บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
ข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561
และรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

รำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ คณะกรรมการบริ ษทั ดีเอ็นเอ 2002 จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบการเงินของบริ ษทั ดีเอ็นเอ 2002 จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิ น
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบ
กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แบบย่อ (“ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล”) ของบริ ษทั ดีเอ็นเอ 2002 จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ดีเอ็นเอ
2002 จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ป
เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตกำรสอบทำน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล โดยผูส้ อบ
บัญชีรับอนุ ญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้าน
การเงินและบัญชี และการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบและวิธีการสอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุกำรณ์ ทเี่ น้ น
โดยไม่ได้เป็ นการเปลี่ยนแปลงข้อสรุ ปดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกต
(1) ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 23.4 ในเดือนตุลาคม 2560 บริ ษทั ฯถูกธนาคารแห่ งหนึ่ งฟ้ องในฐานะ
จาเลยที่ 2 ให้ร่วมกันกับจาเลยที่ 1 ซึ่ งเป็ นอดีตบริ ษทั ย่อยให้ชาระเงินแก่ธนาคารเป็ นจานวน 81 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยจนกว่า
จะชาระเสร็ จ อันเนื่ องมาจากภาระการค้ าประกันของบริ ษทั ฯในฐานะผูค้ ้ าประกันต่อหนี้ สินของอดี ตบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ซึ่ ง
ต่อมาในเดื อนพฤศจิ กายน 2560 บริ ษทั ฯถูกธนาคารรายเดิ มฟ้ องเพิ่มเติมให้ชาระเงินแก่ธนาคารอี กเป็ นจานวน 39 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ ยจนกว่าจะชาระเสร็ จ เนื่ องจากการผิดนัดชาระหนี้ เงินกูย้ ืมกับธนาคารซึ่ งหนี้ เงินกูย้ ืมดังกล่าวถูกค้ าประกันด้วย
ส่ วนหนึ่ งของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ฯ คดีฟ้องร้องทั้งหมดดังกล่าวอยูภ่ ายใต้กระบวนการพิจารณาคดีของ
ศาลแพ่ง ผลของคดีฟ้องร้องทั้งหมดดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้ และขึ้นอยูก่ บั กระบวนการยุติธรรมในอนาคต
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-2(2) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในข้อ 1.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2561 แสดงผลขาดทุนสะสมจานวน 1,010 ล้านบาท และ 989 ล้านบาท ตามลาดับ และมีหนี้ สินหมุนเวียนสู ง
กว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนจานวน 75 ล้านบาท และ 147 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งหนี้ สินหมุนเวียนดังกล่าวได้รวมประมาณการ
หนี้ สินจากภาระค้ าประกันของบริ ษทั ฯจานวน 84 ล้านบาท และส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารสองแห่ งที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่ งปี จานวนรวม 56 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นผลมาจากการที่บริ ษทั ฯไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกูไ้ ด้ ซึ่ ง
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารสองแห่ งนี้ ค้ าประกัน5ด้วยอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ฯจานวนรวม 86 ล้านบาท
(มู ลค่ายุติธรรม) สถานการณ์ ดงั กล่าวข้างต้นทาให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสาคัญ เกี่ ยวกับความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ที่ จะ
ดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งทาให้กลุ่มบริ ษทั อาจจะไม่สามารถขายสิ นทรัพย์และชาระหนี้ สินได้ตามปกติธุรกิจ อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่ากลุ่มบริ ษทั จะสามารถดาเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่ องได้ เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินสถานะทางการเงินและ
การจัดการวางแผนทางการเงิน โดยมีกระแสเงินสดรับ - จ่ายสุ ทธิ ครอบคลุมมูลหนี้ ตามคาฟ้ องคดีแพ่งที่บริ ษทั ถูกฟ้ องร่ วมใน
ฐานะผูค้ ้ าประกัน และส่ วนของเงินกูย้ ืมของบริ ษทั ที่ถึงกาหนดชาระกับธนาคาร 2 แห่ ง บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ย
เพื่อขอขยายหลักประกันเงินกูเ้ พื่อนาเงินมาชาระหนี้ (มูลค่ายุติธรรมของหลักประกันสู งกว่ามูลหนี้ ที่ถึงกาหนดชาระ) โดยความ
คืบหน้าของคดีและแผนการชาระหนี้มีดงั นี้
1.

ในเดือนตุลาคม 2560 บริ ษทั ฯถูกธนาคารแห่ งหนึ่ งฟ้ องคดีแพ่งในฐานะจาเลยที่ 2 ให้ร่วมกันกับจาเลยที่ 1 ซึ่ งเป็ นอดีต
บริ ษทั ย่อยให้ชาระเงินแก่ธนาคารเป็ นจานวน 81 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจะชาระเสร็ จ อันเนื่องมาจากภาระการค้ า
ประกันของบริ ษทั ฯในฐานะผูค้ ้ าประกันต่อหนี้สินของอดีตบริ ษทั ย่อยดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯมีเจตนาที่จะปฏิเสธ
หนี้จากภาระค้ าประกันดังกล่าวโดยให้ธนาคารติดตามและทวงถามจากอดีตบริ ษทั ย่อยจนถึงที่สุด ที่ปรึ กษาทางกฎหมาย
มีความเห็นว่าบริ ษทั ฯมีโอกาสจะต่อสู ้คดีเกี่ยวกับภาระหนี้ ในฐานะผูค้ ้ าประกัน ซึ่ งในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอดีต
บริ ษทั ย่อยได้เสนอขอผ่อนชาระหนี้ ให้แก่ธนาคาร โดยธนาคารตอบรั บข้อเสนอการขอผ่อนชาระแต่ได้เสนอเงื่อนไข
เพิ่มเติมว่าขอให้บริ ษทั ฯลงชื่ อค้ าประกันการผ่อนชาระหนี้ ดว้ ย คดี จึงไม่อาจตกลงกันได้ เมื่ อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
บริ ษ ทั ฯยื่นคาให้การต่อสู ้คดี ตามความเห็ นทางกฎหมายดังกล่าวข้างต้น พร้ อมกับยื่นคาร้ องขอให้ศาลแพ่งธนบุ รีส่ ง
สานวนไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาว่า คดีน้ ี เป็ นคดีผบู ้ ริ โภคหรื อไม่ ซึ่ งหากศาลอุทธรณ์เห็นว่าคดีน้ ี ไม่ใช่คดีผบู ้ ริ โภค
ศาลจะมีคาสั่งให้จาหน่ายคดีน้ ี ออกจากสาระบบความ เพื่อให้โจทก์นาคดีมาฟ้องใหม่ภายในกาหนดอายุความ แต่หากศาล
เห็นว่าคดีน้ ี เป็ นคดีผบู ้ ริ โภค ศาลจะดาเนิ นกระบวนพิจารณาต่อไป โดยการนัดสื บพยานทั้งสองฝ่ ายแล้วพิจารณาพิพากษา
ต่อไป คดีดงั กล่าวอยูภ่ ายใต้กระบวนการพิจารณาคดีของศาล โดยศาลแพ่งนัดพร้อมเพื่อฟังคาวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ใน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
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-3เงินกูย้ มื จากธนาคารโดยมีหลักทรัพย์ค้ าประกันที่มีมูลค่าสู งกว่ามูลหนี้คงเหลือ
2.1 เงินกูย้ ืมจากธนาคารแห่ งหนึ่ งมียอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2561 เป็ นจานวนเงินประมาณ 41 ล้านบาท โดยมีส่วน
หนึ่ งของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ฯซึ่ งมีมูลค่าตามราคาประเมินเป็ นจานวนเงิน 53 ล้านบาทเป็ น
หลักประกันเงินกูย้ ืม อย่างไรก็ตาม เงินกูย้ ืมดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการถูกฟ้ องร้องดาเนิ นคดีจากธนาคารเพื่อติดตาม
ให้บริ ษทั ฯชาระหนี้ เงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยทั้งจานวนและบังคับจานองหลักทรัพย์ค้ าประกัน โดยบริ ษทั ฯมีเจตนาที่
จะจาหน่ ายอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ นดังกล่าวและนาเงิ นดังกล่าวไปชาระหนี้ ให้แก่ ธนาคาร เมื่ อวันที่ 30
เมษายน 2561 บริ ษทั ฯได้ยื่นข้อเสนอขอเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับธนาคารดังกล่าว โดยเสนอขอขายทรัพย์สิน
อันเป็ นหลักประกันในคดีดงั กล่าวแล้วนาเงินมาชาระหนี้ ให้แก่ธนาคาร ศาลแพ่งจึงนัดฟั งผลการเจรจาในวันที่ 19
มิถุนายน 2561
2.2 เงิ น กู้ ยื ม จากธนาคารอี ก แห่ ง หนึ่ งมี ย อดคงค้า ง ณ 31 มี น าคม 2561 เป็ นจ านวนเงิ น 20 ล้า นบาท โดยมี
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ฯอีกส่ วนหนึ่ งซึ่ งมีมูลค่าตามราคาประเมินเป็ นจานวน 32 ล้านบาทเป็ น
หลั ก ประกั น เงิ น กู้ ยื ม เมื่ อ วัน ที่ 23 สิ งหาคม 2560 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯมี ม ติ ใ ห้ จ าหน่ าย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวให้กบั บุคคลธรรมดารายหนึ่ งเพื่อนาเงินที่ได้ไปชาระหนี้ เงินกูย้ ืมกับทาง
ธนาคาร ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิการขยายระยะเวลาการ
ชาระเงินการซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ปั จจุบนั ยังไม่มีการลงนาม
ในสัญญาซื้ อขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าว
3. บริ ษทั ฯได้เคยออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ (DNA-W1) โดย
จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น รวมจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับการจัดสรรไม่เกิน 251,103,416
หน่ วย และมี ราคาการใช้สิ ท ธิ คื อ 0.10 บาทต่ อ หุ ้ น และอัตราการใช้สิ ท ธิ 1 ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ต่ อ 5 หุ ้น สามัญ ซึ่ ง
สามารถใช้สิทธิ ได้ครั้งเดียวในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ซึ่ งเป็ นวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ DNA-W1

2.

บริ ษทั ฯคาดการณ์วา่ จะมีผูถ้ ือหุ ้นเดิมซึ่ งเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นหลักใช้สิทธิ ประมาณร้อยละ 60 ของจานวนสิ ทธิ ท้ งั หมด โดย
บริ ษทั ฯคาดว่าจะได้รับเงินจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวเป็ นจานวนเงินประมาณ 76 ล้านบาท
การดาเนิ นงานต่อเนื่ องของบริ ษทั ขึ้นอยูอ่ ย่างมากกับความสามารถของบริ ษทั ในการชาระหนี้ สินตามคาพิพากษาของศาลแพ่ง ผล
การใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ์ ซื้ อหุ ้นและความสามารถในการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ใช้เป็ น
หลักประกันดังกล่าว ปั จจัยเหล่านี้ ช้ ีให้เห็นความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญเกี่ยวกับ
ความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่ องของบริ ษทั งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2561 จัดทาขึ้นตามข้อสมมติฐานว่าบริ ษทั จะดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

****/4

-4เรื่ องอื่น
งบการเงินรวมของบริ ษทั ดี เอ็นเอ 2002 จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ดี เอ็นเอ 2002
จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่น ซึ่ งไม่แสดงความเห็น ตาม
รายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแส
เงินสดรวม สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ที่
แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอื่นดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งให้ขอ้ สรุ ปอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2560

(นาย เจษฎา หังสพฤกษ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3759
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

บริษทั ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว

31 มีนาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

31 มีนาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ว)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแล้ว)

สอบทานแล้ว)

5

87,510
169

78,352
168

16,636
96

2,133
95

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น

4,6
4

60,937
-

81,468
-

11,065
18,250

8,676
37,000

7

-

2,900

-

-

สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

8

81,472
12,244

93,178
15,578

2,161

2,482

242,332

271,644

48,208

50,386

1,230
15,000

1,230
-

1,230
-

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

9

1,230
-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

10

-

-

178,600

178,600

อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์

11
12

85,700
93,518

85,700
97,125

85,700
1,701

85,700
2,052

13

30,727
-

30,727
-

-

-

9,438
-

9,754
-

1,705
-

1,802
-

รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

63,005
283,618

62,733
302,269

5,680
274,616

5,680
275,064

รวมสิ นทรัพย์

525,950

573,913

322,824

325,450

ค่าความนิยม
ลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าระยะยาว

14

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

-1-

บริษทั ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร

31 มีนาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

31 มีนาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว)

