนิคกำร
ประเมินมูลค่ำยติุธรรม 

 

 



 
 

 69 

17. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

ท่ีดินและ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองสแกนเอกสาร สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร ส าหรับให้เช่า ส าหรับให้บริการ อุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 28,737,000          114,004,068       344,288,454       1,974,408                15,946,948         32,586,261         1,959,611           539,496,750         
ซ้ือ / โอนเขา้ -                      66,807                27,606,766         3,141,576                4,304,639           11,269,000         -                      46,388,788           
จ าหน่าย / โอนออก -                      -                      (30,290,278)       (25,870)                   (55,520)               (2,468,000)         (1,959,611)         (34,799,279)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 28,737,000          114,070,875       341,604,942       5,090,114                20,196,067         41,387,261         -                      551,086,259         
โอนเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                      (52,774,200)       -                      -                           -                      -                      -                      (52,774,200)         
ซ้ือ / โอนเขา้ -                      -                      9,168,851           4,026,300                5,885,250           7,297,476           -                      26,377,877           
จ าหน่าย / โอนออก -                      -                      (43,426,188)       -                           (442,418)            (3,411,215)         -                      (47,279,821)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 28,737,000          61,296,675         307,347,605       9,116,414                25,638,899         45,273,522         -                      477,410,115         
ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 90,502                 34,736,079         211,470,370       513,211                   11,636,393         24,014,580         -                      282,461,135         
ค่าเส่ือมราคา 30,700                 4,943,832           39,618,266         546,363                   2,343,916           2,295,127           -                      49,778,204           
จ าหน่าย / โอนออก -                      -                      (27,208,772)       (12,904)                   (19,781)               (2,467,998)         -                      (29,709,455)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 121,202               39,679,911         223,879,864       1,046,670                13,960,528         23,841,709         -                      302,529,884         
โอนเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                      (7,034,903)         -                      -                           -                      -                      -                      (7,034,903)           
ค่าเส่ือมราคา 30,700                 3,188,871           36,617,863         1,064,511                3,613,365           3,644,685           -                      48,159,995           
จ าหน่าย / โอนออก -                      -                      (40,762,572)       -                           (428,330)            (3,411,214)         -                      (44,602,116)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 151,902               35,833,879         219,735,155       2,111,181                17,145,563         24,075,180         -                      299,052,860         

บาท
งบการเงินรวม
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ท่ีดินและ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองสแกนเอกสาร สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร ส าหรับให้เช่า ส าหรับให้บริการ อุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งติดตั้ง รวม

ค่าเผ่ือการด้อยค่า

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -                      -                      2,505,955           -                           -                      -                      -                      2,505,955             
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                      -                      1,176,060           -                           -                      -                      -                      1,176,060             
จ าหน่าย / โอนออก -                      -                      (385,555)            -                           -                      -                      -                      (385,555)              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                      -                      3,296,460           -                           -                      -                      -                      3,296,460             
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                      -                      1,058,446           -                           -                      -                      -                      1,058,446             
จ าหน่าย / โอนออก -                      -                      (434,784)            -                           -                      -                      -                      (434,784)              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -                      -                      3,920,122           -                           -                      -                      -                      3,920,122             
มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ภายใตก้รรมสิทธ์ิบริษทั
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 28,615,798          28,651,668         57,145,706         2,223,922                6,235,539           3,732,219           -                      126,604,852         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 28,585,098          25,462,796         59,962,499         2,339,362                8,493,336           3,201,940           -                      128,045,031         

ภายใตส้ญัญาเช่า
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                      45,739,296         57,282,912         1,819,522                -                      13,813,333         -                      118,655,063         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -                      -                      23,729,829         4,665,871                -                      17,996,402         -                      46,392,102           

รวม

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 28,615,798          74,390,964         114,428,618       4,043,444                6,235,539           17,545,552         -                      245,259,915         

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 28,585,098          25,462,796         83,692,328         7,005,233                8,493,336           21,198,342         -                      174,437,133         

บาท
งบการเงินรวม
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ท่ีดินและ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองสแกนเอกสาร สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร ส าหรับให้เช่า ส าหรับให้บริการ อุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 28,737,000          114,004,068       344,288,454       1,974,408                12,275,829         19,126,783         1,959,611           522,366,153       
ซ้ือ / โอนเขา้ -                      66,807                27,606,765         3,141,576                4,189,477           7,839,000           -                      42,843,625         
จ าหน่าย / โอนออก -                      -                      (30,290,277)       (25,870)                   (36,000)               (52,000)               (1,959,611)         (32,363,758)       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 28,737,000          114,070,875       341,604,942       5,090,114                16,429,306         26,913,783         -                      532,846,020       
โอนเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                      (52,774,200)       -                      -                           -                      -                      -                      (52,774,200)       
ซ้ือ / โอนเขา้ -                      -                      9,168,850           4,026,300                5,208,905           4,347,476           -                      22,751,531         
จ าหน่าย / โอนออก -                      -                      (43,426,188)       -                           (442,418)            (3,411,215)         -                      (47,279,821)       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 28,737,000          61,296,675         307,347,604       9,116,414                21,195,793         27,850,044         -                      455,543,530       
ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 90,502                 34,736,079         211,470,370       513,211                   8,476,983           13,948,693         -                      269,235,838       
ค่าเส่ือมราคา 30,700                 4,943,832           39,618,266         546,362                   2,130,730           1,514,596           -                      48,784,486         
จ าหน่าย / โอนออก -                      -                      (27,208,772)       (12,904)                   (2,071)                 (51,999)               -                      (27,275,746)       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 121,202               39,679,911         223,879,864       1,046,669                10,605,642         15,411,290         -                      290,744,578       
โอนเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                      (7,034,904)         -                      -                           -                      -                      -                      (7,034,904)         
ค่าเส่ือมราคา 30,700                 3,188,871           36,617,863         1,064,512                3,318,188           2,516,892           -                      46,737,026         
จ าหน่าย / โอนออก -                      -                      (40,762,573)       -                           (428,330)            (3,411,214)         -                      (44,602,117)       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 151,902               35,833,878         219,735,154       2,111,181                13,495,500         14,516,968         -                      285,844,583       

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ท่ีดินและ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองสแกนเอกสาร สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร ส าหรับให้เช่า ส าหรับให้บริการ อุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งติดตั้ง รวม

ค่าเผ่ือการด้อยค่า

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -                      -                      2,505,955           -                           -                      -                      -                      2,505,955           
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                      -                      1,176,060           -                           -                      -                      -                      1,176,060           
จ าหน่าย / โอนออก -                      -                      (385,555)            -                           -                      -                      -                      (385,555)            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                      -                      3,296,460           -                           -                      -                      -                      3,296,460           
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                      -                      1,058,446           -                           -                      -                      -                      1,058,446           
จ าหน่าย / โอนออก -                      -                      (434,784)            -                           -                      -                      -                      (434,784)            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -                      -                      3,920,122           -                           -                      -                      -                      3,920,122           
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ภายใตก้รรมสิทธ์ิบริษทั

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 28,615,798          28,651,668         57,145,706         2,223,923                5,823,664           2,425,360           -                      124,886,119       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 28,585,098          25,462,797         59,962,499         2,339,362                7,700,293           1,693,130           -                      125,743,179       

ภายใตส้ญัญาเช่า
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                      45,739,296         57,282,912         1,819,522                -                      9,077,133           -                      113,918,863       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -                      -                      23,729,829         4,665,871                -                      11,639,946         -                      40,035,646         

รวม

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 28,615,798          74,390,964         114,428,618       4,043,445                5,823,664           11,502,493         -                      238,804,982       

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 28,585,098          25,462,797         83,692,328         7,005,233                7,700,293           13,333,076         -                      165,778,825       

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บาท

2563 2562 2563 2562
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม
ตดัค่าเส่ือมราคาทั้งจ  านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้าน 141,028,851      142,194,899      133,541,311      142,194,899      

โอนเคร่ืองถ่ายเอกสารส าหรับให้เช่าไปเป็นสินคา้คงเหลือดว้ย
มูลค่าสุทธิทางบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,195,641          2,708,917          2,195,641          2,708,917          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งรับรู้เป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2563 มีดงัน้ี 

บาท

เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองสแกนเอกสาร

อาคาร ส าหรับใหเ้ช่า ส าหรับใหบ้ริการ ยานพาหนะ รวม

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 45,739,296        57,282,912          1,819,522          13,813,333        118,655,063      

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชี (45,739,296)      -                       -                    -                    (45,739,296)       

เพ่ิมข้ึน -                    -                       3,264,800          7,190,000          10,454,800        
หัก ค่าตดัจ าหน่าย -                    (9,998,516)           (418,451)           (2,486,911)        (12,903,878)       

หัก รับโอนกรรมสิทธ์ิจากการใชสิ้ทธิซ้ือ/

   จ่ายช าระค่างวดครบ -                    (23,554,567)         -                    (520,020)           (24,074,587)       

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -                    23,729,829          4,665,871          17,996,402        46,392,102        

งบการเงินรวม
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บาท

เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองสแกนเอกสาร

อาคาร ส าหรับใหเ้ช่า ส าหรับใหบ้ริการ ยานพาหนะ รวม

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 45,739,296        57,282,912           1,819,522          9,077,133          113,918,863      

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชี (45,739,296)      -                       -                    -                    (45,739,296)       

เพ่ิมข้ึน -                    -                       3,264,800          4,240,000          7,504,800          
หัก ค่าตดัจ าหน่าย -                    (9,998,516)           (418,451)           (1,677,187)        (12,094,154)       

หัก รับโอนกรรมสิทธ์ิจากการใชสิ้ทธิซ้ือ/

   จ่ายช าระค่างวดครบ -                    (23,554,567)         -                    -                    (23,554,567)       

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -                    23,729,829           4,665,871          11,639,946        40,035,646        

งบการเงินเฉพาะกิจาร

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้ืมตำม
สัญญำ (ดูหมำยเหตุ 20 และ 22) ซ่ึงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ติดภำระหลกัประกนัแสดงมูลค่ำสุทธิทำงบญัชีสรุปได้
ดงัน้ี 

บาท

2563 2562
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 28,585,098                 28,615,798                 

อาคาร 24,627,003                 73,383,905                 
รวม 53,212,101                 101,999,703               

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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18. สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีดงัน้ี 
บาท

หมายเหตุ ท่ีดิน อาคาร ยานพาหนะ รวม

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -     -     -     -     

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 467,606 2,382,113 7,656,001 10,505,720 

โอนเขา้จากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 17 -     45,739,296 -     45,739,296 

โอนเขา้จากค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 4, 16 -     6,834,360 -     6,834,360 

เพ่ิมข้ึน -     -     1,000,147 1,000,147 

เปล่ียนแปลงสญัญาเช่า -     146,367 -     146,367 
หัก ค่าตดัจ าหน่าย (200,403) (2,936,003) (3,565,884) (6,702,290)
หัก ผลต่างจากการลดค่าเช่า -     (242,250) -     (242,250)
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 267,203 51,923,883 5,090,264 57,281,350 

งบการเงินรวม

 
 

บาท

หมายเหตุ ท่ีดิน อาคาร ยานพาหนะ รวม

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -     -     -     -     

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 467,606 1,943,315 6,513,476 8,924,397 

โอนเขา้จากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 17 -     45,739,296 -     45,739,296 

โอนเขา้จากค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 4, 16 -     6,834,360 -     6,834,360 

เพ่ิมข้ึน -     -     1,000,147 1,000,147 

เปล่ียนแปลงสญัญาเช่า -     307,765 -     307,765 
หัก ค่าตดัจ าหน่าย (200,403) (2,783,197) (3,311,990) (6,295,590)
หัก ผลต่างจากการลดค่าเช่า -     (242,250) -     (242,250)
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 267,203 51,799,289 4,201,633 56,268,125 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ภำระหลักประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทท ำสัญญำมอบสิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำร เพื่อใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจำก
สถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 20) 



 
 

 76 

ปี 2563 กลุ่มบริษทัเช่ำท่ีดิน อำคำร และยำนพำหนะ และจ่ำยค่ำเช่ำคงท่ี โดยเง่ือนไขกำรจ่ำยช ำระเป็นเง่ือนไขปกติ
ทัว่ไป 

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

การจ่ายช าระคงท่ี 30,799,832 29,323,680 

 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562 2563 2562

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 38,807,650 48,331,522 33,929,904 45,698,787 

หัก ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (1,986,127) (2,674,688) (1,579,184) (2,448,126)

สุทธิ 36,821,523 45,656,834 32,350,720 43,250,661 

หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (21,910,408) (22,812,381) (20,593,167) (22,106,192)

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำระยะยำว 14,911,115 22,844,453 11,757,553 21,144,469 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กลุ่มบริษทัท ำสัญญำเช่ำเพื่อเช่ำท่ีดิน อำคำร และยำนพำหนะเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำน 
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รำยกำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 45,656,834                43,250,661                

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 10,773,484                9,180,308                  

ท าสญัญาเช่า 9,056,798                  7,113,481                  

เปล่ียนแปลงสญัญาเช่า 144,454                     307,765                     

ดอกเบ้ียตดัจ าหน่าย 2,238,282                  2,070,682                  

จ่ายช าระหน้ี (30,799,832) (29,323,680)

ผลต่างจากการลดค่าเช่า (248,497) (248,497)

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 36,821,523                32,350,720                

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำแสดงตำมระยะเวลำครบก ำหนดกำรจ่ำยช ำระหน้ี มีดงัน้ี 

บาท

ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย
ปี มูลค่าปัจจุบนั รอตดับญัชี ` ค่าเช่าขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนั รอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า

สัญญาเช่า
1 11,786,145 789,806 12,575,951 8,189,670 722,784 8,912,454 

2 - 5 11,635,735 653,539 12,289,274 12,095,240 693,393 12,788,633 
รวม 23,421,880 1,443,345 24,865,225 20,284,910 1,416,177 21,701,087 

สัญญาขายและเช่ากลับคืน
1 10,124,263 416,063 10,540,326 14,622,711 926,864 15,549,575 

2 - 5 3,275,380 126,719 3,402,099 10,749,213 331,647 11,080,860 
รวม 13,399,643 542,782 13,942,425 25,371,924 1,258,511 26,630,435 

รวม
1 21,910,408 1,205,869 23,116,277 22,812,381 1,649,648 24,462,029 

2 - 5 14,911,115 780,258 15,691,373 22,844,453 1,025,040 23,869,493 
รวม 36,821,523 1,986,127 38,807,650 45,656,834 2,674,688 48,331,522 

งบการเงินรวม
2563 2562
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บาท

ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย
ปี มูลค่าปัจจุบนั รอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนั รอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า

