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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน)  

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)  
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส         
เงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ
บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน    

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำม
รับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่ม
บริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนด
นั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบ              
งบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.1 เร่ืองนโยบำยกำรบญัชีเก่ียวกบักำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 
ซ่ึงเป็นรำยกำรบญัชีท่ีมีมูลค่ำท่ีเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีรำยไดค้่ำบริกำรหลำยประเภท 
มีกำรท ำสัญญำบริกำรกบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำกและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้มีควำมหลำกหลำย       
ท  ำใหร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรของกลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขในกำรรับรู้รำยไดท่ี้แตกต่ำงกนั ดว้ยเหตุน้ีขำ้พเจำ้จึงให้
ควำมส ำคญั เป็นพิเศษต่อกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดโ้ดยกำรประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำรควบคุมภำยใน
ของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยไดโ้ดยกำรสอบถำมผูรั้บผดิชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่ม
ทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้สุ่มตวัอยำ่งสัญญำบริกำรเพื่อตรวจสอบกำรรับรู้
รำยไดว้ำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำบริกำรของกลุ่มบริษทั และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยได้
ของกลุ่มบริษทั  สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี 
และสอบทำนใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี วิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชี
รำยไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผดิปกติท่ีอำจเกิดข้ึนตลอดรอบระยะเวลำบญัชี 
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เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14 บริษทัฯมีเงินลงทุนระยะยำวอ่ืนในบริษทั อีคำร์ทสตูดิโอ 
จ ำกดั ตำมรำคำทุนในงบกำรเงินเป็นจ ำนวน 53 ลำ้นบำท ซ่ึงสูงกวำ่มูลค่ำของส่วนของผูถื้อหุน้ตำมสัดส่วนท่ี
บริษทัฯไดล้งทุนซ่ึงมีจ ำนวน 7 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี บริษทั อีคำร์ทสตูดิโอ จ ำกดั ยงัมีผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน
ตั้งแต่ปี 2557 กำรพิจำรณำมูลค่ำของเงินลงทุนโดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน
ดงักล่ำวตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส ำคญัในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บจำก
บริษทัดงักล่ำว กำรก ำหนดอตัรำคิดลดและอตัรำกำรเติบโตในระยะยำวท่ีเหมำะสม 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินกำรก ำหนดประมำณกำรกระแสเงินสดและแบบจ ำลองทำงกำรเงินท่ีฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ
เลือกใชโ้ดยกำรท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ำยบริหำรวำ่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลในอดีตและแผนธุรกิจ
ของบริษทั อีคำร์ทสตูดิโอ จ ำกดั ในอนำคต และขำ้พเจำ้ไดท้  ำกำรทดสอบสมมติฐำนท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรประมำณ
กำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตจำกเงินลงทุนระยะยำวอ่ืนท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯโดย
กำรเปรียบเทียบสมมติฐำนดงักล่ำวกบัแหล่งขอ้มูลภำยนอกและภำยใน รวมถึงสอบทำนควำมแม่นย  ำของ
ประมำณกำรกระแสเงินสดในอดีตกบัผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินควำมน่ำเช่ือถือของประมำณกำร
กระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตดงักล่ำว และพิจำรณำควำมเหมำะสมของอตัรำคิดลดท่ีฝ่ำยบริหำรของ
บริษทัฯเลือกใช ้ตลอดจนทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของเงินลงทุนระยะยำวอ่ืนตำม
แบบจ ำลองทำงกำรเงิน และพิจำรณำผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
คืนโดยเฉพำะอตัรำคิดลดและอตัรำกำรเติบโตของรำยไดใ้นระยะยำว 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว ขำ้พเจำ้สรุป
ไดว้ำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้
ไม่พบวำ่มีเร่ืองดงักล่ำวท่ีตอ้งรำยงำน 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง               
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่วำ่
จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำม
เส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็น
ของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูง
กวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน 
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 ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบ
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

 สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และ
สรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

 ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

 รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อกำร
ก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง              
ผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำร
กระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้
ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 
 

ศิริวรรณ นิตยด์ ำรง 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5906 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 20 กุมภำพนัธ์ 2563 



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 238,018,691       224,139,934       203,487,086       190,829,243       

เงินลงทุนชัว่คราว 8 19,962,111         14,854,878         19,962,111         14,854,878         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 115,874,130       223,912,742       107,581,406       212,689,445       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 46,207,403         25,931,428         38,819,971         20,158,054         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 420,062,335       488,838,982       369,850,574       438,531,620       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 10 14,200,000         14,200,100         14,200,000         14,200,100         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 31,214,827         31,843,309         30,000,000         30,000,000         

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 14,722,477 -                          15,499,550         -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                          -                          31,999,860         30,999,860         

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14 93,655,488         92,555,488         93,655,488         92,555,488         

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 15 51,558,957         20,335,189         46,482,778         19,714,754         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 46,462,106         36,358,346         34,215,152         24,357,055         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 9,889,798           7,084,871           9,259,885           7,039,056           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,471,484           1,679,763           1,828,706           1,534,191           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 264,175,137       204,057,066       277,141,419       220,400,504       
รวมสินทรัพย์ 684,237,472       692,896,048       646,991,993       658,932,124       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 143,627,602       124,005,181       127,800,744       109,508,896       

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 18 1,200,000           26,200,000         1,200,000           26,200,000         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 329,828 3,374,848           -                          1,955,649           

ค่าสิทธิประโยชน์คา้งจ่าย 16,717,585         15,907,959         16,717,585         15,907,959         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,284,745           5,362,270           2,808,009           5,035,721           

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 165,159,760       174,850,258       148,526,338       158,608,225       

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 18,136,292         12,804,785         17,786,728         12,587,592         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 18,136,292         12,804,785         17,786,728         12,587,592         

รวมหนีสิ้น 183,296,052       187,655,043       166,313,066       171,195,817       

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 20

   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 820,505,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 82,050,550         82,050,550         82,050,550         82,050,550         

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 820,505,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 82,050,550         82,050,550         82,050,550         82,050,550         

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 139,271,186       139,271,186       139,271,186       139,271,186       

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 21 8,260,000           8,260,000           8,260,000           8,260,000           

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 271,880,036       275,659,269       251,097,191       258,154,571       

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (520,352)             -                          -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 500,941,420       505,241,005       480,678,927       487,736,307       
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 684,237,472       692,896,048       646,991,993       658,932,124       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ก ำไรขำดทุน:

รำยได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 22 507,984,999       458,906,877       439,374,717       398,393,952       
รายไดเ้งินปันผล 23,275,000         21,437,500         24,275,000         21,437,500         
รายไดอ่ื้น 6,860,367           7,141,032           6,809,985           4,897,840           
รวมรำยได้ 538,120,366       487,485,409       470,459,702       424,729,292       
ค่ำใช้จ่ำย 23