(ตรวจสอบแล้ว)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว)

(ตรวจสอบแล้ว)

92,373

150,366

24,901

34,484

ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

17

56,248

57,314

56,248

57,314

4
15

12,938
39,974

14,200
52,311

26,038
-

26,100
-

ประมาณการหนี้สินจากภาระค้าประกัน
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ

16

87,141

84,262

87,141

84,261

25,537

25,537

-

-

3,553
317,764

6,044
390,034

1,032
195,360

1,034
203,193

255

361

-

-

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

10,450

10,353

3,097

3,035

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

20,062
30,767

19,943
30,657

171
3,268

171
3,206

348,531

420,691

198,628

206,399

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่ วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

17

รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษทั ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน

31 มีนาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

31 มีนาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ว)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแล้ว)

สอบทานแล้ว)

19

หุน้ สามัญ 7,675,513,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.05 บาท
(31 ธันวาคม 2560: หุน้ สามัญ 7,675,513,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 0.05 บาท)

383,776

383,776

383,776

383,776

264,583

264,583

264,583

264,583

842,526

842,526

842,526

842,526

5,992

5,992

5,992

5,992

(1,010,370)
26,890

(1,037,950)
26,891

(988,905)
-

(994,050)
-

129,621

102,042

124,196

119,051

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

47,798
177,419

51,180
153,222

124,196

119,051

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

525,950

573,913

322,824

325,450

ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 5,291,665,920 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.05 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม (ขาดทุน)
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษทั ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ ว"

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รำยได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าเผือ่ ประมาณการหนี้ สินจากภาระค้าประกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินมัดจา (โอนกลับ)
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไร(ขำดทุน)ก่ อนส่ วนแบ่ งขำดทุนจำกเงินลงทุนใน
บริษทั ร่ วม ค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กำไร(ขำดทุน)ก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไร(ขำดทุน)ก่ อนภำษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

2561

2560

2561

2560

272,125
260
35,245
34,664
342,294

181,058
2,802
17,217
201,077

1,000
18,109
19,109

238
3,083
3,321

216,027
216
53,633
41,982
2,879
314,737

145,859
3,842
39,771
31,386
(19,000)
201,858

105
8,280
2,879
11,264

1,164
379
5,876
7,419

27,557
27,557
(3,470)
24,087
106
24,193

(781)
(3,704)
(4,485)
(2,977)
(7,462)
(350)
(7,812)

7,845
7,845
(2,700)
5,145
5,145

(4,098)
(4,098)
(2,219)
(6,317)
(6,317)

-4-

บริษทั ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ ว"
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

2560

2561

2560

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะถูกบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

-

(2,000)
(2,000)

-

(2,000)
(2,000)

รายการที่จะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด

-

(2,000)

-

(2,000)

24,193

(9,812)

5,145

(8,317)

27,580

(946)

5,145

(6,317)

(3,387)
24,193

(6,866)
(7,812)

27,580

(2,946)

5,145

(8,317)

(3,387)
24,193

(6,866)
(9,812)

0.004

(0.0002)

0.001

(0.001)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
กำรแบ่ งปันกำไร(ขำดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
กำรแบ่ งปันกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษทั ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ ว"
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ

กาไรสะสม (ขาดทุน)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่วนต่ากว่าทุน
จากการวัด
การเปลี่ยนแปลง
รวม
มูลค่าเงินลงทุนใน
สัดส่วนของการถือหุน้
องค์ประกอบอื่น
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ในบริ ษทั ย่อย
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
26,890
26,890
-

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
102,041
27,580
-

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมของ
บริ ษทั ย่อย
51,180
(3,387)
5

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
153,221
24,193
5

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชาระแล้ว
264,583
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
842,526
-

จัดสรรแล้ว สารองตามกฎหมาย
5,992
-

ยังไม่ได้จดั สรร
(1,037,950)
27,580
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561

264,583

842,526

5,992

(1,010,370)

-

26,890

26,890

129,621

47,798

177,419

264,583
-

842,526
-

5,992
-

(710,804)
(77,850)

(70,000)
-

7,040
-

(62,960)
-

339,337
(77,850)

46,707
-

386,044
(77,850)

264,583
-

842,526
-

5,992
-

(788,654)
(946)
-

(70,000)
(2,000)
-

7,040
72

(62,960)
(2,000)
72

261,487
(946)
(2,000)
72

46,707
(6,866)
1,200
1,689

308,194
(7,812)
(2,000)
1,200
1,761

264,583

842,526

5,992

(789,600)

(72,000)

7,112

(64,888)

258,613

42,730

301,343

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
- ตำมที่รำยงำนไว้ เดิม
ผลสะสมจากรายการปรับปรุ งปี ก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
- หลังปรับปรุง
(ขาดทุน)สาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
เพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อย
ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

16

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษทั ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ ว"

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาไรสะสม (ขาดทุน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก
และชาระแล้ว
264,583
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ ้นสามัญ
842,526
-

จัดสรรแล้ว สารองตามกฎหมาย
5,992
-

ยังไม่ได้จดั สรร
(994,050)
5,145
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561

264,583

842,526

5,992

264,583
-

842,527
-

264,583
264,583

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
- ตำมที่รำยงำนไว้ เดิม
ผลสะสมจากรายการปรับปรุ งปี ก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
- หลังปรับปรุง
ขาดทุนสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

16

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่วนต่ากว่าทุน
จากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
-

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น
119,051
5,145
-

(988,905)

-

124,196

5,992
-

(499,440)
(77,850)

(70,000)
-

543,662
(77,850)

842,527
-

5,992
-

(577,290)
(6,317)
(6,317)

(70,000)
(2,000)
(2,000)

465,812
(6,317)
(2,000)
(8,317)

842,527

5,992

(583,607)

(72,000)

457,495
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บริษทั ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ ว"

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็ น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน: ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
หนี้ สงสัยจะสู ญ
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเผือ่ ประมาณการหนี้ สินจากภาระค้าประกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินมัดจา (โอนกลับ)
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดาเนิ นงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

2561

2560
24,087

(7,462)

5,145

(6,317)

6,846
297
(5,160)
(4,783)
(2,384)
475
41
366
(1)
-

5,472
2,969
(3,533)
(9,558)
3,829
385
(1)
(6)

367
97
(14,737)
(5,726)
62
-

336
97
(2,726)
(8,617)
58
-

2,879
(35,246)
(1,231)
3,377

(19,000)
3,704
(7,608)
(1,964)
2,977

2,879
(1,000)
2,700

615
(2,748)
2,219

(10,437)

(29,796)

(10,213)

(17,083)
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บริษทั ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ ว"

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินมัดจาเงินลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ อส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมกำรลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

2561

2560

2561

2560

25,922
16,489
262
(747)

4,721
6,285
(232)
(594)
164
(2,218)

10,497
5,726
344
-

7,303
8,617
511
164
410

(43,389)
(1,914)
119
(13,695)
397
(1,071)
(24)
(14,393)

(1,512)
(310)
(168)
533
(23,127)
1,964
(2,080)
(515)
(23,758)

(12,143)
(2)
(5,791)
(139)
(24)
(5,954)

(2,499)
(59)
(2,636)
1,084
(1,909)
(686)
(4,147)

22,346
(8,877)
(22)
-

1,200
3,000
5,388
16,900
(6,727)
(3,497)
(2,300)
1,354
15,318

1,000
(16)
24,100
(3,500)

(660)
(22)
(15,458)
347
(15,793)

1,850
4,035
19,332

21,584
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บริษทั ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ ว"
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูร้ ะยะสั้นจากบุคคลภายนอก
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดจ่ายหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยงวด
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด:
ส่ วนต่ากว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
การซื้ ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชาระเงิน
การขายอุปกรณ์โดยยังมิได้รับเงิน
โอนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

2561

2560

2561

4,500

2560

(12,337)
(1,066)
17,622
4,219
9,158
78,352
87,510

(4,002)
(8,050)
(184)
(7,736)
(16,176)
73,594
57,418

(62)
(1,127)
14,503
2,133
16,636

(4,002)
19,500
15,498
(4,442)
6,192
1,750

-

2,000
3,900
367
3,700

-

2,000
6
-

(1,065)

-
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561
1.

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศไทย ธุ รกิจหลักของ
บริ ษทั ฯคือ กำรจำหน่ำยแผ่นวีซีดีเพลง แผ่นซี ดีและดีวีดีภำพยนตร์ บริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่ำงกำรหำธุ รกิจใหม่เพื่อทดแทนธุ รกิจเดิม
ซึ่ งยังไม่สำมำรถระบุได้ในปั จจุบนั ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ย่อยที่ สำคัญคือ กำรจำหน่ ำยโทรศัพท์มือถือ กำรผลิตและจำหน่ ำย
อำหำรและเครื่ องดื่ม
ที่ อ ยู่ต ำมที่ จ ดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯเดิ ม อยู่ที่ เลขที่ 19 ซอยรำมค ำแหง 22 ถนนรำมค ำแหง แขวงหั ว หมำก เขตบำงกะปิ
กรุ งเทพมหำนคร ต่อมำเมื่ อวันที่ 12 มกรำคม 2560 บริ ษทั ฯได้ จดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงที่ อยู่กบั กระทรวงพำณิ ชย์เป็ นห้อง
เลขที่ บี ชั้นที่ 21 อำคำรสี ลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบำงรัก กรุ งเทพมหำนคร
1.2 สถำนะของบริ ษทั
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 23.4 ในเดือนตุลำคม 2560 บริ ษทั ฯถูกธนำคำรแห่ งหนึ่ งฟ้ องในฐำนะ
จำเลยที่ 2 ให้ร่วมกันกับจำเลยที่ 1 ซึ่ งเป็ นอดีตบริ ษทั ย่อยให้ชำระเงินแก่ธนำคำรเป็ นจำนวน 81 ล้ำนบำทพร้อมดอกเบี้ยจนกว่ำ
จะชำระเสร็ จ อันเนื่ องมำจำกภำระกำรค้ ำประกันของบริ ษทั ฯในฐำนะผูค้ ้ ำประกันต่อหนี้ สินของอดีตบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว ซึ่ ง
ต่อมำในเดื อนพฤศจิ กำยน 2560 บริ ษทั ฯถูกธนำคำรรำยเดิ มฟ้ องเพิ่มเติ มให้ชำระเงินแก่ธนำคำรอีกเป็ นจำนวน 39 ล้ำนบำท
พร้อมดอกเบี้ยจนกว่ำจะชำระเสร็ จ เนื่ องจำกกำรผิดนัดชำระหนี้ เงินกูย้ ืมกับธนำคำรซึ่ งหนี้ เงินกูย้ ืมดังกล่ำวถูกค้ ำประกันด้วย
ส่ วนหนึ่ งของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของบริ ษทั ฯ คดีฟ้องร้องทั้งหมดดังกล่ำวอยูภ่ ำยใต้กระบวนกำรพิจำรณำคดีของ
ศำลแพ่ง ผลของคดี ฟ้องร้ องทั้งหมดดังกล่ำวยังไม่สำมำรถระบุ ได้ในขณะนี้ และขึ้ นอยู่กบั กระบวนกำรยุติธรรมในอนำคต
ประกอบกับกลุ่มบริ ษทั มี ผลขำดทุ นเป็ นจำนวนมำกติดต่อกันหลำยปี งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงิน
เฉพำะกิ จกำร ณ วันที่ 31 มี นำคม 2561 แสดงผลขำดทุ นสะสมจำนวน 1,010 ล้ำนบำท และ 989 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และมี
หนี้ สินหมุนเวียนสู งกว่ำสิ นทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 75 ล้ำนบำท และ 147 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่ งหนี้ สินหมุนเวียนดังกล่ำวได้
รวมประมำณกำรหนี้ สินจำกภำระค้ ำประกันของบริ ษทั ฯจำนวน 84 ล้ำนบำท และส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกธนำคำรสอง
แห่ งที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี จำนวนรวม 56 ล้ำนบำท ซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรที่บริ ษทั ฯไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขใน
สัญญำเงินกูไ้ ด้ ซึ่ งเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกธนำคำรสองแห่ งนี้ ค้ ำประกันด้วยอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของบริ ษทั ฯจำนวน
รวม 86 ล้ำนบำท สถำนกำรณ์ ดงั กล่ำวข้ำงต้นทำให้เกิ ดข้อสงสัยอย่ำงมี นัยสำคัญเกี่ ยวกับควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ที่ จะ
ดำเนิ นงำนอย่ำงต่อเนื่ อง ซึ่ งทำให้กลุ่มบริ ษทั อำจจะไม่สำมำรถขำยสิ นทรัพย์และชำระหนี้ สินได้ตำมปกติธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำม
กลุ่มบริ ษทั เชื่อว่ำกลุ่มบริ ษทั จะสำมำรถดำเนิ นธุ รกิจอย่ำงต่อเนื่ องได้ เนื่ องจำกกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินสถำนะทำงกำรเงินและ
กำรจัดกำรวำงแผนทำงกำรเงินในช่วง 12 เดือนถัดไปนับจำกวันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 ที่มี
กระแสเงินสดรับจ่ำยสุ ทธิ ครอบคลุมมูลหนี้ตำมคำฟ้องคดีแพ่งที่บริ ษทั ถูกฟ้องร่ วมในฐำนะผูค้ ้ ำประกัน และส่ วนของเงินกูย้ มื ที่
ถึงกำหนดชำระกับธนำคำร 2 แห่ ง บริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงกำรเจรจำไกล่เกลี่ย เพื่อขอขำยหลักประกันเงินกูเ้ พื่อนำเงินมำชำระหนี้
(มูลค่ำยุติธรรมของหลักประกันสู งกว่ำมูลหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ) โดยควำมคืบหน้ำของคดีและแผนกำรชำระหนี้มีดงั นี้
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

