บริ ษทั บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2563

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั บิ ซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริ ษทั บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั )
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริ ษทั บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรดำเนินงำนและกระแส
เงินสด สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพำะของ
บริ ษทั บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคควำม
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำกกลุ่ม
บริ ษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชี พบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆตำมที่ระบุในข้อกำหนด
นั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่ องเหล่ำนี้

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้ รายได้
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5.1 เรื่ องนโยบำยกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรรับรู ้รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
ซึ่ งเป็ นรำยกำรบัญชีที่มีมูลค่ำที่เป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ประกอบกับกลุ่มบริ ษทั มีรำยได้ค่ำบริ กำรหลำยประเภท
มีกำรทำสัญญำบริ กำรกับลูกค้ำเป็ นจำนวนมำกและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำที่ทำกับลูกค้ำมีควำมหลำกหลำย
ทำให้รำยได้จำกกำรให้บริ กำรของกลุ่มบริ ษทั มีเงื่อนไขในกำรรับรู ้รำยได้ที่แตกต่ำงกัน ด้วยเหตุน้ ีขำ้ พเจ้ำจึงให้
ควำมสำคัญ เป็ นพิเศษต่อกำรรับรู ้รำยได้ของกลุ่มบริ ษทั
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้โดยกำรประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำรควบคุมภำยใน
ของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้โดยกำรสอบถำมผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุ่ ม
ทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้ สุ่ มตัวอย่ำงสัญญำบริ กำรเพื่อตรวจสอบกำรรับรู ้
รำยได้วำ่ เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำบริ กำรของกลุ่มบริ ษทั และสอดคล้องกับนโยบำยกำรรับรู ้รำยได้
ของกลุ่มบริ ษทั สุ่ มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี
และสอบทำนใบลดหนี้ที่กลุ่มบริ ษทั ออกภำยหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี วิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชี
รำยได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ้นตลอดรอบระยะเวลำบัญชี
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มูลค่ าของเงินลงทุนในตราสารทุน
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5.14 เรื่ องนโยบำยกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและ
วัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนในตรำสำร
ทุนที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์จำนวนหลำยแห่ง ตำมรำยละเอียดที่เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 13 ซึ่ งมูลค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำวเป็ นจำนวนที่มีนยั สำคัญต่องบกำรเงิน (คิดเป็ นร้อยละ 34
และร้อยละ 35 ของยอดสิ นทรัพย์รวม ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมลำดับ) เงินลงทุนดังกล่ำว
วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ซึ่ งต้องใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำรอย่ำงสู งในกำรเลือกวิธีกำรที่ใช้ในกำรประเมิน
รวมถึงกำรพิจำรณำข้อสมมติฐำนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุน
ดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินวิธีที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสดที่กิจกำรจะได้รับในอนำคต และ
วิธีกำรอื่นๆที่เหมำะสมกับกิจกำรที่ลงทุน นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำยังได้ประเมินข้อมูลที่ใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุน เช่น กำรกำหนดประมำณกำรกระแสเงินสดและแบบจำลองทำงกำรเงินที่ฝ่ำยบริ หำรของ
บริ ษทั ฯเลือกใช้ โดยกำรทำควำมเข้ำใจกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ ำยบริ หำรว่ำสอดคล้องกับข้อมูลในอดีตและ
แผนธุ รกิจของบริ ษทั ที่ลงทุนในอนำคต และข้ำพเจ้ำได้ทำกำรทดสอบควำมเหมำะสมของสมมติฐำนที่สำคัญที่ใช้
ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ที่ลงทุนที่จดั ทำโดยฝ่ ำย
บริ หำรของบริ ษทั ฯ เช่น อัตรำคิดลดและอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ในระยะยำว รวมถึงสอบทำนควำมแม่นยำ
ของประมำณกำรกระแสเงินสดในอดีตกับผลกำรดำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อประเมินควำมน่ำเชื่อถือของประมำณ
กำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตดังกล่ำวตลอดจนทดสอบกำรคำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน
ตำมแบบจำลองทำงกำรเงิน
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น)
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้ควำม
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่ หรื อ
ปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ หำกในกำรปฏิบตั ิงำนดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำสรุ ป
ได้วำ่ ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญแล้ว ข้ำพเจ้ำจะต้องรำยงำนข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำ
ไม่พบว่ำมีเรื่ องดังกล่ำวที่ตอ้ งรำยงำน
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ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่ องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่ อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้ ดว้ ย


ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ไม่วำ่
จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำม
เสี่ ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสู ง
กว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน
4



ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั



ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หำรจัดทำ



สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนิ นงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร และ
สรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผย
ดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่ บั หลักฐำนกำร
สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องได้



ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้ อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่



รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรื อ
ของกิจกรรมทำงธุ รกิจภำยในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำร
กำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำงๆซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ ง
ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
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จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้ไว้
ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำร
กระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผมู ้ ี
ส่ วนได้เสี ยสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

ศิริวรรณ นิตย์ดำรง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5906
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 11 กุมภำพันธ์ 2564
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บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2563

2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

8
9
10
11

168,969,719
130,471,283
150,039,816
43,843,698
493,324,516

238,018,691
19,962,111
115,874,130
46,207,403
420,062,335

130,009,092
128,947,565
150,039,816
33,865,330
442,861,803

203,487,086
19,962,111
107,581,406
38,819,971
369,850,574

12
13

14,200,000
335,185,153
30,560,086
12,217,250
44,546,209
28,267,035
38,904,026
835,305
2,037,581
506,752,645
1,000,077,161

14,200,000
31,214,827
14,722,477
93,655,488
51,558,957
46,462,106
9,889,798
2,471,484
264,175,137
684,237,472

14,200,000
335,185,153
31,999,860
30,000,000
15,499,550
40,305,759
22,088,152
30,318,901
1,535,078
521,132,453
963,994,256

14,200,000
31,999,860
30,000,000
15,499,550
93,655,488
46,482,778
34,215,152
9,259,885
1,828,706
277,141,419
646,991,993

14
15
16
17
22.1
18
28

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ค่าสิทธิประโยชน์คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สารองต้นทุนในการรื้ อถอน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

17,000,000
161,579,523

143,627,602

17,000,000
147,336,635

127,800,744

22.2

2,849,991
9,571,114
16,991,176
4,723,425
212,715,229

329,828
1,200,000
16,717,585
3,284,745
165,159,760

2,191,326
9,571,114
16,991,176
4,678,829
197,769,080

1,200,000
16,717,585
2,808,009
148,526,338

21,989,660
20,220,616
3,262,707
31,389,190
76,862,173
289,577,402

18,136,292
18,136,292
183,296,052

16,906,482
19,788,989
2,480,771
31,389,190
70,565,432
268,334,512

17,786,728
17,786,728
166,313,066

82,050,550

82,050,550

82,050,550

82,050,550

82,050,550
139,271,186

82,050,550
139,271,186

82,050,550
139,271,186

82,050,550
139,271,186

8,260,000
310,891,249
170,026,774
710,499,759
1,000,077,161

8,260,000
271,880,036
(520,352)
500,941,420
684,237,472

8,260,000
295,613,705
170,464,303
695,659,744
963,994,256

8,260,000
251,097,191
480,678,927
646,991,993

22.2
23
24
28

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 820,505,500 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

2562

19
20

21

ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 820,505,500 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กำไรขำดทุน:
รำยได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

26

15
16

28

รายการที่จะไม่ ถกู บันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนใน
ตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น- สุทธิจากภาษีเงินได้
13
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2562

595,579,255
26,337,500
2,756,172
624,672,927

507,984,999
23,275,000
4,004,170
535,264,169

535,214,624
27,337,500
2,625,706
565,177,830

439,374,717
24,275,000
4,001,673
467,651,390

253,314,008
164,127,607
417,441,615
207,231,312
345,260
(2,588,050)
1,532,022
(1,922,329)
204,598,215
(26,101,275)
178,496,940

212,944,280
173,431,365
386,375,645
148,888,524
371,518
(256,721)
2,856,197
151,859,518
(7,947,887)
143,911,631

212,291,748
142,933,476
355,225,224
209,952,606
1,503,950
(1,496,301)
209,960,255
(25,958,014)
184,002,241

177,339,378
145,503,262
322,842,640
144,808,750
2,808,312
147,617,062
(6,983,578)
140,633,484

82,823

(520,352)

-

-

82,823

(520,352)

-

-

8,995,592

-

8,995,592

-

8,995,592
9,078,415

(520,352)

8,995,592
8,995,592

-

187,575,355

143,391,279

192,997,833

140,633,484

27

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของการร่ วมค้า ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
16
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

2563

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
กำไรต่ อหุ้นพืน้ ฐำน (บำท)
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
29

2563

2562
0.22

0.18

0.22

0.17

820,505,500

820,505,500

820,505,500

820,505,500

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 หลังกำรปรับปรุง
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

33

4

33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว
82,050,550
82,050,550

กาไรสะสม
ส่ วนเกิน
จัดสรรแล้ว มูลค่าหุน้ สามัญ สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
139,271,186
8,260,000
275,659,269
143,911,631
143,911,631
(147,690,864)
139,271,186
8,260,000
271,880,036

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สารองการเปลี่ยนแปลง
ผลต่าง
ของเงินลงทุนในตราสารทุน
จากการแปลงค่า
ที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วย
รวม
งบการเงินที่เป็ น
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
องค์ประกอบอื่น
เงินตราต่างประเทศ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

-

(520,352)
(520,352)
(520,352)

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้
505,241,005
143,911,631
(520,352)
143,391,279
(147,690,864)
500,941,420

-

-

(520,352)
(520,352)
(520,352)

82,050,550
-

139,271,186
-

8,260,000
-

271,880,036
-

(520,352)
-

161,468,711

(520,352)
161,468,711

500,941,420
161,468,711

82,050,550
-

139,271,186
-

8,260,000
-

271,880,036
178,496,940

(520,352)
-

161,468,711
-

82,050,550

139,271,186

8,260,000

178,496,940
(139,485,727)
310,891,249

82,823
82,823
(437,529)

8,995,592
8,995,592
170,464,303

160,948,359
9,078,415
9,078,415
170,026,774

662,410,131
178,496,940
9,078,415
187,575,355
(139,485,727)
710,499,759

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่น

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังกำรปรับปรุ ง
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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4

33

ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สารองการเปลี่ยนแปลง
ของเงินลงทุนในตราสารทุน
กาไรสะสม
ที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วย
จัดสรรแล้ว มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ยังไม่ได้จดั สรร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สารองตามกฎหมาย
8,260,000
258,154,571
140,633,484
140,633,484
(147,690,864)
-

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว
82,050,550
-

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
139,271,186
-

82,050,550

139,271,186

8,260,000

251,097,191

-

480,678,927

82,050,550

139,271,186

8,260,000

251,097,191

-

82,050,550
-

139,271,186
-

8,260,000
-

251,097,191
184,002,241

161,468,711
161,468,711
8,995,592
8,995,592

480,678,927
161,468,711

82,050,550

139,271,186

8,260,000

184,002,241
(139,485,727)
295,613,705
-

170,464,303
-

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้
487,736,307
140,633,484
140,633,484
(147,690,864)

642,147,638
184,002,241
8,995,592
192,997,833
(139,485,727)
695,659,744
-

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบการเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน:
โอนกลับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (โอนกลับ)
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
สารองโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุน(กาไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
โอนกลับสารองจากการประมาณการหนี้สิน
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ขาดทุน(กาไร)จากการจาหน่ายอุปกรณ์
รายได้เงินปันผล
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ทางการเงิน
กาไรจากกิจกรรมดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงานลดลง(เพิม่ ขึ้น):
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง):
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าสิทธิประโยชน์คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

204,598,215

151,859,518

209,960,255

147,617,062

6,707,473
33,316,135
(345,260)
2,588,050
2,084,324
(1,698)
(1,200,000)
(12,733)
(26,337,500)
1,922,329
(1,532,022)

(7,257,321)
27,054,458
(1,861,493)
(371,518)
256,721
5,331,507
142,687
(25,000,000)
(5,409,123)
1,948,850
(23,275,000)
(2,856,197)

6,707,473
25,882,604
2,002,261
(1,921)
(1,200,000)
(12,733)
(27,337,500)
1,496,301
(1,503,950)

(10,154,517)
21,792,364
(1,849,601)
5,199,136
111,216
(25,000,000)
(5,409,123)
1,938,225
(24,275,000)
(2,808,312)

221,787,313

120,563,089

215,992,790

107,161,450

(21,190,856)
2,363,706
(1,200,947)

115,296,530
(14,866,852)
(791,721)

(27,959,640)
4,954,641
(1,341,222)

115,255,432
(13,252,794)
(294,515)

15,902,995
273,591
1,368,659
219,304,461
(19,032,383)
200,272,078

20,657,233
809,626
(2,121,757)
239,546,148
(13,797,834)
225,748,314

17,471,916
273,591
1,800,799
211,192,875
(18,353,902)
192,838,973

19,311,084
809,626
(2,271,944)
226,718,339
(11,160,056)
215,558,283

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบการเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกันลดลง
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิม่ ขึ้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึ้น
เงินสดจ่ายสาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายสาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมค้า
เงินสดจ่ายสาหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายสาหรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายในการซื้อส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดรับจากเงินปันผล
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น
ชารื นเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
เจ้าหนี้จากการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินปันผลค้างจ่ายเพิม่ ขึ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(130,077,705)
(28,449,285)
(7,177,243)
14,019
(5,807,426)
27,337,500
(37,750)
1,418,030
(142,779,860)

100
(5,107,233)
(15,499,550)
(1,100,000)
(43,352,777)
388,935
(26,690,721)
24,275,000
2,863,321
(64,222,925)

(130,077,705)
(28,449,285)
(6,782,142)
14,019
(4,123,817)
27,337,500
(37,750)
1,389,958
(140,729,222)

100
(5,107,233)
(1,000,000)
(15,499,550)
(1,100,000)
(37,980,582)
387,774
(22,044,753)
24,275,000
2,815,436
(55,253,808)

17,000,000
(4,125,484)
(139,415,706)
(126,541,190)
(69,048,972)
238,018,691
168,969,719