สัญญาเช่า
1 10,468,904 638,523 11,107,427 7,483,481 647,303 8,130,784 

2 - 5 8,482,172 397,880 8,880,052 10,395,256 542,312 10,937,568 
รวม 18,951,076 1,036,403 19,987,479 17,878,737 1,189,615 19,068,352 

สัญญาขายและเช่ากลับคืน
1 10,124,263 416,063 10,540,326 14,622,711 926,864 15,549,575 

2 - 5 3,275,381 126,718 3,402,099 10,749,213 331,647 11,080,860 
รวม 13,399,644 542,781 13,942,425 25,371,924 1,258,511 26,630,435 

รวม
1 20,593,167 1,054,586 21,647,753 22,106,192 1,574,167 23,680,359 

2 - 5 11,757,553 524,598 12,282,151 21,144,469 873,959 22,018,428 
รวม 32,350,720 1,579,184 33,929,904 43,250,661 2,448,126 45,698,787 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2562

 

บริษทัท ำสัญญำเช่ำเพื่อซ้ือเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เคร่ืองสแกนเอกสำร ยำนพำหนะ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ล้านบาท

2563 2562 2563 2562
ค่างวดเดือนละ 2.22                 2.97                 2.10                 2.90                 
หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

แสดงภายใตห้น้ีสินหมนุเวียน 21.91               22.81               20.59               22.11               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

บาท

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

จ านวนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง -                                  1,238,400                 

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 714,430                          548,167                    

ดอกเบ้ียจ่ายส าหรับหน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,238,282                       2,070,682                 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 679,765 679,765 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำตอ้งจ่ำยในอนำคตภำยใตส้ัญญำเช่ำระยะสั้น ส ำหรับสินทรัพย์
อำ้งอิงมูลค่ำต ่ำ และสัญญำบริกำรบอกเลิกไม่ไดน้อกเหนือจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ดงัน้ี 

บาท

ก าหนดจ่ายช าระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายใน 1 ปี 205,526 205,526 

 

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
บาท

โปรแกรม ค่าพฒันา โปรแกรม ค่าพฒันา
คอมพิวแตอร์ ระบบงาน รวม คอมพิวแตอร์ ระบบงาน รวม

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 14,631,063        1,435,750          16,066,813        13,819,365        1,435,750          15,255,115        
ซ้ือ/โอนเขา้ 2,903,642          -                     2,903,642          2,903,642          -                     2,903,642          
จ าหน่าย/โอนออก -                     -                     -                     -                     -                     -                     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 17,534,705        1,435,750          18,970,455        16,723,007        1,435,750          18,158,757        
ซ้ือ/โอนเขา้ 256,400             -                     256,400             256,400             -                     256,400             
จ าหน่าย/โอนออก (1,612,473)         -                     1,612,473-          (1,612,473)         -                     1,612,473-          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 16,178,632        1,435,750          17,614,382        15,366,934        1,435,750          16,802,684        

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 6,960,143          -                     6,960,143          6,503,998          -                     6,503,998          
ค่าตดัจ าหน่าย 1,523,235          72,055               1,595,290          1,397,429          72,055               1,469,484          
จ าหน่าย/โอนออก -                     -                     -                     -                     -                     -                     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 8,483,378          72,055               8,555,433          7,901,427          72,055               7,973,482          
ค่าตดัจ าหน่าย 1,677,119          154,082             1,831,201          1,642,612          154,082             1,796,694          
จ าหน่าย/โอนออก (1,612,473)         -                     1,612,473-          (1,612,473)         -                     1,612,473-          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 8,548,024          226,137             8,774,161          7,931,566          226,137             8,157,703          
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 6,415,633          1,363,695          7,779,328          6,185,886          1,363,695          7,549,581          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 5,476,781          1,209,613          6,686,394          5,281,541          1,209,613          6,491,154          

ภายใตส้ญัญาเช่า
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,635,694          -                     2,635,694          2,635,694          -                     2,635,694          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,153,827          -                     2,153,827          2,153,827          -                     2,153,827          

รวม
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 9,051,327          1,363,695          10,415,022        8,821,580          1,363,695          10,185,275        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 7,630,608          1,209,613          8,840,221          7,435,368          1,209,613          8,644,981          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รำยกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
มีดงัน้ี 

บาท

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,635,694                       
หัก ค่าตดัจ าหน่าย (481,867)                        

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,153,827                       

 

20. เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562  ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562 2563 2562
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 39,257,614           7,504,855             33,847,616           -                        
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 86,202,542           36,900,000           -                        -                        
ทรัสตรี์ซีท 32,365,614           29,804,371           27,057,949           12,244,447           
เงินกูย้มืระยะสั้น 100,116,339         85,013,769           100,116,339         85,013,769           
รวม 257,942,109         159,222,995         161,021,904         97,258,216           

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินแสดงตำมประเภทสกุลเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562 2563 2562

บาท 256,494,448 148,388,078 159,574,243 93,805,814 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1,447,661 9,316,440 1,447,661 1,933,924 

ยโูร 1,518,477 -     1,518,478 
รวม 257,942,109 159,222,995 161,021,904 97,258,216 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน  มีรำยละเอียดดงัน้ี 

ร้อยละ ล้านบาท
อา้งอิง

ประเภทสินเช่ือ อตัราดอกเบ้ีย 2563 2562 2563 2562
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 71.00            71.00            60.00            60.00            
สินเช่ือเพ่ือน าเขา้/ตัว๋สญัญาใชเ้งิน/ MLR 290.00          272.00          416.66          281.83          
หนงัสือค ้าประกนั
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 33.34            33.34            4.00              4.00              

บริษทัยอ่ยบริษทั

หลักประกัน 

1. บริษทัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหนำ้ (ดูหมำยเหตุ 5 และ17) 

2. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหนำ้ (ดูหมำยเหตุ 5) 

3. ผูถื้อหุ้นบริษทั และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภำย
หนำ้ (ดูหมำยเหตุ 5) 

4. บริษทัท ำสัญญำมอบสิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำร (ดูหมำยเหตุ 16, 18) 

5. บริษทัยอ่ยจ ำน ำเงินฝำกธนำคำร  (ดูหมำยเหตุ 13) 

6. ผูถื้อหุน้จ ำน ำเงินฝำกธนำคำร  (ดูหมำยเหตุ 5) 

7. บริษทัค ้ำประกนัวงเงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยบำงส่วน (ดูหมำยเหตุ 5) 

8. บริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นบริษทั  กรรมกำรบริษทั กรรมกำรบริษทัย่อย และกรรมกำรบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัร่วมค ้ำประกนั (ดูหมำยเหตุ 5) 

9. บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดยอ่ย (บสย.) ค ้ำประกนัวงเงินบำงส่วน 

10. บริษทัยอ่ยโอนสิทธิกำรรับเงินค่ำงำนตำมสัญญำบำงโครงกำร (ดูหมำยเหตุ 8) 
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21. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562 2563 2562

เจา้หน้ีการคา้ 75,858,309 121,896,163 33,161,469 106,864,170 

เจา้หน้ีอ่ืน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  15,808,451 11,591,582 11,566,017 7,664,125 

รวม 91,666,760 133,487,745 44,727,485 114,528,295 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนแสดงตำมประเภทสกุลเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562 2563 2562

บาท 85,284,098 129,850,837 43,691,426 110,891,387 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 6,382,662 3,636,908 1,036,059 3,636,908 
รวม 91,666,760 133,487,745 44,727,485 114,528,295 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

22. เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 

เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน -     5,480,000 
หัก หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -     (5,480,000)
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -     -     

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินมีรำยละเอียดแยกตำมมูลหน้ีดงัน้ี 

ล้านบาท ร้อยละ

ระยะเวลา อา้งอิง

สถาบนัการเงิน 2563 2562 2563 2562 จ่ายช าระหน้ี อตัราดอกเบ้ีย
ธนาคารพาณิชย์ -        50          -        5.48       60 งวด MLR เงินตน้เดือนละ 840,000 บาท

พร้อมดอกเบ้ียรายเดือน

วงเงิน มูลหน้ี

การจ่ายช าระหน้ี

 
กำรเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562
ยอดยกมา 5,480,000 26,310,802 
เพ่ิมข้ึน -     -     
ลดลง (5,480,000) (20,830,802)
ยอดคงเหลือ -     5,480,000 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

หลักประกัน 

1) บริษทัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และหรือท่ีจะมีขึ้นในภำยหนำ้ (ดูหมำยเหตุ 17) 

2) บริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ของบริษทั  กรรมกำรบริษทั และกรรมกำรบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัร่วมค ้ำ 

  ประกนั (ดูหมำยเหตุ 5) 

3) บริษทัโอนสิทธิเรียกร้องท่ีมีต่อลูกคำ้บำงรำยตำมสัญญำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (ดูหมำยเหตุ 8) 
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23. ประมำณกำรหนีสิ้น 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของประมำณกำรหน้ีสิน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

การรับประกนั คดีความ การรับประกนั
ผลงาน ฟ้องร้อง รวม ผลงาน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 2,334,568               234,051                  2,568,619               79,800                              
เพ่ิมข้ึน 1,202,927               804                         1,203,731               -                                    
รายจ่ายเกิดข้ึนจริง (152,016)                (234,855)                (386,871)                -                                    
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (749,722)                -                         (749,722)                (3,200)                               
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,635,757               -                         2,635,757               76,600                              
เพ่ิมข้ึน 1,841,112               -                         1,841,112               727,936                            
รายจ่ายเกิดข้ึนจริง (140,464)                -                         (140,464)                -                                    
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (321,704)                -                         (321,704)                (76,600)                             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 4,014,701               -                         4,014,701               727,936                            

งบการเงินรวม

 
ประมำณกำรรับประกันผลงำน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับกำรรับประกันผลงำนตำมสัญญำโครงกำรและคุณภำพสินคำ้ ก ำหนด
ระยะเวลำ 1 - 2 ปี  เพื่อซ่อมแซมหรือเปล่ียนแทนตำมเง่ือนไขกำรรับประกัน บริษัทประมำณกำรจำกข้อมูล
ประสบกำรณ์กำรซ่อมแซมในอดีตจนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

24. ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำน 

ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562 2563 2562
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั 4,084,497        3,279,761        3,198,263        2,625,850        
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 4,084,497        3,279,761        3,198,263        2,625,850        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562 2563 2562
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

มูลค่าปัจจุบนัประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,279,761      2,291,541      2,625,850      1,901,825      

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :

    ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 669,759         540,342         474,144         396,873         

    ตน้ทุนดอกเบ้ีย 134,977         104,504         98,269           80,359           

    ตน้ทุนบริการในอดีต -                343,374         -                246,793         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 4,084,497      3,279,761      3,198,263      2,625,850      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กลุ่มบริษทัก ำหนดโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นไปตำมกำรจ่ำยเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนซ่ึงให้สิทธิแก่
พนกังำนท่ีเกษียณอำยุและท ำงำนครบระยะเวลำท่ีก ำหนด เช่น 10 ปีขึ้นไป ไดรั้บเงินชดเชยไม่น้อยกว่ำอตัรำเงินเดือน
เดือนสุดทำ้ย 300 วนั หรือ 10 เดือน 

เม่ือวันท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุ ้มครองแรงงำนฉบับแก้ไขเพิ่มเติมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมน้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้งส ำหรับลูกจำ้ง
ซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ใหมี้สิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนัสุดทำ้ย  

กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนเป็นผลให้บริษทัมี
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนเพิ่มขึ้น  

กลุ่มบริษทับนัทึกรับรู้ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวในตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในก ำไรหรือ
ขำดทุนปี 2562 

ขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 (แสดงดว้ย
ค่ำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั) มีดงัน้ี  
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ร้อยละ

2563 2562 2563 2562
 
อตัราคิดลด 3.53 3.53 3.53 3.53
อตัราการข้ึนเงินเดือน 5.00 5.00 5.00 5.00
อตัราการลาออก 11-58 11-58 17-58 17-58
เกษียณอายุ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี

อตัรามรณะ 105 ของตาราง
มรณะปี 2560

105 ของตาราง
มรณะปี 2560

105 ของตาราง
มรณะปี 2560

105 ของตาราง
มรณะปี 2560

อตัราการทุพพลภาพ รวมไวใ้นอตัรา
มรณะ

รวมไวใ้นอตัรา
มรณะ

รวมไวใ้นอตัรา
มรณะ

รวมไวใ้นอตัรา
มรณะ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
อตัรำคิดลดเป็นอตัรำผลตอบแทนในทอ้งตลำดของพนัธบตัรรัฐบำลส ำหรับเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำน 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนขึ้นอยูก่บันโยบำยของฝ่ำยบริหำร 
อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำนขึ้นอยูก่บัระยะเวลำกำรท ำงำนของพนกังำน 
อตัรำมรณะอำ้งอิงตำมตำรำงมรณะไทย 2560 ประเภทสำมญั (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017) 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

บาท

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (138,003) 149,000 (112,864) 122,050 

อตัราการข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 155,964 (145,945) 127,190 (118,796)

อตัราการลาออก (เปล่ียนแปลงร้อยละ 5) (158,470) 171,575 (128,851) 139,846 

งบการเงินรวม

2563 2562
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บาท

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (81,475) 87,497 (67,636) 72,612 

อตัราการข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 93,101 (87,667) 76,809 (72,307)

อตัราการลาออก (เปล่ียนแปลงร้อยละ 5) (95,298) 102,839 (78,152) 84,387 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

 

กลุ่มบริษทัแสดงค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562 2563 2562

ตน้ทนุขายและบริการ 312,231 419,154 312,231 419,153 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 22,129 25,439 22,129 25,439 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 335,399 439,123 139,784 199,074 

ตน้ทนุทางการเงิน 134,977 104,504 98,269 80,359 

รวม 804,736 988,220 572,413 724,025 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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25. ทุนเรือนหุ้น 

รำยกำรเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

มูลค่าหุน้

ท่ีตราไว้ จ  านวนหุน้ จ านวนเงิน จ านวนหุน้ จ านวนเงิน
ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0.50 400,000,000 200,000,000 400,000,000 200,000,000 

เพ่ิมทนุ 0.50 120,000,000 60,000,000 -     -     

ลดทนุ 0.50 (80,000,000) (40,000,000) -     -     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 0.50 440,000,000 220,000,000 400,000,000 200,000,000 

ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว

หุน้สามญั

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0.50 320,000,000 160,000,000 320,000,000 160,000,000 

เพ่ิมทนุ 0.50 40,000,000 20,000,000 -     -     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 0.50 360,000,000 180,000,000 320,000,000 160,000,000 

2563 2562

 