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 212,944,280       214,992,814       177,339,378       181,559,480       
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 173,431,365       155,185,783       145,503,262       130,830,624       
รวมค่ำใช้จ่ำย 386,375,645       370,178,597       322,842,640       312,390,104       
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและ

  กำรร่วมค้ำ และค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 151,744,721       117,306,812       147,617,062       112,339,188       

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 371,518              256,687              -                          -                          
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 (256,721)             -                          -                          -                          
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 151,859,518       117,563,499       147,617,062       112,339,188       

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (7,947,887)          (13,476,684)        (6,983,578)          (10,702,243)        
ก ำไรส ำหรับปี 143,911,631       104,086,815       140,633,484       101,636,945       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของการร่วมคา้ - 
   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
      ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 12 (520,352)             -                          -                          -                          
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั (520,352)             -                          -                          -                          

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 19 -                          (2,470,737)          -                          (2,499,983)          
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 24 -                          494,148              -                          499,997              
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          (1,976,589)          -                          (1,999,986)          
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (520,352)             (1,976,589)          -                          (1,999,986)          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 143,391,279       102,110,226       140,633,484       99,636,959         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ก ำไรต่อหุ้น 25

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
   ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.18                    0.13                    0.17                    0.12                    
   จ  านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 820,505,500 820,505,500 820,505,500 820,505,500

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 151,859,518       117,563,499       147,617,062       112,339,188       
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมด าเนินงาน :
   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (7,257,321)          1,727,921           (10,154,517)        1,727,921           
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 27,054,458         25,624,175         21,792,364         22,080,758         
   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของอุปกรณ์ (โอนกลบั) (1,861,493)          1,861,493           (1,849,601)          1,849,601           
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (371,518)             (256,687)             -                          -                          
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 256,721              -                          -                          -                          
   ส ารองโครงการผลประโยชน์พนกังาน 5,331,507           1,700,237           5,199,136           1,764,598           
   ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 142,687              (106,210)             111,216              2,368                  
   ส ารองจากการประมาณการหน้ีสิน (โอนกลบั) (25,000,000)        1,200,000           (25,000,000) 1,200,000           
   ขาดทุนจากการลดมูลคา่ของภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (5,409,123)          -                          (5,409,123)          -                          
   ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,948,850           (2,177,027)          1,938,225           (2,176,873)          
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -                          97,562                -                          97,562                
   รายไดเ้งินปันผล (23,275,000)        (21,437,500)        (24,275,000)        (21,437,500)        
   ดอกเบ้ียรับ (2,856,197)          (2,280,906)          (2,808,312)          (2,236,591)          
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 120,563,089       123,516,557       107,161,450       115,211,032       
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน):
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 115,296,530       (35,981,367)        115,255,432       (35,197,583)        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (14,866,852)        2,085,538           (13,252,794)        4,818,331           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (791,721)             3,000                  (294,515)             3,000                  
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง):
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 20,657,233         11,548,247         19,311,084         13,907,390         
   คา่สิทธิประโยชน์คา้งจ่าย 809,626              1,149,112           809,626              1,149,112           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,121,757)          1,056,162           (2,271,944)          1,157,806           
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 239,546,148       103,377,249       226,718,339       101,049,088       
   เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน -                          (2,838,210)          -                          (2,838,210)          
   จ่ายภาษีเงินได้ (13,797,834)        (14,320,490)        (11,160,056)        (11,789,653)        
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 225,748,314       86,218,549         215,558,283       86,421,225         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง 100                     -                          100                     -                          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                          -                          -                          (2,000,000)          
รับช าระเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          -                          2,000,000           
เงินลงทุนชัว่คราว(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (5,107,233)          93,145,122         (5,107,233)          93,145,122         
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          (1,000,000)          (15,000,000)        
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมคา้ (15,499,550)        -                          (15,499,550)        -                          
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (1,100,000)          -                          (1,100,000)          -                          

เงินสดจ่ายในการซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (43,352,777)        (16,302,508)        (37,980,582)        (15,827,803)        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 388,935              2,178,093           387,774              2,177,653           
เงินสดจ่ายในการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (26,690,721)        (10,439,521)        (22,044,753)        (3,380,753)          
เงินปันผลรับ 24,275,000         21,437,500         24,275,000         21,437,500         
ดอกเบ้ียรับ 2,863,321           2,469,113           2,815,436           2,424,798           
เงนิสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (64,222,925)        92,487,799         (55,253,808)        84,976,517         
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

จ่ายเงินปันผล (147,646,632)      (65,581,322)        (147,646,632)      (65,581,322)        
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (147,646,632)      (65,581,322)        (147,646,632)      (65,581,322)        
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 13,878,757         113,125,026       12,657,843         105,816,420       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 224,139,934       111,014,908       190,829,243       85,012,823         
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินปี 238,018,691       224,139,934       203,487,086       190,829,243       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด
   เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพย์ 836,466              162,689              821,416              162,689              
   เจา้หน้ีจากการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 55,148                1,914,145           55,148                1,844,327           
   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 44,232                59,118                44,232                59,118                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน - ผลต่าง
ทุนเรือนหุน้  จากการแปลงคา่
ท่ีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ได้ งบการเงินท่ีเป็น รวมส่วน

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย จดัสรร เงินตราต่างประเทศ ของผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 82,050,550           139,271,186         8,260,000                239,189,483               -                                    468,771,219         

ก าไรส าหรับปี -                             -                                                            -                104,086,815                                      - 104,086,815         

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             -                               (1,976,589)                 -                                    (1,976,589)            

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                               102,110,226               -                                    102,110,226         

เงินปันผลจ่าย 29 -                             -                                                            -                 (65,640,440)                                      - (65,640,440)          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 82,050,550           139,271,186         8,260,000                275,659,269               -                                    505,241,005         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 82,050,550           139,271,186         8,260,000                275,659,269               -                                    505,241,005         

ก าไรส าหรับปี                              -                              -                                -                143,911,631                                      - 143,911,631         

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี                              -                              -                                - -                                  (520,352)                       (520,352)               

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                               143,911,631               (520,352)                       143,391,279         

เงินปันผลจ่าย 29                              -                              -                                -               (147,690,864)                                      - (147,690,864)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 82,050,550           139,271,186         8,260,000                271,880,036               (520,352)                       500,941,420         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้
ท่ีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561             82,050,550             139,271,186                    8,260,000                  224,158,052           453,739,788 

ก าไรส าหรับปี                              -                                -                                   -                  101,636,945 101,636,945         

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี                              -                                -                                   - (1,999,986)                   (1,999,986)            

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี                              -                                -                                   -                     99,636,959             99,636,959 

เงินปันผลจ่าย 29                              -                                -                                   -                   (65,640,440) (65,640,440)          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 82,050,550           139,271,186           8,260,000                   258,154,571                 487,736,307         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562             82,050,550             139,271,186                    8,260,000                  258,154,571           487,736,307 

ก าไรส าหรับปี                              -                                -                                   -                  140,633,484 140,633,484         

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี                              -                                -                                   - -                                    -                             

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี                              -                                -                                   -                  140,633,484           140,633,484 