(147,646,632)
(147,646,632)
13,878,757
224,139,934
238,018,691

17,000,000
(3,172,039)
(139,415,706)
(125,587,745)
(73,477,994)
203,487,086
130,009,092

(147,646,632)
(147,646,632)
12,657,843
190,829,243
203,487,086

1,927,080
966,620
70,021

836,466
55,148
44,232

1,927,080
966,620
70,021

821,416
55,148
44,232

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษ ัท บิ ซิ เนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษ ัท ฯ”) เป็ นบริ ษ ัท มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมี ภูมิ ล ำเนำใน
ประเทศไทย โดยมี ผู ถ้ ื อหุ ้ น ส่ วนใหญ่ คื อ บริ ษ ัท กลุ่ ม แอดวำนซ์ รี เสิ ร์ช จำกัด ซึ่ งจดทะเบี ย นจัด ตั้ง ใน
ประเทศไทย และ CTOS Holdings Sdn Bhd ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศมำเลเซี ย บริ ษทั ฯดำเนิ นธุ รกิ จ
หลักในกำรให้บริ กำรและพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรเงินทั้งภำยในและต่ำงประเทศ และให้บริ กำร
ข้อมูลทำงธุ รกิจต่ำงๆโดยระบบคอมพิวเตอร์ ออนไลน์และออฟไลน์ ตลอดจนให้คำปรึ กษำทำงธุ รกิจรวมถึงกำร
บริ กำรด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรฐำนข้อมูล โดยมีที่อยูต่ ำมที่จดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 1023 อำคำรเอ็มเอส สยำม
ชั้น 28 ถนนพระรำม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุ งเทพมหำนคร
การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ ของบริ ษัทฯ
เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2563 บริ ษทั เคพเพล คอมมิวนิ เคชัน่ พีทีอี ลิ มิเต็ด (“Keppel”) ซึ่ งเดิมเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรำย
ใหญ่ของบริ ษทั ฯได้ดำเนินกำรขำยหุ ้นที่ถือทั้งสิ้ น 197,044,000 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 24.01 ของจำนวนหุ ้นที่
ออกจำหน่ ำยแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ให้แก่ CTOS Holdings Sdn Bhd จำนวน 164,101,100 หุ ้น คิดเป็ น
ร้อยละ 20 ของหุ ้นที่ออกจำหน่ำยแล้วและขำยให้กรรมกำรของบริ ษทั ฯจำนวน 32,942,900 หุ ้น คิดเป็ นร้อย
ละ 4.01 ของหุ ้นที่ ออกจำหน่ ำยแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ มู ลค่ำตอบแทนจำกกำรขำยหุ ้นทั้งหมดคิ ดเป็ น
มูลค่ำทั้งสิ้ นประมำณ 827.6 ล้ำนบำท
1.2 กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ระบำดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนำ 2019 ที่ ปัจจุบนั ยัง มี ผ ลกระทบต่ อธุ รกิ จและ
อุตสำหกรรมส่ วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวอำจนำมำซึ่ งควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม
ของกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ฝ่ ำยบริ ห ำรของกลุ่ ม บริ ษ ัท ติ ด ตำมควำมคื บ หน้ ำ ของสถำนกำรณ์ ดัง กล่ ำ วและ
ประเมินผลกระทบทำงกำรเงิ นเกี่ ยวกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์ ประมำณกำรหนี้ สินและหนี้ สินที่อำจเกิ ดขึ้ น
อย่ำงต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ฝ่ำยบริ หำรได้ใช้ประมำณกำรและดุ ลยพิ นิจในประเด็นต่ำง ๆ เมื่ อสถำนกำรณ์ มีกำร
เปลี่ยนแปลง
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2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1 งบกำรเงินนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชี พบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ น ตำมข้ อ ก ำหนดในประกำศกรมพั ฒ นำธุ รกิ จกำรค้ ำออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิ น ฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ น ฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
2.2 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก)

งบกำรเงิ น รวมนี้ ได้จดั ท ำขึ้ น โดยรวมงบกำรเงิ น ของบริ ษ ัท บิ ซิ เนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
(ซึ่ งต่ อ ไปนี้ เรี ย กว่ำ “บริ ษ ัท ฯ”) และบริ ษ ัท ย่อ ย (ซึ่ งต่ อ ไปนี้ เรี ย กว่ำ “บริ ษ ัท ย่อย”) (รวมเรี ย กว่ำ
“กลุ่มบริ ษทั ”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริ กำรข้อมูลธุรกิจ
ให้บริ กำรระบบโซเชียลบิซิเนส

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

ไทย
ไทย

อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น
2563
2562
ร้อยละ
ร้อยละ
99.99
99.99
99.99
99.99

ข)

บริ ษทั ฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หำกบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่
ส่ งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บริ ษทั ฯนำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอำนำจใน
กำรควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ง)

งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

ยอดคงค้ำงระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวม
นี้แล้ว

ฉ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ ไม่มีอำนำจควบคุ ม คือ จำนวนกำไรหรื อขำดทุ นและสิ นทรั พย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

2.3 บริ ษทั ฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย กำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วมตำมวิธี
รำคำทุน
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3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

ก)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จ ำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ส ำหรั บงบกำรเงิ นที่ มี
รอบระยะเวลำบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำถื อปฏิ บตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิ บตั ิทำงกำรบัญชี และกำรให้แนวปฏิ บตั ิทำงกำร
บัญชี กบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีกำร
เปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ น ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตี ค วำม
มำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้ องกั น ควำมเสี่ ยงของเงิ น ลงทุ นสุ ทธิ ในห น่ วยงำน
ต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัด
มูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงิ นด้วยมู ลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุ นตัดจำหน่ ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิ น ลัก ษณะของกระแสเงิ น สดตำมสั ญ ญำและแผนธุ ร กิ จ ของกิ จ กำร (Business Model)
หลักกำรเกี่ ยวกับ วิธีก ำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นโดยใช้แนวคิ ดของผลขำดทุ นด้ำน
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำร
เปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
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กำรนำมำตรฐำนกลุ่มนี้มำถือปฏิบตั ิมีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั จำกรำยกำรดังต่อไปนี้
-

กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำยุติธรรม และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่ำวเป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำ
ยุติธ รรมผ่ำ นก ำไรหรื อ ขำดทุ น หรื อสิ น ทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ น ที่ วดั มู ล ค่ ำยุ ติธ รรมผ่ำ นก ำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น

-

กำรรับรู ้รำยกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น - กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิ ดขึ้ นของตรำสำรหนี้ ที่วดั มู ลค่ำด้วยวิธีรำคำทุ นตัดจำหน่ ำยโดยไม่จำเป็ นต้องรอให้มีกำรด้อยค่ำ
ด้ำนเครดิตเกิดขึ้น

กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลกระทบสะสมของกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นกลุ่มนี้ มำถื อปฏิ บตั ิครั้งแรก
โดยปรับปรุ งกับกำไรสะสมและ/หรื อองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 และ
ไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีแสดงอยูใ่ นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญำเช่ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำรของกำรรับรู ้ รำยกำร กำรวัดมู ลค่ำ
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และกำหนดให้ผเู ้ ช่ำรับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อำ้ งอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ
กำรบัญชี สำหรับผูใ้ ห้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ำ
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำเงินทุน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ ผลกระทบสะสมของกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับนี้ มำถื อปฏิบตั ิครั้งแรก
โดยปรั บ ปรุ ง กับ ก ำไรสะสม ณ วัน ที่ 1 มกรำคม 2563 และไม่ ป รั บ ย้อนหลังงบกำรเงิ น ปี ก่ อนที่ แ สดง
เปรี ยบเทียบ
ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีแสดงอยูใ่ นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4
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แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่ อนปรนชั่ วครำวสำหรั บทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชี เพื่อรองรั บ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลื อก
เพิ่มเติมทำงบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบำงเรื่ องจำกกำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ นบำงฉบับ และเพื่ อให้ เกิ ดควำมชัดเจนในวิธี ป ฏิ บ ตั ิ ท ำงบัญ ชี ในช่ วงเวลำที่ ยงั มี ควำมไม่ แน่ นอน
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
แนวปฏิ บ ัติ ท ำงกำรบัญ ชี ดัง กล่ ำ วได้ป ระกำศลงในรำชกิ จ จำนุ เบกษำเมื่ อ วัน ที่ 22 เมษำยน 2563 และ
มีผลบังคับใช้สำหรับกำรจัดทำงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้ นสุ ดภำยในช่ วงเวลำระหว่ำงวันที่
1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้เลือกปฏิบตั ิตำมมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับ
ทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชี ในเรื่ องกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตำมวิธีกำรอย่ำงง่ำย
และกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำด
ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2563 กลุ่ ม บริ ษ ทั ได้ป ระเมิ น ผลกระทบทำงกำรเงิ น เกี่ ยวกับ มู ล ค่ ำของสิ น ทรั พ ย์
จำกควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 แล้ว ดังนั้น ในกำร
จัดทำงบกำรเงิ นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่ มบริ ษทั จึงพิ จำรณำยกเลิ กกำรถื อปฏิ บตั ิ ตำม
มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชี สำหรับทุกเรื่ องที่กลุ่มบริ ษทั ได้เคยถือปฏิบตั ิ
ในช่วงที่ผำ่ นมำ และได้บนั ทึกขำดทุนจำกผลกระทบดังกล่ำวเป็ นจำนวนรวม 61 ล้ำนบำท เป็ นขำดทุนจำก
กำรเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในตรำสำรทุ น ที่ ก ำหนดให้ ว ดั มู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมผ่ ำ น
กำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่นในงบกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่ งเกิ ดจำก
กำรลดลงของมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำดแห่งหนึ่ง
ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2564
สภำวิชำชีพบัญชี ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำ
เท่ ำเที ยมกับ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นกำรอธิ บำยให้ชัดเจน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั พิจำรณำว่ำมำตรฐำนดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั ในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
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4.

ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี เนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำถือ
ปฏิบัติ
ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นข้อ 3 กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นกลุ่ม
เครื่ องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถื อปฏิ บตั ิ ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั
โดยกลุ่ ม บริ ษ ัท ได้เลื อ กปรั บ ผลสะสมจำกกำรเปลี่ ย นแปลงโดยปรั บ ปรุ ง กับ ก ำไรสะสมและ/หรื อ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินงวดก่อนที่
แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี ต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ ต้นปี 2563 เนื่ องจำกกำรนำ
มำตรฐำนเหล่ำนี้มำถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ผลกระทบจำก
มำตรฐำน
กำรรำยงำน
มำตรฐำน
ทำงกำรเงิน
กำรรำยงำน
กลุ่มเครื่ องมือ
ทำงกำรเงิน
31 ธันวำคม 2562 ทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ ครำว
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สำรองต้นทุนในกำรรื้ อถอน
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้

(หน่วย: พันบำท)

1 มกรำคม 2563

19,962
-

(19,962)
19,962

-

19,962

93,655
2,472

295,491
(93,655)
-

32,027
(1,635)

295,491
32,027
837

-

-

2,353

2,353

-

40,367

24,972
3,067
-

24,972
3,067
40,367

(521)

161,469

-

160,948
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ผลกระทบจำก
มำตรฐำน
กำรรำยงำน
มำตรฐำน
ทำงกำรเงิน
กำรรำยงำน
กลุ่มเครื่ องมือ
ทำงกำรเงิน
31 ธันวำคม 2562 ทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ ครำว
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สำรองต้นทุนในกำรรื้ อถอน
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้

(หน่วย: พันบำท)

1 มกรำคม 2563

19,962
-

(19,962)
19,962

-

19,962

93,655
1,829

295,491
(93,655)
-

24,976
(1,635)

295,491
24,976
194

-

-

1,811

1,811

-

40,367

19,199
2,331
-

19,199
2,331
40,367

-

161,469

-

161,469

4.1 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
รำยละเอียดผลกระทบที่มีต่อองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 จำกกำรนำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบตั ิครั้งแรก แสดงได้ดงั นี้

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
หัก: หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้ จำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินกลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบตั ิ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม /
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
201,836
(40,367)
161,469
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ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 กำรจัดประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำ และมูลค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นตำมที่
กำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่ำตำมหลักกำรบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
มูลค่ำตำมหลักกำร
กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำตำมมำตรฐำน
บัญชีเดิม
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไร
รำคำทุน
ผ่ำนกำไรหรื อ
ขำดทุน
ตัด
ขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น จำหน่ำย
รวม
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน ณ วันที่
1 มกรำคม 2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ทำงกำรเงิน

238,019
115,874
19,962
14,200
93,655
481,710

-

295,491
295,491

238,019
115,874
19,962
14,200
388,055

238,019
115,874
19,962
14,200
295,491
683,546
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำตำมหลักกำร
กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำตำมมำตรฐำน
บัญชีเดิม
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไร
รำคำทุน
ผ่ำนกำไรหรื อ
ขำดทุน
ตัด
ขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น จำหน่ำย
รวม
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน ณ วันที่
1 มกรำคม 2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ทำงกำรเงิน

203,487
107,581
19,962
14,200
93,655
438,885

-

295,491
295,491

203,487
107,581
19,962
14,200
345,230

203,487
107,581
19,962
14,200
295,491
640,721

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้กำหนดให้หนี้ สินทำงกำรเงินใดวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
กำไรหรื อขำดทุน
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4.2 สั ญญำเช่ ำ
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินตำมสัญญำ
เช่ ำส ำหรับ สัญ ญำเช่ ำที่ เคยจัดประเภทเป็ นสั ญญำเช่ ำดำเนิ นงำนด้วยมู ลค่ ำปั จจุ บ นั ของเงิ นจ่ำยชำระตำม
สัญ ญำเช่ ำที่ เหลื ออยู่คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ ยเงิ นกู้ยืม ส่ วนเพิ่ มของกลุ่ ม บริ ษทั ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
สำหรับสัญญำเช่ำที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำเงินทุน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำด้วยมูลค่ำตำมบัญชีเดิมก่อนวันที่นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือ
ปฏิบตั ิครั้งแรก

งบกำรเงินรวม
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่เปิ ดเผย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562
บวก: สิ ทธิ เลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำ
หัก: ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำเพิม่ ขึ้นจำกกำรนำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก
หนี้สินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
อัตรำดอกเบี้ยกำรกูย้ มื ส่ วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (ร้อยละต่อปี )
ประกอบด้วย
หนี้สินสัญญำเช่ำหมุนเวียน
หนี้สินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร

8,527
26,094
(7,296)

6,558
20,061
(5,609)

27,325
27,325
6.0

21,010
21,010
6.0

2,353
24,972
27,325

1,811
19,199
21,010

รำยกำรปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ จำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิ
ครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

อำคำรและส่ วนปรับปรุ งอำคำร
รวมสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้

งบกำรเงินรวม
32,027
32,027

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
24,976
24,976
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5.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

5.1 กำรรับรู้ รำยได้ และค่ ำใช้ จ่ำย
รายได้ ค่าบริ การ
รำยได้จำกกำรให้บ ริ กำรบำรุ งรักษำระบบและรำยได้จำกกำรให้สิทธิ ในกำรเข้ำถึงซอฟต์แวร์ และข้อมูล
ออนไลน์ของบริ ษทั ฯรับรู ้ตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำ
รำยได้จ ำกกำรให้ บ ริ ก ำรตำมสั ญ ญำระยะยำว จะรั บ รู ้ ต ลอดช่ ว งเวลำที่ ใ ห้ บ ริ ก ำรโดยพิ จ ำรณำตำม
ขั้นควำมสำเร็ จของงำนบริ กำร ซึ่งประเมินโดยวิศวกรหรื อผูค้ วบคุมโครงกำรของกลุ่มบริ ษทั
รำยได้ที่รับรู ้แล้วแต่ยงั ไม่ถึงกำหนดเรี ยกชำระตำมสัญญำแสดงไว้เป็ น “รำยได้คำ้ งรับ” ภำยใต้ลูกหนี้ กำรค้ำ
และลู กหนี้ อื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ซึ่ งจะจัดประเภทเป็ นลู กหนี้ กำรค้ำเมื่ อกิ จกำรมี สิทธิ ที่ จะได้รับ
ชำระโดยปรำศจำกเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจกำรได้ให้บริ กำรเสร็ จสิ้ นและลูกค้ำรับมอบงำน
จำนวนเงิ นที่กิจกำรได้รับหรื อมีสิทธิ ได้รับจำกลู กค้ำแต่ยงั มีภำระที่ตอ้ งโอนสิ นค้ำหรื อบริ กำรให้กบั ลูกค้ำ
แสดงไว้เป็ น “รำยได้รับล่วงหน้ำ” ภำยใต้เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซึ่ งจะรับรู ้
เป็ นรำยได้เมื่อได้ปฏิบตั ิตำมภำระที่ระบุไว้ในสัญญำเสร็ จสิ้ น
รำยได้ค่ำบริ กำรอื่นรับรู ้เมื่อกิจกำรให้บริ กำรเสร็ จสิ้ น
รายได้ ดอกเบีย้
รำยได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำงด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง โดยจะนำมูลค่ำตำมบัญชี ข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์
ทำงกำรเงิ นมำคู ณกับอัตรำดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง ยกเว้นสิ น ทรัพย์ทำงกำรเงินที่ เกิ ดกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิ ตใน
ภำยหลัง ที่ จะนำมู ลค่ำตำมบัญชี สุท ธิ ของสิ นทรัพ ย์ทำงกำรเงิ น (สุ ท ธิ จำกค่ำเผื่อผลขำดทุ นด้ำนเครดิ ตที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้น) มำคูณกับอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ ยจำกหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่วดั มู ลค่ำด้วยรำคำทุ นตัดจำหน่ ำยคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ ยที่
แท้จริ งและรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงิ นลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึ งกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิ น 3 เดื อนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัดในกำร
เบิกใช้
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5.3 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย กำรร่ วมค้ ำและบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย กำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุน
5.4 ส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของ
สิ นทรัพย์ (ถ้ำมี) ค่ำเสื่ อมรำคำของส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
อำยุกำรให้ประโยชน์
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร

5 - 10 ปี

อุปกรณ์และอื่น ๆ

3 - 5 ปี

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับอำคำรระหว่ำงปรับปรุ งและสิ นทรัพย์ระหว่ำงติดตั้ง
กลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำจะ
ไม่ไ ด้รับ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพ ย์ รำยกำรผลก ำไรหรื อ
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรสิ นทรัพย์
นั้นออกจำกบัญชี
5.5 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุ นหักค่ำตัดจำหน่ ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี)
ของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่ำ
สิ นทรัพย์น้ นั เกิ ดกำรด้อยค่ำ กลุ่ มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ ำยและวิธีกำรตัดจำหน่ ำยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี้
อำยุกำรให้ประโยชน์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3 - 5 และ 10 ปี
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5.6 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึ ง บุ คคลหรื อกิ จกำรที่มีอำนำจควบคุ มบริ ษทั ฯ หรื อถู ก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมำยรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุ คคลหรื อกิ จกำรที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำร
หรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
5.7 สั ญญำเช่ ำ
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่ำสัญญำเป็ นสัญญำเช่ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่
โดยสัญญำจะเป็ นสัญญำเช่ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเมื่อสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิ ในกำรควบคุมกำรใช้
สิ นทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลำหนึ่งเพื่อเป็ นกำรแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ ำ
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิ บัติตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีกำรบัญชี เดียวสำหรับกำรรับรู ้รำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสัญญำเช่ ำทุกสัญญำ เว้นแต่สัญญำ
เช่ ำระยะสั้นและสัญญำเช่ ำที่สินทรัพย์อำ้ งอิงมี มูลค่ำต่ ำ ณ วันที่ สัญญำเช่ ำเริ่ มมี ผล (วันที่สินทรัพย์อำ้ งอิง
พร้อมใช้งำน) กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ซ่ ึ งแสดงสิ ทธิ ในกำรใช้สินทรัพย์อำ้ งอิงและหนี้ สิน
ตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ
สินทรัพย์ สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้วดั มู ลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และ
ปรับปรุ งด้วยกำรวัดมูลค่ำของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำใหม่ รำคำทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ประกอบด้วย
จำนวนเงินของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู ้เริ่ มแรก ต้นทุนทำงตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ำย
ชำระตำมสัญญำเช่ ำ ณ วันที่สัญญำเช่ ำเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญำเช่ ำเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตำม
สัญญำเช่ำที่ได้รับ
ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้คำนวณจำกรำคำทุน โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรื ออำยุกำร
ให้ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้แล้วแต่ระยะเวลำใดจะสั้นกว่ำ ดังนี้
อำคำรและส่ วนปรับปรุ งอำคำร
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หำกควำมเป็ นเจ้ำของในสิ นทรัพย์อำ้ งอิงได้โอนให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอำยุสัญญำเช่ ำหรื อรำคำทุนของ
สิ นทรั พ ย์ดั งกล่ ำ วได้ รวมถึ ง กำรใช้ สิ ทธิ เลื อ กซื้ อ ค่ ำ เสื่ อมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุ ก ำรให้ ป ระโยชน์
โดยประมำณของสิ นทรัพย์
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หนี้สินตามสั ญญาเช่ า
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
จำนวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ ำประกอบด้วยค่ำเช่ ำคงที่หักด้วยสิ่ งจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ ำผันแปรที่
ขึ้นอยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตรำ จำนวนเงินที่คำดว่ำจะจ่ำยภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใช้สิทธิ
ของสิ ทธิ เลื อกซื้ อซึ่ งมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ น้ นั และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อ
กำรยกเลิ กสั ญ ญำเช่ ำ หำกข้อก ำหนดของสั ญ ญำเช่ ำแสดงให้เห็ นว่ำกลุ่ ม บริ ษ ทั จะใช้สิท ธิ ในกำรยกเลิ ก
สัญญำเช่ ำ กลุ่มบริ ษทั บันทึ กค่ำเช่ ำผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตรำเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เหตุ กำรณ์
หรื อเงื่อนไขซึ่ งเกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยชำระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั คิดลดมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด้วยอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำ
เช่ำหรื ออัตรำดอกเบี้ยกำรกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั หลังจำกวันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล มูลค่ำตำมบัญชี ของ
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำจะเพิ่มขึ้นจำกดอกเบี้ ยของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำและลดลงจำกกำรจ่ำยชำระหนี้ สิน
ตำมสั ญ ญำเช่ ำ นอกจำกนี้ มู ล ค่ ำ ตำมบัญ ชี ข องหนี้ สิ นตำมสั ญ ญำเช่ ำ จะถู ก วัด มู ล ค่ ำ ใหม่ เมื่ อ มี ก ำร
เปลี่ ยนแปลงอำยุสั ญ ญำเช่ ำ กำรเปลี่ ยนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสั ญ ญำเช่ ำ หรื อกำรเปลี่ ยนแปลงในกำร
ประเมินสิ ทธิ เลือกซื้ อสิ นทรัพย์อำ้ งอิง
สั ญญาเช่ าระยะสั้ นและสั ญญาเช่ าซึ่งสิ นทรั พย์ อ้างอิงมีมูลค่ าต่า
สัญ ญำเช่ ำที่ มี อำยุสั ญ ญำเช่ ำ 12 เดื อนหรื อน้อยกว่ำนับ ตั้ง แต่ วนั ที่ สั ญ ญำเช่ ำเริ่ ม มี ผ ล หรื อสั ญ ญำเช่ ำซึ่ ง
สิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ จะบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิ บัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ น
สัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื อ
มูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำ
เช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ ำ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ นจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำร
ใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ หรื ออำยุของสัญญำเช่ำ แล้วแต่ระยะเวลำใดจะต่ำกว่ำ
สัญญำเช่ ำอุปกรณ์ ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ ำ
ถือเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไร
หรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
กำรขำยและเช่ำกลับคืนที่เข้ำลักษณะสัญญำเช่ำกำรเงินนั้น ส่ วนเกินของรำยรับที่ได้จำกกำรขำยที่สูงกว่ำรำคำ
ตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ จะบันทึกรับรู ้เป็ นรำยได้รอตัดบัญชี และตัดจำหน่ำยไปตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
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5.8 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรเป็ นสกุลเงินบำท ซึ่ งเป็ นสกุล เงินที่ใช้และวัด
มูลค่ำในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
รำยกำรที่ เป็ นเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศแปลงค่ ำ เป็ นเงิ น บำทโดยใช้อ ัต รำแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เกิ ด รำยกำร
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงิ นตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
5.9 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์ ทไี่ ม่ ใช่ สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของกลุ่มบริ ษทั หำกมีขอ้ บ่งชี้ วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจ
ด้อยค่ำ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ ำกว่ำ
มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำร
ขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้
สิ น ทรั พ ย์ กลุ่ มบริ ษ ทั ประมำณกำรกระแสเงิ นสดในอนำคตที่ กิ จกำรคำดว่ำจะได้รับ จำกสิ นทรั พ ย์และ
คำนวณคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึ งกำรประเมินควำมเสี่ ยงในสภำพ
ตลำดปั จจุบนั ของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพำะของสิ นทรัพย์ที่กำลังพิจำรณำ
อยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย กลุ่มบริ ษทั ใช้แบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุด
ซึ่ งเหมำะสมกับสิ นทรั พย์ ซึ่ งสะท้อนถึ งจำนวนเงิ นที่ กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพ ย์
หักด้วยต้นทุนในกำรจำหน่ำย โดยกำรจำหน่ำยนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ำยมีควำมรอบรู ้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยน
และสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
หำกในกำรประเมิ นกำรด้อยค่ ำของสิ นทรั พ ย์ มี ข ้อบ่ งชี้ ที่ แสดงให้ เห็ นว่ำผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ ำของ
สิ นทรั พย์ที่ รับรู ้ ในงวดก่ อนได้หมดไปหรื อลดลง กลุ่ ม บริ ษ ัท จะประมำณมู ลค่ ำที่ คำดว่ำจะได้รับคื นของ
สิ นทรั พย์น้ ัน และจะกลับรำยกำรผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ ำที่ รับรู ้ ในงวดก่ อนก็ ต่อเมื่ อมี กำรเปลี่ ยนแปลง
ประมำณกำรที่ใช้กำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลังจำกกำรรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำครั้งล่ำสุ ด
โดยมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำ
ตำมบัญชี ที่ควรจะเป็ นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ กลุ่มบริ ษทั
จะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนทันที
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5.10 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงกำรสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่ พนักงำนจ่ำย
สะสมและเงิ นที่ กลุ่ มบริ ษทั จ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจำก
สิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
กลุ่มบริ ษทั มีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งกลุ่ม
บริ ษทั ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
กลุ่มบริ ษทั คำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วธิ ี คิดลดแต่ละ
หน่ วยที่ ป ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชำญอิ ส ระได้ท ำกำรประเมิ น ภำระ
ผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ต้นทุนบริ กำรในอดี ตจะถู กรับรู ้ ท้ งั จำนวนในกำไรหรื อขำดทุ นทันทีที่มีกำรแก้ไขโครงกำรหรื อลดขนำด
โครงกำร หรื อเมื่อกิจกำรรับรู ้ตน้ ทุนกำรปรับโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้อง
5.11 สำรองต้ นทุนในกำรรื้อถอน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สำรองต้นทุนในกำรรื้ อถอนเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของประมำณกำร
ต้นทุนในกำรรื้ อถอนที่จะเกิดขึ้น ประมำณกำรต้นทุนในกำรรื้ อถอนดังกล่ำวได้รวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของรำคำ
ทุ น ของสิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ำรใช้ และตัดจำหน่ ำยโดยวิธี เส้ นตรงตำมระยะเวลำที่ ค ำดว่ำจะท ำกำรรื้ อถอน
สำรองต้นทุนในกำรรื้ อถอนที่รับรู ้คิดมำจำกประมำณกำรต้นทุนในกำรรื้ อถอนในอนำคต โดยมีสมมติฐำน
ต่ำง ๆ เช่น ระยะเวลำในกำรรื้ อถอน อัตรำเงินเฟ้อในอนำคตและอัตรำคิดลด เป็ นต้น
5.12 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมำณกำรหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิ ดขึ้ นแล้ว และมี ค วำมเป็ นไปได้ค่ อนข้ำงแน่ น อนว่ำกลุ่ ม บริ ษ ัท จะเสี ยทรั พ ยำกรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่ อ
ปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และกลุ่มบริ ษทั สำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
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5.13 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่ มบริ ษทั บันทึ กภำษี เงิ นได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่ คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่ วยงำนจัดเก็บภำษี ของรัฐ โดย
คำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชี ดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
5.14 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิ บัติตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนกำรทำ
รำยกำรเฉพำะในกรณี ที่เป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
อย่ำงไรก็ตำม สำหรับลู กหนี้ กำรค้ำที่ไม่มีองค์ประกอบ เกี่ ยวกับกำรจัดหำเงิ นที่มีนยั สำคัญ กลุ่มบริ ษทั จะ
รับรู ้สินทรัพย์ทำงกำรเงิ นดังกล่ำวด้วยรำคำของรำยกำร ตำมที่กล่ำวไว้ในนโยบำยกำรบัญชี เรื่ องกำรรับรู ้
รำยได้
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ ำของสิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
กลุ่ ม บริ ษ ทั จัดประเภทสิ น ทรัพ ย์ท ำงกำรเงิ น ณ วันที่รั บ รู ้ รำยกำรเริ่ ม แรก เป็ นสิ นทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ น ที่
วัด มู ล ค่ำ ในภำยหลัง ด้ว ยรำคำทุน ตัดจำหน่ ำย สิ น ทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ น ที่ ว ดั มู ล ค่ำ ในภำยหลัง ด้วยมู ลค่ำ
ยุติ ธ รรมผ่ำนก ำไรขำดทุ น เบ็ ด เสร็ จอื่ น และสิ น ทรัพ ย์ท ำงกำรเงิ น ที ่ ว ดั มู ล ค่ำ ในภำยหลัง ด้วยมู ล ค่ ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุ รกิ จของกิ จกำรในกำรจัดกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น
และลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
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สิ นทรั พย์ ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย เมื่อกลุ่มบริ ษทั ถื อครองสิ นทรัพย์ทำง
กำรเงิ นนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเงื่อนไขตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นก่ อให้เกิ ด
กระแสเงิ น สดที่ เป็ นกำรรับ ช ำระเพี ยงเงิ นต้น และดอกเบี้ ยจำกยอดคงเหลื อของเงิ นต้น ในวันที่ ระบุ ไ ว้
เท่ำนั้น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำววัดมู ลค่ำในภำยหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ ยที่แท้จริ งและต้องมีกำรประเมิ นกำร
ด้อยค่ ำ ทั้งนี้ ผลก ำไรและขำดทุ น ที่ เกิ ด ขึ้ น จำกกำรตัด รำยกำร กำรเปลี่ ย นแปลง หรื อ กำรด้อยค่ ำ ของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวจะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (ตราสารหนี้)
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เมื่อกลุ่มบริ ษทั
ถือครองสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน และ
เงื่อนไขตำมสัญญำของสิ นทรั พย์ทำงกำรเงินก่อให้เกิ ดกระแสเงินสดที่เป็ นกำรรับชำระเพียงเงิ นต้นและ
ดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่ำนั้น
ทั้งนี้ รำยได้ดอกเบี้ ย กำไรหรื อขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ ยน และผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหรื อกำรโอน
กลับ รำยกำรผลขำดทุ น นั้น จะรั บ รู ้ ใ นส่ วนของก ำไรหรื อ ขำดทุ น และค ำนวณด้วยวิธี ก ำรเช่ น เดี ย วกับ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย ในขณะที่กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมอื่น ๆ
จะรับรู ้ ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ผลสะสมของกำรเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ำยุติธรรมที่เคยรับรู ้ ในกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะโอนเข้ำไปยังส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อมีกำรตัดรำยกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
นั้น
สินทรัพย์ทางการเงินทีม่ ีการกาหนดให้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (ตราสารทุน)
ณ วันที่รับรู ้รำยกำรวันแรก กลุ่มบริ ษทั สำมำรถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนซึ่ งไม่ได้ถือไว้เพื่อ
ค้ำ เป็ นตรำสำรทุนที่กำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยไม่สำมำรถ
เปลี่ยนกำรจัดประเภทในภำยหลังได้ ทั้งนี้ กำรจัดประเภทรำยกำรจะพิจำรณำเป็ นรำยตรำสำร
ผลกำไรและขำดทุนที่ รับรู ้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของสิ นทรัพย์ท ำงกำรเงิ นนี้ จะไม่สำมำรถโอนไป
รับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนได้ในภำยหลัง
เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนดังกล่ำวถือเป็ นรำยได้อื่นในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นกำร
ได้รับคืนของต้นทุนกำรลงทุนในสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินอย่ำงชัดเจน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รำยกำรนั้นในกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
นอกจำกนี้ เงินลงทุนในตรำทุนที่กำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นไม่มี
ข้อกำหนดให้ประเมินกำรด้อยค่ำ
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สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู ้กำรเปลี่ยนแปลงสุ ทธิ ของมูลค่ำยุติธรรมในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นดังกล่ำว หมำยรวมถึ ง ตรำสำรอนุ พนั ธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้ำ
เงิ น ลงทุ น ในตรำสำรทุ น ซึ่ งกลุ่ ม บริ ษ ทั ไม่ ได้เลื อกจัดประเภทให้ วดั มู ล ค่ ำด้วยมู ล ค่ ำยุติธ รรมผ่ำนกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
เงินปั นผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษ ัทจดทะเบียนถื อเป็ นรำยได้อื่นในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ ำของหนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
ยกเว้นหนี้ สิ นตรำสำรอนุ พ นั ธ์ กลุ่ มบริ ษทั รั บรู ้ รำยกำรเมื่ อเริ่ มแรกส ำหรั บหนี้ สินทำงกำรเงิ นด้วยมู ลค่ ำ
ยุติธรรมหักต้นทุนกำรทำรำยกำร และจัดประเภทหนี้ สินทำงกำรเงิ นเป็ นหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่วดั มูลค่ำใน
ภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย โดยใช้วธิ ี ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกำไรและขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรตัด
รำยกำรหนี้ สินทำงกำรเงินและกำรตัดจำหน่ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
โดยกำรคำนวณมู ลค่ำรำคำทุนตัดจำหน่ ำยคำนึ งถึ งส่ วนลดหรื อส่ วนเกิ นมูลค่ำ รวมถึ งค่ำธรรมเนี ยมหรื อ
ต้นทุนที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่ำตัดจำหน่ ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
แสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนทำงกำรเงินในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
กำรตัดรำยกำรของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดรำยกำรออกจำกบัญชี เมื่อสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั ได้
สิ้ นสุ ดลง หรื อได้มีกำรโอนสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีกำรโอนควำมเสี่ ยง
และผลตอบแทนเกื อบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีกำรโอนกำรควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั แม้ว่ำจะไม่มี
กำรโอนหรื อไม่ได้คงไว้ซ่ ึงควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรหนี้ สินทำงกำรเงินก็ต่อเมื่อได้มีกำรปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันของหนี้ สินนั้นแล้ว มีกำร
ยกเลิกภำระผูกพันนั้น หรื อมีกำรสิ้ นสุ ดลงของภำระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนหนี้สินทำงกำรเงินที่มี
อยู่ใ ห้ เป็ นหนี้ สิ น ใหม่ จ ำกผู ใ้ ห้ กู้ร ำยเดี ย วกัน ซึ่ งมี ข ้อ ก ำหนดที่ แ ตกต่ ำงกัน อย่ำงมำก หรื อ มี ก ำรแก้ไ ข
ข้อกำหนดของหนี้ สินที่มีอยูอ่ ย่ำงเป็ นสำระสำคัญ จะถื อว่ำเป็ นกำรตัดรำยกำรหนี้ สินเดิ มและรับรู ้ หนี้ สิน
ใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำวในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
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กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของตรำสำรหนี้ ท้ งั หมดที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นคำนวณจำกผลต่ำงของกระแส
เงินสดที่จะครบกำหนดชำระตำมสัญญำกับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะได้รับชำระ และคิด
ลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ งโดยประมำณของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ได้มำ โดยกระแสเงินสดที่คำด
ว่ำจะได้รับ รวมถึงกระแสเงินสดที่ได้มำจำกขำยหลักประกันที่ถือไว้ หรื อส่ วนปรับปรุ งด้ำนเครดิตอื่น ๆ ซึ่ ง
ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของเงื่อนไขตำมสัญญำ
ในกรณี ที่ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของสิ นทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญนับตั้งแต่กำรรับรู ้รำยกำรเริ่ มแรก
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำที่อำจจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ ในขณะที่หำกควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญนับตั้งแต่กำร
รับรู ้รำยกำรเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำผลขำดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ำกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้นตลอดอำยุที่เหลืออยูข่ องเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั พิจำรณำว่ำควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ เมื่อมีกำรค้ำงชำระกำรจ่ำยเงินตำม
สัญญำเกิ นกว่ำ 30 วัน และพิ จำรณำว่ำสิ นทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ น นั้นมี ก ำรผิดสั ญ ญำ เมื่ อมี กำรค้ำงชำระกำร
จ่ำยเงิ นตำมสัญญำเกินกว่ำ 90 วัน อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี กลุ่มบริ ษทั อำจพิจำรณำว่ำสิ นทรัพย์ทำงกำร
เงินนั้นมีกำรเพิ่มขึ้นของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตอย่ำงมีนยั สำคัญและมีกำรผิดสัญญำ โดยพิจำรณำจำกข้อมูล
ภำยในหรื อข้อมูลภำยนอกอื่น เช่น อันดับควำมน่ำเชื่อถือด้ำนเครดิตของผูอ้ อกตรำสำร
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรคำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นสำหรับลู กหนี้ กำรค้ำ
ดังนั้น ทุ ก วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่ ม บริ ษ ทั จึ งไม่ มี กำรติ ดตำมกำรเปลี่ ยนแปลงของควำมเสี่ ย ง
ทำงด้ำนเครดิต แต่จะรับรู ้ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของลูกหนี้
กำรค้ำโดยอ้ำ งอิ ง จำกข้อ มู ล ผลขำดทุ น ด้ำนเครดิ ต จำกประสบกำรณ์ ใ นอดี ต ปรั บ ปรุ งด้ว ยข้อ มู ล กำร
คำดกำรณ์ไปในอนำคตเกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั และสภำพแวดล้อมทำงด้ำนเศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินจะถู กตัดจำหน่ ำยออกจำกบัญชี เมื่ อกิ จกำรคำดว่ำจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตำม
สัญญำอีกต่อไป
กำรหักกลบของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินจะนำมำหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุ ทธิ ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิ บงั คับใช้ได้ตำมกฎหมำยอยูแ่ ล้วในกำรหักกลบจำนวนเงินที่รับรู ้ และกิจกำรมี
ควำมตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน
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นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิ บัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนี้ กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับ
ผลขำดทุ น โดยประมำณที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ นจำกกำรเก็ บ เงิ น จำกลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งโดยทั่ว ไปพิ จ ำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
เงินลงทุน
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่งแสดงในรำคำทุนสุ ทธิ
จำกค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำ (ถ้ำมี)
5.15 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มู ลค่ำยุติธรรม หมำยถึ ง รำคำที่ คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรั พย์หรื อเป็ นรำคำที่ จะต้องจ่ำยเพื่ อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรำยกำรดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรที่ เกิ ดขึ้ นในสภำพปกติ ระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ กลุ่มบริ ษทั ใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ นซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ เกี่ ยวข้องก ำหนดให้ต้องวัดมู ล ค่ำด้วยมู ล ค่ ำ
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
กำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิ น
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข ้อมู ล อื่ นที่ ส ำมำรถสั งเกตได้ข องสิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ น ไม่ ว่ำจะเป็ นข้อมู ลทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้น
ของมู ลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่ มีกำรวัดมู ลค่ำ
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
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6.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี ทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ องที่ มี ค วำมไม่ แน่ น อนเสมอ กำรใช้ดุล ยพิ นิจและกำรประมำณกำรดัง กล่ ำวนี้ ส่ งผล
กระทบต่อจำนวนเงิ นที่ แสดงในงบกำรเงิ นและต่อข้อมู ลที่ แสดงในหมำยเหตุ ป ระกอบงบกำรเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
สั ญญำบริกำรระยะยำว
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รำยได้จำกกำรให้บริ กำรตำมสัญญำระยะยำวโดยอ้ำงอิงกับขั้นควำมสำเร็ จของงำนบริ กำร
ตำมสัญญำเมื่อกิจกำรสำมำรถประมำณผลของงำนบริ กำรตำมสัญญำได้อย่ำงน่ำเชื่ อถือ ขั้นควำมสำเร็ จของ
งำนบริ กำรถูกกำหนดโดยพิจำรณำจำกอัตรำส่ วนของบริ กำรที่ให้จนถึงปั จจุบนั เทียบกับบริ กำรทั้งสิ้ นที่ตอ้ ง
ให้ โดยผูบ้ ริ ห ำรโครงกำร ฝ่ ำยบริ ห ำรจำเป็ นต้องใช้ดุล ยพิ นิ จในกำรประมำณขั้น ควำมส ำเร็ จของงำน
โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์ในอดีตและข้อมูลที่ได้รับจำกผูบ้ ริ หำรโครงกำร
ประมำณกำรต้ นทุนโครงกำรตำมสั ญญำระยะยำว
กลุ่มบริ ษทั ประมำณกำรต้นทุ นงำนโครงกำรตำมสัญญำระยะยำวของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของ
ลักษณะงำนโครงกำรและนำมำคำนวณจำนวนและมูลค่ำของอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ในโครงกำรดังกล่ำว รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่ตอ้ งใช้ในกำรให้บริ กำรตำมสัญญำจนแล้วเสร็ จ ประกอบกับกำรพิจำรณำถึงแนวโน้มของ
กำรเปลี่ ยนแปลงรำคำอุ ป กรณ์ และค่ ำใช้จ่ำยอื่ น ๆ บริ ษ ทั ฯจะท ำกำรทบทวนประมำณกำรต้นทุ นอย่ำง
สม่ำเสมอ และทุกครำวที่ตน้ ทุนที่เกิดขึ้นจริ งแตกต่ำงจำกประมำณกำรต้นทุนอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
ประมำณกำรค่ ำปรับจำกงำนล่ำช้ ำ
ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรค่ำปรับจำกกำรส่ งมอบงำนล่ำช้ำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสัญญำ
บริ กำรระยะยำวแต่ละสัญญำโดยพิจำรณำจำกควำมเป็ นไปได้ที่จะเกิ ดเหตุ กำรณ์ กำรล่ ำช้ำ และเชื่ อมัน่ ว่ำ
ประมำณกำรหนี้ สินที่กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกไว้ในบัญชี เพียงพอ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน อย่ำงไรก็ตำม
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกที่ได้มีกำรประมำณกำรไว้
สั ญญำเช่ ำ
การกาหนดอายุสัญญาเช่ าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสั ญญาเช่ า - กลุ่มบริ ษทั ใน
ฐานะผู้เช่ า
ในกำรก ำหนดอำยุสั ญ ญำเช่ ำ ฝ่ ำยบริ ห ำรจำเป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จในกำรประเมิ น ว่ำกลุ่ มบริ ษ ัท มี ควำม
แน่ นอนอย่ำงสมเหตุ สมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิ เลื อกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ ำหรื อยกเลิ กสัญญำเช่ ำโดย
คำนึ งถึ งข้อเท็จจริ งและสภำพแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดที่ ทำให้เกิ ดสิ่ งจู งใจทำงเศรษฐกิ จสำหรั บกลุ่ ม
บริ ษทั ในกำรใช้หรื อไม่ใช้สิทธิ เลือกนั้น
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การกาหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยมื ส่ วนเพิม่ - กลุ่มบริ ษทั ในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ไม่สำมำรถกำหนดอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำเช่ำ ดังนั้น ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยกำรกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ในกำรคิดลดหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ โดยอัตรำ
ดอกเบี้ยกำรกูย้ ืมส่ วนเพิ่มเป็ นอัตรำดอกเบี้ยที่กลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ำยในกำรกูย้ ืมเงินที่จำเป็ นเพื่อให้ได้มำซึ่ ง
สิ นทรัพย์ที่ มีมูลค่ำใกล้เคี ยงกับ สิ นทรั พ ย์สิ ทธิ กำรใช้ในสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิ จที่ คล้ำยคลึ ง โดยมี
ระยะเวลำกำรกูย้ มื และหลักประกันที่คล้ำยคลึง
ค่ ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นของลูกหนี้ กำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่ค ำดว่ำจะเกิ ดขึ้นจำกลู กหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึ งถึ ง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่คำดกำรณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้ำที่มี
ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตที่ คล้ำยคลึ งกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ ในอดี ต
และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อำจไม่ได้บ่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกค้ำที่เกิดขึ้นจริ ง
ในอนำคต
มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่รับรู ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่ไม่มีกำรซื้ อขำยใน
ตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้ อขำยคล่อง ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิ คและแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่ งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจำลองได้มำจำกกำรเที ยบเคียงกับตัวแปรที่ มีอยู่ในตลำด โดยคำนึ งถึ งควำมเสี่ ยงทำงด้ำนเครดิ ต
สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินในระยะยำว ทั้งนี้
กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรคำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรม
ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุน
ทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะ
ใช้ป ระโยชน์ จำกผลแตกต่ ำงชั่วครำวและขำดทุ น นั้น ในกำรนี้ ฝ่ ำยบริ ห ำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำ
กลุ่มบริ ษทั ควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี เป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึ งจำนวน
กำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลังออกจำกงำนของพนัก งำน ประมำณขึ้ น ตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
ในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
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7.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั มีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำม
เงื่ อ นไขทำงกำรค้ำ และเกณฑ์ ต ำมที่ ต กลงกัน ระหว่ำ งกลุ่ ม บริ ษ ัท และกิ จ กำรที่ เกี่ ย วข้อ งกัน เหล่ ำ นั้ น
ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
ค่ำบริ กำรรับ

งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

-

-

10

10

ต้นทุนงำนบริ กำร

-

-

3

3

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลรับ

-

-

1

1

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำบริ กำรรับ

37

38

36

38

ค่ำบริ กำรจ่ำย

13

19

12

16

7

10

3

6

2
26

9
23

2
26

4
23

ต้นทุนงำนบริ กำร
ซื้ออุปกรณ์
เงินปันผลรับ

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

รำคำตลำด, รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมที่ระบุในสัญญำ
รำคำตลำด, รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมที่ระบุในสัญญำ
ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย
รำคำตลำด, ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม,
รำคำที่ตกลงร่ วมกันตำมที่ระบุ
ในสัญญำ
รำคำตลำด, รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
รำคำตลำด, รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
รำคำตลำด
ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย

ยอดคงค้ำงระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีรำยละเอียด
ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

งบกำรเงินรวม
2563
2562
ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น - กิจกำร
ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 10)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และ/
หรื อกรรมกำรร่ วมกัน)
รวมลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนี้อื่น กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

-

-

1,232

3,240

13,803

7,235

9,820

4,284

13,803

7,235

11,052

7,524
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

งบกำรเงินรวม
2563
2562
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น - กิจกำร
ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 20)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และ/
หรื อกรรมกำรร่ วมกัน)
เจ้ำหนี้กรรมกำร
รวมเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนี้อื่น กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

-

-

666

-

6,567
-

6,784
504

6,517
-

10,455
504

6,567

7,288

7,183

10,959

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม
8.

งบกำรเงินรวม
2563
2562
14.6
25.6
0.6
0.5
15.2
26.1

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
14.6
25.6
0.5
0.4
15.1
26.0

งบกำรเงินรวม
2563
2562
179
127
168,791
237,892
168,970
238,019

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
149
97
129,860
203,390
130,009
203,487

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เงินฝำกธนำคำรของกลุ่มบริ ษทั มีอตั รำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.15 ถึง 0.40 ต่อปี
(2562: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.45 ต่อปี )
9.

เงินลงทุนชั่ วครำว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษ ทั ฯมี เงิ นลงทุ นในตัว๋ แลกเงิ นจำนวน 19.96 ล้ำนบำท ซึ่ งมี อตั รำดอกเบี้ ย
ร้อยละ 5.0 ต่อปี และครบกำหนดไถ่ถอนภำยในเดือนมกรำคม 2563
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10. ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
งบกำรเงินรวม
2563
2562
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
(2562: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ)
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้คำ้ งรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้คำ้ งรับ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
(2562: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ)
รวมลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

3,023

3,013

3,629

5,628

3,410
6,433

3,013

3,410
7,039

5,628

55,018

26,283

54,641

19,781

29,555
1,528
826
86,927

7,976
2,345
36,604

29,220
1,528
826
86,215

7,795
2,345
29,921

(5,487)
81,440
87,873

(2,345)
34,259
37,272

(5,487)
80,728
87,767

(2,345)
27,576
33,204

6,704
38,418
666
3,273
49,061

1
4,117
64,434
105
12,842
81,499

2,357
37,771
1,656
2,963
44,747

1
1,219
61,911
677
10,569
74,377

(6,463)
42,598
130,471

(2,897)
78,602
115,874

(3,566)
41,181
128,948

74,377
107,581
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รำยกำรเปลี่ ยนแปลงของค่ำเผื่อผลขำดทุ นด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้ นของลู กหนี้ กำรค้ำและลู กหนี้ อื่น
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

งบกำรเงินรวม
5,242
6,708
11,950

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
สำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
2,345
6,708
9,053

11. สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมี เงิ นลงทุ นในเงินฝำกประจำประเภท 6 เดื อน จำนวน 150 ล้ำนบำท
ซึ่งมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 0.30 - 0.55 ต่อปี
12. เงินฝำกธนำคำรทีม่ ีภำระคำ้ ประกัน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2563 บริ ษัท ฯได้ น ำเงิ น ฝำกประจ ำธนำคำรจ ำนวนประมำณ 14.20 ล้ ำ นบำท
(2562: 14.20 ล้ำนบำท) ไปวำงไว้ก ับ ธนำคำรสองแห่ ง เพื่ อค้ ำประกัน วงเงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี ธ นำคำรและ
หนัง สื อ ค้ ำ ประกัน ที่ ธ นำคำรออกให้ ใ นนำมของบริ ษ ัท ฯเพื่ อ กำรค้ ำ ประกัน กำรซื้ อ สิ น ค้ำ และบริ ก ำร
ซึ่งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ
13. สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินไม่ หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นไม่หมุนเวียนอื่นประกอบด้วยเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่
ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนที่วดั มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ดังต่อไปนี้
บริ ษทั

ลักษณะของธุรกิจ

ลักษณะ
ควำมสัมพันธ์

ทุนชำระ
แล้ว
(พันบำท)

บริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่ งชำติ
จำกัด
บริ ษทั อีคำร์ ทสตูดิโอ จำกัด
บริ ษทั เพียร์ พำวเวอร์ จำกัด
บริ ษทั เอไอ แล็บ จำกัด
บริ ษทั ครี เดน เอเชีย จำกัด

ให้บริ กำรข้อมูลกำรให้สินเชื่อ

ถือหุ ้นทำงตรง

ออกแบบพัฒนำให้คำปรึ กษำด้ำน
ระบบ Web-Based Applications
ธุรกิจ Fintech
เทคโนโลยีดำ้ นปั ญญำประดิษฐ์
ให้บริ กำรจัดกำรข้อมูล ยืนยันตัวตน
(eKYC, eSignature)

ถือหุ ้นทำงตรง
ถือหุ ้นทำงตรง
ถือหุ ้นทำงตรง
ถือหุ ้นทำงตรง

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สัดส่ วนเงิน
มูลค่ำ
ลงทุน
รำคำทุน
ยุติธรรม
เงินปันผลรับสำหรับปี
2563
2562
(ร้อยละ)
(พันบำท)
(พันบำท)
(พันบำท)
(พันบำท)

250,000

12.25

27,864

302,330

26,338

23,275

15,831
19,270
2,000

16.71
10.00
19.00

62,273
18,588
380

950
18,755
150

-

-

1,405

10.00

13,000

13,000

-

-

122,105

335,185

26,338

23,275
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ตรำสำรทุ นที่กำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ได้แก่ เงินลงทุนในตรำ
สำรทุ น ของบริ ษ ัท ที่ ไ ม่ ใ ช่ บ ริ ษ ัท จดทะเบี ย น ซึ่ งกลุ่ ม บริ ษ ัท พิ จ ำรณำว่ำ เป็ นกำรลงทุ น ในเชิ ง กลยุ ท ธ์
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่นสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
รำยกำรจัดประเภทใหม่จำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงินมำใช้
93,655
รำยกำรปรับปรุ งจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่ องมือ
201,836
ทำงกำรเงินมำใช้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังกำรปรับปรุ ง (หมำยเหตุ 4)
295,491
บวก: เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี - รำคำทุน
28,450
11,244
กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน
335,185
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
บริษัท เพียร์ พำวเวอร์ จำกัด
เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2562 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯครั้งที่ 6/2562 มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ ลงทุน
ในบริ ษทั เพียร์ พำวเวอร์ จำกัด เพิ่มเติม โดยซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ดังกล่ำวจำกผูถ้ ือหุ ้นเดิมจำนวน 43,700
หุ ้น รำคำหุ ้นละ 140 บำท รวมเป็ นจำนวนเงิน 6.12 ล้ำนบำท บริ ษทั ฯได้ชำระค่ำหุ ้นดังกล่ ำวแล้ว เมื่ อวันที่
21 มกรำคม 2563
เมื่อวันที่ 3 มกรำคม 2563 ที่ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เพียร์ พำวเวอร์ จำกัด มี มติ อนุ มตั ิ ให้บริ ษทั
เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 14.90 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 1,490,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 10 บำท) เป็ น 19.27 ล้ำนบำท
(หุ ้นสำมัญ 1,640,000 หุ ้น มู ลค่ำหุ ้นละ 10 บำท และหุ ้นบุริมสิ ทธิ 287,000 หุ ้น มู ลค่ำ หุ ้นละ 10 บำท) โดย
กำรออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 150,000 หุน้ และออกหุน้ บุริมสิ ทธิ จำนวน 287,000 หุ น้ มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ ้นละ 10 บำท ภำยหลังกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่ำว บริ ษทั ฯยังคงถื อหุ ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนในบริ ษทั เพียร์ พำวเวอร์ จำกัด
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บริษัท อีคำร์ ทสตูดิโอ จำกัด
เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2563 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั อี คำร์ ทสตูดิโอ จำกัด มีมติอนุ มตั ิให้เพิ่มทุน
จดทะเบี ย นจำก 14.61 ล้ำ นบำท (หุ ้ น สำมัญ 1,461,219 หุ ้ น มู ล ค่ ำหุ ้ น ละ 10 บำท) เป็ น 15.83 ล้ำนบำท
(หุ ้นสำมัญ 1,583,119 หุ ้น มู ลค่ ำหุ ้นละ 10 บำท) โดยกำรออกหุ ้ นสำมัญเพิ่ มทุ นใหม่ จำนวน 121,900 หุ ้น
มู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้หุ้ น ละ 10 บำท บริ ษ ัท ฯ ได้ล งทุ น เพิ่ ม ในหุ ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท ดัง กล่ ำ วจ ำนวน
88,031 หุ ้น รำคำหุ ้นละ 106 บำท รวมเป็ นจำนวนเงิน 9.33 ล้ำนบำท ทำให้สัดส่ วนกำรถื อหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ
เพิ่มขึ้นจำกเดิ มร้ อยละ 12.08 เป็ นร้อยละ 16.71 ของทุนจดทะเบียนในบริ ษทั อีคำร์ ทสตูดิโอ จำกัด บริ ษทั ฯ
ได้ชำระค่ำหุ น้ แล้วเมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2563
บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด
เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2563 ที่ ป ระชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษ ทั ฯครั้ งที่ 3/2563 มีมติอนุ มตั ิ ให้บริ ษ ทั ฯ
ลงทุนในบริ ษทั ครี เดน เอเชี ย จำกัด ในสัดส่ วนกำรถือหุ ้นร้อยละ 10 โดยลงทุนในหุ ้นทุนจำนวน 1,405 หุ ้น
รำคำหุ ้ น ละ 9,252.67 บำท รวมเป็ นจ ำนวนเงิ น 13 ล้ ำ นบำท บริ ษัท ฯได้ ช ำระค่ ำ หุ ้ น แล้ ว เมื่ อ วัน ที่
29 กรกฎำคม 2563 ซึ่งบริ ษทั ดังกล่ำวดำเนิ นธุ รกิจหลักเกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อมูล กำรให้บริ กำรยืนยันตัวตน
(eKYC) และกำรให้บริ กำรลำยเซ็นออนไลน์ (eSignature)
14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