ผูถื้อหุ้นสำมญัได้รับสิทธิรับเงินปันผลจำกกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลและสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงหุ้นต่อหน่ึง
เสียงส ำหรับกำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 24 กนัยำยน 2563 มีมติอนุมติัให้ 

25.1 ลดทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 200 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวนเงิน 160 ลำ้นบำท โดยลดหุ้นสำมญัท่ียงัไม่ได้
เรียกช ำระค่ำหุน้ จ ำนวน 80 ลำ้นหุน้ มูลค่ำตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท จ ำนวนเงิน 40 ลำ้นบำท  

บริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนกำรลดทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 25 กนัยำยน 2563 

25.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 160 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวนเงิน 220 ลำ้นบำท โดยออกหุ้นสำมญั จ ำนวน 
120 ลำ้นหุน้ มูลค่ำตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

บริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนกำรเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 28 กนัยำยน 2563 
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25.3 จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุน จ ำนวน 40 ลำ้นหุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท จ ำนวนเงิน 20 ลำ้นบำท ให้แก่ผูถื้อ
หุน้เดิมตำมสัดส่วน 

 บริษทัรับช ำระเงินเพิ่มทุน และด ำเนินกำรจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

25.4 จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุน จ ำนวน 80 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เพื่อเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป
คร้ังแรก (IPO) ดงัต่อไปน้ี 

25.4.1 จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้กบัผูมี้อุปกำรคุณ พนักงำนบริษทั กรรมกำรและผูบ้ริหำร ไม่เกินร้อยละ 
25 ของหุน้ท่ีเสนอขำยต่อประชำชนคร้ังแรก แบ่งเป็น 

• จดัสรรให้กบัผูมี้อุปกำรคุณของบริษทัสัดส่วนร้อยละ 15 ของหุ้นท่ีเสนอขำยต่อประชำชนคร้ัง
แรก 

• จดัสรรให้กบัพนักงำนของบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงมิใช่กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูถื้อหุ้นรำย
ใหญ่ของบริษทัสัดส่วนร้อยละ 5 ของหุน้ท่ีเสนอขำยต่อประชำชนคร้ังแรก 

• จัดสรรให้กับกรรมกำรและผู ้บริหำรของบริษัทสัดส่วนร้อยละ  5 ของหุ้นท่ีเสนอขำยต่อ
ประชำชนคร้ังแรก 

25.4.2 จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือ เพื่อเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป 

25.5 อนุมติัน ำหุน้สำมญัเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 

25.6 มอบหมำยบุคคลลงลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลเสนอขำยหลกัทรัพยแ์ละร่ำงหนงัสือช้ี
ชวนของบริษทั 

25.7 แต่งตั้งบริษทัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั 

25.8 แต่งตั้งผูมี้อ ำนำจรำยงำนสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 
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26. เงินปันผล 

บาท

วนัท่ี วนัท่ีจ่าย เงินปันผล เงินปันผล

เงินปันผล อนุมติัโดย อนุมติั เงินปันผล ต่อหุน้ จ่าย
บริษทั

ปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 15 พฤษภาคม 2563 12 มิถุนายน 2563 0.125 40,000,000 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 16 กนัยายน 2563 23 กนัยายน 2563 0.07 22,400,000 

รวม 62,400,000 

บริษทัย่อย

ปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  15 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562 38.50 7,700,000 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 27 สิงหาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 45 9,000,000 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 24 ธนัวาคม 2562 23 มกราคม 2563 45 9,000,000 
รวม 25,700,000 

ปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 23  มีนาคม 2563 30 เมษายน 2563 60 12,000,000 
 

27. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนส ำรอง (“ส ำรอง
ตำมกฎหมำย”) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองมี
จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ำรองจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

28. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนกังำนของกลุ่มบริษทับนพื้นฐำนควำมสมคัรใจของพนกังำนในกำร
เป็นสมำชิกของกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญัติกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงำนจ่ำยเงิน
สะสมในอตัรำร้อยละ 2 ถึงอตัรำร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ำยสมทบในอตัรำร้อยละ 3 ถึงอตัรำร้อย
ละ 10 ของเงินเดือนของพนักงำนทุกเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำม
ขอ้ก ำหนดของกระทรวงกำรคลงัและจดักำรกองทุนโดยผูจ้ดักำรกองทุนท่ีไดรั้บอนุญำต ปัจจุบนั กองทุนส ำรองเล้ียง
ชีพบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม บวัหลวง จ ำกดั  และจ่ำยให้พนักงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุน
ของบริษทั ในปี 2563 บริษทัจ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุน จ ำนวนเงิน 1.85 ลำ้นบำท (ปี 2562: 3.40 ลำ้นบำท) 
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29. ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 

บาท

2563 2562 2563 2562

เงินเดือนและค่าแรง 145,804,810        135,203,203        123,411,345        114,205,662        
โครงการผลประโยชน์ก าหนดไว้ 669,759               883,716               474,144               643,666               
โครงการสมทบเงินก าหนดไว้ 1,848,641            3,401,585            1,533,023            2,921,482            
อ่ืนๆ 9,570,441            10,262,187          8,662,658            9,534,970            
รวม 157,893,651        149,750,691        134,081,170        127,305,780        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

30. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

2563 2562 2563 2562
การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือและงานระหวา่งท า 62,944,382       (68,848,485)      75,622,402       (69,625,762)      
ซ้ือสินคา้/ รับโอนเคร่ืองถ่ายเอกสารให้เช่า 301,360,918     282,181,432     154,937,090     234,966,392     
ค่าจา้งผูรั้บเหมา 178,246,816     220,865,728     81,725,877       65,938,888       
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและหน้ีสูญและ

หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (961,496)           2,489,794         (961,496)           2,489,794         
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 5,777,656         8,410,198         5,196,019         8,071,495         
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 157,893,651     149,750,691     134,081,170     127,305,780     
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 56,693,486       51,564,298       54,829,308       50,444,775       
ค่าเช่าและบริการ 5,033,184         10,102,319       4,406,241         9,276,067         
ค่าเดินทาง 7,960,047         8,003,552         5,971,068         5,946,434         
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง 1,554,003         1,407,306         1,554,003         1,407,306         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 1,058,445         1,176,060         1,058,445         1,176,060         

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 



 
 

 92 

31. ภำษีเงินได้ 

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ค ำนวณขึ้นในอตัรำท่ีก ำหนด
โดยกรมสรรพำกรจำกก ำไรทำงบญัชีหลงัปรับปรุงเง่ือนไขบำงประกำรตำมท่ีระบุในประมวลรัษฎำกร กลุ่มบริษทั
บนัทึกภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นค่ำใช้จ่ำยทั้งจ ำนวนในแต่ละปีบญัชีและบนัทึกภำระส่วนท่ีคำ้งจ่ำยเป็นหน้ีสินในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

บาท

2563 2562 2563 2562
ภาษเีงนิได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน
ส าหรับปีปัจจุบนั (26,651,603) (13,355,683) (14,743,525) (3,103,050)

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (660,368) 334,856 (755,502) 281,282 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (27,311,971) (13,020,827) (15,499,027) (2,821,768)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กำรกระทบยอดเพื่อหำอตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 

ร้อยละ ร้อยละ
อตัราภาษี บาท อตัราภาษี บาท

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 141,515,905 69,294,118 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (28,303,181) 20 (13,858,824)
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี (2,189,549) (2,140,424)
รายไดไ้ม่ตอ้งเสียภาษีเงินได้ 2,515,623 5,578,086 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 3,737,768 2,205,428 
ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัท างบการเงินรวม (2,412,264) (5,139,949)
ภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั 19 (26,651,603) 19 (13,355,683)
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (660,368) 334,856 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (27,311,971) 19 (13,020,827)

2563 2562
งบการเงินรวม
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ร้อยละ ร้อยละ
อตัราภาษี บาท อตัราภาษี บาท

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 95,100,381 44,469,008 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (19,020,076) 20 (8,893,802)
รายจ่ายท่ีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี (1,494,502) (1,768,872)
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี 2,515,623 5,354,197 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 3,255,430 2,205,427 
ภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั 16 (14,743,525) 7 (3,103,050)
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (755,502) 281,282 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (15,499,027) 6 (2,821,768)

2563 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562 2563 2562

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,081,085         4,919,343         3,246,485         4,243,112         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,499,289)       (1,749,088)       (1,274,721)       (1,567,028)       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 2,581,796         3,170,255         1,971,764         2,676,084         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหวำ่งปีมีดงัน้ี 

บาท

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ผลกระทบจำกกำร ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม   ก ำไรหรือ 31 ธนัวำคม เปล่ียนแปลง ก ำไรหรือ 31 ธนัวำคม

2562 ขำดทนุ 2562 นโยบำยบญัชี ขำดทนุ 2563
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน/ 
     หน้ีสงสยัจะสูญ 1,279,804        420,542           1,700,346 -                  (1,414,712)       285,634
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 1,508,068        (236,654)          1,271,414 -                  174                  1,271,588
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย์ 501,191           158,101           659,292 -                  124,732           784,024
ประมำณกำรหน้ีสินระยะสั้น 513,724           13,428             527,152 -                  275,788           802,940
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 56,915             (23,298)            33,617 20,727             (54,344)            -                  
ก ำไรจำกกำรขำยแลว้เช่ำกลบัรอรับรู้ 201,115           (129,545)          71,570 -                  (71,570)            -                  
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังำน 458,308           197,644           655,952 -                  160,947           816,899
ประมำณกำรตน้ทนุท ำต่อ -                  -                  -                  -                  120,000           120,000
รวม 4,519,125        400,218           4,919,343 20,727             (858,985)          4,081,085

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (102,338)          10,879             (91,459)            -                  91,459             -                  
อุปกรณ์ (192,024)          9,965               (182,059)          -                  16,004             (166,055)          
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (1,389,363)       (86,207)            (1,475,570)       51,182             91,154             (1,333,234)       
รวม (1,683,725)       (65,363)            (1,749,088)       51,182             198,617           (1,499,289)       

งบกำรเงินรวม

 

บาท

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ผลกระทบจำกกำร ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม   ก ำไรหรือ 31 ธนัวำคม เปล่ียนแปลง ก ำไรหรือ 31 ธนัวำคม

2562 ขำดทนุ 2562 นโยบำยบญัชี ขำดทนุ 2563
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผ่ือผลขำดทนุท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน/ 
     หน้ีสงสยัจะสูญ 1,279,804        420,541           1,700,345 -                  (1,414,712)       285,633
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 1,508,068        (236,654)          1,271,414 -                  174                  1,271,588
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย์ 501,191           158,101           659,292 -                  124,732           784,024
ประมำณกำรหน้ีสินระยะสั้น 15,960             (640)                 15,320 -                  130,267           145,587
ก ำไรจำกกำรขำยแลว้เช่ำกลบัรอรับรู้ 201,115           (129,544)          71,571 -                  (71,571)            -                  
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังำน 380,365           144,805           525,170 -                  114,483           639,653           
ประมำณกำรตน้ทนุท ำต่อ -                  -                  -                  -                  120,000           120,000           
รวม 3,886,503 356,609 4,243,112 -                  (996,627)          3,246,485

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (102,338)          10,879             (91,459)            -                  91,459             -                  
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (1,389,363)       (86,206)            (1,475,569)       51,182             149,666           (1,274,721)       
รวม (1,491,701)       (75,327)            (1,567,028)       51,182             241,125           (1,274,721)       

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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32. ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ค ำนวณจำกก ำไรส ำหรับปีส่วนของผูถื้อหุ้น
สำมญัของกลุ่มบริษทัและจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยระหวำ่งปีตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั แสดงกำรค ำนวณดงัน้ี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

บาท

2563 2562 2563 2562
ก าไรส าหรับปี 114,203,467    56,272,888      79,601,354      41,647,240      

หุ้นสามัญตามวธีิถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (หุ้น)

หุน้สามญั ณ วนัตน้ปี 320,000,000    320,000,000    320,000,000    320,000,000    

ผลกระทบจากการออกหุน้สามญั 10,163,934      -                  10,163,934      -                  

หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 330,163,934    320,000,000    330,163,934    320,000,000    

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.35                0.18                0.24                0.13                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

33. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษทัส ำหรับผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำร
ด ำเนินงำนเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจจดัสรรทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน โดย
พิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน 

ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน คือ คณะกรรมกำรบริษทั 

ส่วนงำนธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงำนธุรกิจ ดงัน้ี 

1) ส่วนงำนใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรดำ้นเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เคร่ืองพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลย ี
2) ส่วนงำนจ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำร 
3) ส่วนงำนรับเหมำวิศวกรรมดำ้นเทคโนโลยสี ำหรับงำนโครงกำร 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนถูกตดัออกจำกงบกำรเงินรวม 
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ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

พันบาท

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

จังหวะเวลาการรับรู้รายได้

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 126,444 104,400 76,989 40,156 -     -     203,433 144,556 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 172,469 194,800 308,100 192,802 302,289 240,864 782,858 628,466 
รวม 298,913 299,200 385,089 232,958 302,289 240,864 986,291 773,022 
ผลการด าเนินงาน
ก าไรขั้นต้น 53,795 62,667 128,138 60,739 73,803 59,471 255,736 182,877 

รายไดอ่ื้น  1,888 2,037 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (25,698) (28,767)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (78,451) (74,125)

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 153,475 82,022 

ตน้ทุนทางการเงิน (11,959) (12,728)

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 141,516 69,294 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (27,312) (13,021)
ก าไรส าหรับปี 114,204 56,273 

 ให้เช่า จ  าหน่าย และให้บริการดา้น
เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ ์และ

สินคา้เทคโนโลยี
 จ  าหน่าย และให้บริการระบบบริหาร

จดัการเอกสาร
 รับเหมาวิศวกรรมดา้นเทคโนโลยี

ส าหรับงานโครงการ รวม
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีส ำคญัตำมส่วนงำนท่ีรำยงำนของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
พันบาท

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 49,136 60,845 71,030 7,918 62,022 56,736 182,188 125,499 
มูลค่างานท าเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน -     -     113,194 -     65,946 66,519 179,140 66,519 
สินคา้คงเหลือ 30,693 28,151 85 -     12,678 78,232 43,456 106,383 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 154,023 235,542 11,756 3,263 8,658 6,455 174,437 245,260 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,292 4,119 5,353 6,066 195 230 8,840 10,415 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21,585 18,377 41,047 96,254 29,035 18,857 91,667 133,488 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 27,515 40,103 4,172 3,148 5,135 2,406 36,822 45,657 

 ให้เช่า จ  าหน่าย และให้บริการดา้น
เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ ์และ