เงินปันผลจ่าย 29                              -                                -                                   -                 (147,690,864) (147,690,864)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 82,050,550           139,271,186           8,260,000                   251,097,191                 480,678,927         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก าไรสะสม
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำใน
ประเทศไทย โดยมีผูถื้อหุ้นส่วนใหญ่คือบริษัท กลุ่มแอดวำนซ์ รีเสิร์ช จ ำกัด ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้ งใน
ประเทศไทย และบริษทั  เคพเพล คอมมิวนิเคชัน่ส์ พีทีอี ลิมิเต็ด ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศสิงคโปร์ 
บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลักในกำรให้บริกำรและพฒันำระบบข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรเงินทั้งภำยในและ
ต่ำงประเทศ  และให้บริกำรขอ้มูลทำงธุรกิจต่ำงๆโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์และออฟไลน์ ตลอดจนให้
ค  ำปรึกษำทำงธุรกิจรวมถึงกำรบริกำรดำ้นกำรบริหำรจดักำรฐำนขอ้มูล โดยมีท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนตั้งอยู่
เลขท่ี 1023 อำคำรเอม็เอส สยำม ชั้น 28 ถนนพระรำม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 ออก
ตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) (ซ่ึง
ต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งข้ึนในประเทศ อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น 

   2562 2561 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ดี แอนด ์บี (ประเทศไทย) จ  ำกดั ให้บริกำรขอ้มูลธุรกิจ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั ให้บริกำรระบบโซเชียลบิซิเนส ไทย 99.99 99.99 
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ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวม
น้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมตำมวิธี
รำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ี
มีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให ้        
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของ           
กลุ่มบริษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั
สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำ
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำร
รับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทน      
ท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้
กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำม
หลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

มำตรฐำนฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำย
ให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงบัญชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน ยกเว้น 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุป
ไดด้งัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 
จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำร
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำให้
มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัคำดวำ่กำรน ำมำตรฐำนฉบบัน้ีมำใช ้จะมีผลกระทบจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

-  กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - 
กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และ
จดัประเภทเงินลงทุนดงักล่ำวเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน หรือ
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ทั้งน้ีหำกเลือกแสดงกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลังของ             
เงินลงทุนใดผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแลว้จะไม่สำมำรถยกเลิกได ้

-  กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิต - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนต่อ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินโดยไม่จ  ำเป็นต้องรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเกิดข้ึนก่อน            
กลุ่มบริษทัจะใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยุส ำหรับ
ลูกหน้ีกำรคำ้ 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ 
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้หเ้ช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำ
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนั
กบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะน ำมำตรฐำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำ
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัใช้คร้ังแรกโดยกำรปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วนัท่ี             
1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรสรุปผลกระทบท่ีมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนน้ี
มำถือปฏิบติั 

4.  นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรบ ำรุงรักษำระบบและรำยได้จำกกำรให้สิทธิในกำรเขำ้ถึงซอฟต์แวร์และขอ้มูล
ออนไลน์ของบริษทัฯรับรู้ตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรตำมสัญญำระยะยำว จะรับรู้ตลอดช่วงเวลำท่ีให้บริกำรโดยพิจำรณำตำม                   
ขั้นควำมส ำเร็จของงำนบริกำร ซ่ึงประเมินโดยวศิวกรหรือผูค้วบคุมโครงกำรของกลุ่มบริษทั 

รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “รำยไดค้ำ้งรับ” ภำยใตลู้กหน้ีกำรคำ้
และลูกหน้ีอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือกิจกำรมีสิทธิท่ีจะได้รับ
ช ำระโดยปรำศจำกเง่ือนไข เช่น เม่ือกิจกำรไดใ้หบ้ริกำรเสร็จส้ินและลูกคำ้รับมอบงำน 

จ ำนวนเงินท่ีกิจกำรไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งโอนสินคำ้หรือบริกำรให้กบัลูกคำ้
แสดงไวเ้ป็น “รำยไดรั้บล่วงหนำ้” ภำยใตเ้จำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้
เป็นรำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตำมภำระท่ีระบุไวใ้นสัญญำเสร็จส้ิน 

รำยไดค้่ำบริกำรอ่ืนรับรู้เม่ือกิจกำรใหบ้ริกำรเสร็จส้ิน 
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ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร
เบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผล
ขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี  

4.4 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในรำคำ
ทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำ (ถำ้มี)   

ข) เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย  

ค) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำ
ตำมวธีิรำคำทุน  

4.5 ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพย ์(ถำ้มี) ค่ำเส่ือมรำคำของส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

  อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 

  ส่วนปรับปรุงอำคำร  5 - 10  ปี 

  อุปกรณ์และอ่ืน ๆ  3 - 5  ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดคำ่เส่ือมรำคำส ำหรับอำคำรระหวำ่งปรับปรุงและสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 

 กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดวำ่จะ
ไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพย์
นั้นออกจำกบญัชี 
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4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำ
สินทรัพยน์ั้นเกิดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

      อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 5 และ 10 ปี 

4.7 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำใหมี้อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.8 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือ
มูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำ
เช่ำหกัค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใช้
งำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

 สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือ
เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

 กำรขำยและเช่ำกลบัคืนท่ีเขำ้ลกัษณะสัญญำเช่ำกำรเงินนั้น ส่วนเกินของรำยรับท่ีไดจ้ำกกำรขำยท่ีสูงกวำ่รำคำ
ตำมบญัชีของสินทรัพย ์จะบนัทึกรับรู้เป็นรำยไดร้อตดับญัชี และตดัจ ำหน่ำยไปตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 



 8 

4.9 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้และวดั
มูลคำ่ในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ   

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.10 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของส่วนปรับปรุงอำคำรและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนอ่ืนของกลุ่มบริษัทหำกมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ               
กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของ
สินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์
บริษทัฯประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็น
มูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงิน
สดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมิน
มูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย กลุ่มบริษทัใช้แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบั
สินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ีกิจกำรสำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในกำร
จ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรอง
รำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั  

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์นั้น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง
ประมำณกำรท่ีใช้ก ำหนดมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำคร้ังล่ำสุด 
โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตอ้งไม่สูงกว่ำมูลค่ำ
ตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ กลุ่มบริษทั
จะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที  
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4.11 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงกำรสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำย
สะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้แยกออกจำก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำรประเมินภำระ
ผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำร หรือเม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.12 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ           
ปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

4.13 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดย
ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
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 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.14 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  
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 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