บริ ษทั

บริ ษทั ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2563
2562
2,000
30,000

2,000
30,000

สัดส่วนเงินลงทุน
2563
2562
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
99.99
99.99
99.99
99.99

รำคำทุน
2563

2562

2,000
30,000
32,000

2,000
30,000
32,000

(หน่วย: พันบำท)
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับ
ในระหว่ำงปี
2563
2562
-

-

บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด
เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ มีมติอนุ มตั ิ ให้บริ ษทั บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด
(“บริ ษทั ย่อย”) เพิ่มทุ นจดทะเบียนจำก 15 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 1,500,000 หุ ้น มู ลค่ำหุ ้นละ 10 บำท) เป็ น
30 ล้ ำ นบำท (หุ ้ น สำมัญ 3,000,000 หุ ้ น มู ล ค่ ำ หุ ้ น ละ 10 บำท) โดยกำรออกหุ ้ น สำมั ญ เพิ่ ม ทุ น ใหม่
จำนวน 1,500,000 หุ ้น มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ภำยหลังกำรเพิ่มทุ นดังกล่ำว บริ ษทั ฯยังคงถื อหุ ้นใน
สัดส่ วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนในบริ ษทั บีโอแอล ดิ จิตอล จำกัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2561
บริ ษทั ฯได้ชำระค่ำหุ ้นเรี ยบร้อยแล้ว และบริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์
แล้วเมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2561
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บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2561 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ มีมติอนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย)
จำกัด (“บริ ษทั ย่อย”) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 1 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 100,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 10 บำท) เป็ น
5 ล้ ำ นบำท (หุ ้ นสำมั ญ 500,000 หุ ้ น มู ล ค่ ำ หุ ้ น ละ 10 บำท) โดยกำรออกหุ ้ น สำมั ญ เพิ่ ม ทุ นใหม่
จำนวน 400,000 หุ ้น มู ลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ภำยหลังกำรเพิ่ มทุ นดังกล่ ำว บริ ษ ทั ฯยังคงถื อหุ ้ นใน
สัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนในบริ ษทั ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 7 มกรำคม
2562 บริ ษทั ฯได้ชำระค่ำหุ ้นเรี ยบร้ อยแล้ว และบริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนดังกล่ำวกับกระทรวง
พำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2562
15. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
15.1 รำยละเอียดของบริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เอบิคส์
ให้เช่ำอำคำร
ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
สำนักงำน

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่ วนเงินลงทุน
2563
2562
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ไทย
20

20

งบกำรเงินรวม
มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีส่วนได้เสี ย
2563
2562

30,560

31,215

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีรำคำทุน
2563
2562

30,000

30,000

15.2 ส่ วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จและเงินปันผลรับ
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกำไรจำกกำรลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบกำรเงินรวมและรั บรู ้เงินปั นผล
รับจำกบริ ษทั ร่ วมดังกล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดังนี้

บริ ษทั
บริ ษทั เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

งบกำรเงินรวม
ส่ วนแบ่งกำไรจำก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ในระหว่ำงปี
2563
2562
345
372

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับ
ในระหว่ำงปี
2563
2562
1,000
1,000
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15.3 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริ ษทั ร่ วมที่มีสำระสำคัญ
สรุ ปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน
(หน่วย: พันบำท)
บริ ษทั เอบิคส์
ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
2563
2562
36,728
39,797
116,273
116,560
(201)
(282)
152,800
156,075
20%
20%
30,560
31,215
30,560
31,215

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
สิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
สัดส่ วนเงินลงทุน
สั ดส่ วนตำมส่ วนได้ เสี ยของกิจกำร ในสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
มูลค่ ำตำมบัญชี ของส่ วนได้ เสี ยของกิจกำรในบริษัทร่ วม
สรุ ปรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่วย: พันบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
2,777
2,982
1,726
1,858

รำยได้
กำไร
16. เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำ
16.1 รำยละเอียดของกำรลงทุนในกำรร่ วมค้ำ

กำรร่ วมค้ำ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั บิซิเนส อินฟอร์เมชัน่ จำกัด ให้บริ กำรข้อมูลเพื่อ
กำรตัดสิ นใจทำงธุ รกิ จ

สัดส่ วนเงินลงทุน
2563
2562
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
50

50

งบกำรเงินรวม
มูลค่ำตำมบัญชี ตำม
วิธีส่วนได้เสี ย
2563
2562

12,217

14,722

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำตำมบัญชี ตำม
วิธีรำคำทุน
2563
2562

15,500

15,500

เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2562 บริ ษทั ฯและบริ ษทั CRIF S.p.A ได้ร่วมกันจัดตั้งบริ ษทั บิ ซิเนส อินฟอร์ เมชั่น
จำกัด (“บริ ษทั ร่ วมทุ น”) ในประเทศเวียดนำม โดยบริ ษทั ร่ วมทุนดังกล่ ำวมีทุนจดทะเบี ยน 1 ล้ำนเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กำ โดยบริ ษทั ฯมีสัดส่ วนกำรลงทุนร้อยละ 50
30

16.2 ส่ วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จและเงินปันผลรับ
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จจำกกำรลงทุนในกำรร่ วมค้ำในงบกำรเงินรวมและ
รับรู ้เงินปั นผลรับจำกกิจกำรดังกล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดังนี้

กำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั บิซิเนส อินฟอร์เมชัน่ จำกัด

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
ส่ วนแบ่งขำดทุนจำก
ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
อื่นจำกเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
ในระหว่ำงปี
ในระหว่ำงปี
2563
2562
2563
2562
(2,588)
(257)
83
(520)

เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับ
ในระหว่ำงปี
2563
2562
-

16.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของกำรร่ วมค้ำ
สรุ ปรำยกำรฐำนะกำรเงิน
2563
บริษัท บิซิเนส อินฟอร์ เมชั่น จำกัด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ สุทธิ
สัดส่ วนเงินลงทุน
สัดส่ วนตำมวิธีส่วนได้เสี ยของกิจกำรในสิ นทรัพย์สุทธิ
ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
มูลค่ ำตำมบัญชี ของส่ วนได้ เสี ยของกิจกำรในกำรร่ วมค้ ำ

24,052
419
88
(125)
24,434
50%
12,217
12,217

(หน่วย: พันบำท)
2562
29,389
177
122
(243)
29,445
50%
14,722
14,722

สรุ ปรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
2563
บริษัท บิซิเนส อินฟอร์ เมชั่น จำกัด
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จำ่ ยดอกเบี้ย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
กำไร(ขำดทุน)
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

22
(94)
(5,104)
(5,176)
(5,176)

(หน่วย: พันบำท)
2562
3
(31)
(485)
(513)
(513)
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17. ส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบำท)
ส่วนปรับปรุ ง
อำคำร

อุปกรณ์
สำนักงำน

งบกำรเงินรวม
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
ยำนพำหนะ

รำคำทุน
1 มกรำคม 2562
20,650
15,336
100,223
14,375
ซื้อเพิ่ม
1,782
3,630
18,116
จำหน่ำย
(20,577)
(8,862)
(34,654)
11,535
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2562
13,390
10,104
83,685
14,375
ซื้อเพิ่ม
773
113
3,933
จำหน่ำย
(3,462)
10,571
1,839
โอนเข้ำ (ออก)
24,734
12,056
84,156
14,375
31 ธันวำคม 2563
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2562
20,395
11,224
93,759
3,356
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
262
1,271
7,919
2,874
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วน
(20,354)
(6,760)
(34,643)
ที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
303
5,735
67,035
6,230
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2,467
1,375
8,562
2,875
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วน
(3,460)
ที่จำหน่ำย
2,770
7,110
72,137
9,105
31 ธันวำคม 2563
ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ
1 มกรำคม 2562
1,815
46
(1,815)
(46)
ลดลงระหว่ำงปี
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2563
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
13,087
4,369
16,650
8,145
31 ธันวำคม 2562
21,964
4,946
12,019
5,270
31 ธันวำคม 2563
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2562 (จำนวน 7.8 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนบริ กำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)
2563 (จำนวน 8.5 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนบริ กำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง

รวม

346
20,497
(11,535)
9,308
3,449
(12,410)
347

150,930
44,025
(64,093)
130,862
8,268
(3,462)
135,668

-

128,734
12,326

-

(61,757)
79,303
15,279

-

(3,460)
91,122

-

1,861
(1,861)
-

9,308
347

51,559
44,546
12,326
15,279
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่วนปรับปรุ ง
อำคำร

อุปกรณ์
สำนักงำน

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ยำนพำหนะ

รำคำทุน
1 มกรำคม 2562
20,577
14,985
96,229
14,375
ซื้อเพิ่ม
1,782
3,198
16,526
จำหน่ำย
(20,577)
(8,832)
(34,644)
8,115
โอนเข้ำ(ออก)
31 ธันวำคม 2562
9,897
9,351
78,111
14,375
ซื้อเพิ่ม
773
113
3,553
จำหน่ำย
(3,462)
10,571
1,839
โอนเข้ำ(ออก)
21,241
11,303
78,202
14,375
31 ธันวำคม 2563
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2562
20,322
11,032
90,181
3,356
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
211
1,229
7,081
2,874
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วน
(20,354)
(6,740)
(34,634)
ที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
179
5,521
62,628
6,230
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2,125
1,261
7,802
2,875
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วน
(3,460)
ที่จำหน่ำย
2,304
6,782
66,970
9,105
31 ธันวำคม 2563
ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ
1 มกรำคม 2562
1,806
44
(1,806)
(44)
ลดลงระหว่ำงปี
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2563
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
9,718
3,830
15,483
8,145
31 ธันวำคม 2562
18,937
4,521
11,232
5,270
31 ธันวำคม 2563
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2562 (จำนวน 7.1 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนบริ กำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)
2563 (จำนวน 7.8 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนบริ กำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง

รวม

290
17,132
(8,115)
9,307
3,449
(12,410)
346

146,456
38,638
(64,053)
121,041
7,888
(3,462)
125,467

-

124,891
11,395

-

(61,728)
74,558
14,063

-

(3,460)
85,161

-

1,850
(1,850)
-

9,307
346

46,483
40,306
11,395
14,063

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่ มบริ ษ ัทมี อุ ปกรณ์ จ ำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ ย งั ใช้ งำนอยู่
มู ลค่ ำตำมบัญ ชี ก่ อนหั กค่ ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรั พ ย์ดังกล่ ำว มี จ ำนวนเงิ นประมำณ 60.56 ล้ำนบำท
(เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 59.47 ล้ำนบำท) (2562: 57.28 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 56.89 ล้ำนบำท))
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18. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
โปรแกรม
ระหว่ำง
คอมพิวเตอร์
พัฒนำ
31 ธันวำคม 2563
รำคำทุน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ
31 ธันวำคม 2562
รำคำทุน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
โปรแกรม
ระหว่ำง
คอมพิวเตอร์
พัฒนำ
รวม

รวม

162,587
(129,861)
32,726

6,178
6,178

168,765
(129,861)
38,904

140,266
(115,221)
25,045

5,274
5,274

145,540
(115,221)
30,319

150,976
(115,585)
35,391

11,071
11,071

162,047
(115,585)
46,462

129,534
(106,289)
23,245

10,970
10,970

140,504
(106,289)
34,215

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ ตน้ ปี
ซื้ อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซื้ อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่ำง
พัฒนำ
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2563
2562
46,462
36,358
1,711
15,349
5,007
(14,276)
38,904

9,483
(14,728)
46,462

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
34,215
24,357
933
10,530
4,103
(8,932)
30,319

9,725
(10,397)
34,215
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19. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
BIBOR + 2.75%

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
2563
17,000
17,000

2562
-

2563
17,000
17,000

2562
-

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินค้ ำประกันโดยลูกหนี้กำรค้ำของบริ ษทั ฯ
20. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนี้อื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนโครงกำรค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนโครงกำรค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้รับล่วงหน้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้รับล่วงหน้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

งบกำรเงินรวม
2563
2562
363
351
1,083
10,361
378
345
45,310
19,985
1,653
4,067
30,786
29,148
3,079
2,352
6,281
1,250
1,094
173
71,553
75,596
161,580
143,628

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
363
2,997
1,083
5,375
378
345
41,795
18,707
1,650
4,062
28,859
26,555
3,032
2,352
5,407
717
1,760
1,203
63,010
65,488
147,337
127,801
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21. ประมำณกำรหนีส้ ิ นระยะสั้ น

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
เพิ่มขึ้นในระหว่ำงปี
ลดลงในระหว่ำงปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
เพิ่มขึ้นในระหว่ำงปี
ลดลงในระหว่ำงปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ประมำณกำร
ค่ำปรับจำก
ต้นทุนใน
งำนล่ำช้ำ
กำรรื้ อถอน
รวม
25,000
1,200
26,200
22,564
22,564
(47,564)
(47,564)
1,200
1,200
5,777
5,777
(5,777)
(1,200)
(6,977)
-

22. สั ญญำเช่ ำ
กลุ่มบริ ษทั ทำสัญญำเช่ำสิ นทรัพย์เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั โดยมีอำยุสัญญำระหว่ำง 3 - 10 ปี
22.1 สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิกำรใช้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 (หมำยเหตุ 4)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

งบกำรเงินรวม อำคำรและส่ วน
ปรับปรุ งอำคำร
32,027
(3,760)
28,267

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร อำคำรและส่ วน
ปรับปรุ งอำคำร
24,976
(2,888)
22,088
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22.2 หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำ

จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุ ทธิจำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบำท)
31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร
34,621
26,619
(9,781)
(7,522)
24,840
19,097
(2,850)
(2,191)
21,990
16,906

กำรวิเครำะห์ ก ำรครบก ำหนดของจำนวนเงิ นที่ ต้องจ่ำยตำมสั ญญำเช่ ำเปิ ดเผยข้อมู ล อยู่ในหมำยเหตุ 35
ภำยใต้หวั ข้อควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
22.3 ค่ ำใช้ จ่ำยเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำทีร่ ับรู้ ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้
ดอกเบี้ยจ่ำยของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

