บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ดีวี8 จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ต รวจสอบงบการเงิน ของบริ ษ ทั ดี วี 8 จํา กัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อ ย (กลุ ่ม บริ ษ ทั ) ซึ่ ง ประกอบด้ว ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวม และงบกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ เฉพาะกิจ การ งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่ ว นของผู ถ้ ือ หุ ้น รวมและงบแสดงการ
เปลี่ย นแปลงส่ ว นของผูถ้ ือ หุ ้น เฉพาะกิจ การ และงบกระแสเงิน สดรวมและงบกระแสเงิน สดเฉพาะกิจ การ สํา หรับ ปี
สิ้ น สุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน รวมและหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน เฉพาะกิจ การ รวมถึงสรุ ป
นโยบายการบัญชี ที่สาํ คัญ
ข้า พเจ้า เห็น ว่า งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การข้า งต้น นี้ แ สดงฐานะการเงิน รวมและฐานะการเงิน เฉพาะ
กิจ การของบริ ษ ทั ดีวี8 จํา กัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อ ย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 ผลการดํา เนิ น งานรวมและผลการ
ดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ
ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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-2เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี ปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี้
การรับรู้รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ าง
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างตามอัตราส่ วนของงานก่อสร้างที่แล้วเสร็ จจากการประเมินของวิศวกร โดย
กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้เปิ ดเผยนโยบายการรั บ รู ้ รายได้จากการรั บ เหมาก่ อ สร้ าง ไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 3.3.1 ก)
เนื่องจากรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างที่กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะ
กิจการเป็ นจํานวนเงินที่มีสาระสําคัญ และกระบวนการในการวัดมูลค่า รวมถึงรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับรู ้รายได้
และการประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการประเมินขั้นความสําเร็ จของ
งานและการวัดมูลค่าผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพิจารณาว่าการรับรู ้รายได้จากการก่อสร้างและการประมาณ
ผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้างเป็ นรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินโดยรวมอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและการบันทึกสํารองเผื่อผลขาดทุนสําหรับโครงการก่อสร้าง
โดยการ
•

สอบถามฝ่ ายบริ หารที่รับผิดชอบและทําความเข้าใจกระบวนการที่กลุ่มบริ ษทั ใช้ประเมินขั้นความสําเร็ จและสํารอง
ค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับโครงการก่อสร้าง

•

ประเมินความเหมาะสมและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่ฝ่ายบริ หารใช้ในการติดตาม
และพิจารณาความสมเหตุสมผลของการประเมิ นขั้นความสําเร็ จของงานก่ อสร้ าง และสํารองค่าเผื่อผลขาดทุน
สําหรับโครงการก่อสร้าง

•

ทดสอบความมีประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อจัดจ้างและการบันทึกต้นทุนของ
งานก่อสร้าง

•

สุ่มเลือกสัญญารับเหมาก่อสร้างและอ่านสัญญาดังกล่าวเพื่อพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

•

ประเมินความรู ้ความสามารถของวิศวกร สอบทานการประเมินขั้นความสําเร็ จของงาน รวมทั้งเข้าสังเกตการณ์
สถานที่ก่อสร้างร่ วมกับวิศวกรของโครงการ

•

วิเคราะห์เปรี ยบเทียบขั้นความสําเร็ จของงานที่ประเมินโดยวิศวกรโครงการกับขั้นความสําเร็ จของงานที่คาํ นวณโดย
การเปรี ยบเทียบต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นจริ งจนถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีกบั ประมาณการต้นทุนการก่อสร้างที่
คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด และตรวจสอบสาเหตุของผลต่างของสองวิธี
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สอบทานการประมาณการสํารองค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับโครงการก่อสร้างโดยพิจารณาจากความคืบหน้าของ
การก่อสร้าง ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง

•

วิเคราะห์เปรี ยบเทียบอัตรากําไรขั้นต้นเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น

•

สอบทานความเพียงพอการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
(1) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10.1 ตั้งแต่รอบปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้รับรู ้ส่วน
แบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวจนมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ยเท่ากับศูนย์ กลุ่มบริ ษทั ได้หยุด
รับรู ้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(2) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 17 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ลงทุนในโครงการต่าง ๆ และได้รายงาน
ความคืบหน้าของแต่ละโครงการที่สาํ คัญ
เรื่ องอื่น
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู ้
ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน ที่ แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี อื่นในสํานักงานเดี ยวกันกับ
ข้าพเจ้า โดยการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจําปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที่ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ น ของข้ า พเจ้ า ต่ อ งบการเงิ น ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง ข้ อ มู ล อื่ น และข้ า พเจ้ า ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ ข้ อ มู ล อื่ น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรื อความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฎว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกํากับดูแลเพื่อให้ผูม้ ีหน้าที่ ในการกํากับดูแลดําเนิ นการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริ ง
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-4ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ใน
การดําเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับ
การดําเนิ น งานต่อเนื่ อง เว้นแต่ผูบ้ ริ ห ารมี ความตั้งใจที่ จะเลิ กกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ น งานหรื อไม่สามารถดําเนิ น งาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อ มูล ที่ ข ัดต่ อข้อ เท็จจริ งอัน เป็ นสาระสําคัญ หรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล คือความ
เชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่
เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับสรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความ
ไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการ
ดําเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆที่สาํ คัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ
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-6จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวหรื อในสถานการณ์ที่
ยากที่ จะเกิ ดขึ้น ข้าพเจ้าพิ จารณาว่าไม่ค วรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือนางสุ มนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

(นางสุ มนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5897
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

2564

2563

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

66,990,242
127,786,140
37,639,841
17,906,481
160,000,000
3,476,779
1,659,141
415,458,624

271,950,048
155,281,588
49,900,547
2,455,702
1,309,141
480,897,026

64,318,561
123,070,332
228,336
160,000,000
3,423,616
1,659,141
352,699,986

270,368,079
130,534,081
2,831,835
2,248,257
1,309,141
407,291,393

60,419,603
4,018,211
18,395,866
19,116,148
7,962,319
11,160,077
121,072,224

60,252,000
27,372,422
20,559,813
16,012,447
8,506,359
132,703,041

45,356,103
6,000,000
56,000,000
18,395,866
19,116,148
7,962,319
10,958,775
163,789,211

45,188,500
56,000,000
27,372,422
20,559,813
16,012,447
8,506,359
173,639,541

536,530,848

613,600,067

516,489,197

580,930,934

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน - สุทธิ
สินทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา
สินค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่บริ ษทั ทีเกียวข้องกันและดอกเบียค้างรับ - สุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรั พย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากทีติดภาระคําประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม - สุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
ลูกหนีการค้าและลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน - สุ ทธิ
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า เครื องตกแต่งและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน - สุทธิ
รวมสิ นทรั พย์ไม่ หมุนเวียน

6
7
5.1
8

9
10
11
12
13
14
15
17

รวมสิ นทรั พย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี
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บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
หนีสิ นทีเกิดจากสัญญา
ส่วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่าทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี - สุทธิ
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
หนีสินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ
ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,430,416,192 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,430,416,192 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนตํากว่ามูลค่าหุ น้
ส่วนลดมูลค่าหุน้ สําหรับหนี แปลงสภาพเป็ นทุน
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

2564

18
7
19

28,687,124
25,769,153
1,258,587
55,714,864

44,571,133
41,211,737
1,184,418
86,967,288

26,334,003
2,136,947
1,258,587
29,729,537

40,344,956
4,354,270
1,184,418
45,883,644

19
20
21

18,817,929
847,449
3,991,936
23,657,314
79,372,178

20,076,517
1,201,432
2,830,050
24,107,999
111,075,287

18,817,929
847,449
29,039,710
48,705,088
78,434,625

20,076,517
1,201,432
27,971,831
49,249,780
95,133,424

1,430,416,192

1,430,416,192

1,430,416,192

1,430,416,192

1,430,416,192
1,487,411,835
(461,104,210)
(6,600,000)

1,430,416,192
1,487,411,835
(461,104,210)
(6,600,000)

1,430,416,192
1,487,411,835
(461,104,210)
(6,600,000)

1,430,416,192
1,487,411,835
(461,104,210)
(6,600,000)

13,000,000
(2,020,991,831)
442,131,986
15,026,684
457,158,670

13,000,000
(1,974,871,600)
488,252,217
14,272,563
502,524,780

13,000,000
(2,025,069,245)
438,054,572
438,054,572

13,000,000
(1,977,326,307)
485,797,510
485,797,510

536,530,848

613,600,067

516,489,197

580,930,934

รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี

2563

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

2563

101,342,991
79,661,032
14,604,179
195,608,202
(88,429,121)
(71,488,525)
(11,108,523)
(171,026,169)
24,582,033
8,814,336
33,396,369
(47,572,503)
(27,149,357)
(2,029,323)
(1,981,789)
(78,732,972)
(45,336,603)
(1,291,761)
(46,628,364)

126,981,102
49,526,306
-

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับปี
รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีกําหนดไว้
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

รายได้ค่าสื อ-โฆษณา
รายได้จากการขาย

126,981,102
41,330
-

176,507,408
(81,247,845)
(50,907,971)
(132,155,816)
44,351,592
14,000,000
20,026,588
78,378,180
(56,728,986)
(498,400)
(107,640)
(17,601,981)
(1,663,951)
(76,600,958)
1,777,222
(340,703)
1,436,519

101,342,991
68,014
15,011,990
116,422,995
(88,429,121)
(120,532)
(10,988,938)
(99,538,591)
16,884,404
9,824,391
26,708,795
(46,836,762)
(27,149,357)
(1,727,868)
(75,713,987)
(49,005,192)
(49,005,192)

1,262,254
(45,366,110)

63,312
1,499,831

1,262,254
(47,742,938)

63,312
10,453,574

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมกําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี

(47,382,485)
754,121
(46,628,364)

1,163,956
272,563
1,436,519

(49,005,192)
(49,005,192)

10,390,262
10,390,262

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จ (ขาดทุน)
ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

(46,120,231)
754,121
(45,366,110)

1,227,268
272,563
1,499,831

(47,742,938)
(47,742,938)

10,453,574
10,453,574

(0.033)

0.001

(0.034)

0.007

1,430,416,192

1,430,416,192

1,430,416,192

1,430,416,192

รายได้จากการรับจ้างก่อสร้าง
รวมรายได้
ต้นทุนค่าสื อ-โฆษณา
ต้นทุนขาย
ต้นทุนค่าก่อสร้าง
รวมต้ นทุน
กําไรขันต้ น
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอืน
กําไรจากการเลิกบริ ษทั ย่อย
รายได้อืน
กําไรก่อนค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ผลขาดทุนจากการเลิกบริ ษทั ย่อย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสําหรับปี

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขันพืนฐาน (บาทต่ อหุ้ น)
จํานวนหุ้ นสามัญถัวเฉลียถ่ วงนําหนัก (หุ้ น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

5.1

22
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127,022,432
(81,649,445)
(69,100)
(81,718,545)
45,303,887
14,000,000
7,432,375
17,929,037
84,665,299
(55,304,197)
(17,601,981)
(1,368,859)
(74,275,037)
10,390,262
10,390,262

บริ ษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
กําไร(ขาดทุน)สะสม

ทุนเรื อนหุ ้นที
ออกและชําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
ส่ วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
ส่ วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
โอนไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

1,430,416,192
1,430,416,192
1,430,416,192

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
1,487,411,835
1,487,411,835
1,487,411,835

ส่วนตํากว่า
มูลค่าหุ ้น
(461,104,210)
(461,104,210)
(461,104,210)

ส่วนลดมูลค่า
หุ ้นสําหรับหนี
แปลงสภาพ
เป็ นทุน

จัดสรรแล้ว

(6,600,000)
(6,600,000)
(6,600,000)

13,000,000
13,000,000
13,000,000
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ยังไม่ได้จดั สรร
(1,976,098,868)
1,163,956
63,312
(1,974,871,600)
(47,382,485)
1,262,254
(2,020,991,831)

องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ผลกําไร (ขาดทุน) จาก
การวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที
กําหนดไว้
63,312
(63,312)
1,262,254
(1,262,254)
-

รวมองค์ประกอบ
อืนส่ วนของผูถ้ ือ
หุ ้น
63,312
(63,312)
1,262,254
(1,262,254)
-

รวมส่วนของ
บริ ษทั ใหญ่
487,024,949
1,227,268
488,252,217
(46,120,231)
442,131,986

ส่ วนของส่ วน
ได้เสี ยทีไม่มี
อํานาจควบคุม
14,000,000
272,563
14,272,563
754,121
15,026,684

รวม
487,024,949
14,000,000
1,499,831
502,524,780
(45,366,110)
457,158,670

บริษัท ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้ น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร(ขาดทุน)สะสม

ทุนเรื อนหุ้นที
ออกและชําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

1,430,416,192
1,430,416,192
1,430,416,192

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น
1,487,411,835
1,487,411,835
1,487,411,835

ส่ วนลดมูลค่า
หุ้นสําหรับหนี
แปลงสภาพเป็ น
ทุน

ส่ วนตํากว่า
มูลค่าหุ้น
(461,104,210)
(461,104,210)
(461,104,210)
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(6,600,000)
(6,600,000)
(6,600,000)

จัดสรรแล้ว
13,000,000
13,000,000
13,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร
(1,987,779,881)
10,390,262
63,312
(1,977,326,307)
(49,005,192)
1,262,254
(2,025,069,245)

องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ผลกําไร (ขาดทุน) จาก
การวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที
กําหนดไว้

รวมองค์ประกอบ
อืนส่วนของผูถ้ ือหุ้น

63,312
(63,312)
1,262,254
(1,262,254)
-

63,312
(63,312)
1,262,254
(1,262,254)
-

รวม
475,343,936
10,453,574
485,797,510
(47,742,938)
438,054,572

บริษัท ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ปรับรายการทีกระทบกําไร (ขาดทุน) เป็ นเงินสดรับ (จ่ าย)
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) การดําเนินงาน
ดอกเบียจ่าย
ดอกเบียรับ
ลูกหนีการค้าและลูกหนี หมุนเวียนอืน (เพิมขึน) ลดลง
สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา (เพิมขึน) ลดลง
สิ นค้าคงเหลือ (เพิมขึน) ลดลง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน (เพิมขึน) ลดลง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน (เพิมขึน) ลดลง
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี หมุนเวียนอืนเพิมขึน (ลดลง)
หนี สิ นทีเกิดจากสัญญาเพิมขึน (ลดลง)
หนี สิ นหมุนเวียนอืนเพิมขึน (ลดลง)
หนี สิ นไม่หมุนเวียนอืนเพิมขึน (ลดลง)
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน - เงินให้กยู้ มื บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
โอนกลับประมาณการหนี สิ นคดีความ
กําไรจากการต่อรองราคาซื อ
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้

2563

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(45,336,603)