สัญญำบริกำรระยะยำว 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรตำมสัญญำระยะยำวโดยอำ้งอิงกบัขั้นควำมส ำเร็จของงำนบริกำร
ตำมสัญญำเม่ือกิจกำรสำมำรถประมำณผลของงำนบริกำรตำมสัญญำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ขั้นควำมส ำเร็จของ
งำนบริกำรถูกก ำหนดโดยพิจำรณำจำกอตัรำส่วนของบริกำรท่ีให้จนถึงปัจจุบนัเทียบกบับริกำรทั้งส้ินท่ีตอ้ง
ให้โดยผูบ้ริหำรโครงกำร ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณขั้นควำมส ำเร็จของงำน         
โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์ในอดีตและขอ้มูลท่ีไดรั้บจำกผูบ้ริหำรโครงกำร 

 ประมำณกำรต้นทุนโครงกำรตำมสัญญำระยะยำว 

กลุ่มบริษทัประมำณกำรตน้ทุนงำนโครงกำรตำมสัญญำระยะยำวของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของ
ลกัษณะงำนโครงกำรและน ำมำค ำนวณจ ำนวนและมูลค่ำของอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นโครงกำรดงักล่ำว รวมถึง
ค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆท่ีตอ้งใชใ้นกำรให้บริกำรตำมสัญญำจนแลว้เสร็จ ประกอบกบักำรพิจำรณำถึงแนวโนม้ของ
กำรเปล่ียนแปลงรำคำอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ บริษทัฯจะท ำกำรทบทวนประมำณกำรตน้ทุนอย่ำง
สม ่ำเสมอ และทุกครำวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 

ประมำณกำรค่ำปรับจำกงำนล่ำช้ำ 

ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรค่ำปรับจำกกำรส่งมอบงำนล่ำชำ้ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกสัญญำ
บริกำรระยะยำวแต่ละสัญญำโดยพิจำรณำจำกควำมเป็นไปไดท่ี้จะเกิดเหตุกำรณ์กำรล่ำช้ำ และเช่ือมัน่ว่ำ
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชีเพียงพอ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน อย่ำงไรก็ตำม
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีไดมี้กำรประมำณกำรไว ้

 ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้  

 ในกำรประมำณค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ี
คงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 



 12 

 ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 

 กลุ่มบริษทัจะตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน เม่ือมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอยำ่งมี
สำระส ำคญัและเป็นระยะเวลำนำนหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ กำรท่ีจะสรุปวำ่เงินลงทุนดงักล่ำวได้
ลดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและขำดทุน
ทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะ
ใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำ        
กลุ่มบริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวน
ก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน
ในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำม
เง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไป
ตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2562 2561 2562 2561  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 
 (ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้) 

     

ค่ำบริกำรรับ - - 10 11 รำคำตลำด, รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
ตำมท่ีระบุในสญัญำ 

ตน้ทุนงำนบริกำร - - 3 3 รำคำตลำด, รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
ตำมท่ีระบุในสญัญำ 

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัร่วม      
เงินปันผลรับ - - 1 - ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2562 2561 2562 2561  
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่ำบริกำรรับ 38 23 38 23 รำคำตลำด, ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม, 

รำคำท่ีตกลงร่วมกนัตำมท่ีระบุ
ในสญัญำ 

ค่ำบริกำรจ่ำย 19 9 16 8 รำคำตลำด, รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
ตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 

ตน้ทุนงำนบริกำร 10 5 6 4 รำคำตลำด, รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
ตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 

ซ้ืออุปกรณ์  9 2 4 2 รำคำตลำด 
เงินปันผลรับ 23 21 23 21 ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 

 ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น -       
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกัน (หมำยเหตุ 9)     

บริษทัยอ่ย - - 3,240 6,045 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/
หรือกรรมกำรร่วมกนั) 7,235 8,404 4,284 4,390 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน -       
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกัน 7,235 8,404 7,524 10,435 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำร       
ทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 17)     

บริษทัใหญ่ 2,341 552 2,341 552 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/
หรือกรรมกำรร่วมกนั) 4,443 4,627 8,114 5,171 

เจำ้หน้ีกรรมกำร 504 - 504 - 
รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน - 
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกัน 7,288 5,179 10,959 5,723 
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เจำ้หน้ีกรรมกำรเป็นกำรจ่ำยเงินแทนบริษทัฯในกำรซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และบริษทัฯไดท้  ำกำรช ำระคืน
แก่กรรมกำรแลว้ในเดือนมกรำคม 2563 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 25.6 21.5 25.6 21.5 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน      0.5 0.3 0.4 0.3 

รวม 26.1 21.8 26.0 21.8 

7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 127 168 97 133 
เงินฝำกธนำคำร 237,892 223,972 203,390 190,696 

รวม 238,019 224,140 203,487 190,829 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินฝำกธนำคำรของกลุ่มบริษทัมีอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.10 ถึง 1.45 ต่อปี 
(2561: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.45 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนช่ัวครำว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนชัว่ครำวประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 

ตัว๋แลกเงิน 19,962 14,855 

รวมเงินลงทุนชัว่ครำว 19,962 14,855 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีเงินลงทุนในตัว๋แลกเงินซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.0 ต่อปี และจะครบ
ก ำหนดไถ่ถอนภำยในเดือนมกรำคม 2563 (2561: ตัว๋แลกเงินมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.1 ต่อปี และจะครบ
ก ำหนดไถ่ถอนภำยในเดือนมีนำคม 2562) 

9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 3,013 3,409 5,628 5,442 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - 3,164 - 3,164 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,013 6,573 5,628 8,606 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 26,283 29,906 19,781 25,827 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  7,976 43,320 7,795 42,488 
   3 - 6 เดือน 2,345 2,242 2,345 2,242 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 36,604 75,468 29,921 70,557 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,345) - (2,345) - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 34,259 75,468 27,576 70,557 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 37,272 82,041 33,204 79,163 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1 1,051 1 1,051 
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,117 691 1,219 829 
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 64,434 137,836 61,911 132,859 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 105 1,140 677 1,000 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 12,842 13,654 10,569 10,287 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 81,499 154,372 74,377 146,026 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,897) (12,500) - (12,500) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 78,602 141,872 74,377 133,526 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 115,874 223,913 107,581 212,689 
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10. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯไดน้ ำเงินฝำกประจ ำธนำคำรจ ำนวนประมำณ 14.2 ลำ้นบำท (2561: 14.2   
ลำ้นบำท) ไปวำงไวก้บัธนำคำรสำมแห่งเพื่อค ้ำประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและหนงัสือค ้ำประกนัท่ี
ธนำคำรออกใหใ้นนำมของบริษทัฯเพื่อกำรค ้ำประกนักำรซ้ือสินคำ้และบริกำรซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจของ
บริษทัฯ 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

11.1 รำยละเอียดของบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พนับำท) 

    งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีรำคำทุน 

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั เอบิคส์                    
ดีเวลลอปเมนต ์จ  ำกดั 

ให้เช่ำอำคำร
ส ำนกังำน 

ไทย 
20 20 31,215 31,843 30,000 30,000 

11.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวมและรับรู้เงินปันผล
รับจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั 

ส่วนแบ่งก ำไรจำก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวำ่งปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

ในระหวำ่งปี 
 2562 2561 2562 2561 

บริษทั เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต ์จ ำกดั 372 256 1,000 - 
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11.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน  