1. ในเดือนตุลำคม 2560 บริ ษทั ฯถูกธนำคำรแห่ งหนึ่ งฟ้ องในคดีแพ่งในฐำนะจำเลยที่ 2 ให้ร่วมกันกับจำเลยที่ 1 ซึ่ งเป็ นอดีต
บริ ษทั ย่อยให้ชำระเงินแก่ธนำคำรเป็ นจำนวน 81 ล้ำนบำทพร้อมดอกเบี้ยจนกว่ำจะชำระเสร็ จ อันเนื่ องมำจำกภำระกำรค้ ำ
ประกันของบริ ษทั ฯในฐำนะผูค้ ้ ำประกันต่อหนี้ สินของอดีตบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯมีเจตนำที่จะปฏิเสธ
หนี้ จำกภำระค้ ำประกันดังกล่ำวโดยให้ธนำคำรติดตำมและทวงถำมจำกอดีตบริ ษทั ย่อยจนถึงที่สุด ที่ปรึ กษำทำงกฎหมำยมี
ควำมเห็นว่ำบริ ษทั ฯมีโอกำสจะต่อสู ้คดีเกี่ยวกับภำระหนี้ ในฐำนะผูค้ ้ ำประกัน ซึ่ งในกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทอดีตบริ ษทั
ย่อยได้เสนอขอผ่อนชำระหนี้ ให้แก่ธนำคำร โดยธนำคำรตอบรับข้อเสนอกำรขอผ่อนชำระแต่ได้เสนอเงื่อนไขเพิ่มเติมว่ำ
ขอให้บริ ษทั ฯลงชื่ อค้ ำประกันกำรผ่อนชำระหนี้ ดว้ ย คดี จึงไม่อำจตกลงกันได้ เมื่ อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561 บริ ษทั ฯยื่น
คำให้กำรต่อสู ้คดีตำมควำมเห็นทำงกฎหมำยดังกล่ำวข้ำงต้นพร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ศำลแพ่งธนบุรีส่งสำนวนไปยังศำล
อุทธรณ์เพื่อพิจำรณำว่ำ คดีน้ ี เป็ นคดี ผูบ้ ริ โภคหรื อไม่ ซึ่ งหำกศำลอุทธรณ์เห็ นว่ำคดี น้ ี ไม่ใช่คดี ผูบ้ ริ โภค ศำลจะมี คำสั่งให้
จำหน่ำยคดีน้ ี ออกจำกสำระบบควำม เพื่อให้โจทก์นำคดีมำฟ้องใหม่ภำยในกำหนดอำยุควำม แต่หำกศำลเห็นว่ำคดีน้ ี เป็ นคดี
ผูบ้ ริ โภค ศำลจะดำเนิ นกระบวนพิจำรณำต่อไป โดยกำรนัดสื บพยำนทั้งสองฝ่ ำยแล้วพิจำรณำพิพำกษำต่อไป คดีดงั กล่ำวอยู่
ภำยใต้กระบวนกำรพิจำรณำคดีของศำลโดยศำลแพ่งนัดพร้ อมเพื่อฟั งคำวินิจฉัยของศำลอุทธรณ์ ในวันที่ 18 พฤษภำคม
2561
2. เงินกูย้ มื จำกธนำคำรโดยมีหลักทรัพย์ค้ ำประกันที่มีมูลค่ำสู งกว่ำมูลหนี้คงเหลือ
2.1 เงินกูย้ มื จำกธนำคำรแห่ งหนึ่ งมียอดคงค้ำง ณ 31 ธันวำคม 2560 เป็ นจำนวนเงินประมำณ 39 ล้ำนบำท โดยมีส่วนหนึ่ ง
ของอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ กำรลงทุ น ของบริ ษ ัท ฯซึ่ งมี มู ล ค่ ำตำมรำคำประเมิ น เป็ นจ ำนวนเงิ น 53 ล้ำ นบำทเป็ น
หลักประกันเงินกูย้ ืม อย่ำงไรก็ตำม เงินกูย้ ืมดังกล่ำวอยูร่ ะหว่ำงกำรถูกฟ้ องร้องดำเนิ นคดีจำกธนำคำรเพื่อติดตำมให้
บริ ษ ัทฯชำระหนี้ เงิ นกู้พร้ อมดอกเบี้ ยทั้งจำนวนและบังคับ จำนองหลักทรั พ ย์ค้ ำประกัน โดยบริ ษ ัท ฯมี เจตนำที่ จะ
จำหน่ ำยอสังหำริ มทรั พย์เพื่อกำรลงทุ นดังกล่ำวและนำเงินดังกล่ำวไปชำระหนี้ ให้แก่ธนำคำร เมื่ อวันที่ 30 เมษำยน
2561 บริ ษ ัท ฯได้ยื่น ข้อ เสนอขอเจรจำไกล่ เกลี่ ยข้อ พิ พ ำทกับ ธนำคำรดังกล่ ำว โดยเสนอขอขำยทรั พ ย์สิ น อัน เป็ น
หลักประกันในคดีดงั กล่ำวแล้วนำเงินมำชำระหนี้ ให้แก่ธนำคำร ศำลแพ่งจึ งนัดฟั งผลกำรเจรจำในวันที่ 19 มิถุนำยน
2561
2.2 เงินกูย้ มื จำกธนำคำรอีกแห่ งหนึ่ งมียอดคงค้ำง ณ 31 มีนำคม 2561 เป็ นจำนวนเงิน 21 ล้ำนบำท โดยมีอสังหำริ มทรัพย์
เพื่อกำรลงทุนของบริ ษทั ฯอีกส่ วนหนึ่ งซึ่ งมีมูลค่ำตำมรำคำประเมินเป็ นจำนวน 32 ล้ำนบำทเป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืม
เมื่อวันที่ 23 สิ งหำคม 2560 ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯมี มติให้จำหน่ ำยอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนดังกล่ำว
ให้กบั บุคคลธรรมดำรำยหนึ่ งเพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้เงินกูย้ มื กับทำงธนำคำร ต่อมำเมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561 ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิกำรขยำยระยะเวลำกำรชำระเงินกำรซื้ ออสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำวให้แล้วเสร็ จ
ภำยในวันที่ 15 พฤษภำคม 2561 ปั จจุบนั ยังไม่มีกำรลงนำมในสัญญำซื้ อขำยอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนดังกล่ำว
3. บริ ษทั ฯได้เคยออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ (DNA-W1) โดย
จัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้น รวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับกำรจัดสรรไม่เกิ น 251,103,416
หน่วย และมีรำคำกำรใช้สิทธิ คือ 0.10 บำทต่อหุ ้นและอัตรำกำรใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 5 หุ ้นสำมัญ ซึ่ งสำมำรถ
ใช้สิทธิ ได้ครั้งเดียวในวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2561 ซึ่ งเป็ นวันครบกำหนดอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ DNA-W1
บริ ษทั ฯคำดกำรณ์ ว่ำจะมี ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มซึ่ งเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นหลักใช้สิทธิ ประมำณร้อยละ 60 ของจำนวนสิ ทธิ ท้ งั หมด โดย
บริ ษทั ฯคำดว่ำจะได้รับเงินจำกกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวเป็ นจำนวนเงินประมำณ 76 ล้ำนบำท
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บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

กำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องของบริ ษทั ขึ้นอยูอ่ ย่ำงมำกกับควำมสำมำรถของบริ ษทั ในกำรชำระหนี้ สินตำมคำพิพำกษำของศำลแพ่ง
ผลกำรใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ์ ซื้ อหุ ้นและควำมสำมำรถในกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนที่
ใช้เป็ นหลักประกัน ดังกล่ ำว ปั จจัยเหล่ำนี้ ช้ ี ให้เห็ น ควำมไม่ แน่ นอนที่ มี ส ำระส ำคัญ ซึ่ งอำจเป็ นเหตุ ให้เกิ ดข้อ สงสั ยอย่ำงมี
นัยสำคัญเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องของบริ ษทั งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับงวด
สำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561 จัดทำขึ้นตำมข้อสมมติฐำนว่ำบริ ษทั จะดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล โดยบริ ษทั ฯเลือก
นำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯได้แสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบ
แสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบกำรเงินประจำปี
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ จดั ทำขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจำปี ที่นำเสนอครั้งล่ำสุ ด ดังนั้นงบกำรเงินระหว่ำงกำลจึง
เน้นกำรให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นำเสนอซ้ ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รำยงำนไปแล้ว
ผูใ้ ช้งบกำรเงินควรใช้งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ควบคู่ไปกับงบกำรเงินประจำปี ล่ำสุ ด
งบกำรเงิ น ระหว่ำงกำลฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ นระหว่ำงกำลฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับภำษำไทยนี้
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บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริ ษทั ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน) (ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ฯ”)
และบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ดีเอ็นเอ
เรฟโวลูชนั่ จำกัด
บริ ษทั บัน จำกัด

ลักษณะธุรกิจ
จัดกิจกรรมบันเทิงและกำรแสดง
บริ กำรช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม
ผลิตและจำหน่ำยเบเกอรี่ และให้สิทธิ
ในกำรใช้ชื่อและเครื่ องหมำยกำรค้ำ
“มิสเตอร์ บัน”
ยังไม่ได้ดำเนินธุ รกิจ

บริ ษทั ดีเอ็นเอ เน็ทเวิร์ค
แอนด์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จำกัด
บริ ษทั พี เพำเวอร์ แพลนท์ จำกัด ยังไม่ได้ดำเนินธุ รกิจ
บริ ษทั ไว เทค อินเตอร์
ยังไม่ได้ดำเนินธุ รกิจ
เนชัน่ แนล จำกัด (เดิมชื่อ
“บริ ษทั พี เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด”)
บริ ษทั มำยเน็ตเวิร์ค แอนด์
ให้บริ กำรศูนย์ขอ้ มูลอินเตอร์เน็ต
โซลูชนั่ จำกัด
และบริ กำรอินเตอร์เน็ต

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ
ไทย

อัตรำร้อยละของกำรถือหุน้
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2561
2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
99.99
99.99

ไทย

69.50

69.50

ไทย

99.99

99.99

ไทย
ไทย

99.99
99.99

99.99
99.99

ไทย

-

50.99
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บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือผ่ำนบริ ษทั อื่นมีดงั ต่อไปนี้

ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทย่ อยภำยใต้ “บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด”
บริ ษทั ดีเอ็นเอ รี เทล
จำหน่ำยโทรศัพท์มือถือ แผ่นวีซีดี เพลง
ลิงค์ จำกัด
แผ่นซี ดี ดีวีดีภำพยนตร์ วัสดุ โทรทัศน์
และอุปกรณ์สินค้ำที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฮอลลีวดู ้
ผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อจำหน่ำยและ
(ประเทศไทย) จำกัด
ซื้ อขำยลิขสิ ทธิ์ ภำพยนตร์
บริ ษทั ดีเอ็นเอ สปอร์ต จำกัด ให้บริ กำรรับจัดงำน กำรแสดง
คอนเสิ ร์ต กำรละเล่น กิจกรรม
ส่ งเสริ มกำรตลำดและกำรขำย
รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์
ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
ส่ วนรำชกำร และองค์กำรของรัฐ
บริษัทย่ อยภำยใต้ “บริษัท ดีเอ็นเอ เน็ทเวิร์ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด”
บริ ษทั สตรองเทค
ยังไม่ได้ดำเนินธุ รกิจ
เอ็นเนอร์จี 3 จำกัด
บริ ษทั เสม็ด ยูทิลิต้ ีส์
ยังไม่ได้ดำเนินธุ รกิจ
จำกัด