(หน่วย: พันบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
3,760
2,888
1,640
1,260

22.4 อื่น ๆ
กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 จำนวน 4.12
ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 3.17 ล้ำนบำท)
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23. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้
ดังนี้
งบกำรเงินรวม
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน :
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ กำรในอดีต
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563
18,136

2562
12,805

2563
17,787

2562
12,588

1,598
486
20,220

1,415
436
3,480
18,136

1,526
476
19,789

1,357
429
3,413
17,787

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะไม่มีกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน
1 ปี ข้ำงหน้ำ (2562: ไม่มี)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของกลุ่มบริ ษทั ประมำณ 10 ปี (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 10 ปี ) (2562: 10 ปี เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 10 ปี )
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

งบกำรเงินรวม
2563
2562
2.68
2.68
4.0 - 7.5
4.0 - 7.5

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2.68
2.68
4.0 - 7.5
4.0 - 7.5
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ผลกระทบของกำรเปลี่ ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
หนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(1,477)
1,673
(1,411)
1,593
1,797
(1,615)
1,757
(1,581)
(หน่วย: พันบำท)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
หนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(1,431)
1,624
(1,375)
1,557
1,582
(1,424)
1,516
(1,368)

เมื่ อ วัน ที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงำน (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ ป ระกำศลงใน
รำชกิจจำนุ เบกษำ ซึ่ งได้กำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี นำยจ้ำงเลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงซึ่ งทำงำนติดต่อกัน
ครบ 20 ปี ขึ้ นไปให้มีสิ ทธิ ได้รับค่ำชดเชยไม่ น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำย 400 วัน กฎหมำยดังกล่ ำวจะมี ผล
บังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็ นต้นไป กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็ นกำรแก้ไขโครงกำรสำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินสำรองผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำนเพิ่มขึ้น 3.5 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 3.4 ล้ำนบำท) กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแล้วโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ กำรในอดีตเป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนของปี 2562
24. สำรองต้ นทุนในกำรรื้อถอน
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 (หมำยเหตุ 4)
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี

3,067
196

2,331
150

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

3,263

2,481
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กลุ่ ม บริ ษ ัท รั บ รู ้ ป ระมำณกำรหนี้ สิ น ส ำหรั บ ต้น ทุ น ในกำรรื้ อ ถอนอุ ป กรณ์ ส ำนัก งำนของกลุ่ ม บริ ษ ัท
เนื่ องจำกกลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันในกำรรื้ อถอนและอุปกรณ์สำนักงำนภำยหลังจำกสิ้ นสุ ดสัญญำเช่ำพื้นที่
ในอำคำรสำนักงำน
25. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นส ำรองไม่ น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของก ำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี หักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ ำ วไม่ ส ำมำรถน ำไปจ่ ำยเงิ น ปั น ผลได้ ซึ่ งในปั จจุ บ ัน บริ ษ ัท ฯได้จ ัด สรรส ำรองตำม
กฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว
26. รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรของกลุ่มบริ ษทั แบ่งตำมลักษณะกำรให้บริ กำรได้ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรตำมโครงกำรให้บริ กำรข้อมูล
ข่ำวสำรธุ รกิจโดยระบบคอมพิวเตอร์ ออนไลน์
209,296
รำยได้ค่ำใช้บริ กำรระบบตำมโครงกำรที่ได้รับกำร
ส่ งเสริ มกำรลงทุน
88,472
297,811
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรอื่น
595,579
รวมรำยได้จำกกำรให้บริ กำร
จังหวะเวลำในกำรรับรู้ รำยได้
รับรู ้รำยได้ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง
รับรู ้รำยได้ตลอดช่วงเวลำหนึ่ง
รวมรำยได้จำกกำรให้บริ กำร

92,543
503,036
595,579

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

207,714

212,390

208,970

95,148
205,123
507,985

87,022
235,803
535,215

86,685
143,720
439,375

113,533
394,452
507,985

42,478
492,737
535,215

42,615
396,760
439,375

รำยได้ ทคี่ ำดว่ำจะรับรู้ สำหรับภำระทีย่ งั ปฏิบัติไม่ เสร็จสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะมีรำยได้ที่รับรู ้ในอนำคตสำหรับภำระที่ยงั ปฏิบตั ิไม่เสร็ จสิ้ น
(หรื อยังไม่ เสร็ จสิ้ น บำงส่ วน) ของสั ญ ญำที่ ท ำกับ ลู ก ค้ำจำนวน 192.2 ล้ำนบำท (2562: 127.2 ล้ำนบำท)
ซึ่งกลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะปฏิบตั ิตำมภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิของสัญญำดังกล่ำวเสร็ จสิ้ นภำยใน 2 - 5 ปี
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27. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

ต้นทุนกำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล
ต้นทุนงำนโครงกำร
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและค่ำที่ปรึ กษำ
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรตลำด
ค่ำไฟฟ้ำ

งบกำรเงินรวม
2563
2562
90,108
103,334
103,555
53,323
117,089
116,996
15,686
15,204
19,039
12,326
14,276
14,728
3,978
10,741
2,259
8,067
3,624
4,207

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
54,380
70,694
103,555
53,323
100,847
97,818
15,686
15,204
16,951
11,395
8,932
10,397
3,367
8,894
1,878
7,065
3,455
4,074

28. ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล
ของปี ก่อน
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในส่ วนของ
กำไรหรื อขำดทุน

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

28,273

10,209

27,925

8,830

-

544

-

375

(2,172)

(2,805)

(1,967)

(2,221)

26,101

7,948

25,958

6,984
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จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

งบกำรเงินรวม
2563
2562
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวกับกำไรจำกกำร
วัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำน กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวม

2,249
2,249

-

2,249
2,249

-

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล
ของปี ก่อน
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
กำรส่งเสริ มกำรลงทุน (หมำยเหตุ 30)
กำรใช้ประโยชน์จำกผลขำดทุนสะสมทำงภำษี
ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่รับรู ้
รำยได้ที่ได้รับยกเว้นภำษี
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ให้ถือเป็ นรำยจ่ำยทำงภำษี
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
กำรรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ของปี ก่อน
อื่นๆ
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นส่วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน

งบกำรเงินรวม
2563
2562
204,598
151,860
20%
40,920

20%
30,372

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
209,960
147,617
20%
41,992

20%
29,523

-

544

-

375

(12,310)
1,273
(5,468)
3,037
(1,351)

(10,189)
(272)
(4,855)
1,332
(8,705)

(12,310)
(5,468)
2,997
(1,253)

(10,189)
(4,855)
745
(8,615)

(14,819)

(392)
113
(22,968)

(16,034)

(22,914)

26,101

7,948

25,958

6,984
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อกำรลดทุนของเงินลงทุน
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
(2562: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม - ซอฟท์แวร์
สำรองต้นทุนในกำรรื้ อถอน
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
รวม
หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สัญญำเช่ำ
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
รวม
สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ภำษีเงิ นได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดังนี้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

4,152

4,152

4,152

4,152

2,892
680
652
4,045
12,421

1,550
561
3,627
9,890

2,892
496
3,958
11,498

1,550
3,558
9,260

(358)
(42,616)
(42,974)
(30,553)

9,890

(271)
(42,616)
(42,887)
(31,389)

9,260

836
(31,389)
(30,553)

9,890
9,890

(31,389)
(31,389)

9,260
9,260

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จำนวน 12.76 ล้ำนบำท (2562:
12.78 ล้ำนบำท) ที่บริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ซึ่ งจะทยอยสิ้ นสุ ดระยะเวลำ
กำรให้ประโยชน์ภำยในปี 2565 ถึงปี 2568
29. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
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30. กำรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้รับสิ ทธิ พิเศษภำษีจำกกรมส่ งเสริ มกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ ม
กำรลงทุ น พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุ ม ตั ิ ของคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุ นภำยใต้เงื่ อนไขต่ ำง ๆ ที่ กำหนดไว้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทำงด้ำนภำษีอำกรที่มีสำระสำคัญดังต่อไปนี้
รำยละเอียด

1.
2.

3.

บริษัทฯ

บริษัท บีโอแอล
ดิจติ อล จำกัด
(บริษัทย่ อย)
60-0193-1-00-2-0
14 กุมภำพันธ์ 2560
ซอฟท์แวร์

บัตรส่งเสริ มเลขที่
2423(7)/2556
ลงวันที่
9 ตุลำคม 2556
เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร
ซอฟท์แวร์
สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่
8 ปี
5 ปี
ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ ม (นับ
(จะหมดอำยุในวันที่
(จะหมดอำยุในวันที่
แต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น)
15 ธันวำคม 2565)
31 มีนำคม 2566)
นอกจำกนี้ยงั สำมำรถนำผลขำดทุนสะสมซึ่งเกิดขึ้น
ระหว่ำงเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมำหัก
ออกจำกกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำที่ได้รับ
ยกเว้นภำยในเวลำ 5 ปี โดยจะหักจำกกำไรสุทธิของปี
ใดปี หนึ่งหรื อหลำยปี ก็ได้
2.2 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลจำกกิจกำรที่ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
กำรส่งเสริ มซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไป
รวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
2.3 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักรที่นำเข้ำมำ ตลอดระยะเวลำที่ได้รับ ตลอดระยะเวลำที่ได้รับ
ใช้ในกำรผลิตตำมจำนวนที่คณะกรรมกำรพิจำรณำ
กำรส่งเสริ ม
กำรส่งเสริ ม
อนุมตั ิ
วันที่เริ่ มใช้สิทธิตำมบัตรส่งเสริ ม
16 ธันวำคม 2557
1 เมษำยน 2561
(วันที่มีผลบังคับใช้ตำม (วันที่มีผลบังคับใช้ตำม
สัญญำฉบับแรก)
สัญญำฉบับแรก)
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รำยได้ข องบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ทั ย่อยจำแนกตำมกิ จกำรที่ ไ ด้รับ กำรส่ งเสริ ม กำรลงทุ น และไม่ ไ ด้รับ กำร
ส่ งเสริ มกำรลงทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สำมำรถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้

ส่วนของรำยได้ที่ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
ส่วนของรำยได้ที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
รวมรำยได้จำกกำรบริ กำร

งบกำรเงินรวม
2563
2562
88,472
95,148
507,107
412,837
595,579
507,985

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
87,022
86,685
448,193
352,690
535,215
439,375

31. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้ำนกำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
กลุ่ ม บริ ษ ทั ดำเนิ นธุ รกิ จหลัก ในส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่ รำยงำนเพี ยงส่ วนงำนเดี ยวคื อ กำรให้บริ ก ำรและ
พัฒนำระบบข้อมู ลข่ำวสำรทำงกำรเงินและให้บริ กำรข้อมู ลต่ำงๆ โดยระบบคอมพิ วเตอร์ ออนไลน์และ
ออฟไลน์ และดำเนิ นธุ รกิ จในเขตภูมิศำสตร์ เดี ยวคือประเทศไทย บริ ษทั ฯประเมินผลกำรปฏิ บตั ิงำนของ
ส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำนซึ่ งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำร
วัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำนในงบกำรเงิน ดังนั้น รำยได้และกำไรจำกกำรดำเนินงำนตำมที่แสดง
ไว้ในงบกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จ และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่ แสดงอยู่ในงบกำรเงิ น จึ งถื อเป็ นกำรรำยงำนตำม
ส่ วนงำนดำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์ แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีลูกค้ำรำยใหญ่ที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรื อมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้รวม
ของกิจกำร
32. กองทุนสำรองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงำนบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรอง
เลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดื อนในอัตรำร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ ยงชี พนี้ บริ หำรโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และจะ
จ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่ำงปี 2563
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงิ นสมทบดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวน 3.2 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 2.9 ล้ำนบำท)
(2562: 2.6 ล้ำนบำท เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 2.2 ล้ำนบำท)
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33. เงินปันผลจ่ ำย
เงินปันผล
เงินปันผลประจำปี สำหรับปี 2561

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่
2 เมษำยน 2562
เงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับผลกำร ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯเมื่อ
ดำเนินงำนตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2562
วันที่ 6 สิ งหำคม 2562
ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
รวมเงินปันผลทีจ่ ่ ำยในปี 2562
เงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับผลกำร ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
ดำเนินงำนปี 2562
เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2563
เงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับผลกำร ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯเมื่อ
ดำเนินงำนตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
วันที่ 14 สิ งหำคม 2563
ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
รวมเงินปันผลทีจ่ ่ ำยในปี 2563

เงินปันผลจ่ำย
(ล้ำนบำท)

เงินปันผลจ่ำย
(บำทต่อหุน้ )