สินคา้เทคโนโลยี
 รับเหมาวิศวกรรมดา้นเทคโนโลยี

ส าหรับงานโครงการ รวม

 จ าหน่าย และให้บริการระบบ
บริหารจดัการเอกสาร

 
 

ส่วนงำนให้เช่ำ จ ำหน่ำย และให้บริกำรดำ้นเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เคร่ืองพิมพ ์และสินคำ้เทคโนโลยี และส่วนงำนจ ำหน่ำย และให้บริกำรระบบบริหำรจดักำรเอกสำรมีกำรใชสิ้นทรัพย์
ร่วมกนั 
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ลูกค้ำรำยใหญ่ 

ราย ล้านบาท

2563 2562 2563 2562
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
ส่วนงานให้เช่า จ  าหน่ายและให้บริการดา้นเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ ์และสินคา้เทคโนโลยี 1                 -              30                  -                
ส่วนงานจ าหน่าย และให้บริการระบบบริหารจดัการเอกสาร 1                 1                 299                99                  
ส่วนงานรับเหมาวิศวกรรมดา้นเทคโนโลยสี าหรับงานโครงการ 2                 1                 220                109                

รายได้ลูกคา้รายใหญ่

ส่วนงำนภูมิศำสตร์  

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจเฉพำะในประเทศเท่ำนั้น ไม่มีรำยไดจ้ำกต่ำงประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่ำงประเทศ โดยลูกคำ้มีท่ีตั้งอยูภ่ำยในรำชอำณำจกัรไทย 
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34. รำยได้จำกสัญญำท ำกับลูกค้ำ 

กำรจ ำแนกรำยได ้

บาท

2563 2562 2563 2562
ประเภทของสินค้าหรือบริการ

รายไดจ้ากการขาย 126,996,588 109,315,507 115,465,601 108,598,867 

รายไดจ้ากใหบ้ริการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 139,518,267 173,693,330 139,802,839 173,896,909 

รายไดจ้ากใหบ้ริการติดตั้งและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ขายหนา้ร้าน 19,218,109 19,163,362 19,218,109 19,163,362 

รายไดจ้ากใหบ้ริการติดตั้งและบ ารุงรักษาอุปกรณ์อ่ืน 13,732,900 1,942,575 15,482,900 1,942,575 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริหารจดัการระบบงาน 76,436,112 35,240,738 76,436,112 35,240,738 

รายไดจ้ากโครงการระบบบริหารจดัการเอกสาร 308,099,975 192,802,227 264,916,333 144,100,355 

รายไดจ้ากรับเหมาวิศวกรรมดา้นเทคโนโลยี 302,289,020 240,864,141 -     -     

รวม 986,290,971 773,021,880 631,321,894 482,942,806 

เงินปันผลรับ -     -     11,999,880 25,699,743 

รายไดอ่ื้น 1,887,585 2,037,078 5,510,642 4,095,040 

รวม 1,887,585 2,037,078 17,510,522 29,794,783 

รวมทั้งหมด 988,178,556 775,058,958 648,832,416 512,737,589 

จงัหวะเวลาการรับรู้รายได้

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 204,162,837 145,493,366 204,794,405 169,870,015 

รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 784,015,719 629,565,592 444,038,011 342,867,574 
รวม 988,178,556 775,058,958 648,832,416 512,737,589 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

35. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 

ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

ภำระผูกพนั 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ธนำคำรออกหนังสือค ้ ำประกันในนำมบริษัทเก่ียวกับภำระผูกพนัตำม
สัญญำ ดงัน้ี 
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บาท

2563 2562 2563 2562

หนงัสือค ้าประกนัการปฏิบติังาน

ตามสญัญา 143,812,459 106,442,834 32,623,604 32,464,822 

หนงัสือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือโครงการ 19,329,992 17,424,992 19,329,992 17,424,992 

หนงัสือค ้าประกนัมูลค่างาน 21,927,168 251,351 17,061,863 251,351 

ค ้าประกนัการปฏิบติังานกิจการคา้ร่วม 40,020,000 40,020,000 -     -     
รวม 225,089,619 164,139,177 69,015,459 50,141,165 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัตำมสัญญำ มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562 2563 2562

ค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง

สกลุเงินบาท 63,725,310 162,047,240 504,250 57,695,000 

ใบส่ังซ้ือสินค้าและวสัดุ

สกลุเงินบาท 27,140,366 26,124,121 -     6,566,768 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ค) สัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้กบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศคงเหลือดงัน้ี 

ล้าน บาท
สกุลเงิน จ านวนเงิน อตัราแลกเปล่ียน ครบก าหนด

บริษทั
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.06                      30.263 - 30.290 11 ม.ค. 64 - 18 มิ.ย. 64

 
ง) เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้จ ำนวนเงิน 0.01 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 

36. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน หมำยถึง สัญญำท่ีท ำให้สินทรัพยท์ำงกำรเงินของกิจกำรหน่ึง และหน้ีสินทำงกำรเงินหรือตรำสำร
ทุนของอีกกิจกำรหน่ึงเพิ่มขึ้น 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด เงินฝำกธนำคำร เงินลงทุน ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน มูลค่ำงำนท ำเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้
และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน เงินกูย้มืจำกกิจกำรอ่ืน และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 

นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ีย และอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ และควำมเส่ียง
ดำ้นกำรให้สินเช่ือจำกกำรท่ีคู่สัญญำจะไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ กลุ่มบริษทัใชต้รำสำรอนุพนัธ์ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำ
เหมำะสมเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียงดังกล่ำว นอกจำกน้ีกลุ่มบริษัทมีนโยบำยในกำรเขำ้ท ำสัญญำกับ
คู่สัญญำท่ีมีฐำนะกำรเงินมัน่คง ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกกำรท่ี
คู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบติัตำมภำระผกูพนัท่ีระบุในสัญญำเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

นโยบำยกำรบญัชีส ำหรับตรำสำรอนุพนัธ์เปิดเผยไวแ้ลว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 3  

ก) ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย  

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย คือ ควำมเส่ียงเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียในอนำคต ซ่ึงอำจจะส่งผล
กระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม เงิน
เบิกเกินบญัชีธนำคำร และ เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มี
อตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด หรืออตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในปัจจุบนั กลุ่ม
บริษทัจึงมิไดใ้ชต้รำสำรอนุพนัธ์เพื่อบริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 

บาท

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย

ผนัแปร คงท่ี ผนัแปร คงท่ี

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินฝากธนาคาร 10,203,283     -                  6,750,445       -                  

เงินลงทนุชัว่คราว 2,714,145       -                  -                  -                  

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  -                  10,193,288     

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม

    ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (257,942,109)  -                  (161,021,904)  -                  

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                  (36,821,523)    -                  (32,350,720)    

สุทธิ (245,024,681)  (36,821,523)    (154,271,459)  (22,157,432)    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บาท

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย

ผนัแปร คงท่ี ผนัแปร คงท่ี

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินฝากธนาคาร 23,843,096     -                  20,700,955     -                  

เงินลงทนุชัว่คราว 152,708          -                  -                  -                  

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า -                  407,934          -                  407,934          

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม

    ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (159,222,995)  -                  (97,258,216)    -                  

เงินกูย้ืมระยะยาว (5,480,000)      -                  (5,480,000)      -                  

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                  (45,656,834)    -                  (43,250,661)    

สุทธิ (140,707,191)  (45,248,900)    (82,037,261)    (42,842,727)    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ข) ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ  

ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ คือ ควำมเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัจะได้รับควำมเสียหำยทำงกำรเงินอนัสืบเน่ืองมำจำก
คู่สัญญำของกลุ่มบริษทัจะไม่สำมำรถปฏิบติัตำมภำระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืม อยำ่งไรก็ตำม กลุ่ม
บริษัทมีกำรควบคุมควำมเส่ียงโดยกำรพิจำรณำก ำหนดวงเงินสินเช่ือให้กับลูกคำ้หรือคู่สัญญำแต่ละรำยอย่ำง
เหมำะสม และทบทวนฐำนะทำงกำรเงินของลูกค้ำหรือคู่สัญญำอย่ำงสม ่ำเสมอ กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะได้รับ
ผลกระทบจำกควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือไม่มำกนกั 

กลุ่มบริษทัก ำหนดนโยบำยกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของลูกหน้ีกำรคำ้โดยใชโ้มเดลผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะ
เกิดขึ้น ซ่ึงกลุ่มบริษทัจดัท ำและทบทวนโมเดลผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นแลว้อย่ำงเหมำะสม ฝ่ำย
บริหำรควำมเส่ียงจะสอบทำนตวัเลขและขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณอยำ่งสม ่ำเสมอ 

ค) ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 

ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง คือ ควำมเส่ียงกลุ่มบริษทัอำจไดรั้บควำมเสียหำยอนัสืบเน่ืองมำจำกกลุ่มบริษทัย่อยไม่
สำมำรถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดและหรือไม่สำมำรถจดัหำเงินทุนเพียงพอตำมควำมตอ้งกำรและทนัต่อเวลำ
กลุ่มบริษทัจะตอ้งน ำไปช ำระภำระผกูพนัเม่ือครบก ำหนด 
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ระยะเวลำวนัครบก ำหนดของเคร่ืองมือทำงกำรเงินนับจำกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2563 และ 2562 มีดงัน้ี  

บาท

มูลค่าตาม

บญัชี เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินฝากธนาคาร 10,203,283 10,203,283 -     -     -     -     10,203,283 

เงินลงทุนชัว่คราว 2,714,145 -     2,714,145 -     -     -     2,714,145 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 182,188,420 -     182,188,420 -     -     -     182,188,420 

มูลค่างานท าเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน 179,139,544 -     179,139,544 -     -     -     179,139,544 

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 257,942,109 -     257,942,109 -     -     -     257,942,109 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 91,666,760 -     91,666,760 -     -     -     91,666,760 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 36,821,523 -     21,910,408 14,911,115 -     -     36,821,523 

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

 

บาท

อตัรา

ดอกเบ้ีย เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินฝากธนาคาร -     23,843,096 -     -     -     -     23,843,096 

เงินลงทุนชัว่คราว 1.25% -     152,708 -     -     -     152,708 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -     -     125,499,522 -     -     -     125,499,522 

มูลค่างานท าเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน -     -     66,519,203 -     -     -     66,519,203 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 0.50% - 1.28% -     407,934 -     -     -     407,934 

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.25% - 7.13% -     159,222,995 -     -     -     159,222,995 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -     -     133,487,745 -     -     -     133,487,745 

เงินกูย้มืระยะยาว 4.65% - 5.15% -     5,480,000 -     -     -     5,480,000 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 0.00% - 6.11% -     22,812,381 22,844,453 -     -     45,656,834 

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562
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บาท

มูลค่าตาม

บญัชี เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินฝากธนาคาร 6,750,445 6,750,445 -     -     -     -     6,750,445 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 140,394,496 -     140,394,496 -     -     -     140,394,496 

มูลค่างานท าเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน 37,456,912 -     37,456,912 -     -     -     37,456,912 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,193,288 -     10,193,288 -     -     -     10,193,288 

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 161,021,904 -     161,021,904 -     -     -     161,021,904 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 44,727,485 -     44,727,485 -     -     -     44,727,485 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 32,350,720 -     20,593,167 11,757,553 -     -     32,350,720 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

 

บาท

อตัรา

ดอกเบ้ีย เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินฝากธนาคาร -     20,700,955 -               -              -              -              20,700,955 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -     -     78,065,520 -     -     -     78,065,520 

มูลค่างานท าเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน -     -     28,210,238 -     -     -     28,210,238 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 0.50% - 1.28% -     407,934 -     -     -     407,934 

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.25% - 6.88% -     97,258,216 -     -     -     97,258,216 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -     -     114,528,295 -     -     -     114,528,295 

เงินกูย้มืระยะยาว 4.65% - 5.15% -     5,480,000 -     -     -     5,480,000 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 0.00% - 6.11% -     22,106,192 21,144,469 -     -     43,250,661 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

 

ง) ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน คือ ควำมเส่ียงท่ีมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจำกกำร
เปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
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จ) มูลค่ำยติุธรรม 

มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม ดังนั้น มูลค่ำยุติธรรม
ประมำณขึ้นซ่ึงเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินจึงไม่จ ำเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงจ ำนวนเงินซ่ึงเกิดขึ้นจริงในตลำด
แลกเปล่ียนในปัจจุบนั กำรใชข้อ้สมมติฐำนทำงกำรตลำดและ/หรือวิธีกำรประมำณแตกต่ำงกนัอำจมีผลกระทบท่ี
มีสำระส ำคญัต่อมูลค่ำยติุธรรมประมำณขึ้น  

กำรแสดงขอ้มูลมูลค่ำยุติธรรมไม่รวมมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินวดัมูลค่ำ
ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหำกมูลค่ำตำมบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรมอยำ่งสมเหตุสมผล 

37. คดีควำมฟ้องร้อง 

เมื่อวนัที่ 5 พฤษภำคม 2560 บริษทัถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยฐำนผิดสัญญำเช่ำซ้ือเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ทุนทรัพย ์
จ ำนวนเงิน 0.43 ลำ้นบำท และบริษทัฟ้องแยง้โจทก์ยงัครอบครองและใชป้ระโยชน์เคร่ืองถ่ำยเอกสำรท ำให้มีภำระ
หน้ีคงคำ้งตำมสัญญำเช่ำซ้ือ และค่ำบริกำรต่อบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 20 ธันวำคม 2560 ศำลชั้นตน้พิพำกษำยกฟ้องโจทก์และยกฟ้องแยง้  

เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2561 บริษทัอุทธรณ์ค ำพิพำกษำศำลชั้นตน้ 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2561 ศำลอุทธรณ์พิพำกษำแกเ้ป็นให้โจทก์จ่ำยช ำระหน้ี จ ำนวนเงิน 0.38 ลำ้นบำท พร้อม
ทั้งดอกเบ้ียนบัแต่วนัฟ้องแยง้ และส่งมอบเคร่ืองถ่ำยเอกสำรตำมสัญญำเช่ำซ้ือคืนแก่บริษทั  

เม่ือวนัท่ี 10 เมษำยน 2563 โจทก์ยื่นฎีกำคดัคำ้นค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ 

เม่ือวนัท่ี 22 กนัยำยน 2563 ศำลฎีกำพิพำกษำแกเ้ป็นให้ยกฟ้องแยง้ และยกค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ให้โจทก์ส่งมอบ
เคร่ืองถ่ำยเอกสำรตำมสัญญำเช่ำซ้ือคืนแก่บริษทั 