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตรำร้อยละของกำร
ถือหุน้ โดยทำงอ้อม
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2561
2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

ไทย

80.00

80.00

ไทย

83.34

83.34

ไทย

-

-

ไทย

-

-

ไทย

54.99

54.99

15

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุน้
จัดตั้งขึ้นใน 31 มีนำคม
31 ธันวำคม
ชื่อบริ ษทั
ลักษณะธุรกิจ
ประเทศ
2561
2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
บริษัทย่ อยภำยใต้ “บริษัท ไว เทค อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด” (เดิมชื่ อ “บริษัท พี เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด”)
บริ ษทั ซิ นเนอร์จี แพลท
ออกแบบ ผลิต จำหน่ำยและเป็ นที่
ไทย
ฟอร์มจำกัด (เดิมชื่อ
ปรึ กษำในกำรผลิตสื่ อมัลติมีเดีย
“บริ ษทั พี เพำเวอร์ แพลนท์
เทคโนโลยีมลั ติมีเดียและ
เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด”)
แอนนิเมชัน่
บริ ษทั นิว เวย์ เฮลท์ แอนด์
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์สุขภำพ
ไทย
บิวตี้ จำกัด (เดิมชื่อ
และอำหำรเสริ ม
“บริ ษทั พี เพำเวอร์ แพลนท์
เอ็นเนอร์ยี่ 3 จำกัด”)
ข) บริ ษ ัท ฯจะถื อ ว่ำมี ก ำรควบคุ ม กิ จ กำรที่ เข้ำไปลงทุ น หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ยได้ หำกบริ ษ ัท ฯมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ หรื อ มี ส่ ว นได้เสี ย ใน
ผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวน
เงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯนำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอำนำจในกำรควบคุมบริ ษทั ย่อย
จนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรื อขำดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ น
ของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุ นรวมและส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวม
ช) ในระหว่ำงปี 2560 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยดังนี้
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“สอบทำนแล้ว”

บริษัท ดีเอ็นเอ สปอร์ ต จำกัด
เมื่ อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯมี มติ อนุ มตั ิกำรจำหน่ ำยเงินลงทุ นทั้งหมดในบริ ษทั ดี เอ็นเอ
สปอร์ ต จำกัด ซึ่ งถือหุ ้นโดยบริ ษทั ดี เอ็นเอ เรฟโวลูชนั่ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯในรำคำ 4.9 ล้ำนบำท ให้แก่
บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยบริ ษทั ย่อยได้ขำยเงินลงทุนดังกล่ำวในวันที่ 24 มีนำคม 2560
บริษัท นิว เวย์ เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด (เดิมชื่ อ “บริษัท พี เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ ยี่ 3 จำกัด”)
เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในสัดส่ วนร้อยละ 60 ในบริ ษทั พี
เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ยี่ 3 จำกัด ซึ่ งถือหุน้ โดยบริ ษทั พี เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
ในรำคำ 0.6 ล้ำนบำท ให้แก่บุคคลธรรมดำจำนวน 8 ท่ำน และอนุมตั ิให้บริ ษทั พี เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ยี่ 3 จำกัด เพิ่มทุน
จดทะเบียนจำนวน 2 ล้ำนบำท (จำกทุนจดทะเบี ยนเดิม 1 ล้ำนบำท เป็ น 3 ล้ำนบำท) โดยกำรออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุ นจำนวน
20,000 หุน้ มูลค่ำหุ น้ ละ 100 บำท เพื่อเสนอขำยให้กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ เดิมตำมสัดส่ วน
บริ ษทั พี เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัดได้ขำยเงินลงทุนดังกล่ำวในวันที่ 31 มีนำคม 2560 ทำให้สัดส่ วนกำรถือหุ ้นใน
บริ ษทั พี เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ ยี่ 3 จำกัด ลดลงเหลือร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ดังกล่ำว ต่อมำบริ ษทั พี
เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็น เนอร์ ยี่ 3 จำกัดได้จดทะเบี ยนเพิ่ ม ทุ น กับ กระทรวงพำณิ ชย์เมื่ อ วัน ที่ 31 มี น ำคม 2560 พร้ อ มกับ จด
ทะเบียน เปลี่ยนชื่ อบริ ษทั เป็ น “บริ ษทั นิ ว เวย์ เฮลท์ แอนด์ บิ วตี้ จำกัด” กับกระทรวงพำณิ ชย์ในวันเดี ยวกัน และได้เรี ยก
ชำระค่ำหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวในวันที่ 31 มีนำคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้จ่ำยชำระค่ำหุ ้นเพิ่มทุนจำนวนเงิน 0.8 ล้ำนบำทแล้วเมื่ อ
วันที่ 10 เมษำยน 2560 บริ ษทั ดังกล่ำวประกอบธุรกิจจำหน่ำยผลิตภัณฑ์สุขภำพและอำหำรเสริ ม
อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ ำยบริ ห ำรของบริ ษ ัท ฯพิ จำรณำว่ำบริ ษ ัท ย่อ ยมี อำนำจควบคุ มในบริ ษ ัท นิ ว เวย์ เฮลท์ แอนด์ บิ วตี้ จำกัด
ถึงแม้ว่ำบริ ษทั ย่อยจะถื อหุ ้นและมี สิทธิ ออกเสี ยงในบริ ษทั ดังกล่ำวในสัดส่ วนร้อยละ 40 ซึ่ งเป็ นสัดส่ วนที่ น้อยกว่ำกึ่ งหนึ่ ง
ทั้งนี้ เนื่ องจำกบริ ษทั ย่อยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีเสี ยงส่ วนใหญ่และสำมำรถสั่งกำรกิจกรรมที่สำคัญของบริ ษทั ดังกล่ำวได้ อีกทั้งผูถ้ ือ
หุ ้นรำยอื่ นเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรำยย่อย ๆ เท่ ำนั้น ดังนั้น บริ ษทั นิ ว เวย์ เฮลท์ แอนด์ บิ วตี้ จำกัด จึ งยังถื อเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่ม
กิจกำรและต้องนำมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ต่อมำเมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯได้มีมติ อนุ มตั ิให้จำหน่ ำยเงินลงทุนในบริ ษทั นิ ว เวย์ เฮลท์
แอนด์ บิวตี้ จำกัด ในรำคำรวม 1.2 ล้ำนบำท ให้แก่บุคคลธรรมดำที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ บริ ษทั พี เพำเวอร์
แพลนท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้รับเงินจำกกำรขำยเงินลงทุนดังกล่ำวแล้วทั้งจำนวนในวันที่ 7 มิถุนำยน 2560
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บริษัท เฮลธ์ ตี้ เบสท์ จำกัด
เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั บัน จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ ้น
ในสัดส่ วนร้อยละ 69.50 จัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ชื่อบริ ษทั เฮลธ์ต้ ี เบสท์ จำกัด ซึ่ งประกอบธุ รกิจจำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำร
เสริ มเพื่อสุ ขภำพ และมี ทุนจดทะเบี ยนจำนวน 10 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั บัน จำกัด ถื อหุ ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 60 ของทุ นจด
ทะเบี ยนของบริ ษทั ดังกล่ำว บริ ษทั เฮลธ์ต้ ี เบสท์ จำกัดได้จดทะเบี ยนจัดตั้งกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2560
โดยมีกำรเรี ยกชำระค่ำหุ น้ ร้อยละ 25
เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิให้จำหน่ ำยเงินลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั เฮลธ์ต้ ี เบสท์
จำกัด ให้แก่บุลคลธรรมดำซึ่ งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ในรำคำรวม 1.5 ล้ำนบำท ซึ่ งเป็ นรำคำทุน บริ ษทั ย่อยได้
ขำยเงินลงทุนดังกล่ำวในวันที่ 28 กันยำยน 2560
บริษัท บัน จำกัด
เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯมีมติ อนุ มตั ิให้จำหน่ ำยเงินลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั บัน จำกัด ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 69.50 ของทุนชำระแล้วในรำคำรวม 120 ล้ำนบำท ให้แก่บุคคลธรรมดำที่
ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ในเดือนมิถุนำยน 2560 บริ ษทั ฯได้รับเงินมัดจำเป็ นจำนวนเงิน 10 ล้ำนบำท
ต่อมำเมื่อวันที่ 23 สิ งหำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิให้ยกเลิกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั
ย่อยดังกล่ำวและคืนเงินมัดจำดังกล่ำวทั้งจำนวน นอกจำกนี้ ที่ ประชุ มดังกล่ำวมี มติอนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ย่อยดังกล่ำวเพิ่มทุ นจด
ทะเบี ยนอี กจำนวน 35 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ ้นสำมัญ เพิ่ ม ทุ นจำนวน 3,500,000 หุ ้น มู ลค่ ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท โดย
บริ ษทั ฯสละสิ ทธิ กำรจองซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนดังกล่ำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ย่อยยังมิได้ดำเนินกำรเพิ่มทุนดังกล่ำว
บริษัท พี เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ ยี่ 1 จำกัด และบริษัท พี เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ ยี่ 2 จำกัด
เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯได้มีมติ อนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของทั้งสองบริ ษทั
ให้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทำธุ รกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีได้ และให้เปลี่ยนโครงสร้ำงกำรถือหุ ้นทั้งหมดมำอยูภ่ ำยใต้บริ ษทั ดิจิตอล
ซิ นเนอร์จี จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯที่ถือหุ น้ ผ่ำนบริ ษทั ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชนั่ จำกัด (บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ) และให้
เปลี่ยนชื่อบริ ษทั ทั้งสองแห่ง บริ ษทั ดิจิตอล ซิ นเนอร์ จี จำกัด ซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ทั้งสองแห่ งจำกบริ ษทั พี เพำเวอร์ แพลนท์
เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัดในวันที่ 12 กรกฎำคม 2560 ต่อมำเมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2560 บริ ษทั พี เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ ยี่ 1 จำกัด
และบริ ษทั พี เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ ยี่ 2 จำกัด ได้ดำเนิ นกำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และเปลี่ยนโครงสร้ำง
ผูถ้ ือหุ น้ ให้เป็ น บริ ษทั ดิจิตอล ซิ นเนอร์ จี จำกัด และเปลี่ยนแปลงชื่อของบริ ษทั เป็ น บริ ษทั ไอเรสส์ โซลูชนั่ จำกัด และ บริ ษทั
ซิ นเนอร์จี แพลทฟอร์ม จำกัด ตำมลำดับ
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บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จำกัด
เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯมี มติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ดีเอ็นเอเรฟโวลูชนั่ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ย่อยซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ดีเอ็นเอ รี เทล ลิ้งค์ จำกัด จำนวน 300,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท รวมเป็ นจำนวน
เงิ น 30 ล้ำนบำท เพื่ อ รั กษำสั ดส่ วนกำรถื อ หุ ้ น เดิ ม ไว้ โดยชำระเงิ น ค่ ำหุ ้ น เพิ่ ม ทุ น เมื่ อ วัน ที่ 21 มิ ถุน ำยน 2560 และบริ ษ ัท
ดังกล่ำว จดทะเบียนเพิ่มทุนจำก 70 ล้ำนบำท เป็ น 100 ล้ำนบำท กับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2560
เมื่อวันที่ 23 สิ งหำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ดีเอ็นเอ รี เทล ลิ้งค์ จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียน
จำนวน 50 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 100 ล้ำนบำท เป็ น 150 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000
หุ น้ มูลค่ำหุ น้ ละ 100 บำท เพื่อเสนอขำยให้กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ เดิมตำมสัดส่ วน
ในกำรนี้ บริ ษทั ดี เอ็นเอ เรฟโวลูชนั่ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั ดี เอ็นเอ รี เทลลิ้ง
จำกัด จำนวน 200,000 หุ ้น คิ ดเป็ นมู ลค่ำรวมทั้งสิ้ น 20 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ย่อยสละสิ ทธิ กำรจองซื้ อหุ ้นสำมัญ เพิ่มทุ นใน
จำนวน 300,000 หุ ้น ให้แก่บุคคลธรรมดำที่ ไม่ใช่บุคคลที่ เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ภำยหลังกำรเพิ่มทุนดังกล่ำวทำให้
บริ ษทั ฯมีสัดส่ วนกำรถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยลดลงจำกเดิมร้อยละ 99.99 เป็ นร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน บริ ษทั ย่อยได้รับเงิน
เพิ่มทุนแล้ว และบริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำก 100 ล้ำนบำท เป็ น 150 ล้ำนบำทกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 6 ตุลำคม
2560
บริษัท สตรองเทค เอ็นเนอร์ จี 3 จำกัด
เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิให้จำหน่ำยเงินลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั สตรองเทค เอ็น
เนอร์ จี 3 จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ดีเอ็นเอ เน็ทเวิร์ค แอนด์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จำกัด ถือหุ น้ ในสัดส่ วนร้อยละ 99.97 ของทุน
จดทะเบียน ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมซึ่ งเป็ นบุคคลธรรมดำที่ ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ในรำคำรวม 0.25 ล้ำนบำท ซึ่ ง
เป็ นรำคำทุน
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นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีและวิธีกำรคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้สำหรับกำรจัดทำงบกำรเงินสำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
สภำวิชำชี พบัญชี ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรบัญชี และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ปรับปรุ งใหม่และกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินหลำยฉบับ ดังนี้
3.1 มำตรฐำนกำรบัญ ชี ที่ สำคัญ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สำหรั บกำรจัดทำงบกำรเงิ นที่ มีรอบระยะเวลำบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลังวันที่ 1
มกรำคม 2561 ซึ่ งบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนเหล่ำนี้ มำถือปฏิบตั ิในกำรจัดทำงบกำรเงินเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2561 แล้ว โดยไม่
มีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนสำหรับงวดอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง ภำษีเงินได้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีกำรปรับปรุ งกำรเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงในหนี้ สิน
ของกิจกำรที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมจัดหำเงินทั้งที่เป็ นรำยกำรที่เป็ นเงินสดและรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีกำรอธิ บำยให้ชดั เจนในเรื่ องวิธีกำรบัญชี สำหรับภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
กรณี มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมที่มีจำนวนต่ำกว่ำมูลค่ำฐำนภำษีของสิ นทรัพย์ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
- กรณี สินทรัพย์ที่วดั ด้วยมูลค่ำยุติธรรมมีมูลค่ำต่ำกว่ำฐำนภำษีของสิ นทรัพย์น้ นั จะถือว่ำมีผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษี
เกิดขึ้น
- ในกำรประมำณกำรกำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสันนิ ษฐำนว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ในมูลค่ำที่สูง
กว่ำมูลค่ำตำมบัญชีได้
- ในกรณี ที่กฎหมำยภำษีอำกรมีขอ้ จำกัดเกี่ยวกับแหล่งที่มำของกำไรทำงภำษี ที่สำมำรถใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอ
ตัดบัญชี ได้เฉพำะในประเภทที่ กำหนด กำรพิจำรณำกำรจะได้ใช้ประโยชน์ของสิ นทรั พย์ภำษี เงิ นได้รอตัดบัญชี จะต้อง
นำไปประเมินรวมกันกับสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เป็ นประเภทเดียวกันเท่ำนั้น
- ในกำรประมำณกำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจำนวนที่ใช้หกั ภำษีที่เกิดจำกกำรกลับรำยกำรของ ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่
ใช้หกั ภำษีน้ นั
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ได้ประเมินและพิจำรณำว่ำมำตรฐำนที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่ำวข้ำงต้นไม่มีผลกระทบที่มีนยั สำคัญต่อบริ ษทั
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3.2 มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีกำรปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่1 มกรำคม พ.ศ.
2562 ที่ มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมี สำระสำคัญและเกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ซึ่ งยังไม่ได้นำมำตรฐำนที่ ปรั บปรุ งใหม่ดงั กล่ำวมำถื อ
ปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ มีดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32
ตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16
ตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 19

เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน
เรื่ อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
เรื่ อง กำรแสดงรำยกำรสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เรื่ อง กำรป้องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ
เรื่ อง กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
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รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

ในระหว่ำงงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำม
เงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ
โดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
ดอกเบี้ยรับ
2,073
1,802 ร้อยละ 7.5 ต่อปี
ดอกเบี้ยจ่ำย
469
149 ร้อยละ 7.5 ต่อปี
รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
รำยได้ค่ำบริ หำรจัดกำร
350
450
350
- รำคำตำมที่ระบุในสัญญำ
ดอกเบี้ยรับ
985
1,228
985
946 ร้อยละ 7.5 ต่อปี
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ขำยอุปกรณ์
400
- รำคำตลำด
รำยได้ค่ำบริ หำรจัดกำร
150
- รำคำตำมที่ระบุในสัญญำ
รำยกำรธุรกิจกับกรรมกำรและ
สมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกรรมกำร
ขำยแฟรนไชส์
317
- รำคำตลำด
ขำยสิ นค้ำ
447
130
- รำคำตลำด
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรร้ำนค้ำ
815
- รำคำตลำด
อำคำรสำนักงำนและ
คลังสิ นค้ำ
ดอกเบี้ยจ่ำย
141
171
- ร้อยละ 6.0 - 7.5 ต่อปี
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
2561
2560
ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 6)
บริ ษทั ย่อย
25,497
บริ ษทั ร่ วม
9,964
16,595
9,964
10,974
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
10,115
372
14,415
170
สมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับกรรมกำร
139
949
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
20,218
17,916
24,379
36,641
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(11,841)
(15,079)
(18,431)
(9,018)
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 8,377
2,837
5,948
27,623
สุ ทธิ
เจ้ ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
4,487
16,912
บริ ษทั ร่ วม
12
กรรมกำร
434
272
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
456
220
62
รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำร
456
666
4,487
17,246
ที่เกี่ยวข้องกัน
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เงินให้กยู้ มื แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและเงินกูย้ มื จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้ำงของเงินให้กยู้ ืมและเงินกูย้ ืมระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวำคม
2560 และกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื ดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม 2561
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่กจิ กำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทร่ วม
บริ ษทั ดีเอ็นเอ เฟรชแอร์ จำกัด
บริ ษทั ดิจิตอล ซิ นเนอร์ จี จำกัด
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
กรรมกำร

เพิม่ ขึ้น
ระหว่ำงงวด

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนำคม 2561

ลดลง
ระหว่ำงงวด

51,151
14,760

-

(14,760)

51,151
-

65,911
(65,911)

-

(14,760)
14,760

51,151
(51,151)

-

-

-

-

14,200

10,788

(12,050)

12,938
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม 2561
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่กจิ กำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชนั่ จำกัด
บริ ษทั ดีเอ็นเอ เน็ทเวิร์ค แอนด์
เอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด
บริ ษทั มำยเน็ตเวิร์ค แอนด์ โซลูชนั่
จำกัด
บริ ษทั ไวเทค อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จำกัจดำกัด
บริษัทร่ วม
บริ ษทั ดีเอ็นเอ เฟรชแอร์ จำกัด
บริ ษทั ดิจิตอล ชินเนอร์ จี จำกัด
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั พี เพำเวอร์ แพลนท์ จำกัด
บริ ษทั พี เพำเวอร์ แพลนท์
เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด
กรรมกำร
รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกัน

เพิ่มขึ้น
ระหว่ำงวด

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนำคม 2561

ลดลง
ระหว่ำงงวด

106,305

-

(22,250)

84,055

14,500

-

-

14,500

8,843

-

(8,843)*

-

-

3,500

-

3,500

51,151
4,500

-

(4,500)*

51,151
-

185,299
(148,299)

3,500
-

(35,593)
13,343

153,206
(134,956)

37,000

3,500

(22,250)

18,250

24,100

-

-

24,100

2,000
-

1,938

(2,000)
-

1,938

26,100

1,938

(2,000)

26,038

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินกูย้ มื ที่ไม่มีหลักประกันและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวง
ถำม โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกรรมกำรส่ วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 6 ต่อปี เงินกูย้ ืม
ระยะสั้นจำกกรรมกำรบำงส่ วนไม่มีกำรคิดดอกเบี้ย
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บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

* รำยกำรลดลงข้ำงต้น เกิ ด จำกกำรขำยเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ยและร่ วมดังกล่ ำวจึ งจัด ประเภทเป็ นเงิ น ให้ กู้ยืม แก่ กิ จ กำรอื่ น
(หมำยเหตุ 7)
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนของกรรมกำรและ
ผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
3,890
5,816
3,557
3,249
ผลประโยชน์ระยะสั้น
284
33
59
56
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
4,174
5,849
3,616
3,305
รวม
5.

เงินลงทุนชั่วครำว
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน/รำคำ
รำคำทุน/รำคำ
ทุนตัดจำหน่ำย
ทุนตัดจำหน่ำย
เงินลงทุนชั่วครำว
หลักทรั พย์ เพื่อค้ า
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด
บวก: ค่ำเผือ่ กำรปรับมูลค่ำ
รวมเงินลงทุนชั่วครำว
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
เงินลงทุนทั่วไป
หลักทรัพย์หุน้ ทุน
หลักทรัพย์หุน้ ทุนที่ไม่มีกำรซื้ อขำยในตลำด
หัก: ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
รวมเงินลงทุนระยะยำวอื่น - สุ ทธิ
รวมเงินลงทุน

168
1
169

159
9
168

15,950
(15,950)
169

15,950
(15,950)
168
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บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน/รำคำ
รำคำทุน/รำคำ
ทุนตัดจำหน่ำย
ทุนตัดจำหน่ำย
เงินลงทุนชั่วครำว
หลักทรั พย์ เพื่อค้ า
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด
บวก: ค่ำเผือ่ กำรปรับมูลค่ำ
รวมเงินลงทุนชั่วครำว
6.

95
1
96

93
2
95

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 4)
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มำกกว่ำ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
มำกกว่ำ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2561
2560

-

185

-

-

943
139

615
139
3,220

-

-

1,082
1,082

4,159
(3,207)
952

-

-
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บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงเหลือคงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มำกกว่ำ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
มำกกว่ำ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
รำยได้ที่ยงั ไม่ออกใบแจ้งหนี้
ตัว๋ เงินรับ
รวมลูกหนี้อื่น
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
รวมลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2561
2560

10,510

26,908

4,532

-

5,364
310
293
12,489
28,966
(12,383)
16,583
17,665

5,084
535
3,027
9,462
45,016
(12,383)
32,633
33,585

8,339
12,871
(8,339)
4,532
4,532

21
8,318
8,339
(8,317)
22
22

7,295
47,423
7,009
28,034
733
90,494
(47,222)
43,272
60,937

13,757
47,824
9,024
28,913
733
100,251
(52,368)
47,883
81,468

24,379
27,319
1,708
277
733
54,416
(47,883)
6,533
11,065

36,641
30,817
1,587
339
733
70,117
(61,463)
8,654
8,676
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บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561
7.

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ กจิ กำรอื่น
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

กำรชำระคืน

เงินให้กยู้ มื แก่กิจกำรอื่น
- บริ ษทั ไพร์มไทม์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
จำกัด
- บริ ษทั เวิร์ล สปอร์ ต กรุ๊ ป จำกัด

7.5

เมื่อทวงถำม

7.5*

- บริ ษทั ดีเอ็นเอ สปอร์ ต จำกัด

7.5*

- บริ ษทั มำยเน็ตเวิร์ค แอนด์ โซลูชนั่
จำกัด
- บริ ษทั ดิจิตอล ชินเนอร์ จี จำกัด

7.5

ผ่อนชำระเป็ น
รำยเดือน 12 งวด
ผ่อนชำระเป็ น
รำยเดือน 24 งวด
เมื่อทวงถำม

5.5 - 7.5

เมื่อทวงถำม

รวม
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
หัก: เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรอื่นที่ครบกำหนดจ่ำยคืนภำยในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ มื แก่กิจกำรอื่นส่ วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่ำหนึ่ งปี

31 มีนำคม
2561

31 ธันวำคม
2560

31,617

31,617

-

2,900

5,419

5,500

6,993

-

4,500

-

48,529
(48,529)

40,017
(37,117)

-

2,900
(2,900)
-

* หยุดรับรู ้ดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนกันยำยน 2560
* บริ ษทั ดีเอ็นเอ เรพโวลูชนั่ จำกัด เรี ยกชำระคืนเงินให้กยู้ มื ทั้งหมดรวมดอกเบี้ยจำก บริ ษทั ดิจิตอล ซิ นเนอร์ จี จำกัด โดยบริ ษทั
ดังกล่ำวจะทยอยชำระคืนให้แล้วเสร็ จภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2561
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บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561
8.