1,777,222

(49,005,192)

10,390,262

1,122,294
(2,289,046)
28,120,066
(37,639,841)
31,994,066
(350,000)
(204,159)
(12,568,576)
(15,442,584)
1,161,887
15,409,571
(3,940,051)

938,485
(3,577,990)
(58,612,480)
(37,666,413)
(200,000)
(134,392)
73,498,724
(18,820,317)
20,872,614
645,222
(2,795,284)

1,684,793
(2,288,560)
8,082,309
2,603,499
(350,000)
(204,159)
(10,695,521)
(2,217,323)
1,209,661
15,409,571
(3,933,993)

1,194,754
(1,898,280)
(33,912,343)
(2,831,835)
(200,000)
(134,392)
35,070,759
(18,820,317)
25,141,781
20,872,614
623,653
(2,795,284)

-

(470,885)
(10,217,191)
(2,227,072)

-

6,114

435,197

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

1,176,292

947,085

1,176,292

947,085

กําไรจากการตัดจําหน่ ายและขายสิ นทรัพย์ถาวร
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอืน
(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอืน
(กําไร) ขาดทุนจากการเลิกบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม

(1,632,505)
1,981,789

(18,806)
(2,863,955)
(11,136,045)
498,400
107,640
-

(1,632,505)
-

(18,806)
(54,227,680)
40,227,680
(7,432,375)
-

(38,431,286)

(49,020,241)

(40,161,128)

(472,162)

รวมรายการปรับปรุ งจากการกระทบยอดขาดทุน

-

(470,885)
(10,217,191)
(2,227,072)
245,710

กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบีย
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

255,614

(704,280)

(655)

(268,021)

-

(636,830)

(268,021)

(636,830)

(4,768,512)

(2,710,048)

(3,423,616)

(2,161,901)

(43,467,819)

(52,111,505)

(44,557,045)

(3,271,548)
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บริษัท ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากทีมีขอ้ จํากัดในการใช้ (เพิมขึน) ลดลง
เงินสดจ่ายเพือซือบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ จากเงินสดทีได้มา
เงินสดรับจากผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย
เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอืน
เงินสดรับจากการยกเลิกบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน (เพิมขึน) ลดลง
เงินสดรับจากลูกหนี เงินให้กยู้ มื บุคคลและบริ ษทั อืน
เงินสดรับจากดอกเบีย
เงินสดจ่ายเพือซือส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า เครื องตกแต่งและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า เครื องตกแต่งและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

2563

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(167,603)
(6,000,000)
(160,000,000)
2,289,046
(1,079,790)
5,794,072
(21,000)
(159,185,275)

(60,252,000)
14,000,000
(107,640)
14,000,000
392,744,791
470,885
3,577,990
(18,654,177)
2,581,268
(29,739,332)
318,621,785

(167,603)
(6,000,000)
(160,000,000)
2,288,560
(1,079,790)
5,794,072
(21,000)
(159,185,761)

(45,188,500)
(56,000,000)
14,000,000
17,887,759
383,782,073
470,885
1,898,280
(18,654,177)
2,581,268
(29,739,332)
271,038,256

(2,306,712)
(2,306,712)

(2,406,834)
(2,406,834)

(2,306,712)
(2,306,712)

(2,406,834)
(2,406,834)

(204,959,806)
271,950,048
-

264,103,446
7,857,084
(10,482)

(206,049,518)
270,368,079
-

265,359,874
5,008,205
-

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ นปี

66,990,242

271,950,048

64,318,561

270,368,079

ข้ อมูลเพิมเติมประกอบกระแสเงินสด
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย:
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา

10,308
70,032
65,876,598
1,033,304

12,997
83,951
270,823,472
1,029,628

4,859
30,000
63,250,398
1,033,304

7,165
30,000
269,301,286
1,029,628

66,990,242

271,950,048

64,318,561

270,368,079

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดทีผูเ้ ช่าจ่ายเพือลดจํานวนหนีสิ นซึงเกิดขึนจากสัญญาเช่าการเงิน
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันเลิกกิจการ

รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
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บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1

ข้ อมูลบริษัท
บริ ษทั ดีวี8 จํากัด (มหาชน) ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 191/43 อาคารซี ทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักโดยเป็ นผูจ้ ดั หา ผลิต และ/หรื อร่ วมผลิตสื่ อโฆษณา ณ จุดขาย / การจัดงานอีเว้นท์ / การผลิตผ่าน
สื่ อออนไลน์

1.2

การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบนั ยังมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจ ฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจ
ในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดังนี้
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

บริ ษทั ย่อยทางตรง :
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จํากัด จัดหา ผลิตและ/หรื อร่ วมผลิต
รายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI
รับจ้างติดตั้งงานโครงการต่าง ๆ
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม :
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด้ เวิร์ค จํากัด
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้
(ถือหุ้นโดย บริ ษทั ดีมีเตอร์ อิน หรื อที่มีส่วนประกอบของไม้
โนเวชัน่ จํากัด)
บริ ษทั ร่ วม :
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด ประกอบกิจการสวนนํ้า
สวนสนุก สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
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ที่ต้งั
31 ธันวาคม
สํานักงานใหญ่
2564

31 ธันวาคม
2563

กรุ งเทพฯ

100.00

100.00

นนทบุรี

80.00

80.00

ปทุมธานี

100.00

100.00

สมุทรปราการ

37.50

37.50

บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

บริ ษทั เรฟโวลูชนั่ ออฟ ดิจิทลั เอ็ม จัดทํา และให้บริ การเกี่ยวกับ
แอปพลิเคชัน่ สําหรับการบริ หาร
พลอยยี เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด
จัดการองค์กร

ที่ต้งั
31 ธันวาคม
สํานักงานใหญ่
2564
กรุ งเทพฯ

31 ธันวาคม
2563

40.00

บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัดได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และ
ชําระบัญชีเสร็ จสิ้นเมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2564
ในรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมตั ิการขายหุ้นสามัญของบริ ษทั เรฟโวลูชั่น
ออฟ ดิจิทลั เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด ในราคาหุ้นละ 325 บาท จํานวน 20,000 หุ้น คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6.5
ล้านบาท ปัจจุบนั บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
รายการบัญชีกบั บริ ษทั ย่อยที่มีสาระสําคัญได้ถูกหักออกจากงบการเงินรวมแล้ว
งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับที่ใช้สาํ หรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันหรื อเหตุการณ์
ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกันสําหรับการจัดทํางบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
3.

หลักเกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินและสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

3.1

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น ได้จัด ทําขึ้ น ตามหลักการบัญ ชี ที่ รับ รองทั่ว ไปภายใต้พ ระราชบัญ ญัติก ารบัญ ชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายถึ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ อ อกภายใต้พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี พ.ศ. 2547 และข้อ กํา หนดของ
คณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่ า ด้ว ยการจัด ทํา และนํา เสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่ องที่อธิบาย
ในนโยบายการบัญชีในลําดับต่อไป
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี
ที่สําคัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่ งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชี ของบริ ษทั ไปถือ
ปฏิบตั ิ กิจการเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อความซับซ้อน หรื อเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณ
การที่มีนยั สําคัญต่องบการเงินในหมายเหตุ 4
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อ
มีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรั บ ปรุ งจํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับ ใช้สําหรั บ งบการเงิ น ที่ มี รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลังวัน ที่ 1
มกราคม 2564 มาถื อปฏิ บัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน เพื่อให้ มี
เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่าการปรับปรุ งมาตรฐานนี้ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน

ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการ
ให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ คราวกับผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่าการปรับปรุ งมาตรฐานนี้ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั

3.3

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้

3.3.1 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
ก)

รายได้ จากสัญญาก่อสร้ าง
กลุ่มบริ ษ ัทพิจารณาว่าสัญญาก่ อสร้างโดยส่ วนใหญ่มีภาระที่ ต้องปฏิ บัติภาระเดี ยว กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ รายได้จากการ
ก่อสร้างตลอดช่วงเวลาที่ ก่อสร้าง โดยใช้วิธีผลลัพธ์ในการวัดขั้นความสําเร็ จของงานซึ่ งประเมินโดยวิศวกรหรื อผู ้
ควบคุมโครงการ
กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาความน่ าจะเป็ นในการรั บรู ้รายได้ที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสัญ ญา การเรี ยกร้องความ
เสี ยหาย ความล่าช้าในการส่ งมอบงาน และค่าปรับตามสัญญา โดยจะรับรู ้รายได้เฉพาะในกรณี ที่มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ในระดับสู งมากว่าจะไม่มีการกลับรายการที่มีนยั สําคัญของจํานวนรายได้ที่รับรู ้สะสม
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เมื่อมูลค่าและความสําเร็ จของงานตามสัญญาไม่สามารถวัดได้อย่างสมเหตุสมผล รายได้จะรับรู ้ได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้น
จริ งที่คาดว่าจะได้รับคืนเท่านั้น
ข)

รายได้ ค่าบริการ
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั เสร็ จสิ้นการปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และเมื่อโอน
การควบคุมในบริ การไปยังลูกค้าหรื อเมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว

ค)

รายได้ จากการขาย
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิแล้วเสร็ จ โดยการส่งมอบสิ นค้าที่สัญญาว่าจะ
ให้แก่ลูกค้า การส่งมอบเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมสิ นค้านั้น การควบคุมในสิ นค้าได้โอนไปยังลูกค้าเมื่อมี
การส่งมอบสิ นค้าให้ลูกค้า โดยการส่งมอบจะเกิดขึ้นเมื่อมีการส่ งสิ นค้าไปยังสถานที่ที่กาํ หนด ลูกหนี้จะถูกบันทึกเมื่อ
สิ นค้าได้ส่งมอบซึ่งเป็ นภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้แล้วเสร็ จ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

ง)

รายได้ ดอกเบีย้
ดอกเบี้ยรับ รับรู ้ตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของช่วงเวลาจนถึงวันครบกําหนดอายุ
และคํานึงถึงจํานวนเงินต้นที่เป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสาํ หรับการบันทึกดอกเบี้ยค้างรับของบริ ษทั

จ)

รายได้ อื่น
รายได้อื่น รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง

ฉ)

ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุน
ระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือสู งซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาและปราศจากภาระผูกพัน
3.3.3 สินค้าคงเหลือ
การตีราคาสิ นค้าคงเหลือ บริ ษทั ตีราคาสิ นค้าคงเหลือดังต่อไปนี้
- สิ นค้าสําเร็ จรู ป บันทึกตามต้นทุนการผลิตถัวเฉลี่ยรวมหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับรวมแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า

- 11 -

บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
3.3.4 ลูกหนีก้ ารค้า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแสดงลูกหนี้ดว้ ยมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่ มแรกด้วยจํานวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชําระ ในกรณี
ที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนยั สําคัญจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่าปัจจุบนั ของสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่า
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ งกําหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้และรับรู ้ผล
ขาดทุนตั้งแต่การรับรู ้รายการลูกหนี้การค้า ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกหนี้การค้าจะถูก
จัดกลุ่มตามวันที่ครบกําหนดชําระ อัตราความเสี ยหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยูก่ บั ประวัติการชําระเงินและข้อมูลผล
ขาดทุนด้านเครดิตในอดีต และปรับอัตราการสู ญเสี ยในอดีตตามการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้ในปั จจัยเหล่านี้ ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
3.3.5 ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินแสดงด้วยมูลค่าแรกเริ่ มตามสัญญาเช่าทางการเงิน หักด้วยเงินรับจากค่างวดผ่อนชําระ
หักด้วยดอกเบี้ยรับรอการรับรู ้ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคต
ของลูกค้ารายตัว
3.3.6 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา / หนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อมีรายได้ท่ีรับรู ้สะสมเกินกว่าจํานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบนั
และกลุ่มบริ ษทั จะบันทึกค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้ สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจะจัดประเภทเป็ นลูกหนี้การค้าเมื่อกิจการมีสิทธิ
ที่จะได้รับชําระโดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจการได้ให้บริ การเสร็ จสิ้นและลูกค้ารับมอบงาน
หนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินที่เกิดจากสัญญาเมื่อจํานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าจนถึงปั จจุบนั เกินกว่ารายได้ที่รับรู ้สะสม
โดยกิจการยังมีภาระที่ตอ้ งโอนบริ การให้กบั ลูกค้า หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะรับรู ้เป็ นรายได้ เมื่อกิจการได้ปฏิบตั ิตาม
ภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็ จสิ้น
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3.3.7 สินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การจัดประเภทรายการขึ้นอยู่กบั โมเดลธุ รกิจ (Business Model) ของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าดังนี้
•

รายการที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อผ่านกําไรหรื อขาดทุน) และ

•

รายการที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

บริ ษทั ต้องจัดประเภทรายการใหม่สําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเมื่อบริ ษทั เปลี่ยนแปลงโมเดลธุ รกิจในการ
บริ หารสิ นทรัพย์เหล่านั้น
ตราสารทุนสามารถจําแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัด
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (FVPL) หรื อการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) ซึ่ งไม่
สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ในการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก บริ ษทั ต้องวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรื อหักด้วยต้นทุนการทํารายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง
กับการได้มาหรื อการออกสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินนั้น ต้นทุนการทํารายการของสิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนนั้นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งประกอบด้วยอนุ พนั ธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมว่ากระแสเงินสดที่ เกิดจากสิ นทรัพย์ทาง
การเงินนั้นเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยหรื อไม่ (Solely Payments of Principal and Interest)
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ข้ ึนอยู่กบั โมเดลทางธุรกิจของบริ ษทั ในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าตราสารหนี้สามารถทําได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยู่
กับการจัดประเภทตราสารหนี้ของบริ ษทั
•

ราคาทุนตัดจําหน่าย - สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายเมื่อบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์
ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์การถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตาม
สัญญา และข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้น
และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาํ หนดไว้ รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้อง
คํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู ้โดยตรงในกําไร
หรื อขาดทุนและแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน)อื่น พร้อมกับกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุน
จากการด้อยค่าแสดงเป็ นกําไรหรื อขาดทุน
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•

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) - สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับ
กระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน และข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ซึ่งทําให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาํ หนดไว้
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินรับรู ้ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุน
จากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย และกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน กําไรหรื อขาดทุนสะสมที่เคยรับรู ้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
จะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากําไรหรื อขาดทุน และแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ยจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดง
เป็ นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุน

•

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (FVPL) - สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จําหน่ายหรื อ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากตราสาร
หนี้ที่วดั มูลค่า FVPL จะรับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุน และแสดงรายการสุ ทธิในกําไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลา
ที่เกิดรายการ