38. กำรจดัประเภทรำยกำร 

บริษทัจดัประเภทรำยกำรใหม่ในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำร
ในงบกำรเงินปีปัจจุบนัดงัน้ี 
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บาท

ก่อน จดัประเภทรายการ หลงั

งบแสดงฐานะการเงนิ

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 1,236,579  (1,236,579) -                      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 24,257,412  (127,116) 24,130,296         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,051,327 1,363,695 10,415,022         

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ตน้ทุนขายและบริการ 510,416,230  (1,100,472) 509,315,758       
รายไดอ่ื้น  3,137,550  (1,100,472) 2,037,078           

บาท

ก่อน จดัประเภทรายการ หลงั

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,190,231  (1,363,695) 9,826,536           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,821,580 1,363,695 10,185,275         

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ตน้ทุนขายและบริการ 293,374,363  (1,100,471) 292,273,892       
รายไดอ่ื้น  30,895,255  (1,100,472) 29,794,783         

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

39. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ ์2564 มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินยปัน มูลค่ำหุ้นละ 0.2222 บำท จ ำนวนเงิน 
80 ลำ้นบำท 

 



บริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

แบบประเมินความเพยีงพอของแบบประเมินความเพยีงพอของ

ระบบการควบคุมภายใน สําหรบัปี 2563

22 มกราคม 2564 



การประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน  DITTO (THAILAND) PCL.                                                                   
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สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) 

1. องคก์รแสดงถึงความยึดมั  นในคุณค่าของความซื อตรง (Integrity) และจริยธรรม 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ การดําเนินการของบริษทั ขอ้มูลอา้งอิง 

1.1   คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิที�อยูบ่นหลกัความซื�อตรง และการรักษา
จรรยาบรรณในการดาํเนินงาน ที�ครอบคลุมถึง 

1.1.1  การปฏิบตัิหนา้ที�ประจาํวนั และการตดัสินใจในเรื�องต่างๆ 
1.1.2  การปฏิบตัิต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก 

 
 

� 
� 

 บริษทัไดจ้ดัทาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ขอ้พึงปฏิบตัิทาง
ธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ�งครอบคลุมการปฏิบตัิหนา้ที�
ประจาํวนั การปฏิบตัิต่อคูค่า้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก ซึ�งได ้
รับอนุมตัิจากที�ประชุมคณะกรรมการเมื�อ วนัที� 28 ก.พ. 63 

จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
ในการดาํเนิน
ธุรกิจ 

1.2   มีขอ้กาํหนดที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฏิบตัิหนา้ที�ดว้ยความซื�อตรง และรักษา
จรรยาบรรณ ที�ครอบคลุมถึง 

1.2.1  มีขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัจริยธรรม (Code of Conduct) สาํหรับผูบ้ริหารและพนกังานที�เหมาะสม 
1.2.2  มีขอ้กาํหนดหา้มผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง 

ผลประโยชน์กบักิจการ ซึ�งรวมถึงการหา้มคอร์รัปชั�นอนัทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร 
1.2.3  มีบทลงโทษที�เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดขา้งตน้ 
1.2.4  มีการสื�อสารขอ้กาํหนดและบทลงโทษขา้งตน้ ใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบ เช่น 

รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ใหพ้นกังานลงนามรับทราบขอ้กาํหนดและบทลงโทษเป็น
ประจาํทุกปี รวมทัIงมีการเผยแพร่ Code of Conduct ใหแ้ก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดร้ับทราบ 

 
 

� 
 

� 

� 
 

� 

 บริษทัไดจ้ดัทาํจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 
(Code of Conduct) รวมถึงมีขอ้กาํหนดหา้มผูบ้ริหารและ
พนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบักิจการ โดยไดใ้หผู้บ้ริหารและพนกังาน
ลงนามรับทราบและปฏิบตัิตาม Code of Conduct แลว้ และ
ไดแ้จง้ใหพ้นกังานใหม่รับทราบในการปฐมนิเทศ รวมทัIง
เผยแพร่ Code of Conduct บน Website ของบริษทัเพื�อให้
บุคคลภายนอกไดร้ับทราบ 

จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
ในการดาํเนิน
ธุรกิจ (Code 
of Conduct) 

1.3   มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตาม Code of  Conduct  

1.3.1  การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบตัิ 
(Compliance Unit) 

1.3.2  การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 
1.3.3  การประเมินโดยผูเ้ชี�ยวชาญที�เป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

� 
 
 

 

 บริษทัไดจ้ดัใหม้ีกระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตัิตาม Code of Conduct โดยใหฝ้่ายตรวจสอบภายใน
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct และ
กาํหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังานทาํการประเมินตนเองเป็น
ประจาํทุกปีวา่ปฏิบตัิตาม Code of Conduct ครบถว้น 

การติดตาม
ประเมินผล
การปฏิบตัิตาม 
Code of 
Conduct 

 



การประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน  
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DITTO (THAILAND) PCL.

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ การดําเนินการของบริษทั ขอ้มูลอา้งอิง 

1.4   มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัความซื�อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ 

1.4.1  มีกระบวนการที�ทาํใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาที�เหมาะสม 
1.4.2  มีกระบวนการที�ทาํใหส้ามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่งเหมาะสม และภายในเวลา

อนัควร 
1.4.3  มีการแกไ้ขการกระทาํที�ขดัต่อหลกัความซื�อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม และ 

ภายในเวลาอนัควร 

 
 

� 
 
� 

 
� 

 บริษทักาํหนดใหจ้ริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็น
วนิยั ซึ�งผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนจะตอ้งทาํความเขา้ใจ
และยดึมั�นปฏิบตัิ และบริษทัไม่อนุญาตใหผู้บ้ริหารหรือ
พนกังานกระทาํการใดๆ ที�เป็นการขดัต่อจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ หากตรวจพบผูใ้ดกระทาํการฝ่าฝืน
ขอ้กาํหนดในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษทัจะ
ลงโทษผูน้ัIนฐานกระทาํผิดวนิยัของบริษทั 

การติดตาม
ประเมินผล
การปฏิบตัิตาม 
Code of 
Conduct 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทําหนา้ที กํากบัดูแล (Oversight) และพฒันาการดําเนินการดา้นการควบคุมภายใน 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ การดําเนินการของบริษทั ขอ้มูลอา้งอิง 

2.1   มีการกาํหนดบทบาทหนา้ที�ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวนสิทธิT อาํนาจเฉพาะของ
คณะกรรมการบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจน � 

 ที�ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครัI งที� 1/2559 เมื�อวนัที� 28 มี.ค. 59 
ไดม้ีมติอนุมตัิขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทั 
ซึ�งไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทัไวช้ดัเจน 

ขอบเขตอาํนาจ
หนา้ที�ของคณะ 
กรรมการบริษทั 

2.2   คณะกรรมการบริษทักาํกบัดูแลใหม้ีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจที�ชดัเจนและวดัผลได ้เพื�อเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารและพนกังาน � 

 ฝ่ายบริหารไดเ้สนองบประมาณประจาํปี 2563 ใหท้ี�ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัI งที� 4/2562 เมื�อวนัที� 15 พ.ย. 2562 
อนุมตัิ เพื�อใหม้ีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจที�ชดัเจน 

นโยบาย และ
งบประมาณ 
ประจาํปี 2563 
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DITTO (THAILAND) PCL.

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ การดําเนินการของบริษทั ขอ้มูลอา้งอิง 

2.3   คณะกรรมการบริษทักาํกบัดูแลใหบ้ริษทักาํหนดบทบาทหนา้ที�ของคณะกรรมการและผูบ้ริหารให้
ถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซึ�งครอบคลุมบทบาทที�สาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี                
ผูต้รวจสอบภายใน และผูร้ับผดิชอบต่อรายงานทางการเงิน 

� 

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครัI งที� 2/59 เมื�อวนัที� 27 มิ.ย.59 
ไดม้ีมติอนุมตัิขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบริหาร 
ที�ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครัI งที� 1/2559 เมื�อวนัที� 28 มี.ค. 59                         
ไดอ้นุมตัิขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต
อาํนาจหนา้ที�
คณะกรรมการ
ชุดยอ่ยต่างๆ 

2.4   คณะกรรมการบริษทัเป็นผูม้ีความรู้เกี�ยวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเชี�ยวชาญที�เป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั หรือสามารถขอคาํแนะนาํจากผูเ้ชี�ยวชาญในเรื�องนัIนๆ ได ้ � 

 คณะกรรมการบริษทัมี 9 คน ประกอบดว้ย กรรมการบริหาร 
5 คน และกรรมการอิสระ  4 คน คณะกรรมการบริษทัทุกคน
เป็นผูท้รงคุณวฒุิและมีประสบการณ์สูง 

ขอ้มูลประวตัิ
คณะกรรมการ
บริษทั 

2.5   คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระที�มีความรู้ ความสามารถน่าเชื�อถือ และมีความเป็น
อิสระในการปฏิบตัิหนา้ที�อยา่งแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ไม่มีความสมัพนัธ์อื�น
ใดอนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจและปฏิบตัิหนา้ที�อยา่งเป็นอิสระ ในจาํนวนที�เหมาะสมเพียงพอ 

� 

 บริษทัมีกรรมการอิสระ 4 คน จากกรรมการทัIงหมด 9 คน ซึ�ง
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัIงหมด โดยเป็นผูท้ี�
มีประสบการณ์สูง และมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที� 

ขอ้มูลประวตัิ
ของกรรมการ
อิสระ 

2.6   คณะกรรมการบริษทักาํกบัดูแลการพฒันาและปฏิบตัิเรื�องการควบคุมภายในในองคก์รซึ�งครอบคลุมทัIง
การสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเสี�ยง กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการสื�อสาร 
และการติดตาม 

� 

 คณะกรรมการตรวจสอบมอบใหฝ้่ายตรวจสอบภายในจดัทาํ
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตาม
แนวทางของ COSO (5 หมวด 17 หลกัการ) เป็นประจาํทุกปี 
เพื�อรายงานผลการประเมินใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

แบบประเมิน
ความเพียงพอ
ของระบบการ
ควบคุมภายใน 
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3. ฝ่ายบริหารไดจ้ดัใหม้ีโครงสรา้งสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั  งการและความรบัผิดชอบที เหมาะสมเพื อใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ภายใตก้ารกํากบัดูแล 
(Oversight) ของคณะกรรมการ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ การดําเนินการของบริษทั ขอ้มูลอา้งอิง 

3.1   ผูบ้ริหารระดบัสูงกาํหนดโครงสร้างองคก์รที�สนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมทัIงทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหม้ีการควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น 
แบ่งแยกหนา้ที�ในส่วนงานที�สาํคญั ซึ�งทาํใหเ้กิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั มีงานตรวจสอบภายใน
ที�ขึIนตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที�ชดัเจน เป็นตน้ 

� 

 ฝ่ายบริหารไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในที�เพียงพอและ
เหมาะสม มีการแบ่งแยกหนา้ที�ใหต้รวจสอบซึ�งกนัและกนัได ้
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในขึIนตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
และรายงานผลการตรวจโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ผงัโครงสร้าง
องคก์ร 

- ใบกาํหนด
หนา้ที�งาน 

3.2   ผูบ้ริหารระดบัสูงกาํหนดสายการรายงานในบริษทัโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี�ยวกบัอาํนาจหนา้ที� 
ความรับผิดชอบ และการสื�อสารขอ้มูล � 

 ประธานเจา้หนา้ที�บริหารอนุมตัิผงัการจดัโครงสร้างองคก์ร
ของบริษทั (Organization Chart) เมื�อวนัที� 28 ก.พ. 63 โดยมี
สายการบงัคบับญัชาและสายการรายงานอยา่งชดัเจน 

ผงัโครงสร้าง
องคก์ร และ 
การรายงาน 

3.3   มีการกาํหนด มอบหมาย และจาํกดัอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม ระหวา่ง
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน � 

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัI งที� 1/2563 ไดม้ีมติอนุมตัิ
คู่มืออาํนาจดาํเนินการและการสั�งงานในระดบัต่างๆ (Levels 
of Authority) ฉบบัวนัที� 28 ก.พ. 63 

อาํนาจอนุมตัิ
ตามลาํดบัชัIน
ของผูบ้ริหาร 
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4. องคก์รแสดงถึงความมุ่งมั  นในการจูงใจ พฒันาและรกัษาบุคลากรที มีความรูค้วามสามารถ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ การดําเนินการของบริษทั ขอ้มูลอา้งอิง 

4.1   บริษทัมีนโยบายและวธิีการปฏิบตัิเพื�อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถที�
เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวธิีการปฏิบตัินัIนอยา่งสมํ�าเสมอ � 

 บริษทัมีระเบียบปฏิบตัิใหฝ้่ายทรัพยากรบุคคลฯ ดาํเนินการ
สรรหาและวา่จา้งพนกังานตามที�ระเบียบกาํหนดไว ้และมี
ระเบียบเรื�อง การฝึกอบรม เพื�อเพิ�มพนูทกัษะการทาํงานให้
บุคลากร โดยมีการทบทวนวธิีปฏิบตัิใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ 

คู่มือ/ระเบียบ
ปฏิบตัิของ
ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล/ธุรการ 

4.2   บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การใหแ้รงจูงใจ หรือรางวลัต่อบุคลากรที�มีผลการ
ปฏิบตัิงานดี และการจดัการต่อบุคลากรที�มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื�อสารกระบวนการ
เหล่านีI ใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

� 

 บริษทัไดป้ระกาศขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงานใหพ้นกังาน
ทุกคนรับทราบ บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ประจาํปีเพื�อพิจารณาปรับขึIนเงินเดือนและจ่ายเงินโบนสั 

ระเบียบของ
ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล/ธุรการ 

4.3   บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสาํหรับการขาดบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถที�
เหมาะสมอยา่งทนัเวลา � 

 บริษทัมีการฝึกอบรมพนกังานใหส้ามารถทาํงานทดแทนกนั
ได ้ในกรณีที�มีพนกังานลาออก แผนกทรัพยากรบุคคลจะ
สรรหาพนกังานตามคุณสมบตัิที�ตอ้งการใหท้นัเวลา 

ระเบียบของ
ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล/ธุรการ 

4.4   บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น การจดัระบบที�ปรึกษา 
(mentoring) และการฝึกอบรม � 

 บริษทัมีระเบียบปฏิบตัิ เรื�อง การฝึกอบรม โดยฝ่ายทรัพยากร
บุคคลฯ จดัทาํแผนฝึกอบรมประจาํปี เพื�อเพิ�มพนูทกัษะการ
ทาํงานใหบุ้คลากร และมีการใหค้าํแนะนาํในการปฏิบตัิงาน 

ระเบียบของ
ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล/ธุรการ 

4.5   บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) ที�สาํคญั �  ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัI งที� 1/2559 เมื�อ 27 มิ.ย. 59 
ไดอ้นุมตัินโยบายการสรรหาผูบ้ริหารมาสืบทอดตาํแหน่งที�
สาํคญั ซึ�งครอบคลุมการสรรหาผูส้ืบทอดตาํแหน่งประธาน
เจา้หนา้ที�บริหาร และตาํแหน่งประธานเจา้ หนา้ที�สายงาน 
โดยมีกระบวนการสรรหาที�ชดัเจน โปร่งใส  

นโยบาย    
การสรรหา
ผูบ้ริหารมาสืบ
ทอดตาํแหน่ง
ที�สาํคญั 

 



การประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน  
  

6 
 

DITTO (THAILAND) PCL.