(หน่วย: พนับำท) 

 
บริษทั เอบิคส์                              

ดีเวลลอปเมนต ์จ ำกดั 
 2562 2561 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 39,797 42,557 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 116,560 116,847 
หน้ีสินหมุนเวยีน (282) (187) 
สินทรัพย์ - สุทธิ 156,075 159,217 
สัดส่วนเงินลงทุน  20% 20% 
สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำร ในสินทรัพย์ - สุทธิ 31,215 31,843 
กำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั - - 

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกจิกำรในบริษัทร่วม 31,215 31,843 

 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
รำยได ้ 2,982 2,299 
ก ำไร   1,858 1,283 

12. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

12.1 รำยละเอียดของกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
 (หน่วย: พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรร่วมคำ้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน 
มูลค่ำตำมบญัชีตำม              
วิธีส่วนไดเ้สีย รำคำทุน 

  2562 
(ร้อยละ) 

2561 
(ร้อยละ) 

2562 2561 2562 2561 

บริษทั บิซิเนส อินฟอร์เมชัน่ จ  ำกดั ให้บริกำรขอ้มูลเพื่อ  
กำรตดัสินใจทำงธุรกิจ 50 - 14,722 - 15,500 - 

เม่ือวนัท่ี 17 กนัยำยน 2562 บริษทัฯและบริษทั CRIF S.p.A ไดร่้วมกนัจดัตั้งบริษทั บิซิเนส อินฟอร์เมชัน่ 
จ  ำกดั (“บริษทัร่วมทุน”) ในประเทศเวียดนำม โดยบริษทัร่วมทุนดงักล่ำวมีทุนจดทะเบียน 1 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ โดยบริษทัฯมีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 50 



 18 

12.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหวำ่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จจำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ในงบกำรเงินรวมและ
รับรู้เงินปันผลรับจำกกิจกำรดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรร่วมคำ้ 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำก 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

ในระหวำ่งปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

ในระหวำ่งปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

ในระหว่ำงปี 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั บิซิเนส อินฟอร์เมชัน่ จ  ำกดั (257) - (520) - - - 

12.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของกำรร่วมคำ้ 

สรุปรำยกำรฐำนะกำรเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 
  2562 
บริษัท บิซิเนส อนิฟอร์เมช่ัน จ ำกดั   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  29,389 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  177 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  122 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  (243) 

สินทรัพย์สุทธิ  29,445 

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกจิกำรในกำรร่วมค้ำ  14,722 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย: พนับำท) 
  2562 
บริษัท บิซิเนส อนิฟอร์เมช่ัน จ ำกดั   
รำยไดอ่ื้น  3 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย  (31) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  (485) 
ก ำไร(ขำดทุน)  (513) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม  (513) 
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

ในระหวำ่งปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ดี แอนด ์บี (ประเทศไทย) จ ำกดั                2,000 1,000 99.99 99.99 2,000 1,000 - - 
บริษทั บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั 30,000 30,000 99.99 99.99 30,000 30,000 - - 

     32,000 31,000 - - 

บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ มีมติอนุมติั ให้บริษทั บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั 
(“บริษทัย่อย”) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 15 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 1,500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) เป็น 
30 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ  3,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่
จ  ำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท ภำยหลงักำรเพิ่มทุนดงักล่ำว บริษทัฯยงัคงถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2561 
บริษทัฯไดช้ ำระค่ำหุน้เรียบร้อยแลว้ และบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนกำรเพิ่มทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2561 

บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ำกดั  

เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ มีมติอนุมติั ให้บริษทั ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (“บริษทัยอ่ย”) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 1 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 100,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) เป็น 
5 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ  500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ  10 บำท)  โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่
จ  ำนวน 400,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท ภำยหลงักำรเพิ่มทุนดงักล่ำว บริษทัฯยงัคงถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 7 มกรำคม 
2562 บริษทัฯไดช้ ำระค่ำหุ้นเรียบร้อยแลว้ และบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนกำรเพิ่มทุนดงักล่ำวกบักระทรวง
พำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 มกรำคม 2562 
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14. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

   งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ลกัษณะ    เงินปันผลที่บริษทัฯ 
บริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ควำมสัมพนัธ์ ทุนช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิรำคำทุน รับระหวำ่งปี 

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (พนับำท) (พนับำท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) 
บริษทั ขอ้มูลเครดิต

แห่งชำติ จ  ำกดั 
ให้บริกำรขอ้มูลกำรให้
สินเช่ือ 

ถือหุ้นทำงตรง 
250,000 250,000 12.25 12.25 27,864 27,864 23,275 21,438 

บริษทั อีคำร์ทสตูดิโอ 
จ ำกดั 

ออกแบบพฒันำให้
ค  ำปรึกษำดำ้นระบบ  
Web-Based Applications 

ถือหุ้นทำงตรง 

14,612 14,612 12.08 12.08 52,941 52,941 - - 
บริษทั เพียร์ พำวเวอร์ 

จ  ำกดั 
ธุรกิจ Fintech ถือหุ้นทำงตรง 

14,900 14,000 10.00 10.00 12,470 11,750 - - 
บริษทั เอไอ แล็บ จ ำกดั เทคโนลยดีำ้น

ปัญญำประดิษฐ์ 
ถือหุ้นทำงตรง 

2,000 - 19.00 - 380 - - - 

       93,655 92,555 23,275 21,438 

บริษัท อคีำร์ทสตูดิโอ จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั อีคำร์ทสตูดิโอ จ ำกดั มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุน
จดทะเบียนจำก 12.94 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 1,294,223 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) เป็น 14.61 ลำ้นบำท           
(หุ้นสำมญั 1,461,219 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนใหม่จ  ำนวน 166,996 หุ้น            
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท  

อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯไม่ไดล้งทุนเพิ่มในหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัดงักล่ำว ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของ
บริษทัฯลดลงจำกเดิมร้อยละ 13.64 เป็น 12.08 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั อีคำร์ทสตูดิโอ จ ำกดั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินลงทุนในบริษทั อีคำร์ทสตูดิโอ จ ำกดั มีมูลค่ำตำมรำคำทุนจ ำนวน 53 ลำ้นบำท 
ซ่ึงสูงกว่ำมูลค่ำของส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั อีคำร์ทสตูดิโอ จ ำกดั ตำมสัดส่วนท่ีบริษทัฯไดล้งทุนซ่ึงมี
จ ำนวน 7 ลำ้นบำท ฝ่ำยบริษทัฯไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นวำ่บริษทัดงักล่ำวอยูร่ะหวำ่งช่วงเร่ิมตน้ด ำเนินงำน และ
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของเงินทุนในบริษทัดงักล่ำวจะสูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชี ดงันั้น บริษทัฯจึงไม่ไดต้ั้ง
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั อีคำร์ทสตูดิโอ จ ำกดั 
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บริษัท เพยีร์ พำวเวอร์ จ ำกดั  

เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เพียร์ พำวเวอร์ จ  ำกดั มีมติอนุมติัให ้                 
เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 14.0 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 1,400,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) เป็น 14.9 ลำ้นบำท                       
(หุ้นสำมญั 1,490,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนใหม่จ  ำนวน 90,000 หุ้น            
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท บริษทัฯไดล้งทุนเพิ่มในหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัดงักล่ำวจ ำนวน 9,000 หุ้น 
รวมเป็นจ ำนวนเงิน 0.72 ลำ้นบำท ภำยหลงักำรเพิ่มทุนดงักล่ำว บริษทัฯยงัคงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนในบริษทั เพียร์ พำวเวอร์ จ  ำกดั บริษทัฯไดช้ ำระค่ำหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯคร้ังท่ี 6/2562 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯลงทุน
ในบริษทั เพียร์ พำวเวอร์ จ  ำกดั เพิ่มเติม โดยซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัดงักล่ำวจำกผูถื้อหุ้นเดิมจ ำนวน 43,700 
หุ้น รำคำหุ้นละ 140 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 6.1 ลำ้นบำท ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัฯเพิ่มข้ึนจำก
เดิมร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 12.9 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั เพียร์ พำวเวอร์ จ  ำกดั บริษทัฯไดช้ ำระค่ำหุ้นแลว้
เม่ือวนัท่ี 21 มกรำคม 2563 

บริษัท เอไอ แลบ็ จ ำกดั  

เม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้บริษทัฯลงทุนในบริษทั เอไอ 
แล็บ จ ำกัด เพื่อขยำยเข้ำสู่ธุรกิจท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีทำงด้ำนปัญญำประดิษฐ์ โดยบริษัทแห่งใหม่ได ้           
จดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียน 2 ล้ำนบำท              
(หุน้สำมญั 200,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) บริษทัฯถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวคิดเป็นร้อยละ 19 และบริษทัฯ
ไดช้ ำระเงินค่ำหุน้แลว้รวมเป็นเงิน 0.38 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2562 
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15. ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม 

 

ส่วนปรับปรุง
อำคำร 

อุปกรณ์
ส ำนกังำน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน        
1 มกรำคม 2561 20,607 14,692 97,078 14,641 - 147,018 
ซ้ือเพ่ิม 43 653 3,193 10,091 346 14,326 

จ ำหน่ำย - (9) (48) (10,357) - (10,414) 

31 ธนัวำคม 2561 20,650 15,336 100,223 14,375 346 150,930 
ซ้ือเพ่ิม 1,782 3,630 18,116 - 20,497 44,025 
จ ำหน่ำย (20,577) (8,862) (34,654) - - (64,093) 

โอนเขำ้ (ออก) 11,535 - - - (11,535) - 

31 ธนัวำคม 2562 13,390 10,104 83,685 14,375 9,308 130,862 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2561 20,095 9,896 86,593 11,110 - 127,694 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 300 1,337 7,213 2,603 - 11,453 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วน
ท่ีจ ำหน่ำย - (9) (47) (10,357) - (10,413) 

31 ธนัวำคม 2561 20,395 11,224 93,759 3,356 - 128,734 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 262 1,271 7,919 2,874 - 12,326 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วน
ท่ีจ ำหน่ำย (20,354) (6,760) (34,643) - - (61,757) 

31 ธนัวำคม 2562 303 5,735 67,035 6,230 - 79,303 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ       
1 มกรำคม 2561 - - - - - - 

เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี - 1,815 46 - - 1,861 
31 ธนัวำคม 2561 - 1,815 46 - - 1,861 

ลดลงระหวำ่งปี - (1,815) (46) - - (1,861) 

31 ธนัวำคม 2562 - - - - - - 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี       

31 ธนัวำคม 2561 255 2,297 6,418 11,019 346 20,335 

31 ธนัวำคม 2562 13,087 4,369 16,650 8,145 9,308 51,559 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       

2561 (จ ำนวน 7.2 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 11,453 

2562 (จ ำนวน 7.8 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 12,326 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 
อุปกรณ์
ส ำนกังำน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน        
1 มกรำคม 2561 20,534 14,354 93,374 14,641 - 142,903 
ซ้ือเพ่ิม 43 640 2,901 10,091 290 13,965 
จ ำหน่ำย - (9) (46) (10,357) - (10,412) 
31 ธนัวำคม 2561 20,577 14,985 96,229 14,375 290 146,456 
ซ้ือเพ่ิม 1,782 3,198 16,526 - 17,132 38,638 
จ ำหน่ำย (20,577) (8,832) (34,644) - - (64,053) 
โอนเขำ้(ออก) 8,115 - - - (8,115) - 
31 ธนัวำคม 2562 9,897 9,351 78,111 14,375 9,307 121,041 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2561 20,022 9,676 83,442 11,110 - 124,250 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 300 1,365 6,785 2,603 - 11,053 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วน
ท่ีจ ำหน่ำย - (9) (46) (10,357) - (10,412) 

31 ธนัวำคม 2561 20,322 11,032 90,181 3,356 - 124,891 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 211 1,229 7,081 2,874 - 11,395 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วน
ท่ีจ ำหน่ำย (20,354) (6,740) (34,634) - - (61,728) 

31 ธนัวำคม 2562 179 5,521 62,628 6,230 - 74,558 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ       
1 มกรำคม 2561 - - - - - - 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี - 1,806 44 - - 1,850 
31 ธนัวำคม 2561 - 1,806 44 - - 1,850 
ลดลงระหวำ่งปี - (1,806) (44) - - (1,850) 
31 ธนัวำคม 2562 - - - - - - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี       

31 ธนัวำคม 2561 255 2,147 6,004 11,019 290 19,715 

31 ธนัวำคม 2562 9,718 3,830 15,483 8,145 9,307 46,483 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       

2561 (จ ำนวน 6.8 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 11,053 

2562 (จ ำนวน 7.1 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 11,395 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่ มูลค่ำ
ตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำว มีจ ำนวนเงินประมำณ 57.28 ลำ้นบำท (เฉพำะของ
บริษทัฯ: 56.89 ลำ้นบำท) (2561: 109.04 ลำ้นบำท เฉพำะของบริษทัฯ: 109.00 ลำ้นบำท) 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวำ่ง
พฒันำ 

 
รวม 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวำ่ง
พฒันำ 

 
รวม 

31 ธนัวำคม 2562       
รำคำทุน 150,976 11,071 162,047 129,534 10,970 140,504 

หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (115,585) - (115,585) (106,289) - (106,289) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 35,391 11,071 46,462 23,245 10,970 34,215 

       
31 ธนัวำคม 2561       
รำคำทุน 135,627 1,588 137,215 119,004 1,245 120,249 

หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (100,857) - (100,857) (95,892) - (95,892) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 34,770 1,588 36,358 23,112 1,245 24,357 

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิตน้ปี 36,358 38,274 24,357 30,258 
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15,349 10,765 10,530 3,980 
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่ง
พฒันำ 9,483 1,588 9,725 1,245 