เงินปั นผลที่ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนโดยแสดงรายการเป็ นรายได้อื่นเมื่ อบริ ษทั มีสิทธิ ที่จะ
ได้รับเงินปันผล
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วย FVPL จะรับรู ้เป็ นกําไร/(ขาดทุน)อื่นในงบ
กําไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า (และการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า) ของตราสารทุนที่วดั มูลค่า
ด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในมูลค่ายุติธรรม
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินและส่วนของเจ้าของ
เครื่ องมือทางการเงินที่บริ ษทั เป็ นผูอ้ อกต้องจัดประเภทเป็ นหนี้สินทางการเงินหรื อตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผูกพัน
ตามสัญญา
- หากบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่ งมอบเงินสดหรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กบั กิจการอื่น โดยไม่
สามารถปฏิเสธการชําระหรื อเลื่อนการชําระออกไปอย่างไม่มีกาํ หนดได้น้ นั เครื่ องมือทางการเงินนั้นจะจัดประเภท
เป็ นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชําระนั้นสามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของบริ ษทั เองด้วยจํานวนตราสาร
ทุนที่คงที่ และเปลี่ยนกับจํานวนเงินที่คงที่
- หากบริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรื อสามารถเลื่อนการชําระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่ องมือทางการเงิน
ดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน
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ในการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก บริ ษทั ต้องวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั จัดประเภทรายการ
หนี้สินทางการเงินทั้งหมดที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย ยกเว้นหนี้สินทางการเงินบางรายการ
การรับรู ้รายการและการตัดรายการ
บริ ษทั ต้องรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะเมื่อบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตาม
ข้อกําหนดของสัญญาของเครื่ องมือทางการเงินนั้น การซื้ อหรื อขายสิ นทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติตอ้ งรับรู ้รายการ
ในวันซื้อขาย ซึ่งเป็ นวันที่บริ ษทั ตกลงที่จะซื้อหรื อขายสิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะเมื่อสิ ทธิ
ตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรื อเมื่อบริ ษทั โอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน และ
เป็ นการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การด้อยค่า
บริ ษทั ประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับตรา
สารหนี้ ที่ วดั มูล ค่ าด้วยราคาทุ น ตัด จําหน่ ายและ FVOCI วิธีก ารประเมิ น การด้อยค่ าที่ เลื อกใช้ข้ ึ น อยู่กับ ความเป็ น
สาระสําคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต บริ ษทั ใช้วิธีทวั่ ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
3.3.8

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั บันทึกตามวิธีราคาทุน และปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิน
ลงทุน โดยมูลค่าที่ลดลงดังกล่าวแสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่า ของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน
เงินลงทุนทัว่ ไป แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนโดยมูลค่าที่
ลดลงดังกล่าวแสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน

3.3.9

ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ า เครื่ องตกแต่ งและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของทรัพย์สินแต่ละชนิ ดตามอายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ ดังนี้
จํานวนปี
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า

20

เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน

5

ยานพาหนะ

5
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ในกรณี ที่ราคาตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งคํานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
เกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่ องหรื อจํานวนที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
กําไรขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์จะคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และบันทึกเป็ นกําไรขาดทุนจากการ
ดําเนินงาน
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรื อการปรับปรุ งสิ นทรัพย์ให้ดีข้ ึน ซึ่ งทําให้ราคาเปลี่ยนแทนในปั จจุบนั ของ
สิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสําคัญจะ รวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ ส่ วนค่าซ่อมแซมและค่าบํารุ งรักษารับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
3.3.10 สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วย ค่าสิ ทธิ แพร่ ภาพแพร่ เสี ยงในรายการภาพยนตร์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสัญญา
สัมปทาน
บริ ษทั แสดงสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนคํานวณ
จากราคาทุนของสิ นทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั
3.3.11 สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจาก
การขาย และการขายนั้น ต้องมี ความเป็ นไปได้สูงมาก สิ น ทรั พย์ไม่หมุ นเวียนนั้นจะวัดมูลค่าด้วยจํานวนที่ ต่ าํ กว่า
ระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หากมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการ
ขายมากกว่าที่จะได้รับคืนจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป
3.3.12 การด้ อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั จะทําการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อย เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ สิ นทรัพ ย์สิ ทธิ การใช้ หรื อ สิ น ทรัพ ย์ที่ ไม่ มีตัวตนอื่น ของบริ ษทั หากมี ข้อบ่งชี้ ว่า
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่า
กว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้
อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความ
เสี่ ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาํ ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริ ษทั
ใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มา
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จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจใน
การแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้
ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู ้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กาํ หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ท่ีเพิ่มขึ้นจากการกลับ
รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็ นหากบริ ษทั ไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยัง
ส่วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
3.3.13 การบัญชีเกีย่ วกับภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรื อ
รายการที่รับรู ้โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นหรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี ที่ตอ้ งเสี ย
ภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับ
รายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้สินและจํานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้เมื่อเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้สินในครั้งแรก ซึ่งเป็ นรายการที่ไม่ใช่การ
รวมธุ รกิจและรายการนั้น ไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชี หรื อทางภาษีและผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า หากเป็ นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้
อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกําหนดมู ล ค่ าของภาษี เงิ น ได้ปั จจุ บัน และภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี บริ ษ ัท ต้อ งคํานึ งถึ งผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชําระบริ ษทั เชื่อว่าได้
ตั้งภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิดจากการประเมิน ผลกระทบจากหลายปั จจัย
รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยูบ่ นพื้นฐานการประมาณการและ
ข้อสมมติ ฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้ บริ ษทั
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เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะ
กระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมี สิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่ วย
ภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิหรื อตั้งใจ
จะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สิน ในเวลาเดียวกัน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั่วคราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชี จะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่ รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่
ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
3.3.14 สัญญาเช่ า
3.3.14.1 บริษัทในฐานะผู้เช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่า บริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ โดยสัญญา
จะเป็ นสัญญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสัญ ญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมี การให้สิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรั พย์ที่ระบุได้
สําหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
บริ ษทั ใช้วิธีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและ
สัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล (วันที่สินทรัพย์อา้ งอิงพร้อมใช้งาน) บริ ษทั บันทึก
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ซ่ ึงแสดงสิ ทธิในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วย
การวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจํานวนเงินของหนี้สินตาม
สัญญาเช่าจากการรับรู ้เริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จํานวนเงินที่จ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่า
เริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
หากกลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงจะถูกโอนให้แก่บริ ษทั เมื่อ
สิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จะถูกคิดค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึง
วันสิ้นสุ ดของอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้หรื อวันสิ้นสุ ดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นก่อน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญา
เช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรื ออัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั หลังจากวันที่
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สัญญาเช่าเริ่ มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
และลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชําระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่า
จะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อประเมินสัญญาเช่าใหม่
สัญญาเช่ าระยะสั้นและสัญญาเช่ าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า
จํานวนเงินที่ ต้องจ่ายตามสัญญาเช่ าที่ มีอายุสัญญาเช่ า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่ สัญ ญาเช่าเริ่ มมี ผล หรื อ
สัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
3.3.14.2 บริษัทในฐานะผู้ให้ เช่ า
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ซ่ ึ งผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมด ถือเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน ซึ่ งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงิน
ขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอด
อายุของสัญญาเช่าเพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้ สินทรัพย์ที่เหลืออยู่
สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของ
สัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์ซ่ ึ งผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่
สัญญาเช่านั้นถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับ
จากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
3.3.15 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วย
เงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ ง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าว
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3.3.16 ประมาณการหนีส้ ินและค่าใช้ จ่าย
บริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ได้เกิด
ภาระที่ จะต้องจ่ายเงินตามข้อผูกพันทางกฎหมายอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ ในอดีตและจํานวนที่ตอ้ งจ่าย
สามารถประมาณการได้อย่างมีเหตุผล
3.3.17 รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุม โดย
บริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่ถือ
หุ้น บริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง
บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั คํานึ งถึงเนื้ อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
3.3.18 กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ สําหรับปี ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ของหุ้นสามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
3.3.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผอู ้ ื่น
โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ น ทรัพ ย์และหนี้ สินซึ่ ง
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มี
สภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพ
คล่ องได้ บริ ษ ทั และบริ ษ ัท ย่อยจะประมาณมู ล ค่ายุติธ รรมโดยใช้เทคนิ ค การประเมิ น มู ลค่ าที่ เหมาะสมกับ แต่ ล ะ
สถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้
มากที่สุด
ลําดับ ชั้น ของมูล ค่ ายุติ ธรรมที่ ใช้วดั มู ลค่ าและเปิ ดเผยมู ล ค่ายุติธ รรมของสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ในงบการเงิ น แบ่ ง
ออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
- ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ ทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่ มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบ
เกิดขึ้นประจํา
4.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ และการจัดการความเสี่ยงในส่ วนของทุน
การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ในบางกรณี ฝ่ายบริ หารอาจต้องใช้การประมาณการรายการบัญชี
บางรายการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยเหตุน้ ีผลที่เกิดขึ้นจริ ง
ในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่องในเรื่ องของการประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
โดยการประเมิ นอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ ในอดี ตและปั จจัยอื่นๆ ซึ่ งรวมถึ งการคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคตที่
ผูบ้ ริ หารเชื่อว่ากระทําอย่างมีเหตุผลภายใต้สถานการณ์ในขณะนั้น
เครื่ องตกแต่ งและอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซาก สําหรับอาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั โดยฝ่ ายบริ หารจะทบทวน
ค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจากประมาณการเดิม หรื อตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้
งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ และจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีขอ้ บ่งชี้
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ภาระผูกพันผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
มู ลค่ าปั จจุ บันของภาระผูกพันผลประโยชน์ เมื่ อเกษี ยณอายุข้ ึ นอยู่กับข้อสมมติ ฐานหลายข้อ ข้อสมมติ ฐานที่ ใช้และ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปได้ของข้อสมมติฐานได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 20
การจัดการความเสี่ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องของ
บริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่
เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน บริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือ
หุ้น การออกหุ้นใหม่หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้
5.

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการทางบัญชีจาํ นวนหนึ่งซึ่ งเกิดกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเกิดจากรายการที่มีกบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว
ชื่อบริ ษทั
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จํากัด
บริ ษทั ย่อย
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI
บริ ษทั ย่อย (มีสัดส่วนร่ วมค้าร้อยละ 80)
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด
บริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ 37.5)
บริ ษทั เรฟโวลูชนั่ ออฟ ดิจิทลั เอ็มพลอยยี
บริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ 40)
เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด้ เวิร์ค จํากัด
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ ทางอ้อมผ่านบริ ษทั ย่อย และมีกรรมการร่ วมกัน)

5.1

รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

5.1.1 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563

รายได้
รายได้ จากการรับจ้ างก่อสร้ าง
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI
ดอกเบีย้ รับ
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

-

-

15,011,990

-

-

-

1,016,719

256,269

บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563

ค่าใช้ จ่าย
ต้ นทุนทางการเงิน
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI
ค่าบริการ
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด๊ เวิร์ค จํากัด
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร

-

-

562,500

141,781

-

-

-

45,000

27,149,357

17,601,981

27,149,357

17,601,981

5.1.2 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563

ลูกหนีอ้ ื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI

-

-

2,962,070

5,621,139

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด้ เวิร์ค จํากัด

-

-

-

281,300

ดอกเบีย้ ค้างรับ
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI

-

-

86,351

256,269

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียนอื่น
เงินคํ้าประกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI (หมายเหตุ 11.1)

-

-

25,047,774

25,141,781

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้างรับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จํากัด
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม

-

-

61,000,000
(61,000,000)
-

61,000,000
(61,000,000)
-
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บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้
งบการเงินรวม
2564
2563
470,885
(470,885)
-

ยอดยกมา
ลดลง
ยอดยกไป

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
61,000,000
61,470,885
(470,885)
61,000,000
61,000,000

ในระหว่างปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ มีการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
31 ธันวาคม
2564
เพิ่มขึ้น
ลดลง
2564
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้างรับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จํากัด
เงินต้น
61,000,000
61,000,000
ดอกเบี้ยค้างรับ
61,000,000
61,000,000
รวม
เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันทั้งจํานวนมีการคิดดอกเบี้ยอัตราคงที่ในอัตราร้อยละ 2 - 7 ต่อปี
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บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
6.

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนี้การค้า
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้การค้า

96,164,590
(71,422,834)
24,741,756

143,361,655
(71,342,880)
72,018,775

95,954,857
(71,213,101)
24,741,756

117,539,614
(71,127,089)
46,412,525

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.1.2)
ลูกหนี้กิจการที่เคยเกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ (หมายเหตุ 6.1)
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ ับเหมา
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

56,135,387
30,514,090
1,736,145
17,918,197
(3,259,435)
103,044,384
127,786,140

58,961,529
22,617,768
2,596,319
4,399,405
(5,312,208)
83,262,813
155,281,588

2,962,070
54,200,437
26,507,307
17,918,197
(3,259,435)
98,328,576
123,070,332

5,621,139
56,764,312
22,648,908
4,399,405
(5,312,208)
84,121,556
130,534,081

ลูกหนี้การค้าจําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระ ได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
17,574,068
49,678,828

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
17,574,068
24,072,578

3,366,930
35,952
631,300
74,556,340
96,164,590

3,366,930
35,952
631,300
74,346,607
95,954,857
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18,315,986
2,703,961
72,662,880
143,361,655

18,315,986
2,703,961
72,447,089
117,539,614

บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้การค้ามีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ลดลงจากการตัดจําหน่ายหนี้สูญ
ยอดยกไป

งบการเงินรวม
2564
2563
71,342,880
72,514,670
1,428,154 (1,171,790)
(1,348,200)
71,422,834
71,342,880

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
71,127,089
72,298,878
1,434,212 (1,171,789)
(1,348,200)
71,213,101
71,127,089

บริ ษทั บันทึกผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากลูกหนี้ การค้ารายหนึ่ งทั้งจํานวน 61.21 ล้านบาท ซึ่ งเป็ น
ลูกหนี้ การค้าที่ผิดนัดชําระคืนเงินสนับสนุ นจากการจัดการแข่งขันกีฬาที่บริ ษทั เป็ นผูล้ งทุนทางด้านการเงินจํานวน
86.43 ล้านบาท ตามสัญญาว่าจ้างดําเนินโครงการรายการการแข่งขันกอล์ฟ Thailand Classic บริ ษทั ได้ยื่นฟ้องกับศาล
แพ่งแล้วเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการนําส่งหมายฎีกา และคําร้องขอทุเลาการบังคับคดีของจําเลย
และเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 บริ ษทั ยื่นคัดค้านคําร้องขออนุญาตฎีกาของจําเลย และยื่นแก้ฎีกาต่อศาลแพ่งกรุ งเทพ
ใต้ ปัจจุบนั คดีน้ ีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
บริ ษทั บันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ซ่ ึ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมรายหนึ่ง จากการที่บริ ษทั ได้นาํ เงิน
ฝากประจําเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันวงเงินกูย้ ืมของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว ต่อมาทางธนาคารได้หักชําระต้นเงินกูท้ ี่คา้ ง
ชําระจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวแล้ว 90 ล้านบาท ดังนั้นบริ ษทั ร่ วมจึงมีหน้าที่ตอ้ งชําระเงินคืนแก่บริ ษทั ตามจํานวนเงิน
ที่ธนาคารหักชําระจากบัญชีเงินฝาก อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวได้หยุดดําเนินงานและขาดสภาพคล่อง บริ ษทั จึง
พิจารณาตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งจํานวน (หมายเหตุ 9.1)
6.1