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

สิ นค้ ำคงเหลือ

สิ นค้ำคงเหลือ
หัก: รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็ น
มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
สิ นค้ำคงเหลือ - สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
87,110
103,599
(5,638)
81,472

(10,421)
93,178

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
2,770
8,436
(2,770)
-

(8,436)
-

รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชี ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือสำหรับงวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561 สรุ ปได้
ดังนี้

งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
บวก: รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
ในระหว่ำงงวด
หัก: โอนกลับรำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับในระหว่ำงงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร

10,421
-

8,436
-

(4,783)
5,638

(5,666)
2,770

บริ ษทั โอนกลับค่ำเผือ่ มูลค่ำสิ นค้ำลดลงเนื่องจำกบริ ษทั ได้ขำยสิ นค้ำดังกล่ำว
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

9. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
9.1 รำยละเอียดของบริ ษทั ร่ วม
(หน่วย: พันบำท)

บริ ษทั

บริ ษทั ดีเอ็นเอ เฟรชแอร์ จำกัด
บริ ษทั ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั ดีเอ็นเอ
เรฟโวลูชนั่ จำกัด)
บริ ษทั สมอลล์รูม จำกัด (ถือหุน้
โดยบริ ษทั ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชนั่
จำกัด)
รวม

ลักษณะธุรกิจ

โฆษณำและจัดกิจกรรมบันเทิง
ออกแบบ ผลิต จำหน่ำย และเป็ น
ที่ปรึ กษำในกำรผลิตสื่ อ
มัลติมีเดียเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
และแอนนิเมชัน่
จำหน่ำยแผ่นซี ดีและดีวดี ี จัดทำเพลง
และโฆษณำ

จัดตั้งขึ้น
ใน
ประเทศ

ไทย
ไทย

ไทย

สัดส่ วนเงินลงทุน
31
31
มีนำคม ธันวำคม
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
49.99
49.99
49.00

-

25.00

รำคำทุน

งบกำรเงินรวม
มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธี
ส่ วนได้เสี ย
31
31
มีนำคม ธันวำคม
2561
2560

ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
ของเงินลงทุน
31
31
มีนำคม ธันวำคม
2561
2560

มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธี
ส่ วนได้เสี ย - สุ ทธิ
31
31
มีนำคม ธันวำคม
2561
2560

31
มีนำคม
2561

31
ธันวำคม
2560

30,000
-

30,000
106,100

-

19,006

-

(4,006)

-

15,000

-

7,767

-

885

-

(885)

-

-

30,000

143,867

-

19,891

-

(4,891)

-

15,000
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

(หน่วย: พันบำท)

บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ดีเอ็นเอ โฆษณำและจัด
เฟรชแอร์ จำกัด กิจกรรมบันเทิง
รวม

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย

สัดส่ วนเงินลงทุน
31
31
มีนำคม ธันวำคม
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
49.99
49.99

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
รำคำทุน
ของเงินลงทุน
31
31
31
31
มีนำคม ธันวำคม มีนำคม ธันวำคม
2561
2560
2561
2560

มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีรำคำทุน - สุ ทธิ
31
31
มีนำคม ธันวำคม
2561
2560

30,000

30,000

(30,000)

(30,000)

-

-

30,000

30,000

(30,000)

(30,000)

-

-

ในที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้ งที่ 1/2561 เมื่ อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561 ได้มีมติ ให้จำหน่ ำยเงิ นลงทุ นในหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั ร่ วม ดังนี้
-

เงินลงทุนทั้งหมดในหุ น้ สำมัญของบริ ษทั สมอลล์รูม จำกัด (“SMR”) ให้แก่นำยเศรษฐำ ศิระฉำยำ บริ ษทั ได้รับชำระเงินค่ำ
หุน้ สำมัญ จำนวนเงิน 2,250,000 บำท จำก นำยเศรษฐำ ศิระฉำยำ เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2561

-

เงินลงทุนทั้งหมดของบริ ษทั ดิจิตอล ซิ นเนอร์ จี จำกัด (“DGT”) ให้แก่นำงสำว ธนภัทร ธรรมสุ ทธิ์ บริ ษทั ฯได้รับชำระเงิน
ค่ำหุ น้ สำมัญ จำนวนเงิน 15,000,000 บำท จำกนำงสำวธนภัทร ธรรมสุ ทธิ์ เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561

กลุ่มบริ ษทั มีกำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมทั้ง 2 แห่ง เป็ นจำนวน 2.25 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชนั่ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ดิจิตอล ซิ นเนอร์ จี จำกัด เพิ่มเติมจำกผูถ้ ือหุ ้นรำยเดิม ในรำคำหุ น้ ละ 100 บำทซึ่ งเท่ำกับมูลค่ำหุ ้นที่ตรำไว้
รวมเป็ นวงเงินลงทุนไม่เกินจำนวน 15.5 ล้ำนบำท
เมื่ อวันที่ 30 มิ ถุนำยน 2560 บริ ษทั ย่อยได้ซ้ื อหุ ้นจำกผูถ้ ื อหุ ้นรำยเดิ มที่ ยงั ชำระไม่ ครบตำมมู ลค่ำหุ ้น เป็ นจำนวน 121,000 หุ ้น
รำคำหุ น้ ละ 100 บำท รวมทั้งสิ้ น 12.1 ล้ำนบำท (คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 8.64 ของทุนจดทะเบียน) ทำให้สัดส่ วนกำรลงทุนเพิ่มขึ้น
จำกเดิมร้อยละ 40.36 เป็ นร้อยละ 49
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9.2

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

ส่ วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จและเงินปันผลรับ
ในระหว่ำงงวด บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกกำรลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบกำรเงินรวม ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ดีเอ็นเอ เฟรชแอร์ จำกัด
บริ ษทั สมอลล์รูม จำกัด
บริ ษทั ดิจิตอล ซิ นเนอร์ จี จำกัด
รวม

งบกำรเงินรวม
ส่ วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำก
ส่ วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมใน
จำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
ในระหว่ำงงวดสำมเดือน
วันที่ 31 มีนำคม
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
2561
2560
2561
2560
(325)
(3,379)
(3,704)
-

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ กเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมโดยอำศัยข้อมู ลทำงกำรเงิ นที่ จดั ทำโดย ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั
เหล่ำนั้น ซึ่ งยังไม่มีกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีภำยนอก เนื่ องจำกข้อจำกัดด้ำนเวลำจึงทำให้ฝ่ำยบริ หำรของบริ ษทั ร่ วม
ดังกล่ำวไม่สำมำรถจัดเตรี ยมข้อมูลทำงกำรเงินให้มีกำรตรวจสอบได้ อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลทำงกำรเงินของบริ ษทั ดิจิตอล
ซิ นเนอร์จี จำกัด ได้ผำ่ นกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ร่ วมดังกล่ำวแล้ว
ในระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯไม่ได้รับเงินปั นผลจำกบริ ษทั ร่ วม
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
10.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
บริ ษทั ย่อย

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
31
มีนำคม
2561

บริ ษทั ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชนั่ จำกัด
บริ ษทั บัน จำกัด
บริ ษทั ดีเอ็นเอ เน็ทเวิร์ค
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด
บริ ษทั พี เพำเวอร์ แพลนท์ จำกัด
บริ ษทั ไว เทค อินเตอร์เนชัน่ แนล
จำกัด (เดิมชื่อ “บริ ษทั พี เพำเวอร์
แพลนท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด”)
บริ ษทั มำยเน็ตเวิร์ค แอนด์
โซลูชนั่ จำกัด
รวม

31
ธันวำคม
2560

สัดส่วนเงินลงทุน

260,000
80,000

260,000
80,000

31
มีนำคม
2561
(ร้อยละ)
99.99
69.50

30,000
25,000

30,000
25,000

99.99
99.99

3,000

3,000

-

10,000

31
ธันวำคม
2560
(ร้อยละ)
99.99
69.50

ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
ของเงินลงทุน

รำคำทุน
31
มีนำคม
2561

31
ธันวำคม
2560

31
มีนำคม
2561

31
ธันวำคม
2560

สุทธิ
31
มีนำคม
2561

31
ธันวำคม
2560

260,000
79,697

260,000
79,697

(140,000)
(24,097)

(140,000)
(24,097)

120,000
55,600

120,000
55,600

99.99
99.99

30,000
25,000

30,000
25,000

(30,000)
(25,000)

(30,000)
(25,000)

-

-

99.99

99.99

3,000

3,000

-

-

3,000

3,000

-

50.99

397,697

5,100
402,797

(219,097)

(5,100)
(224,197)

178,600

178,600

ในที่ ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561 ได้มีมติให้จำหน่ ำยเงินลงทุนในหุ ้นสำมัญ
ของบริ ษทั ย่อย ดังนี้
- เงินลงทุนทั้งหมดในหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฮอลลีวูด้ (ประเทศไทย) จำกัด (“HLW”) ให้แก่ บริ ษทั เวิลด์ สปอร์ ต กรุ๊ ป
จำกัด บริ ษทั ได้รับชำระเงินค่ำหุ น้ สำมัญ จำนวนเงิน 5,000,000 บำท จำก บริ ษทั เวิลด์ สปอร์ต กรุ๊ ป จำกัด เรี ยบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561
- จำหน่ ำยเงินลงทุ นทั้งหมดในหุ ้นสำมัญของบริ ษทั มำยเน็ตเวิร์ค แอนด์ โซลูชนั่ จำกัด (“MYNET”) ให้แก่ นำงสำว
นันทพร ทองสองสี บริ ษทั ฯได้รับชำระเงินค่ำหุ ้นสำมัญ จำนวนงิน 1,000,000 บำท นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้รับชำระเงิน
กูย้ มื เพิ่มเติมบำงส่ วนจำก MYNET เป็ นจำนวนเงิน 750,000 บำท เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561
กลุ่มบริ ษทั มีกำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย จำนวน 33.00 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวม จำนวน 1.00 ล้ำนบำท ใน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2560 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั พี เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด มีมติให้เปลี่ยนชื่ อ
บริ ษ ัท เป็ น บริ ษ ัท ไว เทค อิ น เตอร์ เนชั่น แนล จ ำกัด และให้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ส ำมำรถท ำธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ
เทคโนโลยีทำงด้ำนระบบกำรจัดกำรกำรเงินได้ บริ ษทั ย่อยได้ดำเนิ นกำรจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษทั และเพิ่มวัตถุประสงค์
กับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2560
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อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน

มูลค่ำตำมบัญชีปลำยงวด

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
85,700
85,700

บริ ษทั ฯได้นำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนไปค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงิน
ในเดือนกันยำยน 2560 บริ ษทั ฯได้รับจดหมำยแจ้งบอกกล่ำวบังคับจำนองอำคำรชุดจำกธนำคำรแห่ งหนึ่ ง เนื่ องจำกบริ ษทั ฯผิดนัด
ชำระหนี้ ตำมสัญญำ ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 17 ต่อมำบริ ษทั ฯถูกฟ้ องร้องจำกธนำคำรดังกล่ำวในเดือนพฤศจิกำยน 2560 ให้
บริ ษทั ฯชำระหนี้ตำมสัญญำเงินกูแ้ ละให้บงั คับกำรจำนองตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 23.4
เมื่อวันที่ 23 สิ งหำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิกำรจำหน่ำยส่ วนหนึ่ งของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ของบริ ษทั ฯในรำคำ 32 ล้ำนบำท ซึ่ งเป็ นรำคำประเมินของผูป้ ระเมินอิสระเพื่อชำระหนี้ เงินกูย้ ืมธนำคำรหนึ่ งแห่ ง ต่อมำเมื่อวันที่
12 กุมภำพันธ์ 2561 มี มติจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯอนุ มตั ิกำรขยำยระยะเวลำกำรรับชำระเงินจำกกำรจำหน่ ำยอสังหำริ มทรัพย์
ดังกล่ำวเป็ นให้แล้วเสร็ จภำยในวันที่ 15 พฤษภำคม 2561 ปั จจุ บนั ยังไม่ มีกำรทำสัญ ญำซื้ อขำยอสังหำริ มทรั พย์เพื่ อกำรลงทุ น
ดังกล่ำว
12. ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีส่วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำและอุปกรณ์สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561 สรุ ปได้ดงั นี้

มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ซื้ อเพิม่ ระหว่ำงงวด - รำคำทุน
จำหน่ำยระหว่ำงงวด - มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ณ วันที่จำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
ลดลงเนื่องจำกขำยบริ ษทั ย่อย
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561