ตดัจ ำหน่ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหวำ่งงวด - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี - (98) - (98) 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (14,728) (14,171) (10,397) (11,028) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิปลำยปี 46,462 36,358 34,215 24,357 
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17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 351 963 2,997 893 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10,361 7,271 5,375 1,322 
ตน้ทุนโครงกำรคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 345 355 345 355 
ตน้ทุนโครงกำรคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 19,985 15,142 18,707 14,250 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,067 - 4,062 - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 29,148 25,143 26,555 22,755 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,352 2,852 2,352 2,035 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,250 2,090 717 1,922 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 173 1,009 1,203 2,440 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 75,596 69,180 65,488 63,537 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 143,628 124,005 127,801 109,509 

18. ประมำณกำรหนีสิ้นระยะส้ัน 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ประมำณกำร
ค่ำปรับจำก               
งำนล่ำชำ้ 

ตน้ทุนใน              
กำรร้ือถอน รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 25,000 - 25,000 
เพิ่มข้ึนในระหวำ่งปี - 1,200 1,200 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 25,000 1,200 26,200 
เพิ่มข้ึนในระหวำ่งปี 22,564 - 22,564 
ลดลงในระหวำ่งปี (47,564) - (47,564) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 1,200 1,200 
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19. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงได้
ดงัน้ี   

     (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 12,805 11,472 12,588 11,161 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  1,415 1,430 1,357 1,498 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 436 270 429 267 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 3,480 - 3,413 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้น
ประชำกรศำสตร์ - (1,314) - (1,285) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำง
กำรเงิน  - 72 - 72 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - 3,713 - 3,713 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี - (2,838) - (2,838) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 18,136 12,805 17,787 12,588 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัคำดวำ่จะไม่มีกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 
1 ปีขำ้งหนำ้ (2561: ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของกลุ่มบริษทัประมำณ 10 ปี (เฉพำะของบริษทัฯ: 10 ปี) (2561: 10 ปี เฉพำะของบริษทัฯ: 10 ปี) 

สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
อตัรำคิดลด 2.68 2.68 2.68 2.68 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  4.0 - 7.5 4.0 - 7.5 4.0 - 7.5 4.0 - 7.5 
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ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หน้ีสินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) หน้ีสินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (1,431) 1,624 (1,375) 1,557 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  1,582 (1,424) 1,516 (1,368) 

     (หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หน้ีสินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) หน้ีสินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (1,067) 1,212 (1,031) 1,169 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  1,048 (948) 1,008 (914) 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศลงใน                          
รำชกิจจำนุเบกษำ ซ่ึงไดก้ ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนั
ครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กฎหมำยดงักล่ำวจะมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำนเพิ่มข้ึน 3.5 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 3.4 ลำ้นบำท) กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจำกกำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวแลว้โดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนของปี 2562  

20. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 28 มีนำคม 2561 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติอนุมติัให ้            
ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิม 82,600,000 บำท (หุ้นสำมญั 826,000,000 หุ้น มูลค่ำ
หุน้ละ 0.10 บำท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 82,050,550 บำท (หุ้นสำมญั  820,505,500 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.10 
บำท) โดยกำรยกเลิกหุน้สำมญัท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 5,494,500 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ี
ตรำไว ้หุ้นละ 0.10 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 549,500 บำท โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวง
พำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2561 
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21. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัฯได้จดัสรรส ำรองตำม
กฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

22. รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรของกลุ่มบริษทัแบ่งตำมลกัษณะกำรใหบ้ริกำรไดต่้อไปน้ี  

     (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรตำมโครงกำรใหบ้ริกำร
ขอ้มูลข่ำวสำรธุรกิจโดยระบบคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ 207,714 194,836 208,970 198,150 

รำยไดค้่ำใชบ้ริกำรระบบตำมโครงกำรท่ีไดรั้บกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน 95,148 83,445 86,685 83,445 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอ่ืน 205,123 180,626 143,720 116,799 

รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 507,985 458,907 439,375 398,394 

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้     
รับรู้รำยได ้ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 113,533 97,772 42,615 26,381 
รับรู้รำยไดต้ลอดช่วงเวลำหน่ึง 394,452 361,135 396,760 372,013 
รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 507,985 458,907 439,375 398,394 

รำยได้ทีค่ำดว่ำจะรับรู้ส ำหรับภำระทีย่งัปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัคำดวำ่จะมีรำยไดท่ี้รับรู้ในอนำคตส ำหรับภำระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน 
(หรือยงัไม่เสร็จส้ินบำงส่วน) ของสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้จ ำนวน 127.2 ล้ำนบำท ซ่ึงกลุ่มบริษทัคำดว่ำจะ
ปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัของสัญญำดงักล่ำวเสร็จส้ินภำยใน 2 - 5 ปี 
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23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ตน้ทุนกำรจดักำรระบบฐำนขอ้มูล 103,334 104,058 70,694 71,458 
ตน้ทุนงำนโครงกำร 53,323 51,532 53,323 51,532 
เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 116,996 110,228 97,818 96,141 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและค่ำท่ีปรึกษำ 15,204 13,761 15,204 13,761 
ค่ำเส่ือมรำคำ 12,326 11,453 11,395 11,053 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 14,728 14,171 10,397 11,028 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 10,741 10,406 8,894 10,415 
ค่ำใชจ่้ำยดำ้นกำรตลำด 8,067 17,211 7,065 14,722 
ค่ำไฟฟ้ำ 4,207 3,672 4,074 3,672 

24. ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 10,209 13,439 8,830 10,645 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล         
ของปีก่อน 544 - 375 - 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (2,805) 38 (2,221) 57 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุน 7,948 13,477 6,984 10,702 

 จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีกบัผลขำดทุนจำกกำร

ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - (494) - (500) 
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 รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 151,860 117,563 147,617 112,339 

     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 30,372 23,513 29,523 22,468 
รำยกำรปรับปรุงคำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล        

ของปีก่อน 
 

544 
 

- 
 

375 
 

- 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     

กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหต ุ26) (10,189) (8,086) (10,189) (8,086) 
กำรใชป้ระโยชน์จำกผลขำดทุนสะสมทำงภำษี (272) - - - 
ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่รับรู้ - 1,912 - - 
รำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภำษี (4,855) (4,288) (4,855) (4,288) 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ใหถื้อเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี 1,332 1,384 745 1,344 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (8,705) (899) (8,615) (810) 
กำรรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
ของปีก่อน 

 
(392) 

 
- 

 
- 

 
- 

อ่ืนๆ 113 (59) - 74 

รวม (22,968) (10,036) (22,914) (11,766) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือ

ขำดทุน 7,948 13,477 6,984 10,702 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ค่ำเผื่อกำรลดทุนของเงินลงทุน 4,152 4,152 4,152 4,152 
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1,550 - 1,550 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม - ซอฟทแ์วร์ 561 - - - 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของอุปกรณ์ - 372 - 370 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 3,627 2,561 3,558 2,517 