ลูกหนีจ้ ากกิจการที่เคยเกี่ยวข้ องกัน - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
2564
2563
ลูกหนี้จากกิจการที่เคยเกี่ยวข้องกัน บริ ษทั สยามหินประดับ จํากัด
ลูกหนี้เงินให้กูย้ ืม
รายได้ค่าบริ การค้างรับ
รวม
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้จากกิจการที่เคยเกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ

70,738,314
2,806,000
73,544,314
(73,544,314)
-

70,738,314
2,806,000
73,544,314
(73,544,314)
-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

70,738,314
2,806,000
73,544,314
(73,544,314)
-

70,738,314
2,806,000
73,544,314
(73,544,314)
-

บริ ษ ัท ได้ยื่ น ฟ้ อ งร้ อ งลู ก หนี้ ดังกล่ าวกับ ศาลแพ่ งแล้วเมื่ อวัน ที่ 15 ตุ ล าคม 2555 และเมื่ อ วัน ที่ 17 ธั น วาคม 2555
ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชาํ ระเงินจํานวน 73.54 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
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บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั ได้นํายึดเครื่ องจักรเก่าของลูกหนี้ แล้ว อยู่ระหว่างรอประกาศขายทอดตลาดจากเจ้าพนักงานบังคับคดี และเมื่ อ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของจําเลย พบว่า จําเลยไม่มีทรัพย์สินใดให้ยึด อายัด หรื อ
บังคับคดี ต่อมาเดือนมิถุนายน 2563 ทนายความจําเลยได้ทาํ หนังสื อยินยอมให้บริ ษทั สามารถเข้ารื้ อถอนอาคารเพื่อออก
ขายได้ ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างดําเนินการในชั้นบังคับคดี และดําเนินการในชั้นเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
7.

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา / หนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา

7.1

ยอดคงเหลือตามสัญญา

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563

7.2

สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ
รวมสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

37,639,841
37,639,841

-

-

-

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

25,769,153
25,769,153

41,211,737
41,211,737

2,136,947
2,136,947

4,354,270
4,354,270

รายได้ ที่ยังไม่ ได้ เรียกชําระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของรายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระจํานวน 37.64 ล้านบาท ที่คาดว่าจะ
เรี ยกชําระภายใน 1 ปี

8.

สินทรัพย์ทางการเงินอื่น - สุ ทธิ
ประกอบด้วย

เงินฝากประจําที่มีอายุเกิน 3 เดือน
ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 8.1)
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน

งบการเงินรวม
2564
2563
160,000,000
160,000,000
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-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
160,000,000
160,000,000
-

บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
8.1

ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ

ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
หัก รายได้ดอกเบี้ยรับรอการรับรู ้
สุ ทธิ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2564
2563
102,959,690
102,959,690
(17,447,740) (17,447,740)
85,511,950
85,511,950
(85,511,950) (85,511,950)
-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
102,959,690
102,959,690
(17,447,740) (17,447,740)
85,511,950
85,511,950
(85,511,950) (85,511,950)
-

ลูกหนี้ สัญญาเช่าการเงินสุ ทธิ เกิดจาก บริ ษทั ได้ลงนามในหนังสื อสัญญาซื้ อขายระบบไฟฟ้ าแสงสว่างและระบบปรับ
อากาศกับบริ ษทั ที่ ไม่เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งการส่ งมอบงานและการตรวจรับงานได้ดาํ เนิ นการแล้วเสร็ จในเดือน
สิ งหาคม 2559
ในปี 2561 ลูกหนี้ ประสบปั ญหาสภาพคล่อง จึงขอเจรจาเพื่อขอขยายระยะเวลาการชําระ และจํานวนเงินที่ตอ้ งชําระใน
แต่ละงวด บริ ษทั พิจารณาตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งจํานวน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติให้สํานักงานกฎหมายแห่ ง
หนึ่งดําเนินการฟ้ องร้องลูกหนี้ดงั กล่าวแล้ว ศาลนัดสื บพยานโจทก์และจําเลยในวันที่ 23 และ 24 มกราคม 2563 โดย
แบ่งเป็ น 2 คดี
คดีที่ 1 ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 27.09 ล้านบาท (รวมดอกเบี้ย) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ศาลแพ่งมีคาํ พิพากษาให้จาํ เลย
ชําระเงิน 25.60 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับจากวันถัดจากวันฟ้องเป็ นต้น
ไป จนกว่าจะชําระเสร็ จแก่โจทก์ โดยกําหนดค่าทนายความ 0.15 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดําเนินคดี 0.01 ล้านบาท
โดยวันที่ 3 เมษายน 2564 ศาลแพ่งได้ส่งหมายนัดแจ้งให้ทราบว่า คดีดงั กล่าวศาลอุทธรณ์นดั ฟังคําพิพากษาในวันที่ 5
พฤษภาคม 2564 ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้เลื่อนการนัดฟังคําพิพากษาออกไปเป็ นวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยวันดังกล่าว
ศาลอุทธรณ์ได้มีคาํ พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ โดยไม่ตดั สิ ทธิ์ให้โจทก์ที่จะยื่นฟ้องจําเลยเป็ นคดีใหม่ภายในกําหนด
อายุความ คืนค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นให้กบั โจทก์และชั้นอุทธรณ์ให้แก่จาํ เลย ค่าฤชาธรรมเนียมนอกจากที่ศาลสั่งคืน
ให้เป็ นพับ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โจทก์ได้ยื่นคําร้องขอฎีกาต่อศาล เพื่อให้ศาลพิจารณาคดีของโจทย์ต่อไป
คดีที่ 2 ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 63.41 ล้านบาท (รวมดอกเบี้ย) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ศาลแพ่งมีคาํ พิพากษาให้จาํ เลย
ชําระเงิน 59.91 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ น
ต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องให้ไม่เกิน 3.49 ล้านบาท ตามที่โจทก์ขอ กับให้จาํ เลยชดใช้
ค่าฤชาธรรมเนี ยมแทนโจทก์ โดยกําหนดค่าทนายความ 0.15 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดําเนิ นคดี 0.01 ล้านบาท ต่อมา
จําเลยได้ยื่นอุทธรณ์และคําขอทุเลาการบังคับคดีต่อศาลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยวันที่ 31 มีนาคม 2564 ศาล
อุทธรณ์ได้มีคาํ พิพากษาแก้เป็ น ให้จาํ เลยชําระเงินจํานวน 49.46 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของ
ต้นเงินดังกล่าว นับแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องให้ไม่เกิน
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3.49 ล้านบาท ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็ นพับ นอกจากนี้ให้เป็ นไปตามคําพิพากษาของศาลชั้นต้น ปัจจุบนั คดี
นี้อยูร่ ะหว่างการฎีกาของจําเลย
9.

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ ประกัน

9.1

บริ ษทั มีเงินฝากประจํา จํานวน 90 ล้านบาท นําไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันวงเงินกูย้ ืมบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ง (หมายเหตุ
10.2) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากการหยุดดําเนิ นงานและการขาดสภาพคล่องของบริ ษทั ร่ วม ส่ งผลให้บริ ษทั ร่ วมไม่สามารถ
ชําระคืนเงินต้นได้ตามสัญญา ซึ่งในปี 2563 ทางธนาคารได้หกั ชําระเงินกูจ้ ากบัญชีเงินฝากดังกล่าวไปแล้วรวม 90 ล้าน
บาท ทําให้บริ ษทั ร่ วมมีหน้าที่ตอ้ งชําระคืนบริ ษทั ตามจํานวนเงินที่ธนาคารได้หกั ไปแล้วจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของ
บริ ษทั

9.2

บริ ษทั มีเงินฝากประจํา จํานวน 45.19 ล้านบาท เพื่อออกหนังสื อคํ้าประกันการรับจ้างล่วงหน้าให้กบั กิจการร่ วมค้า
DCORP - DLI (หมายเหตุ 11.1) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2563

9.3

บริ ษทั ย่อย (กิจการร่ วมค้า DCORP-DLI) ยินยอมให้ใช้เงินฝากประจํา จํานวน 15.06 ล้านบาท เพื่อเป็ นหลักประกันคํ้า
หนังสื อคํ้าประกันสัญญาให้กบั บริ ษทั ตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ย่อยครั้งที่ 2/2563 วันที่ 22 กรกฏาคม
2563 โดยหนังสื อคํ้าประกันดังกล่าวออกเพื่อเป็ นหลักประกันสัญญาจ้าง ตามสัญญาจ้างโครงการค่าสร้างการรับรู ้สู่
ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ
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10.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม - สุ ทธิ
รายละเอียดเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
บริ ษทั

บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ประกอบกิจการสวนนํ้า
สวนสนุก สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่ วนเงินลงทุน
31
ธันวาคม
2564

31
ธันวาคม
2563

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

37.5

37.5

วิธีส่วนได้เสี ย

31
ธันวาคม
2564

31
ธันวาคม
2563

31
ธันวาคม
2564

31
ธันวาคม
2563

324,999

324,999

-

-

(324,999)

(324,999)

-

-

-

-

-

-

6,000

-

4,018

-

6,000

-

4,018

-

ไทย

หัก : ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
สุทธิ
บริ ษทั เรฟโวลูชนั่ ออฟ ดิจิทลั
จัดทํา และให้บริ การ
เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน่
สําหรับการบริ หาร
จัดการองค์กร

ราคาทุน

ไทย

40

รวม
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์ ประกอบกิจการ
พีเรี ยนซ์ จํากัด สวนนํ้า สวนสนุก
สถานที่พกั ผ่อน
หย่อนใจ
บริ ษทั เรฟโวลูชน่ั จัดทํา และ
ออฟ ดิจิทลั เอ็ม ให้บริ การเกี่ยวกับ
พลอยยี เอ็กซ์พี แอปพลิเคชัน่
เรี ยนซ์ จํากัด
สําหรับการ
บริ หารจัดการ
องค์กร

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่ วนเงินลงทุน

ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุน

ราคาทุน

31
ธันวาคม
2564

31
ธันวาคม
2563

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

37.5

37.5

40

-

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ

31
ธันวาคม
2564

31
ธันวาคม
2563

31
ธันวาคม
2564

31
ธันวาคม
2563

31
ธันวาคม
2564

31
ธันวาคม
2563

324,999

324,999

(324,999)

(324,999)

-

-

6,000

-

-

-

6,000

-

330,999

324,999

(324,999)

(324,999)

6,000

-

ไทย

ไทย

รวม

10.1 ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในระหว่างปี บริ ษทั รับรู ้ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมใน
ระหว่างปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
-

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด
บริ ษทั เรฟโวลูชน่ั ออฟ ดิจิทลั เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พี
เรี ยนซ์ จํากัด
รวม