งบกำรเงินรวม
97,125
8,877
(2,126)
(6,846)
(3,512)
93,518

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2,052
16
(367)
1,701
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13. ลิขสิ ทธิ์ภำพยนตร์
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีลิขสิ ทธิ์ ภำพยนตร์ สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ซื้ อเพิม่ ระหว่ำงงวด - รำคำทุน
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับงวด
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561

-

14. สิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตน
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
ลิขสิ ทธิ์
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ซื้ อเพิ่มระหว่ำงงวด - รำคำทุน
จำหน่ำยระหว่ำงงวด
ค่ำตัดจำหน่ำยระหว่ำงงวด
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561

มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ซื้ อเพิ่มระหว่ำงงวด - รำคำทุน
ค่ำตัดจำหน่ำยระหว่ำงงวด
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561

-

คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์ งำนระหว่ำงทำ
9,754
22
(41)
(297)
9,438
-

รวม
9,754
22
(41)
(297)
9,438

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
1,802
(97)
1,705
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15. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน
(หน่วย: พันบำท)

ตัว๋ แลกเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดจ่ำย
สุ ทธิ

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2561
2560
4.50 - 6.75 4.50 - 6.75

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2561
2560
40,000
53,285
(26)
(974)
39,974
52,311

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
-

เงินกูย้ มื ระยะสั้นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเป็ นตัว๋ แลกเงินอำยุไม่เกิน 6 เดือนโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน
16. ประมำณกำรหนีส้ ิ นจำกภำระคำ้ ประกัน
ในปี 2557 ถึงปี 2559 บริ ษทั ฯค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่ อของบริ ษทั แห่ งหนึ่ งซึ่ งเคยเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั กับธนำคำรแห่ ง
หนึ่ งในวงเงิน 228 ล้ำนบำท โดยกลุ่มบริ ษทั ได้ขำยเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวออกไปทั้งหมดในเดือนมิถุนำยน 2559 ต่อมำ
ในเดือนมิถุนำยน 2560 บริ ษทั ฯได้รับจดหมำยแจ้งจำกธนำคำรให้ชำระหนี้ ตำมสัญญำค้ ำประกัน โดยให้ชำระหนี้ เป็ นจำนวนเงิน
รวม 79 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยคำนวณต่อมำจนถึงวันชำระเสร็ จสิ้ นแก่ธนำคำร
ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงได้แก้ไขงบกำรเงินปี ก่อนและแสดงผลสะสมของกำรแก้ไขงบกำรเงินปี ก่อนเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดง
กำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น จำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุ งที่มีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จ มีดงั นี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ประมำณกำรหนี้สินจำกภำระค้ ำประกันเพิ่มขึ้น

77,850

ขำดทุนสะสมเพิ่มขึ้น

77,850

เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2560 บริ ษทั ฯถูกธนำคำรดังกล่ำวฟ้ องร้องเป็ นจำเลยที่ 2 ในฐำนะผูค้ ้ ำประกันให้กบั บริ ษทั แห่ งหนึ่ งซึ่ งเป็ น
จำเลยที่ 1 ต่อศำลแพ่ง ปั จจุบนั คดีอยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 23.4
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯมีประมำณหนี้ สินจำกภำระค้ ำประกันรวมทั้งสิ้ นเป็ นจำนวน 87.14
และ 84.25 ล้ำนบำท (ตำมลำดับ)ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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17. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร

เงินกู้
1

2

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
MLR + 0.725

MLR - 1

กำรชำระคืน
ชำระคืนเป็ นงวดทุก 1 เดือน
เดือนละ 1.09 ล้ำนบำท เริ่ มตั้งแต่
กรกฎำคม 2559 ถึงมิถุนำยน
2562
ชำระคืนเป็ นงวดทุก 1 เดือน
เดือนละ 1.33 ล้ำนบำท เริ่ มตั้งแต่
สิ งหำคม 2559 ถึงกรกฎำคม
2562

รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำว - สุ ทธิ จำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2561
2560

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2561
2560

19,857

20,922

19,857

20,922

36,391

36,392
57,314
(57,314)
-

36,391

36,392

56,248
(56,248)
-

57,314
(57,314)
-

56,248
(56,248)
-

เงินกูย้ มื ดังกล่ำวค้ ำประกันโดยกำรจดจำนองอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของบริ ษทั ฯซึ่ งมีมูลค่ำตำมบัญชีจำนวน 86 ล้ำนบำท
และค้ ำประกันโดยกรรมกำรของบริ ษทั ฯ
ภำยใต้สัญญำเงินกู้ บริ ษทั ฯต้องปฏิ บตั ิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมที่ ระบุในสัญญำ เช่ น กำรดำรงอัตรำส่ วนทำง
กำรเงินให้เป็ นไปตำมอัตรำที่กำหนดในสัญญำ เป็ นต้น
เนื่ องจำกบริ ษทั ฯไม่ สำมำรถปฏิ บตั ิ ตำมเงื่ อนไขเรื่ องกำรดำรงอัตรำส่ วนทำงกำรเงิ นตำมสัญ ญำเงิ นกูก้ บั ธนำคำรแห่ งหนึ่ งได้
ดังนั้น ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯจึ งได้จดั ประเภทส่ วนของเงิ นกูย้ ืมระยะยำวที่ ถึงกำหนด
ชำระเกินกว่ำหนึ่งปี จำนวน 7.8 ล้ำนบำท และ 16.5 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ไปแสดงเป็ นหนี้สินหมุนเวียนทั้งจำนวน
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ปี 2560 บริ ษทั ฯผิดนัดชำระหนี้ ตำมสัญญำเงิ นกูก้ บั ธนำคำรอีกแห่ งหนึ่ ง และในเดื อนกันยำยน 2560
บริ ษทั ฯได้รับหนังสื อแจ้งจำกธนำคำรให้ชำระหนี้ ตำมสัญญำเงินกูแ้ ละบอกกล่ำวบังคับจำนอง ต่อมำเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน
2560 บริ ษทั ฯถูกฟ้ องร้องจำกธนำคำรดังกล่ำวให้ชำระหนี้ ตำมสัญญำเงินกูแ้ ละให้ไถ่ถอนกำรจำนอง ปั จจุบนั คดี อยูใ่ นระหว่ำง
กำรพิจำรณำของศำล ตำมที่ กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 23 ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯจึ งจัดประเภทส่ วนของเงินกูย้ ืม
ระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่ำหนึ่ งปี จำนวน 20.4 ล้ำนบำท ไปแสดงเป็ นหนี้สินหมุนเวียนทั้งจำนวน
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เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกบุคคลภำยนอก
ยอดคงเหลือนี้ คือ ตัว๋ แลกเงินระยะสั้นอำยุไม่เกิน 90 วันที่ออกให้แก่บุคคลภำยนอก ตัว๋ แลกเงินดังกล่ำวไม่มีหลักประกันและคิด
ดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 4.5 ต่อปี

19.

ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯมีมติให้เสนอที่ประชุมสำมัญ ผูถ้ ือหุ ้นพิจำรณำอนุ มตั ิกำรเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,128,330,000 หุ น้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.05 บำท คิดเป็ นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 56,416,500
บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวนเงิน 327,359,150 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนเงิน 383,775,650 บำท และกำรจัดสรร
หุ ้นสำมัญ เพิ่ มทุ น เพื่ อ รองรั บ กำรเพิ่ ม ทุ นแบบมอบอำนำจทั่วไปจำนวน 1,058,333,184 หุ ้น และกำรปรั บอัตรำกำรใช้สิท ธิ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญ DNA-W1 จำนวน 69,996,816 หุ ้น ดังนั้นทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจะเพิ่มขึ้นจำกเดิมจำนวน
6,547,183,000 หุ ้น เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่จำนวน 7,675,513,000 หุ ้น ต่อมำเมื่ อวันที่ 7 เมษำยน 2560 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและกำรจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวข้ำงต้น โดยบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ่ม
ทุนกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2560
เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯมีมติเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
กำรลดทุนจดทะเบียนโดยกำรลดหุ น้ ทั้งหมดที่ยงั ไม่ได้จดั สรรจำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนำจทัว่ ไป ตำมมติที่ประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุ น้ ประจำปี 2560 โดยลดทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 383,775,650 บำท เป็ นทุนจดทะเบียน 327,359,150 บำท ด้วยกำร
ยกเลิกหุ ้นสำมัญที่ยงั ไม่ได้จดั สรรจำนวน 1,128,330,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นที่ตรำไว้ 0.05 บำท คิดเป็ นจำนวน 56,416,500 บำท และ
กำรแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนดังกล่ำวและแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนดังกล่ำว

20.

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิซื้อหุ้นสำมัญ
เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2557 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญชนิ ด
ระบุชื่อผูถ้ ือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ (DNA-W1) โดยจัดสรรให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้นก่อนกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียน ในสัดส่ วน 3 หุ ้นสำมัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย รวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับกำรจัดสรรไม่เกิน
251,103,416 หน่วย และมีรำคำกำรใช้สิทธิ เท่ำกับ 0.50 บำทต่อหุ ้น อัตรำกำรใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1 หุ ้นสำมัญ โดย
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิมีอำยุ 4 ปี นับจำกวันที่บริ ษทั ฯออกและเสนอขำย
เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2558 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่ำที่ตรำไว้ของใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ DNA-W1 โดยเปลี่ยนรำคำกำรใช้สิทธิ เป็ น 0.10 บำทต่อหุ ้น และเปลี่ยนอัตรำกำรใช้สิทธิ เป็ น 1 ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ต่อ 5 หุน้ สำมัญ
(หน่วย: พันหน่วย)

DNA-W1

วันที่ออก
19 พฤศจิกำยน 2557

วันที่ใช้สิทธิ
18 พฤศจิกำยน 2561

จำนวนคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม 2561
251,103

เปลี่ยนแปลง
ในระหว่ำงงวด
-

จำนวนคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนำคม 2561
251,103
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ทั้งนี้ ตำมข้อกำหนดว่ำด้วยสิ ทธิ และหน้ำที่ ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของ
บริ ษ ัท ฯ ครั้ งที่ 1 (DNA-W1) ได้ร ะบุ ไ ว้ว่ ำ ผู ้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ DNA-W1 สำมำรถใช้สิ ทธิ ไ ด้ค รั้ งเดี ย วในวัน ที่ 18
พฤศจิกำยน 2561 ซึ่ งเป็ นวันครบกำหนดอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ DNA-W1
21.

กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น
ขำดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรขำดทุนสำหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น)
ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงงวด
กำไรต่อหุ ้นปรั บลดคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับงวดที่ เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น) ด้วย
ผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่ ออกอยูใ่ นระหว่ำงงวดกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่
บริ ษทั อำจต้องออกเพื่อแปลงหุ น้ สำมัญเทียบเท่ำปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ น้ สำมัญ โดยสมมติวำ่ ได้มีกำรแปลงเป็ นหุ น้ สำมัญ ณ วัน
ต้นปี หรื อ ณ วันออกหุ น้ สำมัญเทียบเท่ำ
ขำดทุนต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำนแสดงกำรคำนวณได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด
2561
2560
(พันบำท)
(พันบำท)
กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กำไร(ขำดทุน)ส่ วนที่เป็ นของผู ้
ถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

27,580

(2,946)

จำนวนหุน้ สำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
2561
2560
(พันหุน้ )
(พันหุน้ )

7,676

6,547

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ น้
2561
2560
(บำท)
(บำท)

0.004

(0.001)
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด
2561
2560
(พันบำท)
(พันบำท)
กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กำไร(ขำดทุน)ส่ วนที่เป็ นของผู ้
ถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

5,145

(8,317)

จำนวนหุน้ สำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
2561
2560
(พันหุน้ )
(พันหุน้ )

7,676

6,547

กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ น้
2561
2560
(บำท)
(บำท)

0.004

(0.0002)

ไม่ มีกำรแสดงกำไรต่อหุ ้นปรั บลดในงบกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จส ำหรั บ งวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นำคม 2561 และ 2560
เนื่องจำกกำไรต่อหุ น้ ปรับลดกลับเป็ นปรับเพิ่ม
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ส่ วนงำนดำเนินงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ กำร ในระหว่ำงงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของส่ วนงำนดำเนินงำนที่รำยงำน
ข้อมูลรำยได้ กำไรและขำดทุนของส่ วนงำนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
รำยได้ระหว่ำงส่ วนงำน
รำยได้รวม
ผลกำรดำเนินงำนตำมส่ วนงำน

ส่ วนงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
2561
2560
229
139
229
139
8
(9)

ส่ วนงำนบันเทิง
2561
2560
8
8
(24)
(8)