5. องคก์รกําหนดใหบุ้คลากรมีหนา้ที และความรบัผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ การดําเนินการของบริษทั ขอ้มูลอา้งอิง 

5.1   คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการสื�อสารเชิงบงัคบัใหบุ้คลากรทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัใหม้ีการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบตัิ ในกรณีที�จาํเป็น � 

 คณะกรรมการและฝ่ายบริหารกาํชบัทุกหน่วยงานตอ้งให้
ความสาํคญักบัการควบคุมภายใน และแกไ้ขขอ้บกพร่องที�
พบจากการตรวจสอบใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาอนัควร 

- ระเบียบปฏิบตัิ 
- รายงานแกไ้ข 
 ขอ้บกพร่อง 

5.2   คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารกาํหนดตวัชีIวดัผลการปฏิบตัิงาน การสร้างแรงจูงใจ และการใหร้างวลั
ที�เหมาะสม โดยพิจารณาทัIงเรื�องการปฏิบตัิตาม Code of Conduct  และวตัถุประสงคใ์นระยะสัIน และ
ระยะยาวของบริษทั 

�  

บริษทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑท์ี�เหมาะสมในการประเมินผล
การปฏิบตัิงานของพนกังาน โดยไดน้าํเรื�องการปฏิบตัิตาม 
Code of Conduct มาเป็นปัจจยัหนึ�งในการประเมินผลงาน 

หลกัเกณฑ์
ประเมินผล
การปฏิบตัิงาน 

5.3   คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการใหร้างวลัอยา่งต่อเนื�องโดยเนน้ใหส้ามารถ
เชื�อมโยงกบัความสาํเร็จของหนา้ที�ในการปฏิบตัิตามการควบคุมภายในดว้ย � 

 การประเมินผลการปฏิบตัิงานเพื�อปรับขึIนเงินเดือนประจาํปี 
และใหเ้งินโบนสั ฝ่ายบริหารจะพิจารณาจากความสาํเร็จของ
งานและการปฏิบตัิหนา้ที�ตามระบบการควบคุมภายในดว้ย 

หลกัเกณฑก์าร
ประเมินผลงาน
ประจาํปี 

5.4   คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ใหม้ีการสร้างแรงกดดนัที�มากเกินไปในการปฏิบตัิ
หนา้ที�ของบุคลากร � 

 ในการกาํหนดเป้าหมายของบริษทั ฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาถึง
ความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายที�ตัIงไว ้
โดยไดม้ีการกาํหนดตวัชีIวดัผลการปฏิบตัิงานที�เหมาะสมกบั
หนา้ที�ของพนกังานแต่ละคน ซึ�งไดแ้จง้ใหพ้นกังานรับทราบ
หลกัเกณฑก์ารประเมินเพื�อปฏิบตัิตนใหถู้กตอ้งตามตวัชีIวดั 

หลกัเกณฑ์
การกาํหนด
ตวัชีIวดัผลการ
ปฏิบตัิงาน 
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การประเมินความเสี ยง (Risk Assessment) 

6. องคก์รกําหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ย่างชดัเจนเพียงพอ เพื อใหส้ามารถระบุและประเมินความเสี ยงต่างๆ ที เกี ยวขอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ การดําเนินการของบริษทั ขอ้มูลอา้งอิง 

6.1   บริษทัสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไป และเหมาะสมกบัธุรกิจในขณะนัIน โดย
แสดงไดว้า่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น แสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษทั
ไดถู้กตอ้ง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

� 

 งบการเงินของบริษทัไดจ้ดัทาํบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ซึ�ง
แสดงขอ้มูลการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

นโยบายบญัชี
และงบการเงิน
ประจาํปี 2562 

6.2   บริษทักาํหนดสาระสาํคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัที�สาํคญั เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการ
เงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

� 
 บริษทัจดัทาํงบการเงินตาม TFRS เสนอผูถ้ือหุน้/ราชการ 

และทาํรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารเพื�อการตดัสินใจ 
งบการเงิน
ประจาํปี 2562 

6.3   รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งแทจ้ริง �  งบการเงินของบริษทัไดแ้สดงรายการ จาํแนกรายไดแ้ละ
ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจอยา่งเหมาะสม 

งบการเงิน
ประจาํปี 2562 

6.4   คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง อนุมตัิและสื�อสารนโยบายการบริหารความเสี�ยงให้
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตัิ จนเป็นส่วนหนึ�งของวฒันธรรมขององคก์ร � 

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัI งที� 2/2559 เมื�อ 27 มิ.ย. 59
มีมติอนุมตัินโยบายการบริหารความเสี�ยงและไดป้ระกาศให้
พนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตัิตามนโยบายบริหาร
ความเสี�ยง รวมทัIงมีมติแต่งตัIงคณะทาํงานบริหารความเสี�ยง 

นโยบายการ
บริหารความ
เสี�ยงของ
บริษทั 
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7. องคก์รระบุและวิเคราะหค์วามเสี ยงทุกประเภทที อาจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคไ์วอ้ย่างครอบคลุมทั  วทั6งองคก์ร 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ การดําเนินการของบริษทั ขอ้มูลอา้งอิง 

7.1   บริษทัระบุความเสี�ยงทุกประเภทซึ�งอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจทัIงระดบัองคก์ร หน่วยธุรกิจ   
ฝ่าย งาน และหนา้ที�งานต่างๆ � 

 ตามคู่มือบริหารความเสี�ยงที�ไดร้ับอนุมตัิจากคณะกรรมการ 
กาํหนดใหร้ะบุความเสี�ยงทุกประเภททั�วทัIงองคก์รที�อาจมี
ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั (Enterprise Risk) 

นโยบายและ
คู่มือบริหาร
ความเสี�ยง 

7.2   บริษทัวเิคราะห์ความเสี�ยงทุกประเภทที�อาจเกิดจากทัIงปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ร ซึ�งรวมถึงความ
เสี�ยงดา้นกลยทุธ์ การดาํเนินงาน การรายงาน การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ � 

 บริษทัไดร้ะบุความเสี�ยงจาํแนกตามหน่วยงานภายในบริษทั 
โดยแบ่งออกเป็น 14  กลุ่มความเสี�ยง ซึ�งประกอบดว้ย ปัจจยั
เสี�ยงต่างๆ ทัIงจากภายในและภายนอกองคก์ร ที�มีผลกระทบ
ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมจาํนวน 38 ปัจจยัเสี�ยง 

- การระบุ
ความเสี�ยง 

- ทะเบียน
ความเสี�ยง 

7.3   ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี�ยง �  คณะทาํงานบริหารความเสี�ยงไดร้ับการแต่งตัIงจากที�ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัI งที� 3/2563  เมื�อวนัที� 15 พ.ค.63
ประกอบดว้ยผูบ้ริหารของทุกส่วนงานร่วมเป็นคณะทาํงานฯ 
เพื�อจดัทาํแผนบริหารความเสี�ยง เสนอคณะกรรมการบริษทั
อนุมตัิ และติดตามการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเสี�ยง 

- กฎบตัรคณะ 
ทาํงานบริหาร
ความเสี�ยง 

- รายชื�อของ
คณะทาํงานฯ 

7.4   บริษทัไดป้ระเมินความสาํคญัของความเสี�ยง โดยพิจารณาทัIงโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที�อาจ
เกิดขึIน �  

บริษทัประเมินระดบัความเสี�ยงโดยพิจารณาจากความถี�หรือ
โอกาสที�จะเกิดความเสี�ยง (Likelihood) และผลกระทบของ
ความเสี�ยง (Impact) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือ ระดบันอ้ย 
ปานกลาง สูงและสูงมาก ซึ�งขึIนอยูก่บัคะแนนความเสี�ยง 

- คู่มือบริหาร
ความเสี�ยง 

- แผนภูมิ
ความเสี�ยง 
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ การดําเนินการของบริษทั ขอ้มูลอา้งอิง 

7.5   บริษทัมีมาตรการและแผนการปฏิบตัิงานเพื�อจดัการความเสี�ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี�ยงนัIน 
(acceptance)  การลดความเสี�ยง (reduction)  การหลีกเลี�ยงความเสี�ยง (avoidance)  หรือการร่วมรับความ
เสี�ยง (sharing) 

�  

คณะทาํงานบริหารความเสี�ยงไดจ้ดัทาํแผนบริหารความเสี�ยง 
ประจาํปี 2563 เสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพื�อเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมตัิ 
โดยมีการกาํหนดมาตรการจดัการความเสี�ยงแต่ละประเภท 
ผูร้ับผดิชอบและระยะเวลาดาํเนินการ รวมถึงการติดตามผล 

- ทะเบียน
ความเสี�ยง 

- แผนบริหาร
ความเสี�ยง 
ปี 2563 

 

8. องคก์รไดพ้ิจารณาถึงโอกาสที จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี ยงที จะบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ การดําเนินการของบริษทั ขอ้มูลอา้งอิง 

8.1   บริษทัประเมินโอกาสที�จะเกิดการทุจริตขึIน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจดัทาํรายงาน
ทางการเงินเทจ็ การทาํใหสู้ญเสียทรัพยส์ิน การคอร์รัปชั�น การที�ผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุม
ภายใน (management override of internal controls) การเปลี�ยนแปลงขอ้มูลในรายงานที�สาํคญั การไดม้า
หรือใชไ้ปซึ�งทรัพยส์ินโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

�  

ตามแผนบริหารความเสี�ยงไดร้ะบุความเสี�ยงที�จะเกิดทุจริต
และคอร์รัปชั�น โดยบริษทัไดป้ระเมินโอกาสที�จะเกิดการ
ทุจริตในลกัษณะต่างๆ การฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน และ
การไดม้าหรือใชไ้ปซึ�งทรัพยส์ินโดยไม่ถูกตอ้ง 

- ทะเบียน
ความเสี�ยง 

- มาตรการลด 
   ความเสี�ยง 

8.2   บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบตัิงานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้องเป้าหมายที�
กาํหนดแลว้ รวมทัIงไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของการใหส้ิ�งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้
ดว้ยวา่ ไม่มีลกัษณะส่งเสริมใหพ้นกังานกระทาํไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตัIงเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้ง
เกินความเป็นจริงจนทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

� 

 ในการกาํหนดเป้าหมายและงบประมาณ บริษทัไดพ้ิจารณา
ความเป็นไปไดข้องการปฏิบตัิใหบ้รรลุเป้าหมายที�ตัIงไว ้และ
จะทบทวนเป้าหมายเมื�อสภาพเศรษฐกิจเปลี�ยนแปลงไปซึ�งมี
ผลกระทบต่อเป้าหมายที�ตัIงไวอ้ยา่งเป็นสาระสาํคญั 

- นโยบายจดั 
ทาํ Budget 

- งบประมาณ
ปี 2562-2563 

8.3   คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบถามผูบ้ริหารเกี�ยวกบัโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการ
ที�บริษทัดาํเนินการเพื�อป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต � 

 

คณะทาํงานบริหารความเสี�ยงไดร้ะบุปัจจยัเสี�ยงที�อาจเกิดการ
ทุจริต ประเมินระดบัความเสี�ยง และกาํหนดมาตรการจดัการ
ความเสี�ยง เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณามาตรการ
จดัการความเสี�ยงวา่เหมาะสมและป้องกนัการเกิดทุจริตได ้

- ทะเบียน
ความเสี�ยง 

- มาตรการลด 
   ความเสี�ยง 
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ การดําเนินการของบริษทั ขอ้มูลอา้งอิง 

8.4   บริษทัไดส้ื�อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิที�กาํหนดไว ้ �  บริษทัไดจ้ดัทาํนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และได้
สื�อสารใหพ้นกังานทุกคนรับทราบผา่นบอร์ดประชาสมัพนัธ์ 
และไดช้ีIแจงนโยบายใหพ้นกังานใหม่ทราบในวนัปฐมนิเทศ 

นโยบายการ
ต่อตา้นทุจริต
และคอร์รัปชนั 

 

9. องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปลี ยนแปลงที อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ การดําเนินการของบริษทั ขอ้มูลอา้งอิง 

9.1   บริษทัประเมินการเปลี�ยนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ที�อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงนัIนอยา่ง
เพียงพอแลว้ 

� 

 คณะทาํงานบริหารความเสี�ยงมีการประเมินทัIงปัจจยัภายใน
และปัจจยัภายนอกองคก์รที�มีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน เพื�อหามาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงปัจจยัเสี�ยงอยา่งเพียงพอแลว้ 

ทะเบียนความ
เสี�ยง และแผน
บริหารความ
เสี�ยง 

9.2   บริษทัประเมินการเปลี�ยนแปลงรูปแบบการทาํธุรกิจ ที�อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงนัIนอยา่ง
เพียงพอแลว้ 

� 

 ฝ่ายบริหารมีการจดัทาํแผนกลยทุธ์ แผนธุรกิจ และแผนการ
ดาํเนินงาน โดยการประเมินรูปแบบการทาํธุรกิจที�มีศกัยภาพ 
เพื�อหาช่องทางการขยายกิจการใหเ้ติบโตและยั�งยนื โดยมี
การกาํหนดมาตรการต่างๆ เพื�อรองรับการเติบโตของบริษทั 

- แผนกลยทุธ์ 
- แผนธุรกิจ 
- แผนบริหาร

ความเสี�ยง 

9.3   บริษทัประเมินการเปลี�ยนแปลงผูน้าํองคก์ร ที�อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงนัIนอยา่งเพียงพอแลว้ � 