(1,982)
(1,982)
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ตั้งแต่รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั หยุดคํานวณส่วนได้เสี ยในขาดทุนของบริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์
จํากัด เนื่องจาก บริ ษทั รับรู ้ส่วนได้เสี ยเพียงเท่าที่ลงทุน (ศูนย์) และในวิธีราคาทุน บริ ษทั ได้ต้งั ค่าเผื่อด้อยค่าของเงิน
ลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวน (325 ล้านบาท)
10.2 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิ
การลงทุนในธุรกิจพัฒนาแหล่งให้ความบันเทิงในรู ปแบบดิจิทลั ไฮเปอร์ เรี ยลลิต้ ี โครงการเดอะมาร์ เวลเอ็กซ์พีเรี ยนซ์
ไทยแลนด์ : ธีมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชัน่ (TMX) ในบริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด (ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์) โดย
จะเข้าซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ร้อยละ 32.5 รวม 280 ล้านบาท และต่อมาวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิซ้ื อหุ้นเพิ่มทุนในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เพิ่มเติมอีกร้อยละ 5 คิดเป็ นเงิน 45 ล้าน
บาท รวมลงทุนในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ร้อยละ 37.5 รวมทั้งสิ้น 325 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้จดั ให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2562โดยเสนอวาระการ
พิจารณาเกี่ยวกับการหยุดดําเนินโครงการของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เนื่องจาก ฮีโร่ เอ็กซ์พี เรี ยนซ์ ได้ประสบปั ญหาขาด
สภาพคล่องทางการเงิน และการดําเนินโครงการที่ไม่เป็ นไปตามแผนการ เจ้าหนี้ของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํานวนหลาย
ราย มูลค่ารวม 59.50 ล้านบาท ได้ฟ้องร้องและ/หรื อส่งหนังสื อแจ้งให้ชาํ ระหนี้สินคงค้างพร้อมดอกเบี้ย รวมถึงค่าปรับ
ล่าช้า
นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมระหว่างธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ กับ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
บริ ษทั ได้มีหลักประกันสัญญา เพื่อประกันการชําระหนี้ เป็ นเงินฝากประจําของบริ ษทั จํานวน 90 ล้านบาท และในที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ใช้หลักประกันดังกล่าวในการชําระ
เงินกูท้ ี่คา้ งชําระกับธนาคาร
ในปี 2563 ฝ่ ายบริ หารของฮี โร่ เอ็กซ์พี เรี ยนซ์ ได้รายงานข้อมู ลเกี่ ยวกับคดี ค วาม ซึ่ งระบุ ว่าฮี โร่ เอ็กซ์พี เรี ยนซ์ถู ก
ฟ้ องร้องจากเจ้าหนี้ 26 ราย มูลหนี้ เป็ นจํานวนรวม 78.30 บาท (ในปี 2562 ถูกฟ้ องร้องจากเจ้าหนี้ 77.30 ล้านบาท)
อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้ จาํ นวน 3 ราย ได้ถอนฟ้ องคดีความและยินยอมลดหนี้ ให้กบั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ซึ่ งฮีโร่ เอ็กซ์พี
เรี ยนซ์ได้ชาํ ระหนี้ เสร็ จสิ้ นแล้ว นอกจากนี้ เจ้าหนี้ จํานวน 19 ราย ยินยอมให้ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ผ่อนชําระได้โดย
เป็ นไปตามเงื่ อ นไขที่ เจ้า หนี้ กํา หนด และคดี ค วามกับ เจ้า หนี้ จํา นวน 4 ราย จํา นวนเงิ น รวม 10.23 ล้า นบาท
ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ ย ซึ่ งผลของคดียงั ไม่ท ราบขณะนี้ และบริ ษทั ได้ยื่น ฟื้ นฟูกิจการกับศาล
ล้มละลายกลาง จึงเป็ นเหตุให้ตอ้ งมีการพักชําระหนี้เจ้าหนี้ท้งั หมด จนกว่าคดีความจะสิ้นสุ ด โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู ้
ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ และเมื่อวันที่ 9
กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด ยื่นคําร้องขอฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ศาลได้มีคาํ สั่งรับคํา
ร้อง และนัดไต่สวนคําร้องวันที่ 6 ตุลาคม 2563 โดยมีผคู ้ ดั ค้านรวม 3 ราย ต่อมาคู่ความทั้งสองฝ่ ายขอเลื่อนคดี ซึ่งศาล
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า หากคู่ความทั้งสองฝ่ ายเจรจาตกลงกันได้ก็จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี เพื่อประโยชน์
แห่ งความยุติธรรม จึงให้เลื่อนไปนัดไต่สวนคําร้องขอในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ต่อมาในวันดังกล่าวศาลล้มละลาย
กลางได้เจรจาไกล่เกลี่ยคู่ความอีกครั้งแต่ไม่สามารถตกลงได้ ศาลจึงนัดไต่สวนคําร้องอีกครั้งในวันที่ 9 มีนาคม 2564
และในวันที่ 28 เมษายน 2564 ศาลพิพากษายกคําร้องขอดังกล่าว
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ในขณะเดียวกันผูบ้ ริ หารยังคงมีความมุ่งมัน่ ในการดําเนินกิจการต่อ โดยการเจรจาคู่คา้ หลายราย ซึ่งในปี 2565 มีความ
คาดหวังในการปล่อยเช่าพื้นที่ โดยได้มีการจัดทําแผนงานและประมาณการกระแสเงิดสดระยะสั้น (1 ปี )
10.3 ในที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อวัน ที่ 21 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุ มัติการเข้าลงทุ นในบริ ษ ัท
เรฟโวลูชั่น ออฟ ดิ จิทัล เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด (“ReDEX”) ประกอบธุ รกิจจัดทํา และให้บริ การเกี่ ยวกับ
แอปพลิเคชัน่ สําหรับการบริ หารจัดการองค์กร โดยการเข้าซื้ อและถือหุ้นสามัญใน ReDEX ในสัดส่ วนร้อยละ 40 ของ
ทุนจดทะเบียนของ ReDEX โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณไม่เกิน 10,000,000 บาท
ทั้งนี้ การทําธุ ร กรรมข้างต้น ทางบริ ษ ัท ได้จ้างบริ ษ ัท แห่ ง หนึ่ งเพื่ อ ตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal Due
Diligence ) และที่ปรึ กษาทางการเงินสําหรับโครงการลงทุนในครั้งนี้
เงื่อนไข
การเข้าลงทุนแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง ดังนี้
(1) ทําการซื้อหุ้นสามัญจํานวนรวม 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากผูถ้ ือหุ้นเดิมของ ReDEX ในราคา
ซื้อขาย หุ้นละ 300 บาท คิดเป็ นเงินลงทุนทั้งสิ้น 3,000,000 บาท
โดยวันที่ 27 มกราคม 2564 บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุ้นสามัญ 10,000 หุน้ เป็ นที่เรี ยบร้อย
(2) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ReDEX อีก 10,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้น 100 บาท ในราคาไม่เกินหุ้นละ 700 บาท
รวมเป็ นเงิน ทั้งสิ้ น ไม่เกิ น 7,000,000 บาท โดยแบ่งชําระค่าจองซื้ อหุ้ นสามัญ เพิ่ มทุ นของ ReDex ตามรายการ
ดังต่อไปนี้
(2.1) ชําระค่าหุ้นเต็มจํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นเงินชําระค่าหุ้นทั้งสิ้ น 1,000,000
บาท ในวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
(2.2) ชําระส่ วนเกิ น มู ลค่ าหุ้ น (Premium) ในราคาหุ้ น ละ 200 บาท คิ ด เป็ นเงิ น ชําระส่ ว นเกิ น มู ล ค่ าหุ้ น ทั้งสิ้ น
2,000,000 บาท ในวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและ
โดยวันที่ 25 มีนาคม 2564 บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุ้นเพิ่มทุน และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น เป็ นที่เรี ยบร้อย
(2.3) ชําระส่ วนเกินมูลค่าหุ้น (Premium) เพิ่มเติมที่เหลือในราคาหุ้นละไม่เกิน 400 บาท คิดเป็ นเงินชําระส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นอีกไม่เกิน 4,000,000 บาท ชําระภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
2.3.1 ReDEX จะต้อ งทํากําไรสุ ท ธิ ไม่ น้ อ ยกว่ า 25 ล้านบาท โดยพิ จ ารณาจากรายงานทางการเงิ น ของ
ReDEX ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั จึงจะชําระเงินส่ วนเกินมูลค่า
(Premium) เพิ่มเติมที่เหลือนี้
2.3.2 หาก ReDex ทํากําไรได้น้อยกว่า 25 ล้านบาท แต่ไม่ต่าํ กว่า 15 ล้านบาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
บริ ษทั จะชําระส่ วนเกินมูลค่าหุ้นในส่ วนนี้ เท่ากับสัดส่ วนหุ้นที่บริ ษทั ถืออยู่ใน ReDEX คูณกับส่ วน
ต่างกําไรที่ ReDEX ทําได้
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2.3.3 และหาก ReDex ทํากําไรได้น้อยกว่า 15 ล้านบาท ภายในวัน 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั จะไม่ตอ้ งชําระ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Premium) เพิ่มเติมนี้
โดยภายหลังการเข้าทํารายการทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ ูแลด้านการเงินทั้งหมดของ ReDEX พร้อมแต่งตั้งตัวแทนบริ ษทั เข้า
เป็ นกรรมการใน ReDEX รวมทั้งมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั จะกําหนดให้เป็ นการลงนามร่ วมกันระหว่างกรรมการ
ตัวแทนบริ ษทั และกรรมการของ ReDEX
ณ วันที่ในงบการเงิน และจากผลประกอบการของบริ ษทั ReDEX ผูบ้ ริ หารมีความเห็นว่าไม่เข้าเงื่อนไขที่จะต้องชําระ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นตามข้อ 2.3 จึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการดังกล่าวในงบการเงิน
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมตั ิให้จาํ หน่ายเงินลงทุนใน ReDEX
ให้กบั บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันจํานวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 40 ของหุ้นที่
ออกและจําหน่ ายแล้วทั้งหมดของ ReDEX ในราคาหุ้ น ละ 325 บาท คิด เป็ นมู ลค่าการซื้ อ ขายทั้งสิ้ น 6.5 ล้านบาท
ปัจจุบนั บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
11. เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชําระแล้ว
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่
จํากัด
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของ
เงินลงทุน

2564
48,000
70,000

สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

2563
48,000
70,000

2564

2563

100.00
80.00

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

100.00
80.00

เงินปั นผลรับสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

ราคาทุน
2564

2563

2564

2563

73,862
56,000

73,862
56,000

-

-

(73,862)

(73,862)

-

-

56,000

56,000

-

-

11.1 สัญญากิจการร่ วมค้า
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญากิจการร่ วมค้า “โครงการค่าสร้างการรับรู ้สู่ประชาชนด้วยป้าย
ประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ” กับบริ ษทั ดีไลท์ติ้ง อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด “DLI” และใช้ชื่อว่า “กิจการร่ วมค้า DCORPDLI” เพื่ อ ประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2563 การจ้างค่ าสร้ า งการรั บ รู ้ สู่ ป ระชาชนด้ว ยป้ า ย
ประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (TOR)
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โดยเงื่อนไขที่สําคัญมีดังนี้
บริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดหาหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคา
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ได้ หลักประกัน การรั บ เงิ น ค่ าจ้างล่ วงหน้า หลัก ประกัน ผลงาน (หากมี ) และจัด หาวงเงิ น เงิ น สด
หมุนเวียนสําหรับการดําเนินการตามโครงการรวมเป็ นอัตราส่ วนร้อยละ 80 ของวงเงินค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการ โดย
ที่ท้งั คู่สัญญาตกลงให้บริ ษทั ดีไลท์ติ้ง อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการดําเนินงานส่วนใหญ่ตาม
สัญญา โดยทางบริ ษทั จะต้องเห็นชอบก่อนที่จะดําเนินงาน
ส่ วนแบ่ งรายได้ ค่าตอบแทน
คู่สัญญา
DCORP
DLI

อัตราค่าตอบแทน
ร้อยละ 80 ของกําไรหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ร้อยละ 20 ของกําไรหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เนื่องจากบริ ษทั มีการควบคุม ตัดสิ นใจ ในการดําเนินงาน ของกิจการร่ วมค้า ตามเงื่อนไขที่สาํ คัญข้างต้น บริ ษทั จึงจัด
ประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มท.0203.4/9467 แจ้งผล กิ จการร่ วมค้า DCORP - DLI
ชนะการประกวดราคาโครงการประกวดราคาจ้างค่าสร้างการรับรู ้สู่ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะด้วย
วิธีการประกวดอิเล็กทรอนิ กส์ มูลค่าโครงการ 301,250,000 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (สามร้อยหนึ่ งล้านสองแสนห้า
หมื่นบาท) ระยะเวลาโครงการ 2563-2565 (3 ปี )
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2563 วัน ที่ 24 มิ ถุน ายน 2563 คณะกรรมการอนุ มัติการเข้าลงทุ นใน
โครงการค่าสร้างการรับรู ้สู่ประชาชนด้วยป้ ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ มูลค่าการลงทุน 56,000,000 บาท ถือเป็ นเงิน
ลงทุนร้อยละ 80 ของกิจการร่ วมค้า เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ชําระเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่กิจการร่ วมค้า
แล้วทั้งจํานวน
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กิจการร่ วมค้า DCORP-DLI ได้ทาํ สัญญาจ้างให้คาํ ปรึ กษาและบริ หารงานก่อสร้างของ
โครงการกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ง สัญญามูลค่า 79,678,932.18 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเมื่อลงนาม
ในสัญญากิจการร่ วมค้า DCORP - DLI จ่ายชําระค่าที่ปรึ กษางวดแรก จํานวน 56,843,820 บาท โดยคิดเป็ นร้อยละ 71
ของมูลค่าสัญญา
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 7/2563 วัน ที่ 13 สิ ง หาคม 2563 คณะกรรมการอนุ มัติ ก ารเปิ ดบัญ ชี
ธนาคารกรุ งไทยเพื่อ ทําหนังสื อ คํ้าประกัน การรั บ จ้างล่วงหน้ากับ โครงการค่าสร้ างการรั บ รู ้ สู่ป ระชาชนด้วยป้ าย
ประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ มูลค่า 45,187,500 บาท
ในกรณี ที่ DCORP ได้จดั หาหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าค่าจ้างทั้งหมด
ของโครงการหรื อมากกว่า กิจการร่ วมค้า DCORP-DLI จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนี ยมทั้งหมดที่เกิดจากการจัดหา
หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าว อีกทั้งกิจการร่ วมค้า DCORP-DLI จะต้องนําเงินจํานวน 25,000,000
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บาท มาวางไว้กบั DCORP เพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี้ว่ากิจการร่ วมค้า DCORP-DLI จะส่งมอบ
งานตามโครงการให้กบั กระทรวง ได้ตามระยะเวลาที่กาํ หนด ทั้งนี้ DCORP และกิจการร่ วมค้า DCORP-DLI สามารถ
คิดต้นทุนทางการเงินได้ในอัตราร้อยละ 2.25 ของวงเงินที่ทาํ สัญญาหลักประกัน
ในวัน ที่ 18 กัน ยายน 2563 ทางกิ จการร่ วมค้า DCORP-DLI ได้รับ เงิ น เบิ กล่ วงหน้าจาก สํานักงานปลัด กระทรวง
มหาดไทย จํา นวนเงิ น 45,187,500 บาท และนํ า เงิ น จํา นวน 25,000,000 บาท มาวางไว้กั บ DCORP เพื่ อ เป็ น
หลักประกันตามสัญญาข้างต้น (หมายเหตุ 9.2)
11.2 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2564 ได้มีมติอนุ มตั ิการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ในเมืองดูไบ เพือ่ ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ขยายการ
ลงทุน และเพื่อกระจายความเสี่ ยงในการดําเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยดังนี้
ชื่อบริ ษทั ที่เข้าลงทุน : DV8 LLC (DV8 Limited Liability Company)
วัตถุประสงค์การลงทุน : ดําเนินธุรกิจซื้อมาขายไป (Allowing Retail , Wholesale & Online Sales)
ทุนจดทะเบียน : AED 3,000,000
สัดส่วนการเข้าลงทุน โครงสร้างผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหม่ : บริ ษทั ดีวี8 จํากัด (มหาชน) 100%
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 มีมติให้เลิกกิจการ DV8 Limited Liability Company
เนื่ องด้วยผลการดําเนิ นการดําเนิ นธุรกิจดังกล่าวไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ และเงินลงทุนเพื่อดําเนินธุรกิจ
ดังกล่าวค่อนข้างสู ง ทั้งนี้ การเลิกกิจการดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษทั แต่อย่างใด
12.