ส่ วนงำนอำหำรและเครื่ องดื่ม
2561
2560
43
37
43
37
(6)
(11)

ส่ วนงำนสำธำรณูปโภค
2561
2560
(1)
(1)

ส่ วนงำนพลังงำน
2561
2560
-

-

งบกำรเงินรวม
2561
2560
272
184
272
184
(23)
(37)

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงิน จึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว
ในระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ฯย่อยไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรื อมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้ของกิจกำร
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ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจจะเกิดขึน้
23.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำดำเนินงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้ำทำสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนที่ เกี่ ยวข้องกับกำรเช่ ำพื้นที่ ในอำคำร อำยุของสัญญำมี ระยะเวลำ
ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำน ที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

72.54
67.66

70.00
73.20

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
0.90
-

1.50
0.20

23.2 หนังสื อค้ ำประกันธนำคำร
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรเหลืออยูเ่ ป็ นจำนวน 2.2 ล้ำนบำท
(31 ธันวำคม 2560 : 2.2 ล้ำนบำท) ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับภำระผูกพันทำงปฏิ บตั ิบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดย
เป็ นหนังสื อค้ ำประกันเพื่อค้ ำประกันกำรจ่ำยชำระเงินให้กบั เจ้ำหนี้
23.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชำระจำกบริ ษทั
ย่อย (บริ ษทั พี เพำเวอร์ แพลนท์ จำกัด) จำนวนเงิน 75 ล้ำนบำท
23.4 คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯ
(1)

เมื่ อวันที่ 12 ตุลำคม 2560 บริ ษทั ฯถูกธนำคำรแห่ งหนึ่ งฟ้ องร้ องเป็ นจำเลยที่ 2 ในฐำนะ ผูค้ ้ ำประกันให้กบั อดี ต
บริ ษทั ย่อยซึ่ งเป็ นจำเลยที่ 1 ต่อศำลแพ่งให้ร่วมกันใช้เงินจำนวน 81.3 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 15
ต่อปี จำกเงินต้นจำนวน 75.8 ล้ำนบำท นับจำกวันฟ้องจนกว่ำจะชำระเสร็ จสิ้ น ต่อมำเมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561
บริ ษทั ฯยืน่ คำให้กำรต่อสู ้คดี และในกำรเจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำท อดีตบริ ษทั ย่อยได้เสนอขอผ่อนชำระหนี้ ให้แก่
ธนำคำร โดยธนำคำรตอบรั บ ข้อเสนอกำรขอผ่อ นชำระแต่ได้เสนอเงื่ อนไขเพิ่ มเติ ม ว่ำขอให้บ ริ ษ ทั ฯลงชื่ อค้ ำ
ประกันกำรผ่อนชำระหนี้ ดว้ ย คดี จึงไม่อำจตกลงกันได้ คดี ดงั กล่ำวอยูภ่ ำยใต้กระบวนกำรพิจำรณำคดี ของศำล
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯได้พิจำรณำตั้งประมำณกำรหนี้สินจำกภำระค้ ำประกันแล้วทั้งจำนวน (หมำยเหตุ 24)
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(2)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2560 บริ ษทั ฯถูกธนำคำรรำยเดิมฟ้องร้องให้รับผิดชำระเงินกูย้ มื คืนจำนวน 38.5 ล้ำนบำท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 15 ต่อปี จำกเงินต้นจำนวน 36.4 ล้ำนบำท นับจำกวันฟ้ องจนกว่ำจะชำระเสร็ จสิ้ น
เนื่ อ งจำกกำรผิ ด นั ด ช ำระหนี้ เงิ น กู้ยืม กับ ธนำคำรซึ่ งหนี้ เงิ น กู้ยืม ดัง กล่ ำวถู ก ค้ ำ ประกัน ด้ว ยส่ ว นหนึ่ งของ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุ นของบริ ษทั ฯ ต่อมำวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561 บริ ษทั ฯได้ยื่นขอเสนอขอเจรจำไกล่
เกลี่ ยข้อพิพำทกับธนำคำรดังกล่ำว โดยเสนอขอขำยทรั พย์สินอันเป็ นหลักประกันในคดี ดงั กล่ำวแล้วนำเงิ นมำ
ช ำระหนี้ ให้ แ ก่ ธ นำคำร ศำลแพ่ งจึ งเลื่ อ นคดี ไ ปนัด ฟั งผลกำรเจรจำวัน ที่ 2 เมษำยน 2561 ดังกล่ ำวอยู่ภ ำยใต้
กระบวนกำรพิจำรณำคดีของศำล

(3)

เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2560 บริ ษทั แห่ งหนึ่ งได้ยื่นฟ้ องบริ ษทั ฯต่อศำลแพ่งเกี่ยวกับกำรผิดสัญญำซื้ อขำย และเรี ยก
ค่ำเสี ยหำยเป็ นจำนวนเงิน 0.5 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 15 ต่อปี นับจำกวันรับวำงบิลเป็ นต้นไปจนกว่ำ
จะชำระแล้วเสร็ จ รวมเป็ นหนี้ คำ้ งชำระคิดถึงวันฟ้ องเป็ นเงินทั้งสิ้ น 0.6 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2560
ศำลนัดไกล่ เกลี่ ยแต่ ท้ ังสองฝ่ ำยมี ยอดหนี้ ไม่ ตรงกัน จึ งไม่ ส ำมำรถเจรจำตกลงกัน ได้จึงเลื่ อ นไปนัดสื บ พยำน
โจทก์จ ำเลยวัน ที่ 11 กัน ยำยน 2561 เนื่ อ งจำกคดี ดังกล่ ำวยังไม่ มี ก ำรพิ จ ำรณำและบริ ษ ัท ฯแย้งว่ำกำรค ำนวณ
ดอกเบี้ยของโจทก์ไม่ถูกต้อง บริ ษทั ฯจึงยังมิได้บนั ทึกประมำณกำรหนี้ สินส่ วนของดอกเบี้ยที่อำจจะเกิดขึ้นไว้ใน
บัญชี

บริษัทย่อย
(1)

ในปี 2558 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งถูกฟ้ องร้องให้ชดใช้ค่ำเสี ยหำยเกี่ ยวกับกำรผิดสัญญำจ้ำงทำของจำนวนเงิน 30.9
ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2559 ศำลชั้นต้นมีคำพิพำกษำให้บริ ษทั ย่อยชดใช้ค่ำเสี ยหำยจำนวนเงิน 20.5 ล้ำน
บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558 ต่อมำเมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2559 ศำล
อุทธรณ์มีคำพิพำกษำยืนตำมศำลชั้นต้น บริ ษทั ย่อยจึงรับรู ้ประมำณกำรหนี้ สินจำกคดีควำมดังกล่ำวทั้งจำนวนใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ต่อมำบริ ษทั ย่อยได้ยนื่ อุทธรณ์ต่อ
ศำลฎีกำ ปั จจุบนั คดีอยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ ศำลฎีกำนัดฟังคำพิพำกษำ
ในปี 2559 บริ ษทั ย่อยถูกกรมบังคับคดีอำยัดเงินจำนวนเงิน 23 ล้ำนบำท ตำมคำพิพำกษำข้ำงต้นรำยกำรดังกล่ำว
แสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ
2559

(2)

เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2560 บริ ษทั แห่ งหนึ่ งได้ยื่นฟ้ องบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งต่อศำลแพ่งเกี่ยวกับกำรผิดสัญญำซื้ อ
ขำย และเรี ยกค่ำเสี ยหำยเป็ นจำนวนเงิน 2.2 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจำกวันฟ้ องเป็ นต้น
ไปจนกว่ำจะชำระแล้วเสร็ จ เนื่ องจำกคดีดงั กล่ำวยังไม่มีกำรพิจำรณำและค่ำเสี ยหำยตำมคำฟ้ องไม่ตรงกับเอกสำร
ของบริ ษทั ย่อยที่ได้บนั ทึกบัญชีไว้ และศำลนัดไกล่เกลี่ยเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2560 แต่ไม่สำมำรถตกลงกันได้
จึงเลื่อนนัดสื บพยำนโจทก์จำเลยในวันที่ 22 - 23 พฤษภำคม 2561 บริ ษทั ย่อยจึงยังมิได้บนั ทึกประมำณกำรหนี้ สิน
ส่ วนต่ำงที่อำจจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
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(3)

24.

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2560 บริ ษทั แห่ งหนึ่ งได้ยื่นฟ้ องบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งต่อศำลแพ่งเกี่ยวกับกำรผิดสัญญำซื้ อขำย
และเรี ยกค่ำเสี ยหำยเป็ นจำนวนเงิน 0.2 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจำกวันฟ้ องเป็ นต้นไป
จนกว่ำจะชำระแล้วเสร็ จ เนื่ องจำกคดีดงั กล่ำวยังไม่มีกำรพิจำรณำ และศำลนัดไกล่เกลี่ยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน
2560 แต่ไม่ สำมำรถตกลงกันได้ จึ งเลื่ อนนัดสื บพยำนโจทก์จำเลยในวันที่ 25 เมษำยน 2561 บริ ษทั ย่อยเชื่ อว่ำ
จำนวนเงินที่บนั ทึกไว้ในบัญชีแล้วนั้นเพียงพอสำหรับค่ำเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกคดีควำมดังกล่ำว

กำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้วิธีรำคำตลำดในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่
เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่อง หรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อ
ขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะใช้ วิธีรำคำทุนหรื อวิธีรำยได้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินดังกล่ำวแทน
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ในกำรนำเทคนิ คกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมข้ำงต้นมำใช้ กิจกำรจะต้องพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง มูลค่ำยุติธรรม กำหนดลำดับ
ชั้นของมูลค่ำยุติธรรมออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อทำงอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
แยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2561
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนชัว่ ครำว
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ - หน่วยลงทุน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

-

168
85,700

รวม

-

168
85,700
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
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(หน่วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2560
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนชัว่ ครำว
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ - หน่วยลงทุน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

-

168
85,700

รวม

-

168
85,700
(หน่วย: พันบำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2561
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนชัว่ ครำว
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ - หน่วยลงทุน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

-

96
85,700

รวม

-

95
85,700
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2560
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนชัว่ ครำว
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ - หน่วยลงทุน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

-

96
85,700

รวม

-

95
85,700

ในระหว่ำงงวดปั จจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงระดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม

46

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561
25.

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

เหตุกำรณ์ ภำยหลังสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
25.1 เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2561 บริ ษทั ย่อย ไว เทค อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด ได้ลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ (Memorandum
of Understanding) กับ Zi Yang City Zhi Ling Technology Company Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ชั้นนำในประเทศจีนที่มีชื่อเสี ยงและ
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรดำเนินธุรกิจด้ำนกำรทำเหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin) เพื่อศึกษำควำมเป็ นไปได้ที่ไวเทคจะเป็ นผูใ้ ห้บริ กำร
ซอฟแวร์ สำหรับเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำนของระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับกำรขุด Bitcoin ซึ่ งกำรศึกษำข้ำงต้นรวมถึงรู ปแบบ
ของธุ รกิจและรู ปแบบของผลตอบแทนที่จะได้รับ ตลอดจนพื้นที่ที่จะให้บริ กำร ทั้งนี้ คำดว่ำจะแล้วเสร็ จภำยในไตรมำสที่ 2 ปี
2561
25.2 ในมติ ที่ป ระชุ มคณะกรรมกำรบริ ษ ทั ครั้ งที่ 4/2561 บริ ษ ทั ของแจ้งให้ทรำบว่ำเมื่ อวันอังคำรที่ 15 พฤษภำคม 2561ได้
พิจำรณำระเบียบวำระต่ำง ๆ ตำมที่ปรำกฏในหนังสื อนัดประชุมและมีมติได้แก่ อนุมตั ิกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรเพื่อรองรับธุรกิจ
ใหม่ ดังนี้
1. ย้ำยสำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั ไว เทค อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด ไปที่เลขที่ 9 อำคำร จี ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำม 9 ห้องเลขที่ จี
เอ็น01 ชั้น 28 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร
2. โอนหุ ้นของบริ ษทั เสม็ด ยูทิลิต้ ีส์ จำกัด ที่ ถือโดยบริ ษทั ดี เอ็นเอ เน็ทเวิร์ค แอนด์ เอ็นจิ เนี ยริ่ งทั้งหมดให้กบั บริ ษทั ดี เอ็นเอ
2002 จำกัด (มหำชน) และดำเนินกำรชำระบัญชีและเลิกบริ ษทั ดีเอ็นเอ เน็ทเวิร์ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง ตำมลำดับ

26.

กำรอนุมตั ขิ ้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำล
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2561
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