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัI งที� 2/2559 เมื�อ 27 มิ.ย. 63
ไดอ้นุมตัินโยบายการสรรหาผูบ้ริหารมาสืบทอดตาํแหน่งที�
สาํคญั โดยไดม้ีการวางแผนการสืบทอดตาํแหน่ง และ
กาํหนดกระบวนการสรรหาที�ชดัเจน โปร่งใส รวมทัIงมีการ
กาํหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงผูน้าํองคก์ร
ที�อาจมีผลกระทบต่อบริษทัอยา่งเพียงพอแลว้ 

นโยบาย   
การสรรหา
ผูบ้ริหาร     
มาสืบทอด
ตาํแหน่งที�
สาํคญั 
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มาตรการควบคุม (Control Activities) 

10. องคก์รมีมาตรการควบคุมที ช่วยลดความเสี ยงที จะไม่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร ใหอ้ยู่ในระดบัที ยอมรบัได ้

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ การดําเนินการของบริษทั ขอ้มูลอา้งอิง 

10.1   มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเสี�ยง และลกัษณะเฉพาะขององคก์ร เช่น 
สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการดาํเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอื�นๆ �  

บริษทัไดจ้ดัตัIงคณะทาํงานบริหารความเสี�ยง เพื�อทาํหนา้ที�
วเิคราะห์และประเมินความเสี�ยง  และหามาตรการควบคุมที�
เหมาะสมกบัขนาดและลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

คู่มือ และ
แผนบริหาร
ความเสี�ยง 

10.2   บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในที�กาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนการตา่งๆ อยา่ง
เหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวธิีปฏิบตัิงานเกี�ยวกบัธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซืIอ และการ
บริหารทั�วไป ตลอดจนกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที� และลาํดบัชัIนการอนุมตัิของผูบ้ริหารในแต่ละ
ระดบัไวอ้ยา่งชดัเจนรัดกมุ เพื�อใหส้ามารถป้องกนัการทุจริตได ้เช่น มีการกาํหนดขนาดวงเงินและ
อาํนาจอนุมตัิของผูบ้ริหารแต่ละระดบั ขัIนตอนในการอนุมตัิโครงการลงทุน ขัIนตอนการจดัซืIอและ
วธิีการคดัเลือกผูข้าย การบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซืIอ ขัIนตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ 
หรือการเบิกใชเ้ครื�องมือต่างๆ เป็นตน้ โดยจดัใหม้ีกระบวนการสาํหรับกรณีต่างๆ ดงันีI  

10.2.1   การเก็บรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารและ ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว รวมทัIงบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั เพื�อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทาํรายการ
ระหวา่งกนั หรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทัIงมีการปรับปรุงขอ้มูลให้
เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

10.2.2   กรณีที�บริษทัอนุมตัิธุรกรรมหรือทาํสญัญากบัผูท้ี�เกี�ยวขอ้งในลกัษณะที�มีผลผกูพนับริษทัใน
ระยะยาวไปแลว้ เช่น การทาํสญัญาซืIอขายสินคา้ การใหกู้ย้มื การคํIาประกนั บริษทัไดต้ิดตามให้
มั�นใจแลว้วา่ มีการปฏิบตัิเป็นไปตามเงื�อนไขที�ตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาที�มีผลผกูพนับริษทั 
เช่น ติดตามการชาํระคืนหนีIตามกาํหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 

 
 

 

� 

 บริษทัไดจ้ดัทาํคู่มือการปฏิบตัิงาน (Work Instruction) ซึ�ง
กาํหนดขัIนตอนการปฏิบตัิงาน Work Flow และระบบการ
ควบคุมภายในที�เพียงพอเหมาะสมสาํหรับแต่ละระบบงาน 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัI งที� 9/2563 ไดม้ีมติอนุมตัิ
คู่มืออาํนาจดาํเนินการและการสั�งงานในระดบัต่างๆ (Levels 
of Authority) ฉบบัปรับปรุงครัI งที� 3 เมื�อวนัที� 15 พ.ค. 63. 

เลขานุการบริษทัเป็นผูเ้ก็บขอ้มูลเกี�ยวกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง และบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 
เพื�อประโยชนใ์นการสอบทานการทาํรายการระหวา่งกนั 
รวมทัIงมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

กรณีมีการทาํรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
บริษทัมีการติดตามการดาํเนินการวา่เป็นไปตามเงื�อนไขที�ตก
ลงกนัไว ้และมีการรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัรับทราบทุกไตรมาส 

ระเบียบ/คู่มือ
ปฏิบตัิงานของ
ส่วนงานต่างๆ 

อาํนาจอนุมตัิ
ตามลาํดบัชัIน
ของผูบ้ริหาร 

นโยบายและ
ขอ้มูลของ
บุคคลที�มีความ
เกี�ยวขอ้งกนั 

รายงานการ
ทาํรายการ
ระหวา่งกนั
ทุกไตรมาส 
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ การดําเนินการของบริษทั ขอ้มูลอา้งอิง 

10.3   บริษทักาํหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual 
และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม � 

 บริษทัมีการควบคุมภายในทัIงแบบ Manual โดยหวัหนา้งาน
มีหนา้ที�ควบคุมการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิ 
และการควบคุมแบบ Automated โดยใชร้ะบบ ERP ควบคุม
การปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามระบบการควบคุม รวมทัIงมีการ
ควบคุมเชิงป้องกนั และตรวจติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

การควบคุมวธิี 
Manual และ
โดยระบบ ERP 
การป้องกนั
และติดตาม 

10.4   บริษทักาํหนดใหม้ีการควบคุมภายใน ในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทัIงระดบักลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ  
สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ � 

 บริษทักาํหนดใหม้ีการควบคุมในทุกระดบัขององคก์ร โดยมี
การกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทั 
และคณะกรรมการชุดยอ่ย มีการกาํหนดตารางอาํนาจอนุมตัิ
ธุรกรรมตามลาํดบัชัIนของผูบ้ริหาร มีการจดัทาํคู่มือ/ระเบียบ
ปฏิบตัิงานของทุกแผนก โดยมีผูจ้ดัการฝ่ายเป็นผูร้ับผดิชอบ
ควบคุมใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายในที�วางไว ้

ขอบเขต
อาํนาจหนา้ที�
คณะกรรมการ 
ตารางอาํนาจ
อนุมตัิธุรกรรม 
ระเบียบปฏิบตัิ 

10.5   บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ที�ความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปนีI  ออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพื�อเป็นการ
ตรวจสอบซึ�งกนัและกนั กล่าวคือ 

(1)  หนา้ที�อนุมตัิ 
(2)  หนา้ที�บนัทึกรายการบญัชี และขอ้มูลสารสนเทศ และ 
(3)  หนา้ที�ในการดูแลจดัเก็บทรัพยส์ิน 

 
 
 

� 
� 
� 

 
 
 

  
 

บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ที�และความรับผิดชอบตามลกัษณะ
งานและตามขนาดของกิจการ โดยคาํนึงถึงระบบการควบคุม
ภายในเป็นสาํคญั เพื�อใหส้ามารถตรวจสอบซึ�งกนัและกนัได ้
โดยไดแ้บ่งแยกหนา้ที�อนุมตัิ หนา้ที�บนัทึกรายการบญัชี และ
หนา้ที�ในการดูแลจดัเก็บทรัพยส์ินออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

ผงัจดัองคก์ร
ของบริษทัและ
แต่ละส่วนงาน 
และใบกาํหนด
หนา้ที�งาน 
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11. องคก์รเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคุมทั  วไปดว้ยระบบเทคโนโลยี เพื อช่วยสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงค ์

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ การดําเนินการของบริษทั ขอ้มูลอา้งอิง 

11.1   บริษทัควรกาํหนดความเกี�ยวขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการปฏิบตัิงาน
และการควบคุมทั�วไปของระบบสารสนเทศ �  

บริษทันาํระบบ SAP มาใชใ้นกระบวนการปฏิบตัิงานและ
บนัทึกบญัชี และมีโปรแกรมสาํหรับบริหารงานบุคคล โดยมี
การควบคุมทัIง Physical and Logical Access Control 

นโยบายรักษา
ความปลอดภยั
ดา้นสารสนเทศ 

11.2   บริษทัควรกาํหนดการควบคุมของโครงสร้างพืIนฐานของระบบเทคโนโลยใีหม้ีความเหมาะสม � 
 

บริษทัมีการควบคุมสภาพแวดลอ้มและการเขา้ถึงหอ้ง Server 
มีระบบเครือข่ายที�มีความปลอดภยั มีการใช ้File Share และ
email มีการสาํรองขอ้มูล และมีการจดัเก็บ log ตามกฎหมาย 

นโยบายรักษา
ความปลอดภยั
ดา้นสารสนเทศ 

11.3   บริษทัควรกาํหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหม้ีความเหมาะสม �  บริษทัไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิในการรักษาความ
มั�นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ เพื�อรักษาความปลอดภยัใน
การเขา้ใชง้านระบบ IT และการเขา้ถึงฐานขอ้มูลของบริษทั 

นโยบายรักษา
ความปลอดภยั
ดา้นสารสนเทศ 

11.4   บริษทัควรกาํหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบาํรุงรักษาระบบเทคโนโลย ีใหม้ี
ความเหมาะสม � 

 บริษทัมีระเบียบ เรื�อง การบาํรุงรักษาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื�อควบคุมการบาํรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และมีขัIนตอนการทาํงานในการพฒันาโปรแกรมและรายงาน
ต่างๆ เพื�อควบคุมกระบวนการพฒันา โดยผา่นระบบ IT Care 

ระเบียบ เรื�อง
การบาํรุงรักษา
และการพฒันา
โปรแกรม 

 
  



การประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน  
  

14 
 

DITTO (THAILAND) PCL.

12. องคก์รจดัใหม้ีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ งไดก้ําหนดสิ งที คาดหวงัและขั6นตอนการปฏิบตัิ เพื อใหน้โยบายที กําหนดไวน้ ั6นสามารถนาํไปสู่การปฏิบตัิได ้

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ การดําเนินการของบริษทั ขอ้มูลอา้งอิง 

12.1   บริษทัมีนโยบายที�รัดกมุเพื�อติดตามใหก้ารทาํธุรกรรมของผูถ้ือหุน้รายใหญ่กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท้ี�
เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผา่นขัIนตอนการอนุมตัิที�กาํหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. เพื�อป้องกนัการหาโอกาส หรือนาํผล 
ประโยชนข์องบริษทัไปใชส้่วนตวั 

� 

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดม้ีมติอนุมตัินโยบายการทาํ
รายการระหวา่งกนั โดยกาํหนดใหก้ารทาํรายการกบับุคคล
หรือกิจการที�เกี�ยวโยงกนัจะตอ้งผา่นขัIนตอนการอนุมตัิตามที�
กาํหนดในนโยบายเพื�อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

นโยบายการ
ทาํรายการ
ระหวา่งกนั 

12.2   บริษทัมีนโยบายเพื�อใหก้ารพิจารณาอนุมตัิธุรกรรมกระทาํโดยผูท้ี�ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนัIน �  นโยบายการทาํรายการระหวา่งกนักาํหนดหลกัเกณฑป์้องกนั
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ซึ�งไดร้ับการอนุมตัิจากคณะ 
กรรมการบริษทั กาํหนดใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารซึ�งมีส่วน
ไดเ้สียจะไม่มีอาํนาจออกเสียงในการอนุมตัิใหท้าํธุรกรรมนัIน 

หลกัเกณฑ์
ป้องกนัความ
ขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

12.3   บริษทัมีนโยบายเพื�อใหก้ารพิจารณาอนุมตัิธุรกรรมคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นสาํคญั และ
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที�กระทาํกบับุคคลภายนอก (at arms’ length basis) � 

 นโยบายการทาํรายการระหวา่งกนักาํหนดเกณฑก์ารปฏิบตัิ
เช่นเดียวกบัลูกคา้ทั�วไป เพื�อใหม้ีการทาํธุรกรรมที�เป็นธรรม 
มีความสมเหตุสมผลและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั 

นโยบายการ
ทาํรายการ
ระหวา่งกนั 

12.4   บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม รวมทัIงกาํหนดแนวทาง
ใหบุ้คคลที�บริษทัแต่งตัIงใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนัIนถือปฏิบตัิ    
(หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี�) 

� 

 ปัจจุบนั บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
แต่คณะกรรมการบริษทัไดม้ีการกาํหนดนโยบายการลงทุน
ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเผื�อไวส้าํหรับลงทุนในอนาคต 

นโยบายการ
ลงทุนในบริษทั
ยอ่ย/บริษทัร่วม 

12.5   บริษทักาํหนดหนา้ที�และความรับผิดชอบในการนาํนโยบายและกระบวนการไปปฏิบตัิโดยผูบ้ริหาร 
และพนกังาน 

� 
 ฝ่ายบริหารเสนอนโยบายใหค้ณะกรรมการพิจารณาอนุมตัิ

เพื�อประกาศใช ้และนาํไปปฏิบตัิกบัทุกส่วนงานที�เกี�ยวขอ้ง 
นโยบายบริษทั
ระเบียบปฏิบตัิ 
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ การดําเนินการของบริษทั ขอ้มูลอา้งอิง 

12.6   นโยบายและกระบวนการปฏิบตัิของบริษทัไดร้ับการนาํไปใชใ้นเวลาที�เหมาะสม โดยบุคลากรที�มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการปฏิบตัิงาน � 

 มีกาํหนดวนัที�มีผลใชบ้งัคบั เพื�อใหเ้ริ�มปฏิบตัิตามนโยบาย
และระเบียบปฏิบตัิในเวลาที�เหมาะสม และกาํหนดคุณสมบตัิ
ของพนกังาน เพื�อใหท้าํการสรรหาบุคลากรที�มีความสามารถ 
และมีการควบคุมการปฏิบตัิงานโดยฝ่ายบริหาร เพื�อใหม้ีการ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาด รวมถึงปรับปรุงใหม้ีประสิทธิภาพยิ�งขึIน 

นโยบายบริษทั 
ระเบียบ/คู่มือ
การปฏิบตัิงาน 
ใบกาํหนด
หนา้ที�งาน 

12.7   บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิใหม้ีความเหมาะสมอยูเ่สมอ �  บริษทัมีการทบทวนระเบียบ/คู่มือการปฏิบตัิงานอยูเ่สมอให้
สอดคลอ้งกบักระบวนการปฏิบตัิงานที�มีการเปลี�ยนแปลงไป 
ฝ่ายบริหารมีการทบทวนนโยบายใหส้อดคลอ้งกบักฏเกณฑ ์
ที�เปลี�ยนแปลงไป เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมตัิ 
โดยในปีนีIจะมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายเพื�อ
เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมตัิในเดือนสิงหาคม 2563 

ระเบียบ/คู่มือ
การปฏิบตัิงาน 
การทบทวน
นโยบายบริษทั
รายงานการ
ประชุม BOD 
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ระบบสารสนเทศและการสื อสารขอ้มูล (Information and Communication) 

13. องคก์รมีขอ้มูลที เกี ยวขอ้งและมีคุณภาพ เพื อสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปไดต้ามที กําหนดไว ้

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ การดําเนินการของบริษทั ขอ้มูลอา้งอิง 

13.1   บริษทักาํหนดขอ้มูลที�ตอ้งการใชใ้นการดาํเนินงาน ทัIงขอ้มูลจากภายในและภายนอกองคก์ร ที�มีคุณภาพ
และเกี�ยวขอ้งต่องาน � 

 ฝ่ายบริหารใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพของขอ้มูลที�มาทัIงจาก
ภายในและภายนอกองคก์รเพื�อมาใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
โดยมีการจดัทาํระเบียบ/คู่มือปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆ 

ระเบียบ/คู่มือ
ปฏิบตัิงานของ
ส่วนงานต่างๆ 

13.2   บริษทัพิจารณาทัIงตน้ทุนและประโยชนท์ี�จะไดร้ับ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้งของขอ้มูล �  บริษทัใชร้ะบบ SAP ในการดาํเนินงานทัIงระบบของบริษทั 
บริษทัเลือกใช ้SAP เพราะเป็นระบบที�เป็นที�ยอมรับในระดบั
สากล เพื�อรองรับปริมาณขอ้มูลของบริษทั และมีการ
ประมวลผลที�ถูกตอ้งและรวดเร็ว ฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณา
เรื�องตน้ทุน ประโยชน์ที�จะได ้รับ และความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลแลว้เห็นวา่ มีความเหมาะสม 

ระเบียบ/คู่มือ
ปฏิบตัิงานของ
ระบบ SAP 
รายงานขอ้มูล
สาํคญัที�ออกมา
จาก SAP 

13.3   บริษทัดาํเนินการเพื�อใหค้ณะกรรมการมีขอ้มูลที�สาํคญัอยา่งเพียงพอสาํหรับใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
ตวัอยา่งขอ้มูลที�สาํคญั เช่น รายละเอียดของเรื�องที�เสนอใหพ้ิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั  

� 
 เลขานุการบริษทัจะจดัเตรียมเอกสารเพื�อใหค้ณะกรรมการมี

ขอ้มูลที�สาํคญัอยา่งเพียงพอสาํหรับใชพ้ิจารณาตดัสินใจ 
เอกสารที�เสนอ
คณะกรรมการ 

13.4   บริษทัดาํเนินการเพื�อใหก้รรมการบริษทัไดร้ับหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที�ระบุ
ขอ้มูลที�จาํเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลา   ขัIนตํ�า
ตามที�กฎหมายกาํหนด 

� 

 เลขานุการบริษทัส่งหนงัสือเชิญประชุมกรรมการล่วงหนา้
ภายในระยะเวลาที�กาํหนด และจดัส่งเอกสารประกอบการ
ประชุมใหค้ณะกรรมการพิจารณาล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 

หนงัสือเชิญ
ประชุม
คณะกรรมการ 
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ การดําเนินการของบริษทั ขอ้มูลอา้งอิง 

13.5   บริษทัดาํเนินการเพื�อใหร้ายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื�อใหส้ามารถ
ตรวจสอบยอ้นหลงัเกี�ยวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัิหนา้ที�ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึก
ขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สงัเกตของกรรมการในเรื�องที�พิจารณา ความเห็นของ
กรรมการรายที�ไม่เห็นดว้ยกบัเรื�องที�เสนอพร้อมเหตผุล เป็นตน้ 

� 

 เลขานุการบริษทับนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั โดยมีรายละเอียดตามที�ไดม้ีการประชุมหารือกนั และ
ไดบ้นัทึกขอ้ซกัถาม ความเห็นหรือขอ้สงัเกตของกรรมการ
แต่ละท่านในเรื�องที�พิจารณาโดยสงัเขป 

รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริษทั 

13.6   บริษทัมีการดาํเนินการดงัตอ่ไปนีI  

13.6.1   มีการจดัเก็บเอกสารสาํคญัไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 

13.6.2   กรณีที�ไดร้ับแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่องในการควบคุมภายใน 
บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนัIนอยา่งครบถว้นแลว้ 

 
� 

 
� 

 บริษทัจดัเก็บเอกสารสาํคญัไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
และไดด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องที�ไดร้ับแจง้จาก
ผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายใน ตามที�ฝ่ายบริหารได้
พิจารณาเห็นสมควรใหด้าํเนินการแลว้ 

การแกไ้ขตาม
Management 
Letter จาก
ผูส้อบบญัชี 
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14. องคก์รสื อสารขอ้มูลภายในองคก์ร ซึ งรวมถึงวตัถุประสงคแ์ละความรบัผิดชอบต่อการควบคุมภายในที จําเป็นต่อการสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดต้ามที วางไว ้

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ การดําเนินการของบริษทั ขอ้มูลอา้งอิง 

14.1   บริษทัมีกระบวนการสื�อสารขอ้มูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื�อสารที�เหมาะสม เพื�อ
สนบัสนุนการควบคุมภายใน � 

 บริษทัจดัใหม้ีการสื�อสารขอ้มูลภายในองคก์รหลายช่องทาง 
เช่น โทรศพัท ์ Email  แฟ้มขอ้มูลและฐานขอ้มูลส่วนกลาง 
(Share File & Share Drive) การติดประกาศ เป็นตน้ รวมถึง
การจดัใหม้ีการประชุมร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
เพื�อใหก้ารสื�อสารภายในองคก์รเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ช่องทางสื�อสาร 
เช่น Share File 
& Drive, Email 
รายงานการ
ประชุมภายใน 

14.2   บริษทัมีการรายงานขอ้มูลที�สาํคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ�าเสมอ และคณะกรรมการบริษทั
สามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศที�จาํเป็นต่อการปฏิบตัิงานหรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที�ตอ้งการ 
เช่น การกาํหนดบุคคลที�เป็นศูนยต์ิดต่อเพื�อใหส้ามารถติดต่อขอ้มูลอื�นนอกจากที�ไดร้ับจากผูบ้ริหาร 
รวมทัIงการติดต่อสอบถามขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน การจดัประชุมระหวา่ง
คณะกรรมการและผูบ้ริหารตามที�คณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือ ระหวา่ง
คณะกรรมการและผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นตน้ 

� 

 บริษทักาํหนดใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลของ
องคก์ร และเป็นผูป้ระสานงานกบัคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และบุคคลอื�นที�เกี�ยวขอ้งในการจดัประชุมคณะกรรมการ 
โดยใหม้ีการรายงานขอ้มูลที�สาํคญัถึงคณะกรรมการบริษทั
อยา่งสมํ�าเสมอ 

ขอบเขตหนา้ที�
ของเลขานุการ
บริษทั ตามที�
คณะกรรมการ
บริษทักาํหนด 

14.3   บริษทัจดัใหม้ีช่องทางการสื�อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื�อใหบุ้คคลต่าง ๆ ภายในบริษทัสามารถแจง้
ขอ้มูลหรือเบาะแสเกี�ยวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริตภายในบริษทั (whistle-blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั � 

 

บริษทัจดัใหม้ีช่องทางการสื�อสารพิเศษเพื�อใหบุ้คคลต่าง ๆ 
ในบริษทัสามารถแจง้เบาะแสเกี�ยวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต 
ตามที�กาํหนดไวใ้นคู่มือวธิีปฏิบตัิการแจง้เบาะแส (Whistle 
Blowing) ซึ�งไดร้ับอนุมตัิจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
ครัI งที� 3/2558  เมื�อวนัที� 30 พ.ย. 58 

คู่มือวธิี
ปฏิบตัิการ
แจง้เบาะแส 
(Whistle 
Blowing) 
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15. องคก์รไดส้ื อสารกบัหน่วยงานภายนอกเกี ยวกบัประเด็นที อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ การดําเนินการของบริษทั ขอ้มูลอา้งอิง 

15.1   บริษทัมีกระบวนการสื�อสารขอ้มูลกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง
การสื�อสารที�เหมาะสม เพื�อสนบัสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัใหม้ีเจา้หนา้ที�หรือหน่วยงานนกัลงทุน
สมัพนัธ์ ศูนยร์ับเรื�องร้องเรียน เป็นตน้ 

� 
 

บริษทักาํหนดใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูร้ับผิดชอบในการ
สื�อสารขอ้มูลกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์ร รวมถึงการ
รับเรื�องร้องเรียน โดยไดจ้ดัใหม้ีกระบวนการสื�อสารกบัผูม้ี
ส่วนไดเ้สียภายนอกอยา่งมีประสิทธิภาพ และจะกาํหนด
ผูดู้แลงานนกัลงทุนสมัพนัธ์เมื�อเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียน 

หนา้ที�ของ
เลขานุการ
บริษทั ตาม  
ที�บริษทัได้
มอบหมาย 

15.2   บริษทัจดัใหม้ีช่องทางการสื�อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื�อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รสามารถ
แจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเกี�ยวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั � 

 

บริษทัจดัใหม้ีช่องทางการสื�อสารพิเศษเพื�อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สีย
ภายนอกสามารถแจง้เบาะแสเกี�ยวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต 
ตามที�กาํหนดไวใ้นคู่มือวธิีปฏิบตัิการแจง้เบาะแส (Whistle 
Blowing) ซึ�งไดร้ับอนุมตัิจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
ครัI งที� 3/2558 เมื�อวนัที� 30 พ.ย. 58 

คู่มือวธิี
ปฏิบตัิการ
แจง้เบาะแส 
(Whistle 
Blowing) 
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื อใหม้ั  นใจไดว้่าการควบคุมภายในยงัดําเนินไปอย่างครบถว้น เหมาะสม 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ การดําเนินการของบริษทั ขอ้มูลอา้งอิง 

16.1   บริษทัจดัใหม้ีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้กาํหนดหา้มฝ่ายบริหารและ
พนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น กาํหนดใหแ้ต่ละส่วน
งานติดตามการปฏิบตัิ และรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในติดตาม
การปฏิบตัิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

 
 
� 

 บริษทัมอบหมายใหใ้หฝ้่ายตรวจสอบภายในของบริษทัเป็น
ผูต้ิดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct 
และขอ้หา้มพนกังานปฏิบตัิตนที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

แผนการ
ตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

16.2   บริษทัจดัใหม้ีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายในที�วางไวโ้ดยการประเมินตนเอง 
และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

 
� 

 บริษทัวา่จา้งผูต้รวจสอบอิสระจากภายนอกใหม้าทาํหนา้ที�
ตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายในที�วางไว ้

การจา้งผูต้รวจ
สอบภายใน 

16.3   ความถี�ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลี�ยนแปลงของบริษทั �  ตามแผนการตรวจสอบ จะดาํเนินการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลเป็นรายไตรมาสซึ�งเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั 

แผนการตรวจ 
สอบภายใน 

16.4   ดาํเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ี�มีความรู้และความสามารถ �  บริษทัไดว้า่จา้ง Certified Internal Auditor (CIA) ทาํหนา้ที�
เป็นผูต้รวจสอบภายในและประเมินระบบควบคุมภายใน 

การจา้งผูต้รวจ
สอบภายใน 

16.5   บริษทักาํหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึIนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ �  ตามกฎบตัรการตรวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในจะ
รายงานผลการตรวจโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

กฎบตัรตรวจ 
สอบภายใน 

16.6   บริษทัส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบตัิหนา้ที�ตามมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวชิาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) 

� 
 ผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA) ไดป้ฏิบตัิหนา้ที�ตาม

มาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน 
ทีมงานผูต้รวจ
สอบภายใน 
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17. องคก์รประเมินและสื อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลที รบัผิดชอบ ซึ งรวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ การดําเนินการของบริษทั ขอ้มูลอา้งอิง 

17.1   บริษทัประเมินผลและสื�อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในและดาํเนินการเพื�อติดตามแกไ้ขอยา่ง
ทนัท่วงที หากผลการดาํเนินงานที�เกิดขึIนแตกต่างจากเป้าหมายที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญั � 

 ผูต้รวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง พร้อมทัIงรายงานผลการ
ตรวจสอบให ้CEO และหน่วยงานที�รับการตรวจทราบ เพื�อ
พิจารณาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องที�พบจากการตรวจตามที�
ผูต้รวจสอบภายในไดใ้หข้อ้เสนอแนะไว ้(ถา้มี) 

รายงานตรวจ 
สอบภายใน 
รายงานติดตาม
การแกไ้ข
ขอ้บกพร่อง 

17.2   บริษทัมีนโยบายการรายงานดงันีI  

17.2.1   ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีที�เกิดเหตุการณ์หรือสงสยัวา่มี
เหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบตัิที�ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทาํที�ผดิปกติอื�น ซึ�งอาจ
กระทบต่อชื�อเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

17.2.2   รายงานขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสาํคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว้า่จะไดเ้ริ�ม
ดาํเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อพิจารณาภายใน
ระยะเวลา อนัควร 

17.2.3   รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสาํคญัต่อคณะกรรมการบริษทั/
คณะกรรมการตรวจสอบ 

� 
 
 

� 
 
 

� 

 

ในนโยบายการต่อตา้นการทุจริตหรือคอร์รัปชนั กาํหนดให้
ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนัใน
กรณีที�เกิดเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง หรือมีการปฏิบตัิที�ฝ่า
ฝืนกฎหมาย ซึ�งอาจกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

ผูต้รวจสอบภายในมีหนา้ที�รายงานขอ้บกพร่องที�พบจากการ
ตรวจสอบที�เป็นสาระสาํคญั พร้อมทัIงแนวทางแกไ้ขปัญหา
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 

หน่วยงานที�รับการตรวจมีหนา้ที�รายงานความคืบหนา้ในการ
แกไ้ขขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสาํคญัตามที�ผูต้รวจสอบภายใน
เสนอแนะ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 

นโยบายการ
ต่อตา้นการ
ทุจริตหรือ
คอร์รัปชนั 

รายงาน
ขอ้บกพร่อง 
และวธิีแกไ้ข 

รายงานความ
คืบหนา้ใน
การแกไ้ข 

วนัที�จดัทาํแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน : 22 มกราคม 2564 

หมายเหตุ    BOD # ใชส้าํหรับอา้งอิงมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั     Audit Com. # ใชส้าํหรับอา้งอิงมติที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ     Ex. Com. # ใชส้าํหรับอา้งอิงมติที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
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