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีไ้ ม่ หมุนเวียนอื่น – สุ ทธิ
งบการเงินรวม
2564
2563
ลูกหนี้ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 9.1)
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

90,000,000

90,000,000

90,000,000

90,000,000

(90,000,000)
-

(90,000,000)
49,330,547
(49,330,547)
-

(90,000,000)
-

(90,000,000)
49,330,547
(49,330,547)
-
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ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ยอดยกมา
139,330,547
140,530,547
139,330,547
140,530,547
ลดลง
(1,200,000)
(1,200,000)
(49,330,547)
- (49,330,547)
ลดลงจากการตัดจําหน่าย
90,000,000
139,330,547
90,000,000
139,330,547
ยอดยกไป
12.1 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ และรับสภาพหนี้ ของลูกหนี้
รายหนึ่ ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว ลูกหนี้ ขอผ่อนชําระหนี้ ให้แล้วเสร็ จภายใน 36 งวด ครบกําหนดภายใน
เดือนกรกฎาคม 2561 โดยเริ่ มผ่อน
งวดเดือนที่ 1-งวดเดือนที่ 12 ชําระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 500,000 บาท
งวดเดือนที่ 13-งวดเดือนที่ 33 ชําระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 1,500,000 บาท
งวดเดือนที่ 34-งวดเดือนที่ 35 ชําระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 2,000,000 บาท
ลูกหนี้ตกลงชําระหนี้ส่วนที่เหลือทั้งหมดให้เสร็ จสิ้นครบถ้วนภายในงวดที่ 36 (เดือนกรกฎาคม 2561)
บริ ษทั บันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ดงั กล่าวเต็มจํานวน เนื่องจากลูกหนี้
ผิดนัดชําระคืนเงินตามบันทึกข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้างหนี้และรับสภาพหนี้ โดยกําหนดวันที่เข้ายึดหรื ออายัด วันที่
16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวันดังกล่าวเจ้าพนักงานบังคับคดี ได้เดิ นทางไปยึดทรัพย์จาํ เลย ณ ที่ ทาํ การของจําเลย โดย
พบว่า จําเลยไม่มีทรัพย์สินใดๆ ที่จะนํามาชําระหนี้ให้กบั โจทก์ได้ เจ้าพนักงาน จึงลงความเห็นไม่สามารถดําเนินการ
ยึดทรัพย์ของจําเลย และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ออกรายงานโดยมีความเห็นงดยึดทรัพย์สินของจําเลย
12.2 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาประนี ประนอมยอมความกับบริ ษทั เอ็มไอซี บรอดแคส จํากัด
โดยสัญญาประนีประนอมยอมความแบ่งเป็ น
สัญญาฉบับที่ 1 มูลหนี้จาํ นวนเงิน 20.58 ล้านบาท กําหนดชําระเป็ นรายเดือน งวดละไม่นอ้ ยกว่า 0.30 ล้านบาท จํานวน
29 งวด และจํานวนเงิน 11.76 ล้านบาทชําระภายในสิ้ นเดือนธันวาคม 2563 ต่อมาวันที่ 28 เมษายน 2563 บริ ษทั ใน
ฐานะโจทก์ได้ยื่นคําแถลงไม่ติดใจเรี ยกร้องที่จะดําเนินคดีเฉพาะจําเลยที่ 2 ซึ่ งสถานะคดีในปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างการ
ผ่อนผันชําระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความของจําเลยที่ 1
สัญญาฉบับที่ 2 มูลหนี้ จาํ นวนเงิน 44.22 ล้านบาท กําหนดชําระจํานวน 2 งวด งวดแรกภายในเดื อนธันวาคม 2561
จํานวนเงิน 22.11 ล้านบาท และงวดที่สองภายในเดือนมิถุนายน 2562 จํานวนเงิน 22.11 ล้านบาท
บริ ษทั บันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวเต็มจํานวน
อย่างไรก็ตาม สัญญาฉบับที่ 1 และ 2 ลูกหนี้ ได้ผิดนัดชําระ บริ ษทั ได้ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเรี ยบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของจําเลย พบว่า จําเลยไม่มีทรัพย์สินใดให้ยึด อายัด หรื อ
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บังคับคดีปัจจุบนั บริ ษทั ได้ยื่นคําร้องต่อกรมบังคับคดีเพื่อเข้ายึดทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยกําหนดวันที่เข้ายึดหรื ออายัด
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวันดังกล่าวเจ้าพนักงานบังคับคดีได้เดินทางไปยึดทรัพย์จาํ เลย ณ ที่ทาํ การของจําเลย โดย
พบว่า จําเลยไม่มีทรัพย์สินใดๆ ที่จะนํามาชําระหนี้ ให้กบั โจทก์ได้ เจ้าพนักงาน จึงลงความเห็นไม่สามารถดําเนิ นการ
ยึดทรัพย์ของจําเลย และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ออกรายงานโดยมีความเห็นงดยึดทรัพย์สินของจําเลย
13.

ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ า เครื่ องตกแต่ งและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
รายการเคลื่อนไหวของส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1
มกราคม 2564

ราคาทุน
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง
และเครื่ องใช้สาํ นักงาน
อุปกรณ์สาํ หรับโครงการ
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

เพิ่มขึ้น

โอนเข้า
(โอนออก)

ลดลง

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564

16,251,360

-

-

-

16,251,360

11,777,350
11,585,792
9,802,383
7,399,980

1,479,790
-

(6,748,407)
(3,499,000)
-

6,999,980
(7,399,980)

13,257,140
11,837,365
6,303,383
-

56,816,865

1,479,790

(10,247,407)

(400,000)

47,649,248

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง
และเครื่ องใช้สาํ นักงาน

(4,458,454)

(812,012)

-

-

(5,270,466)

(10,246,120)

(607,994)

-

-

(10,854,114)

อุปกรณ์สาํ หรับโครงการ
ยานพาหนะ

(4,937,490)
(9,802,379)

(4,474,773)
-

2,586,841
3,498,999

-

(6,825,422)
(6,303,380)

(29,444,443)

(5,894,779)

6,085,840

-

(29,253,382)

รวม
สุทธิ

27,372,422

18,395,866

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

5,894,779

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

8,011,462
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1
มกราคม 2563
ราคาทุน
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง
และเครื่ องใช้สาํ นักงาน
อุปกรณ์สาํ หรับโครงการ
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง
และเครื่ องใช้สาํ นักงาน
อุปกรณ์สาํ หรับโครงการ
ยานพาหนะ
รวม
สุทธิ

เพิ่มขึ้น

โอนเป็ นสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน

ลดลง

จัดประเภท
รายการใหม่

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

-

-

-

-

16,251,360

16,251,360

11,544,284
11,696,383
-

975,076
15,681,202
7,399,980

(316,629)
(4,095,410)
(1,894,000)
-

(425,381)
-

-

11,777,350
11,585,792
9,802,383
7,399,980

23,240,667

24,056,258

(6,306,039)

(425,381)

16,251,360

56,816,865

-

-

-

-

(4,458,454)

(4,458,454)

(9,525,125)
(11,536,946)

(1,231,743)
(6,620,285)
(159,434)

279,229
1,682,795
1,893,999

231,521
-

-

(10,246,118)
(4,937,490)
(9,802,381)

(21,062,071)

(8,011,462)

3,856,023

231,521

(4,458,454)

(29,444,443)

11,792,906

27,372,422

2,178,596
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บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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วันที่ 31 ธันวาคม 2564
14.

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สาํ หรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุ ปได้ดงั นี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
20,559,813
20,559,813
(1,443,665)
(1,443,665)
19,116,148
19,116,148

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันต้นงวด
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด

บริ ษทั มีการทําสัญญาเช่าพื้นที่สํานักงานกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลา 3 ปี (และต่อได้คราวละ 3 ปี เมื่อสิ้ นสุ ด
วันที่ตามสัญญา) โดยมีระยะเวลาเริ่ ม 1 ธันวาคม 2563 สิ้ นสุ ด 30 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ฝ่ายบริ หารมีความตั้งใจว่าจะ
ต่ออายุเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญา อีกทั้งเมื่อพิจารณาประกอบกับส่ วนปรับปรุ งพื้นที่สํานักงานเช่าที่จะก่อประโยชน์ถึง 15 ปี
ด้วยเหตุน้ ีจึงบันทึกสิ นทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็ นระยะเวลา 15 ปี
15.

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ
รายการเคลื่อนไหวสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
ราคาทุน
ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น
รับโอนจากส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
ยอดยกไป

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

645,479,918
21,000

618,867,737
26,418,322

645,479,918
21,000

618,867,737
26,418,321

645,500,918

193,860
645,479,919

645,500,918

193,860
645,479,918

ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ยอดยกมา
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ยอดยกไป

(251,827,799)
(8,071,128)
(259,898,927)

(241,228,065)
(10,599,735)
(251,827,800)

(251,827,799)
(8,071,128)
(259,898,927)

(241,228,065)
(10,599,734)
(251,827,799)

ยอดคงเหลือ
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุ ทธิ

385,601,991
(377,639,672)
7,962,319

393,652,119
(377,639,672)
16,012,447

385,601,991
(377,639,672)
7,962,319

393,652,119
(377,639,672)
16,012,447
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บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

ยกมา
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
ยอดยกไป

งบการเงินรวม
2564
2563
377,639,672
377,639,672
377,639,672
377,639,672

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
377,639,672 377,639,672
377,639,672 377,639,672

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
15.1 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุ มตั ิการเข้าทํารายการซื้ อขาย
ทรัพย์สินของบริ ษทั เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จํากัด (“NEXT”) โดยการเข้าทํารายการดังกล่าว บริ ษทั จะจ่ายชําระเงินสดมูลค่า
40,000,000 บาท (“ราคาซื้ อขาย”) ให้แก่ NEXT เพื่อเข้าซื้ อทรั พย์สิน และสิ ทธิ ในการดําเนิ นธุ รกิจสื่ อโฆษณา และ
อุปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับการทําธุ รกิ จสื่ อโฆษณา สิ ทธิ บตั รในการดําเนิ นธุ รกิ จสื่ อโฆษณา ผูด้ ูแลโครงการหลัก และ
บุคลากรหลักในการทําธุรกิจ (“การทําธุรกรรม”) จึงพิจารณาว่าเป็ นการรวมธุรกิจ เนื่ องจาก บริ ษทั รับโอนกลุ่มปั จจัย
นําเข้าและกระบวนการจาก NEXT เพื่อก่อให้เกิดผลผลิต
การเข้าทํารายการซื้ อขายทรัพย์สินดังกล่าว ทางบริ ษทั NEXT ได้ส่งมอบทรัพย์สินและสิ ทธิ ในการดําเนิ นธุ รกิจสื่ อ
โฆษณา ของบริ ษทั แอคมี เดี ย (ไทยแลนด์) จํากัด, บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน), บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด
(มหาชน) และ บริ ษทั เซ็นทรัล ฟู้ด รี เทล จํากัด ให้กบั บริ ษทั เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว รวมมูลค่า 29,321,009.47 บาท
สําหรับสัญญาของบริ ษทั เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จํากัด และบริ ษทั อิออน (ไทยแลนด์) จํากัด รวมมูลค่า 566,154.41 บาท
ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการเปลี่ยนสัญญาจากบริ ษทั NEXT เป็ นบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ซึ่ งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มีมติ อนุ มัติขยายระยะเวลาเข้าทําสัมปทานของ
คู่สัญ ญาทั้ง 2 สั ญ ญา ดังกล่ าวข้างต้น ซึ่ ง ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ นายน 2563 ทางบริ ษ ทั NEXT ไม่ส ามารถส่ งมอบสั ญ ญา
ดังกล่าวได้ทนั ตามกําหนดที่ขออนุมตั ิขยายเวลาเข้าทําสัมปทาน ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่า
สัญญาซื้ อขายทรัพย์สินกับทาง NEXT จากเดิมมูลค่า 40,000,000 บาท (สี่ สิบล้านบาทถ้วน) เป็ น 39,433,845.59 บาท
(สามสิ บเก้าล้านสี่ แสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยสี่ สิบห้าบาทห้าสิ บเก้าสตางค์) รวมทั้งสัญญาให้สิทธิโฆษณาระหว่าง
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนเป็ นสัญญาร่ วมลงทุนกับ บริ ษทั แพลน บี ซี เอส จํากัด ซึ่ งเป็ นไปตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 13 สิ งหาคม 2563
รายละเอียดของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิที่เกิดจากการรวมธุรกิจมีดงั ต่อไปนี้
อุปกรณ์สาํ หรับโครงการ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวมสิ นทรัพย์สุทธิ
สิ่ งตอบแทนที่จ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
กําไรจากการต่ อรองซื้อ
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(หน่วย : บาท)
15,660,918
26,000,000
41,660,918
(39,433,846)
2,227,072

บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
15.2 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาซื้ อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ กับ บริ ษทั มีเดีย เอเจนซี ไทย จํากัด
(“มีเดีย เอเจนซี”) เพื่อรับสิ ทธิ เด็ดขาดในการแต่งตั้งจากมีเดีย เอเจนซี ให้เป็ นผูร้ ่ วมบริ หารจัดการเวลาออกอากาศ การ
ซื้ อขายเวลา เช่า ให้เช่าเวลาการออกอากาศ การโฆษณาสิ นค้า ธุ รกิจและบริ การ การดําเนิ นรายการ การหาผูร้ ่ วมผลิต
รายการในรายการโทรทัศน์ดาวเทียม 5 ช่อง (“สิทธิบริหารเวลาออกอากาศ”)โดยมีกาํ หนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ วันที่ 30
มกราคม 2558 ถึง 29 มกราคม 2561 โดยบริ ษทั ตกลงชําระค่าตอบแทนการให้สิทธิ บริ หารเวลาออกอากาศงวดเดียว
เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้น 369,200,000 บาท ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ทาํ สัญญา และ ตกลงชําระค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน
เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 10,300,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อเดือน ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ตามสัญญาดังกล่าว
มีเดีย เอเจนซี ตกลงรับประกันรายได้ข้ นั ตํ่าให้บริ ษทั จากการเข้าทําสัญญาซื้ อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ เป็ นจํานวน
เงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 24,000,000 บาท ต่อเดือนในปี แรก 19,000,000 บาท ต่อเดือนในปี ที่สอง และ 12,900,000 บาท
ต่อเดือนในปี ที่สาม และหากบริ ษทั ได้รับรายได้ต่าํ กว่าจํานวนเงินที่รับประกัน มีเดีย เอเจนซี ตกลงชําระค่าตอบแทน
ให้ บ ริ ษ ัท ตามจํานวนที่ รับ ประกัน เต็ม จํานวนภายในวัน ที่ 25 ของแต่ ล ะเดื อ น โดยมี ก ําหนดชําระงวดแรกเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2558
นับแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 จนถึง 30 กันยายน 2558 มีเดีย เอเจนซี มียอดเงินค้างชําระซึ่ งเกิดจากการประกันรายได้ข้ นั ตํ่า
ทั้งสิ้น 93,543,538.46 บาท และดอกเบี้ยผิดนัดจากการชําระเงินดังกล่าวจํานวน 1,703,493.75 บาท (“หนี้เงินค้างชําระ”)
บริ ษทั มิได้มีการบันทึกมูลค่ายุติธรรรมของสิ ทธิ ในการขายโฆษณาออกอากาศในระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขัน
กอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์ เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในงบการเงิน เนื่องจากสิ ทธิที่ได้มาไม่ถือเป็ นการแปลงหนี้ใหม่ เนื่องจาก
ภาระผูกพันและหน้าที่ตามสัญญาซื้ อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศของคู่สัญญายังไม่ระงับลง โดยบริ ษทั และ มีเดี ย
เอเจนซี มีเจตนาเพียงตกลงให้มีการผ่อนชําระหนี้ตามสัญญาซื้ อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ และหักรายได้จากสิ ทธิใน
การขายโฆษณากับหนี้ตามสัญญาซื้อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ บริ ษทั ยังมีสิทธิตามกฎหมายในการฟ้องร้องเพื่อเรี ยก
ให้ มีเดีย เอเจนซี ชําระหนี้เงินประกันรายได้ข้นั ตํ่าตามสัญญาซื้อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ
สําหรับภาระผูกพันและหนี้ สินที่มีระหว่างกันตามสัญญาดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คงเหลือจํานวน 299.45
ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้
ก. ลู ก หนี้ ตามสั ญ ญาปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ คงเหลื อ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 จํา นวน 72.01 ล้า นบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียด
(หน่วย : ล้านบาท)
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
98.16
หัก เงินรับชําระ
(26.15)
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ณ 31 ธันวาคม 2564
72.01
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บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข. มูลค่าตามสัญญากําหนดวิธีการชําระหนี้ภายใต้สัญญาซื้ อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ จํานวน 227.44 ล้านบาท (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียด
(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมสิ ทธิในการขายโฆษณายูโรเปี ยนทัวร์ที่ประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงิน
254.79
หัก เงินรับชําระ
(27.35)
มูลค่าตามสัญญากําหนดวิธีการชําระหนี้ ณ 31 ธันวาคม 2564
227.44
จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น บริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นควรที่จะไม่ให้มีการรับรู ้รายได้ที่เกิดขึ้นแล้วตามสัญญา ไว้ในงบการเงิน
นี้ โดยบริ ษทั จะรับรู ้รายได้ทางด้านบัญชี เมื่อบริ ษทั ได้รับชําระเงินตามสัญญาดังกล่าวข้างต้นแล้ว (บันทึกบัญชีเป็ น
เกณฑ์เงินสด)
บริ ษทั ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีสุทธิของค่าสิ ทธิน้ ี ทั้งจํานวน
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 มีเดีย เอเจนซี มีหนังสื อแจ้งการไม่ได้รับสิ ทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปี้ ยนทัวร์
ฤดูกาล 2560 และ 2561 บริ ษทั จึงได้ยื่นฟ้อง มีเดีย เอเจนซี ต่อศาลแพ่งธนบุรีเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ซึ่ งศาลนัดไกล่
เกลี่ย/สื บพยานโจทก์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ต่อมาโจทก์ขอเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยเป็ นวันที่ 19 มกราคม 2561 โดย
ภายหลังไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ ศาลจึงนัดสื บพยานโจทก์วนั ที่ 17 พฤษภาคม 2561 และนัดสื บพยานจําเลยวันที่ 18
พฤษภาคม 2561 และเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ศาลมีคาํ พิพากษาให้มีเดีย เอเจนซี่ ชาํ ระเงิน 314.99 ล้านบาทพร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของต้นเงิน 243.36 ล้านบาทนับตั้งแต่วนั ที่ 30 มิถุนายน 2560 และให้ชาํ ระดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 68.76 ล้านบาทนับจากวันฟ้ อง (ฟ้ องวันที่ 21 กันยายน 2560) เป็ นต้นไปจนกว่าจะ
ชําระเสร็ จสิ้ นแก่บริ ษทั คดีน้ ี จาํ เลยไม่ยื่นอุทธรณ์ คดีถึงที่ สุดแล้ว ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการออกคําบังคับเพื่อให้จาํ เลย
ปฎิบตั ิตามคําพิพากษา ปัจจุบนั บริ ษทั ได้สืบทรัพย์ลูกหนี้รายนี้เบื้องต้น พบว่าไม่ได้ดาํ เนินกิจการแล้ว และลูกหนี้ไม่ได้
ส่งงบการเงินติดต่อกันหลายปี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของจําเลย พบว่า จําเลย
ไม่มีทรัพย์สินใดให้ยึด อายัด หรื อบังคับคดี ปัจจุบนั อยู่ในระหว่างการดําเนินการในชั้นบังคับดคี ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับ
คดีเลื่อนกําหนดการบังคับคดียึดทรัพย์บงั คับคดีไปยังไม่มีกาํ หนด เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไวรัส
โควิด-19
15.3 ค่ า สิ ท ธิ ใ นการบริ ห ารจัด การช่ อ งสถานี โ ทรทั ศ น์ ผ่ า นดาวเที ย มจํา นวน 16 สถานี โ ดยมี ร าคาทุ น 82 ล้า นบาท
ประกอบด้วยค่าสิ ทธิสาํ หรับระยะเวลาตั้งแต่ธนั วาคม 2553 ถึงพฤศจิกายน 2563 จํานวน 8 สถานี และสําหรับระยะเวลา
ตั้งแต่มิถุนายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2566 จํานวน 8 สถานี
เมื่ อวันที่ 26 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาให้สิทธิ ร่วมผลิตรายการก่อนครบกําหนด กับ
บริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชน่ั (ไทยแลนด์) จํากัด สําหรับช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม จํานวน 8 ช่องสถานี สําหรับระยะเวลา
ตั้งแต่มิถุนายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2566 และได้ตดั จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวแล้วทั้งจํานวน
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาให้สิทธิ ร่วมผลิตรายการก่อนครบกําหนดกับ
บริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิช่นั (ไทยแลนด์) จํากัด สําหรับช่องสถานี 8 ช่องสถานี สําหรับระยะเวลาตั้งแต่ธันวาคม 2553 ถึง
พฤศจิกายน 2563 โดยทยอยยกเลิกสัญญา ทั้งนี้บริ ษทั ได้ตดั จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวแล้วทั้งจํานวน
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บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
15.4 ค่าสิ ทธิ แพร่ ภาพแพร่ เสี ยงในรายการภาพยนตร์ ราคาทุน 117.44 ล้านบาท บริ ษทั บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าสิ ทธิ ดงั กล่าว
แล้วทั้งจํานวน
ค่าสิ ทธิแพร่ ภาพแพร่ เสี ยงเนื้อหารายการช่องกีฬา EDGE SPORT ราคาทุน 67.84 ล้านบาท บริ ษทั บันทึกค่าเผื่อการด้อย
ค่าแล้วทั้งจํานวน
15.5 ค่าสิ ทธิ การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล โดยมี ราคาทุน 48 ล้านบาท บริ ษ ทั ได้บ ัน ทึ ก ค่า เผื่อ การด้อ ยค่า แล้ว ทั้ ง
จํานวน
16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้รับรู ้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
303,728,048
334,831,228 286,085,524
317,534,157
ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุ ทธิ
303,728,048
334,831,228 286,085,524
317,534,157
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับ
รายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีความไม่แน่ นอนว่า
บริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากรายการดังกล่าว และหรื อว่าอาจไม่ได้ใช้เป็ นรายการ
หักทางภาษีในอนาคต
17.

สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ

เงินมัดจํา – อื่นๆ
หัก ค่าเผื่อเงินมัดจําที่จะไม่สามารถเรี ยกคืน
เงินมัดจํา-สุ ทธิ
เงินร่ วมลงทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินร่ วมลงทุน
เงินร่ วมลงทุน - สุ ทธิ
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย - สะสม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขาย
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
30,771,185
29,297,606
(29,527,827) (28,258,406)
1,243,358
1,039,200
29,242,022
29,242,022
(29,242,022) (29,242,022)
9,916,719
7,467,159
11,160,077
8,506,359
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
30,771,185
29,297,606
(29,527,827) (28,258,406)
1,243,358
1,039,200
29,242,022
29,242,022
(29,242,022) (29,242,022)
9,715,417
7,467,159
10,958,775
8,506,359

บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ก.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็ นทรัพย์สินที่มิได้ใช้ดาํ เนินงานซึ่ งเป็ นทรัพย์สินของ
เหมืองหิ นอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง และหยุดดําเนิน งานแล้วในปั จจุบนั ราคาทุนจํานวน 17.02 ล้านบาท ซึ่ ง
บริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อการด้อยค่าทั้งจํานวน

ข

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงจํานวน 2 ฉบับ กับผูล้ งทุนประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อเข้า
ทํารายการตรวจสอบสถานะในบริ ษทั จํานวน 2 บริ ษทั ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยประกอบธุรกิจ
พลังงานในประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ เพื่ อ เข้าซื้ อหุ้ น จํานวนร้ อยละ 40 ของหุ้ น ของบริ ษ ัท ทั้ง 2 บริ ษ ัท และเมื่ อ วัน ที่ 11
สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ได้ชาํ ระเงินมัดจําการเช่าที่ดิน เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ดงั กล่าวจํานวน 22.40 ล้านบาท
ให้แก่ผแู ้ ทนหรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากเจ้าของที่ดินทั้ง 2 บริ ษทั โดยหากโครงการไม่ได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
ผูใ้ ห้เช่าที่ดินจะต้องคืนเงินมัดจําดังกล่าวเต็มจํานวน ภายในระยะเวลาที่บริ ษทั กําหนด การชําระเงินมัดจําดังกล่าวได้รับ
อนุมตั ิกรอบวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ไม่สามารถดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ งใบอนุญาตก่อสร้างของโครงการและ
ยังไม่สามารถสรุ ปความคืบหน้าใดๆ ได้ เนื่ องจากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเรื่ องกระบวนการและขั้นตอนการอนุมตั ิ
ใบอนุญาตของหน่วยงานคือกรมพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ บริ ษทั จึงมีความจําเป็ นต้องยกเลิกการ
ลงทุนในโครงการ และบริ ษทั ได้ต้งั ค่าเผื่อเงินมัดจําที่จะไม่สามารถเรี ยกคืน 34.10 ล้านบาท (ประกอบด้วยเงินมัดจําค่า
เช่าที่ดิน 22.40 ล้านบาท ค่าดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตก่อสร้างโครงการ 11.70 ล้านบาท) และตัดจําหน่ายเงิน
มัด จํา ที่ ไม่ ส ามารถเรี ย กคื น (ค่ าใช้จ่ ายจัด จ้างที่ ป รึ ก ษากฎหมาย ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น และที่ ป รึ ก ษาทางเทคนิ ค
วิศวกรรม) 8.63 ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริ ษทั ได้ดาํ เนินการส่ งหนังสื อทวงถามเงินมัดจําค่าเช่าที่ดินอย่างเป็ นทางการไป
ยังผูใ้ ห้เช่าที่ดินแล้ว 2 ครั้ง และจะดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
อย่างไรก็ตาม การชําระเงินดังกล่าวเป็ นการชําระเงินมัดจําซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการชําระคืนในกรณี ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
การได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ้นให้ดาํ เนินโครงการ ประกอบกับเงินค่ามัดจําดังกล่าวเป็ นจํานวนซึ่ งมีความเหมาะสมเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับมูลค่าของ NPSI หากดําเนินโครงการได้เต็มรู ปแบบ
การที่ คณะกรรมการบริ ษทั ยกเลิกการลงทุนใน NPSI ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องได้รับเงินมัดจําทั้งหมดนี้ คืนเต็มจํานวน
ขณะนี้ บริ ษทั กําลังดําเนินการเจรจาให้คสู่ ัญญาคืนเงินมัดจํา โดยคู่สัญญาตกลงเข้าทําสัญญาคืนเงินมัดจํากับบริ ษทั โดย
มีกาํ หนดการชําระเงินมัดจําทั้งหมดภายในวันที่ 15 สิ งหาคม 2561 ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่ได้รับชําระเงินมัดจําค่าเช่า
ที่ดินคืน และอยูร่ ะหว่างขั้นตอนการจัดเตรี ยมคําให้การและคําฟ้องเพื่อฟ้องคดีต่อลูกหนี้
ทั้งนี้ หากบริ ษทั ได้รับเงินคืนดังกล่าวแล้วจริ ง บริ ษทั จะรับรู ้เป็ นค่าเผื่อผลเสี ยหายโอนกลับ และรับรู ้เป็ นรายได้อื่นใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในงวดที่ได้รับเงินคืน

ค.

เงินร่ วมลงทุน
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมตั ิการเข้าร่ วมลงทุน
กับ Triple Ch Holdings Company Limited (Triple CH) ซึ่ งเป็ นผู ้ไ ด้รั บ สิ ท ธิ ก ารถ่ า ยทอดสดฟุ ต บอลในประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ ในสัดส่ วนการร่ วมลงทุนร้อยละ 35 คิดเป็ นเงิน 30 ล้านบาท เพื่อประกอบธุ รกิจการถ่ายทอดสดรายการ
ฟุตบอลในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดย Triple CH มีขอ้ ตกลงการรับประกันการดําเนิ นงานในช่วงเวลา 18 เดือน นับจาก
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ว่า ผลประโยชน์รายได้ที่บริ ษทั จะได้รับต้องไม่ต่าํ กว่าเงินลงทุนที่บริ ษทั ให้การสนับสนุ นแก่
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ธุ รกิ จการถ่ายทอดสดรายการแข่งขัน ฟุตบอล และบริ ษทั มี เงื่อนไขในการชําระเงินร่ วมลงทุนคือ อยู่ภายใต้การให้
ความเห็ นของที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั เกี่ ยวกับสถานะทางกฎหมายของ Triple CH และการได้รับอนุ ญาตและ
ได้รับสิ ทธิอย่างถูกต้องให้ดาํ เนินธุรกิจการถ่ายทอดสดรายการฟุตบอล
บริ ษทั ได้พิจารณาความเห็ นที่ ปรึ กษากฎหมายอันเกี่ ยวกับสถานะของ Triple CH และการได้รับอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ
ประกอบกับรู ปแบบธุรกิจแล้วจึงเข้าร่ วมลงทุน
แต่อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานธุรกิจดังกล่าวไม่เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ บริ ษทั จึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อทั้งจํานวน
ณ ปั จ จุ บัน ระยะเวลาของสั ญ ญาได้สิ้ น สุ ด ลงแล้ว แต่ Triple CH ยังไม่ ช ําระเงิ น ร่ ว มลงทุ น คื น ตามเงื่ อ นไขการ
รับประกันของ Triple CH ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ได้ส่งหนังสื อทวงถาม
การชําระเงินดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ผลของการเจรจา Triple CH ขอผ่อนผันการชําระเงินออกไปอีกเป็ นระยะเวลา
12 เดื อน โดยบริ ษทั แจ้งไปยัง Triple CH เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรทางอีเมล์ให้ชาํ ระหนี้ จาํ นวนดังกล่าวภายในวันที่ 30
มิถุนายน 2563 ผลปรากฏว่าบริ ษทั ไม่ได้รับชําระเงินจากลูกหนี้ดงั กล่าว
เมื่ อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้ยื่นฟ้ องคดี กบั ศาลแพ่ งกรุ งเทพใต้โดยฟ้ องจําเลย และผูค้ ้ าํ ประกันให้ ชาํ ระเงิ น
จํานวน 29.24 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 30 มิถุนายน 2563 จนถึงวันฟ้อง รวม
เป็ นต้นเงินและดอกเบี้ยทั้งหมด 30.18 ล้านบาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจํานวน 29.24 ล้าน
บาท นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจําเลยทั้งสองจะชําระเงินให้แก่โจทก์เสร็ จสิ้น ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างนําส่ ง
หมายเรี ยกและสําเนาคําฟ้ องให้ แก่ จาํ เลยทั้งสอง โดยศาลนัด ชี้ สองสถานและกําหนดแนวทางการดําเนิ น คดี ห รื อ
สื บพยานโจทก์ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 มีผลให้ศาลมีคาํ สั่งยกเลิกกําหนดนัดชี้สอง
สถานหรื อสื บพยานโจทก์เดิมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และกําหนดวันนัดใหม่ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ซึ่ งในวัน
ดังกล่าวจําเลยไม่มาศาลตามนัด ศาลจึงได้พิจารณาคดีโจทก์ไปฝ่ ายเดียว และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ศาลพิพากษา
ให้จาํ เลยที่ 1 ชําระเงิน 30.18 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 29.24 ล้านบาท นับถัดจาก
วันฟ้ อง (วันที่ 4 ธันวาคม 2563) จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และอัตราร้อยละ 5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 11 เมษายน 2564
เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ นแก่โจทก์ หากจําเลยที่ 1 ไม่ปฏิบตั ิตามคําพิพากษาให้จาํ เลยที่ 2 ปฏิบตั ิการชําระหนี้
แทน กับให้จาํ เลยทั้งสองชําระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ ปัจจุบนั คดีถึงที่สุดแล้ว
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18.

เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2564
2563
เจ้าหนี้การค้าและตัว๋ เงินจ่าย
บริ ษทั เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและตัว๋ เงินจ่ายทัว่ ไป
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า - อื่น ๆ
ภาษีขายไม่ถึงกําหนดชําระ
เจ้าหนี้อื่น
สุ ทธิ

19.

102,833
7,391,289
13,063,232
1,426,181
4,636,419
2,067,170
28,687,124

77,500
16,418,334
14,394,550
215,262
11,283,655
2,181,832
44,571,133

หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า - สุ ทธิ

หนี้สินตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
รอตัดบัญชี
สุ ทธิ
หั ก ส่ ว นของหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ที่ ถึ ง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
6,991,289
12,804,217
1,426,181
4,636,419
475,897
26,334,003

16,018,334
14,078,550
215,262
9,608,479
424,331
40,344,956

งบการเงินรวม
2564
2563
27,663,216
29,969,928

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
27,663,216
29,969,928

(7,586,700)
20,076,516

(8,708,993)
21,260,935

(7,586,700)
20,076,516

(8,708,993)
21,260,935

(1,258,587)
18,817,929

(1,184,418)
20,076,517

(1,258,587)
18,817,929

(1,184,418)
20,076,517
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20.

ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนผลประโยชน์ พนักงาน
ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระรายหนึ่งได้ทาํ การประเมินภาระหนี้ สินที่ตอ้ งจ่ายสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน
โดยใช้วธิ ีการ Projected unit credit ซึ่งบริ ษทั ได้ต้งั สํารองผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2564
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ตน้ ปี
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน
กําไรตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก หนี้สินลดลงจากการลาออกของพนักงาน
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่สิ้นปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2564

2563

1,201,432

954,489

1,201,432

954,489

1,153,825
22,467
(1,262,254)
(268,021)

943,705
3,380
(63,312)
(636,830)

1,153,825
22,467
(1,262,254)
(268,021)

943,705
3,380
(63,312)
(636,830)

847,449

1,201,432

847,449

1,201,432

ข้อสมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ใช้ในการคํานวณประมาณการหนี้ สิน
ผลประโยชน์ของพนักงานมีดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี )
1.99
1.33
1.99
1.33
อัตราขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี )
5.00
5.00
5.00
5.00
อายุครบเกษียณ (ปี )
60
60
60
60
ผลกระทบของการเปลี่ย นแปลงสมมติฐานที่สําคัญ ต่อ มูล ค่าปั จจุบ นั ของภาระผูก พัน ผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน
อัตราเพิ่มขึ้น
อัตราลดลง
อัตราเพิ่มขึ้น
อัตราลดลง
อัตราคิดลด (ร้อยละ 1.00)
(78,296)
88,338
(78,296)
88,338
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ 1.00)
86,271
(78,024)
86,271
(78,024)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ 1.00)
(85,382)
18,137
(85,382)
18,137
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(หน่วย : บาท)

การเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน
อัตราคิดลด (ร้อยละ 1.00)
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ 1.00)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ 1.00)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราเพิ่มขึ้น
อัตราลดลง
อัตราเพิ่มขึ้น
อัตราลดลง
(115,550)
(132,014)
(115,550)
(132,014)
130,616
116,678
130,616
116,678
(122,575)
(33,061)
(122,575)
(33,061)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น อาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริ งในภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน เนื่ องจากเป็ นการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานต่างๆที่เกิดขึ้นแยกต่างหากจากข้อสมมติฐานอื่นซึ่ ง
อาจมีความสัมพันธ์กนั
การวิเคราะห์ก ารครบกําหนดของจํานวนเงิน ผลประโยชน์ที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตก่อ นคิดลด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2-5 ปี
ภายใน 6-10 ปี
ภายใน 10-15 ปี
16 ปี ขึ้นไป
21.

114,865
4,719,649
3,197,589
87,952,601

247,731
7,396,374
4,295,744
82,259,362

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียนอื่น

เงินประกันรับ - ค่าสิ ทธิร่วมผลิตรายการ
เงินประกันผลงาน
เงินคํ้าประกันสัญญา – กิจการร่ วมค้า
DCORP-DLI (หมายเหตุ 5.1.2)
รวม

114,865
4,719,649
3,197,589
87,952,601

247,731
7,396,374
4,295,744
82,259,362

งบการเงินรวม
2564
2563
2,830,050
2,830,050
1,161,886
-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2,830,050
2,830,050
1,161,886
-

3,991,936

25,047,774
29,039,710
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22.

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญด้วยจํานวนหุ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักซึ่งออกและเรี ยกชําระในระหว่างปี

23.

สํารองตามกฎหมาย
ตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่วนหนึ่ง
ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี )
จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมี จาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถ
นําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลได้

24.

การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่ นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ดําเนินธุรกิจในส่วนภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย และมีส่วนงานธุรกิจที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงานดังนี้
ธุรกิจสื่ อโฆษณา ธุรกิจขาย และธุรกิจก่อสร้าง
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บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ธุรกิจสื่ อ-โฆษณา
ธุรกิจขาย
ธุรกิจก่อสร้าง
รวม
รายได้
101,343
79,661
14,604
195,608
(88,429)
(71,489)
(11,108)
(171,026)
ต้นทุน
กําไรขั้นต้น
12,914
8,172
3,496
24,582
8,814
รายได้อื่น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
33,396
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(47,573)
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
(27,149)
ต้นทุนทางการเงิน
(2,029)
(1,982)
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
(78,733)
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
(45,337)
(1,292)
ภาษีเงินได้
(46,629)
ขาดทุนสุ ทธิ
จังหวะการรับรู้รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รวมรายได้

101,343
101,343
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79,661
79,661

14,604
14,604

79,661
115,947
195,608

บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้
ต้นทุน
กําไรขั้นต้น
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
อื่น
รายได้อื่น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ผลขาดทุนจากการเลิกบริ ษทั ย่อย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ
จังหวะการรับรู้รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รวมรายได้

ธุรกิจสื่ อ-โฆษณา
126,981
(81,248)
45,733

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ธุรกิจขาย
ธุรกิจก่อสร้าง
49,526
(50,908)
(1,382)

(หน่วย : พันบาท)

รวม
176,507
(132,156)
44,351
14,000
20,027
78,378
(56,729)
(498)
(108)
(17,602)
(1,664)
(76,601)
1,777
(341)
1,436

126,981
126,981
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-

49,526
49,526

49,526
126,981
176,507

บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
25.

เครื่ องมือทางการเงิน

25.1 มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินต่อไปนี้มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
ก) สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่ จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการ
เที ยบเท่ าเงิน สด, ลู กหนี้ ก ารค้าและลู กหนี้ ห มุน เวียนอื่น , สิ น ทรั พ ย์ห มุน เวียนอื่ น, เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้
หมุนเวียนอื่น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) หนี้ สินตามสัญญาเช่ า และเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ ยในตลาด แสดง
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ทั้งนี้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินข้างต้นวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
25.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยจากการ
ลงทุนในสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูย้ ืมจากธนาคารและตัว๋ สัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน
เนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดและจะครบ
กําหนดในระยะเวลาอันสั้น บริ ษทั จึงไม่ได้ใช้เครื่ องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยที่สาํ คัญสามารถจัด
ตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่
ครบกําหนด หรื อวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้

- 53 -

บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่ -สุทธิ
เงินฝากธนาคารที่มขี อ้ จํากัดในการใช้
หนี้สินทางการเงิน
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

มากกว่า
5 ปี

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

66,909,902
160,000,000
60,419,603
287,329,505

80,340
80,340

66,990,242
160,000,000
60,419,603
287,409,845

0.05 - 0.15
0.55 - 0.60
0.38

1,258,587
1,258,587

6,596,993
6,596,993

12,220,936
12,220,936

-

3,991,936
3,991,936

1,258,587
18,817,929
3,991,936
24,068,452

0.44 - 0.72
0.44 - 0.72
-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

มากกว่า
5 ปี

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่มขี อ้ จํากัดในการใช้
หนี้สินทางการเงิน
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

-

-

-

271,853,100
60,252,000

96,948
-

271,950,048
60,252,000

-

-

-

332,105,100

157,726,877

489,831,977

1,184,418
-

6,448,439
-

13,628,078
-

-

2,830,050

1,184,418
20,076,517
2,830,050

1,184,418

6,448,439

13,628,078

-

88,612,920

109,873,855
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0.05 – 0.25
0.38

0.44 - 0.72
0.44 - 0.72
-

บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่ -สุทธิ
เงินฝากธนาคารที่มขี อ้ จํากัดในการใช้
หนี้สินทางการเงิน
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

มากกว่า
5 ปี

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

64,283,702
160,000,000
45,356,103
269,639,805

34,859
34,859

64,318,561
160,000,000
45,356,103
269,674,664

0.05 - 0.15
0.55 - 0.60
0.38

1,258,587
1,258,587

6,596,993
25,000,000
31,596,993

12,220,936
12,220,936

-

4,039,710
4,039,710

1,258,587
18,817,929
29,039,710
49,116,226

0.44 - 0.72
0.44 - 0.72
2.25

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

มากกว่า
5 ปี

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่มขี อ้ จํากัดในการใช้
หนี้สินทางการเงิน
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

-

-

-

270,330,914
45,188,500

37,165
-

270,368,079
45,188,500

-

-

-

315,519,414

37,165

315,556,579

1,184,418
-

6,448,439
25,000,000

13,628,078
-

-

2,971,831

1,184,418
20,076,517
27,971,831

1,184,418

31,448,439

13,628,078

-

2,971,831

49,232,766

- 55 -

0.05 - 0.25
0.38

0.44 - 0.72
0.44 - 0.72
2.25

บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
26.

ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้

26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษ ัท ได้ท ําสั ญ ญากับ บริ ษ ัท ที่ ไ ม่ เกี่ ย วข้อ งกัน แห่ ง หนึ่ ง กํา หนดระยะเวลาการเช่ า 3 ปี สิ้ น สุ ด สั ญ ญาวัน ที่ 30
พฤศจิกายน 2566 ในอัตราค่าบริ การจํานวน 156,825 บาทต่อเดือน
26.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้ บริการระยะยาว
ก)

บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาสัมปทานโฆษณา เพื่อได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการกระจายเสี ยงออกอากาศ และการออกอากาศรู ปแบบ
รายการเพลงและหรื อ ตามรู ป แบบที่ ท้ ัง สองฝ่ ายเห็ น ชอบร่ ว มกัน ภายในบริ ษ ัท ดัง กล่ าว โดยสั ญ ญามี ระยะเวลา
1 ปี - 10 ปี บริ ษทั มีภาระที่จะต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ตามอัตราที่ระบุในสัญญาดังกล่าว ดังนี้
ส่วนแบ่งรายได้
คงที่
บริ ษทั มีภาระผูกพันจํานวน 100,000 - 1,500,000 บาทต่อเดือน
ฝันแปร
บริ ษทั มีภาระผูกพันคิดเป็ นร้อยละ 30 - 50 ของรายได้สื่อโฆษณาในแต่ละเดือน

ข)

บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาจ้างเหมางานเสาเข็มและงานคอนกรี ตฐานรากกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง เพื่อรับจ้าง
เหมางานเสาเข็มและงานคอนกรี ตฐานรากรองรับโครงสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 0.12 ล้านบาท

ค)

บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาจ้างเหมาโครงสร้างพร้อมติดตั้งโครงเหล็กกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ง เพื่อรับจ้างเหมา
โครงสร้างพร้อมติดตั้งโครงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 8.33 ล้านบาท

ง)

บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาจ้างเหมางานติดตั้งระบบเมนแหล่งจ่ายไฟฟ้าและเมนควบคุมกับบริ ษทั แห่งหนึ่ง
เพื่อรับจ้างเหมาระบบเมนแหล่งจ่ายไฟฟ้าและเมนควบคุมของป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 2.50 ล้านบาท

27.

ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ส่วนแบ่งรายได้
ค่าบริ การทางวิชาชีพ
ค่าเช่าและค่าบริ การสํานักงาน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

งบการเงินรวม
2564
2563
15,409,571
20,872,614
33,267,193
25,586,739
33,529,021
27,934,450
10,323,531
19,987,446
2,003,793
2,109,840
1,981,789
27,149,357
17,601,981
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
15,409,571
20,872,614
33,267,193
25,586,739
33,529,021
27,934,450
9,675,963
19,146,298
2,000,700
2,064,840
27,149,357
17,601,981

บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
28.

ลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
ในการนําเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรม กิจการจะต้องพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง มูลค่ายุติธรรม กําหนด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึง ณ วันที่วดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรื อโดย
อ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซ่ ึงนํามาใช้กบั สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินที่มีการวัดมูลค่าและแสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน (ทั้งที่เกิดขึ้นประจําหรื อเกิดขึ้นไม่ประจํา)

29.

การบริหารการจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง
และการดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 0.18:1 (เฉพาะกิจการ : 0.18:1)

30.

การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่
รายการบัญชี บางรายการในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ประเภท
บัญชีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกําไรสุ ทธิ หรื อส่ วน
ของผูถ้ ือหุ้น
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บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผลกระทบจากการจัด ประเภทรายการใหม่ ต่ อ งบแสดงฐานะการเงิ น สําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินที่ผสู ้ อบ เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการ
ภายหลัง
รายงานไว้เดิม
จัดประเภทใหม่
การจัดประเภทใหม่
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
15,579,516
11,792,906
27,372,422
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
32,352,719
(11,792,906)
20,559,813
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

85,782,870

(41,211,737)

44,571,133

-

41,211,737

41,211,737

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการ
ภายหลัง
จัดประเภทใหม่
การจัดประเภทใหม่

งบการเงินที่ผสู ้ อบ
รายงานไว้เดิม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ

15,579,516
32,352,719

11,792,906
(11,792,906)

27,372,422
20,559,813

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

44,699,226

(4,354,270)

40,344,956

-

4,354,270

4,354,270

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
31.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
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