98.46

0.12

49.23
147.69

0.06
0.18

73.85

0.09

65.64
139.49

0.08
0.17

34. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2563 และ 2562 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ภำระผู ก พัน และหนี้ สิ น ที่ อำจจะเกิ ด ขึ้ น ในภำยหน้ ำ
นอกเหนือจำกที่เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอื่นดังนี้
34.1 ภำระผูกพันตำมสั ญญำบริกำร
บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำกับหน่วยงำนรำชกำรแห่งหนึ่ง เพื่อให้ได้สิทธิ ในกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรให้บริ กำร
ข้อมู ลข่ ำวสำรธุ รกิ จโดยระบบคอมพิ วเตอร์ ออนไลน์ และเมื่ อวันที่ 23 เมษำยน 2555 บริ ษทั ฯได้ต่ออำยุ
สัญญำกับหน่ วยงำนรำชกำรแห่ งหนึ่ งออกไปอีก 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) เพื่อให้ได้สิทธิ ในกำรดำเนิ นกำร
ตำมโครงกำรให้บริ กำรข้อมู ลข่ำวสำรธุ รกิ จโดยระบบคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ส่งผลให้สัญญำดังกล่ ำวไป
สิ้ นสุ ดเดื อนธันวำคม 2563 รวมทั้งได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่ วมมือกำรให้บริ กำรเผยแพร่ ขอ้ มู ล
ธุ รกิจเพิ่มเติม โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่ำวมีอำยุ 15 ปี (พ.ศ. 2564 - 2578) ซึ่ งจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนี ยมเป็ น
สัดส่ วนร้อยละคงที่ของรำยได้หรื อจำนวนเงินขั้นต่ำตำมสัญญำในแต่ละปี ตลอดอำยุของสัญญำและบันทึก
ข้อตกลงเพื่อให้กำรดำเนินกำรตำมโครงกำรเป็ นไปอย่ำงต่อเนื่อง
ต่ อ มำในเดื อ นสิ ง หำคม 2563 บริ ษ ัท ฯได้เข้ำท ำสั ญ ญำฉบับ ใหม่ ก ับ หน่ ว ยรำชกำรแห่ ง ดัง กล่ ำ วโดยมี
ระยะเวลำ 5 ปี เพื่ อให้ได้สิ ท ธิ ในกำรดำเนิ น กำรตำมโครงกำรให้ บ ริ ก ำรข้อมู ลข่ ำวสำรธุ รกิ จโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ ออนไลน์ โดยสัญญำฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้แทนสัญญำฉบับเดิ มนับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม
2564 เป็ นต้นไป
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ในระหว่ำงปี 2558 บริ ษทั ดีแอนด์บี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำค่ำสิ ทธิ กบั บริ ษทั ใน
ต่ำงประเทศแห่ งหนึ่งเพื่อให้ได้รับสิ ทธิในกำรให้บริ กำรแก่ลูกค้ำ โดยจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนี ยมตำมที่ระบุใน
สัญญำ สัญญำดังกล่ำวมีผลบังคับใช้เป็ นเวลำ 5 ปี
นอกจำกนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ทำสัญญำที่เกี่ยวกับต้นทุนค่ำบริ กำรอื่นๆ กับบริ ษทั หลำยแห่ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำบริ กำรดังกล่ำว มีกำหนด
จ่ำยชำระดังนี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
จ่ำยชำระภำยใน
ภำยใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

12.94
10.20
-

50.81
73.71
170.47

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
12.58
10.16
-

29.54
73.32
170.47

34.2 ภำระผูกพันตำมสั ญญำรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มี ภำระผูกพันตำมสัญญำเพื่ อพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ และรำยจ่ำย
ฝ่ ำยทุนอื่นจำนวน 4.88 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 4.49 ล้ำนบำท (2562: 5.72 ล้ำนบำท))
34.3 ภำระผูกพันตำมสั ญญำค่ ำสิ ทธิ
บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำค่ำสิ ทธิ กบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง และบริ ษทั ในต่ำงประเทศแห่งหนึ่ง ในกำรขอ
อนุ ญ ำตน ำโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ม ำให้ บ ริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้อ งกัน แห่ ง หนึ่ ง ใช้ โดยบริ ษ ัท ฯตกลงที่ จ ะจ่ ำ ย
ค่ำธรรมเนี ยมในอัตรำร้อยละคงที่ของยอดรำยได้ที่เกิดจำกกำรให้บริ กำรระบบดังกล่ำวตำมที่ระบุในสัญญำ
สัญญำดังกล่ำวไม่ได้กำหนดระยะเวลำสิ้ นสุ ดของสัญญำ
34.4 ส่ วนของเงินลงทุนทีย่ งั ไม่ เรียกชำระ
บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันเกี่ยวกับส่ วนของเงินลงทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชำระในบริ ษทั ย่อยเป็ นจำนวน 3 ล้ำนบำท
34.5 หนังสื อคำ้ ประกันธนำคำร
บริ ษ ทั ฯมี หนังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษ ทั ฯเหลื ออยู่เป็ นจำนวน 42.07 ล้ำนบำท ซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันทำงปฏิบตั ิบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯเพื่อค้ ำประกันกำรปฏิบตั ิงำนตำม
สัญญำ (2562: 45.41 ล้ำนบำท)

47

35. ลำดับขั้นของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ระดับ 3
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรมผ่ ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
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เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 3
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน คำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคต
และวิธีในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมอื่น
ในระหว่ำงปี ปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
36. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
36.1 วัตถุประสงค์ และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำ
เงิ นลงทุ น และเงิ นกู้ยืมระยะสั้น กลุ่ มบริ ษทั มี ควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงิ น
ดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ดังนี้
ควำมเสี่ ยงด้ ำนเครดิต
กลุ่ ม บริ ษ ทั มี ค วำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ ลู กหนี้ ก ำรค้ำและลู กหนี้ อื่น เงิ นฝำกกับ ธนำคำรและ
สถำบันกำรเงิน และเครื่ องมือทำงกำรเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อำจต้องสู ญเสี ยจำกกำร
ให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ลูกหนี้การค้ า
กลุ่ ม บริ ษ ทั บริ หำรควำมเสี่ ย งโดยใช้นโยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุ ม กำรให้สิ น เชื่ อ อย่ำงเหมำะสม
จึ ง ไม่ ค ำดว่ ำ จะเกิ ด ผลขำดทุ น ทำงกำรเงิ น ที่ มี ส ำระส ำคัญ กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ก ำรติ ด ตำมยอดคงค้ำงของ
ลูกหนี้ กำรค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่ อของกลุ่มบริ ษทั เป็ นกำรให้สินเชื่ อแบบไม่กระจุกตัว
เนื่ องจำกกลุ่มบริ ษทั มีฐำนลู กค้ำจำนวนมำก และลูกค้ำรำยใหญ่ส่วนใหญ่เป็ นสถำบันกำรเงิ น รัฐวิสำหกิ จ
และหน่วยงำนของรัฐ
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กลุ่ มบริ ษ ทั พิ จำรณำกำรด้อยค่ำทุ กวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน อัตรำกำรตั้งส ำรองของผลขำดทุ นด้ำน
เครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น คำนวณจำกอำยุหนี้ คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระของกลุ่มลูกค้ำที่มีรูปแบบ
ของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตที่คล้ำยคลึ งกัน กลุ่มบริ ษทั จัดกลุ่มลูกค้ำตำมประเภทของลูกค้ำและอันดับควำม
น่ำเชื่ อถือของลูกค้ำ กำรคำนวณผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกควำมน่ำจะเป็ น
ถ่วงน้ ำหนัก มู ลค่ำของเงิ นตำมเวลำและข้อมู ลสนับสนุ นที่ มีควำมสมเหตุ สมผลที่ มีอยู่ ณ วันที่ รำยงำนที่
เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบนั และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต
เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร
กลุ่มบริ ษทั บริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่เกี่ ยวข้องกับยอดคงเหลื อกับธนำคำรและสถำบันกำรเงินโดยจะ
ลงทุนกับคู่สัญญำที่ได้รับกำรอนุ มตั ิแล้วเท่ำนั้นและอยู่ในวงเงินสิ นเชื่ อที่กำหนดให้กบั คู่สัญญำแต่ละรำย
กำรกำหนดวงเงินดังกล่ำวเป็ นกำรช่วยลดควำมเสี่ ยงของกำรกระจุกตัวและบรรเทำผลขำดทุนทำงกำรเงินที่
อำจเกิดขึ้นจำกผิดนัดชำระของคู่สัญญำ
กลุ่มบริ ษทั มี ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตของตรำสำรหนี้ ไม่สูงมำกนักเนื่ องจำกคู่สัญญำเป็ นธนำคำรที่มีอนั ดับ
ควำมน่ ำเชื่ อถื อด้ำนเครดิ ตที่ อยู่ในระดับสู งซึ่ งประเมิ นโดยสถำบันจัดอันดับ ควำมน่ ำเชื่ อถื อด้ำนเครดิ ต
ระหว่ำงประเทศ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ ยที่สำคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นกูย้ ืมระยะสั้น สิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทำงกำรเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับ
อัตรำตลำดในปั จจุบนั ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของกลุ่มบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับต่ำ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่สำคัญที่มีอตั รำดอกเบี้ยสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย
และสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบกำหนด หรื อ
วันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ย
มำกกว่ำ
มำกกว่ำ
ปรับขึ้นลง
ไม่มีอตั รำ
ภำยใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตำมรำคำตลำด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ำประกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

101.00
150.04
14.20
265.24

-

-

55.67
55.67

12.30
12.30

168.97
150.04
14.20
333.21

0.15 - 0.40
0.30 - 0.55
0.20 - 0.25

17.00
2.85
19.85

16.48
16.48

5.51
5.51

-

-

17.00
24.84
41.84

3.38
6.00

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ย
มำกกว่ำ
มำกกว่ำ
ปรับขึ้นลง
ไม่มีอตั รำ
ภำยใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตำมรำคำตลำด
ดอกเบี้ย
รวม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ำประกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

101.00
150.04
14.20
265.24

-

-

16.74
16.74

12.27
12.27

130.01
150.04
14.20
294.25

0.15 - 0.40
0.30 - 0.55
0.20 - 0.25

17.00
2.19
19.19

12.75
12.75

4.16
4.16

-

-

17.00
19.10
36.10

3.38
6.00
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
อัตรำดอกเบี้ย
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
คงที่ภำยใน 1 ปี ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย
รวม
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน

151.31
19.96
14.20
185.47

61.47
61.47

25.23
25.23

238.01
19.96
14.20
272.17

อัตรำดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )
0.10 - 1.45
5.00
0.70 - 1.00
(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
อัตรำดอกเบี้ย
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
คงที่ภำยใน 1 ปี ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย
รวม
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน

151.31
19.96
14.20
185.47

30.15
30.15

22.02
22.02

203.48
19.96
14.20
237.64

อัตรำดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )
0.10 - 1.45
5.00
0.70 - 1.00

ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
กลุ่ มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนที่ สำคัญอันเกี่ ยวเนื่ องจำกกำรซื้ อหรื อให้บริ กำรเป็ นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้มีกำรทำสัญญำป้องกันควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนดังกล่ำว
กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนี้ สินทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
2563
2562
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
1.11
1.00
0.13
0.26

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
30.0371
30.1540
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สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนี้ สินทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
2563
2562
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
0.01
0.01
0.01
0.14

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
30.0371
30.1540

ควำมเสี่ ยงด้ ำนสภำพคล่อง
กลุ่มบริ ษทั มีกำรติดตำมควำมเสี่ ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรใช้ เงินกูย้ ืมธนำคำรและสัญญำเช่ำ กลุ่ม
บริ ษทั ได้ประเมินกำรกระจุกตัวของควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรกูย้ ืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้ สินเดิมและได้
ข้อสรุ ปว่ำควำมเสี่ ยงดังกล่ ำวอยู่ในระดับต่ ำ กลุ่ มบริ ษทั มี ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึ งแหล่ งของเงิ นทุนที่
หลำกหลำยอย่ำงเพียงพอ
รำยละเอียดกำรครบกำหนดชำระของหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่ไม่ใช่ ตรำสำรอนุ พนั ธ์ของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563 ซึ่ งพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำที่ ยงั ไม่คิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั สำมำรถแสดง
ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)

รำยกำรทีไ่ ม่ ใช่ ตรำสำรอนุพันธ์
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวมรำยกำรทีไ่ ม่ ใช่ ตรำสำรอนุพนั ธ์

ไม่เกิน
1 ปี

งบกำรเงินรวม
มำกกว่ำ
1 - 5 ปี
5 ปี

17,000
161,579
4,115
182,694

21,468
21,468

ไม่เกิน
1 ปี
รำยกำรทีไ่ ม่ ใช่ ตรำสำรอนุพันธ์
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวมรำยกำรทีไ่ ม่ ใช่ ตรำสำรอนุพนั ธ์

17,000
147,337
3,163
167,500

9,038
9,038

รวม
17,000
161,579
34,621
213,200

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มำกกว่ำ
1 - 5 ปี
5 ปี
รวม
16,507
16,507

6,949
6,949

17,000
147,337
26,619
190,956
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37. มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่ องจำกเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นส่ วนใหญ่ ของกลุ่ มบริ ษ ัท จัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรื อมี อ ัตรำดอกเบี้ ย
ใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด กลุ่มบริ ษทั จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินใกล้เคียง
กับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
กำรกระทบยอดรำยกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำยุติธรรมเป็ นประจำและมีลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
เป็ นระดับ 3 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ตรำสำรทุนทีก่ ำหนดให้ วดั มูลค่ ำยุติธรรมผ่ ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
295,491
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 (หมำยเหตุ 4)
ซื้ อระหว่ำงปี
28,450
11,244
กำไรสุ ทธิที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
335,185
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ข้อสมมติฐำนหลักที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมสรุ ปได้ดงั นี้
เครื่ องมือ
ข้ อมูลทีไ่ ม่ สำมำรถ
ผลกระทบทีม่ ตี ่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
ทำงกำรเงิน
เทคนิคกำรวัดมูลค่ ำ สังเกตได้ ทมี่ นี ัยสำคัญ อัตรำทีใ่ ช้
สมมติฐำน
เงินลงทุนใน
คิดลดกระแสเงินสด ต้นทุนทำงกำรเงิน
10 - 15% อัตรำเพิม่ ขึ้น 5% จะทำให้มูลค่ำยุติธรรม
ตรำสำรทุน
และวิธีมูลค่ำกำไร
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ลดลงเป็ นจำนวน 98 ล้ำนบำท
คงเหลือ
อัตรำลดลง 5% จะทำให้มูลค่ำยุติธรรม
เพิ่มขึ้นเป็ นจำนวน 318 ล้ำนบำท

38. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของกลุ่มบริ ษทั คือกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสม
เพื่อสนับสนุ นกำรดำเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั และเสริ มสร้ ำงมูลค่ำกำรถือหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น โดย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอตั รำส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ำกับ 0.41:1 (2562: 0.37:1) และเฉพำะบริ ษทั ฯมี
อัตรำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.39:1 (2562: 0.35:1)
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39. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิให้เสนอจ่ำยเงินปั นผลงวดสุ ดท้ำย
สำหรับปี 2563 ในอัตรำหุ ้นละ 0.115 บำท เป็ นจำนวนเงิ นทั้งสิ้ น 94.36 ล้ำนบำท ดังนั้นเมื่อรวมเงิ นปั นผลจ่ำย
ระหว่ำงกำลที่จ่ำยไปแล้วจำนวนหุน้ ละ 0.08 บำท ทำให้เงินปั นผลจ่ำยสำหรับปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้ นหุ น้ ละ
0.195 บำท ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะนำเสนอเพื่ออนุมตั ิเรื่ องดังกล่ำวในที่ประชุมสำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ต่อไป
40. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2564
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