รวม 9,890 7,085 9,260 7,039 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  ำนวน 12.78 ลำ้นบำท (2561: 
14.14 ลำ้นบำท) ท่ีบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

25. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

26. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดรั้บสิทธิพิเศษภำษีจำกกรมส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริม
กำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนภำยใตเ้ง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไว ้
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์ทำงดำ้นภำษีอำกรท่ีมีสำระส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

รำยละเอยีด บริษัทฯ 
บริษัท บีโอแอล                    
ดจิติอล จ ำกดั                                   
(บริษัทย่อย) 

บตัรส่งเสริมเลขท่ี 2423(7)/2556 60-0193-1-00-2-0 
ลงวนัท่ี 9 ตุลำคม 2556 14 กมุภำพนัธ์ 2560 

1. เพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ซอฟทแ์วร์ ซอฟทแ์วร์ 
2. สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ   

2.1 ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ี
ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม (นบั
แต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น) 
นอกจำกน้ียงัสำมำรถน ำผลขำดทุนสะสมซ่ึงเกิดข้ึน
ระหวำ่งเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลมำหกั
ออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัระยะเวลำท่ีไดรั้บ
ยกเวน้ภำยในเวลำ 5 ปี โดยจะหกัจำกก ำไรสุทธิของปี
ใดปีหน่ึงหรือหลำยปีก็ได ้

8 ปี                                    
(จะหมดอำยใุนวนัท่ี            
15 ธนัวำคม 2565) 

5 ปี  
(จะหมดอำยใุนวนัท่ี            

31 มีนำคม 2566)                                    

2.2 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีไดรั้บ
กำรส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลไป
รวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำท่ี
ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น  

ไดรั้บ ไดรั้บ 

2.3 ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัรท่ีน ำเขำ้มำ
ใชใ้นกำรผลิตตำมจ ำนวนท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนุมติั  

ตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บ
กำรส่งเสริม 

ตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บ
กำรส่งเสริม 

3.  วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิตำมบตัรส่งเสริม 16 ธนัวำคม 2557               
(วนัท่ีมีผลบงัคบัใชต้ำม

สญัญำฉบบัแรก) 

1 เมษำยน 2561  
(วนัท่ีมีผลบงัคบัใชต้ำม

สญัญำฉบบัแรก) 
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รำยได้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ส่วนของรำยไดท่ี้ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 95,148 83,445 86,685 83,445 

ส่วนของรำยไดท่ี้ไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 412,837 375,462 352,690 314,949 

รวมรำยไดจ้ำกกำรบริกำร 507,985 458,907 439,375 398,394 

27. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียวคือ กำรให้บริกำรและ
พฒันำระบบขอ้มูลข่ำวสำรทำงกำรเงินและให้บริกำรขอ้มูลต่ำงๆ โดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์และ
ออฟไลน์ และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลกำรปฏิบติังำนของ
ส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นกำร
วดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดงันั้น รำยไดแ้ละก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมท่ีแสดง
ไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำม
ส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีลูกคำ้รำยใหญ่ท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดร้วม
ของกิจกำร  

28. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังำนบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม บวัหลวง จ ำกดั และจะ
จ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหวำ่งปี 2562 
กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 2.6 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 2.2 ลำ้นบำท) 
(2561: 2.2 ลำ้นบำท เฉพำะของบริษทัฯ: 2.1 ลำ้นบำท) 
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29. เงินปันผลจ่ำย 

 เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่ำย 

(ลำ้นบำท) 
เงินปันผลจ่ำย 
(บำทต่อหุน้) 

เงินปันผลประจ ำปี ส ำหรับปี 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 
 28 มีนำคม 2561 65.64 0.08 

รวมเงนิปันผลทีจ่่ำยในปี 2561  65.64 0.08 

    
เงินปันผลประจ ำปี ส ำหรับปี 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

   2 เมษำยน 2562 98.46 0.12 
เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 
ถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือ
วนัท่ี 6 สิงหำคม 2562 

49.23 0.06 

รวมเงนิปันผลทีจ่่ำยในปี 2562  147.69 0.18 

30. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนในภำยหน้ำ
นอกเหนือจำกท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอ่ืนดงัน้ี 

30.1 ภำระผูกพนัตำมสัญญำบริกำร 

 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำกบัหน่วยงำนรำชกำรแห่งหน่ึง เพื่อใหไ้ดสิ้ทธิในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรให้บริกำร
ขอ้มูลข่ำวสำรธุรกิจโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ และเม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2555 บริษทัฯได้ต่ออำยุ
สัญญำกบัหน่วยงำนรำชกำรแห่งหน่ึงออกไปอีก 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) เพื่อให้ไดสิ้ทธิในกำรด ำเนินกำร
ตำมโครงกำรให้บริกำรขอ้มูลข่ำวสำรธุรกิจโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ส่งผลให้สัญญำดงักล่ำวไป
ส้ินสุดเดือนธันวำคม 2563 รวมทั้งไดล้งนำมในบนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือกำรให้บริกำรเผยแพร่ขอ้มูล
ธุรกิจเพิ่มเติม โดยบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่ำวมีอำยุ 15 ปี (พ.ศ. 2564 - 2578) ซ่ึงจะตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมเป็น
สัดส่วนร้อยละคงท่ีของรำยไดห้รือจ ำนวนเงินขั้นต ่ำตำมสัญญำในแต่ละปีตลอดอำยุของสัญญำและบนัทึก
ขอ้ตกลงเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรเป็นไปอยำ่งต่อเน่ือง  

 ในระหวำ่งปี 2558 บริษทั ดีแอนดบี์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดท้  ำสัญญำค่ำสิทธิกบับริษทัใน
ต่ำงประเทศแห่งหน่ึงเพื่อใหไ้ดรั้บสิทธิในกำรใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ โดยจะตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมตำมท่ีระบุใน
สัญญำ สัญญำดงักล่ำวมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลำ 5 ปี 

 นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัไดท้  ำสัญญำท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนค่ำบริกำรอ่ืนๆ กบับริษทัหลำยแห่ง 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 จ  ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำบริกำรดงักล่ำว มีก ำหนด
จ่ำยช ำระดงัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
จ่ำยช ำระภำยใน     

ภำยใน 1 ปี 50.81 52.28 29.54 25.56 
1 ถึง 5 ปี 73.71 88.84 73.32 65.98 
มำกกวำ่ 5 ปี 170.47 177.00 170.47 177.00 

30.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพื้นท่ีส ำนกังำน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ
ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยในสัญญำ
เช่ำด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
จ่ำยช ำระภำยใน     

ภำยใน 1 ปี 4.13 4.18 3.18 3.90 
1 ถึง 3 ปี 4.39 - 3.38 - 

30.3 ภำระผูกพนัตำมสัญญำรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมีภำระผูกพนัตำมสัญญำเพื่อพฒันำระบบคอมพิวเตอร์และรำยจ่ำย                 
ฝ่ำยทุนอ่ืนจ ำนวน 5.72 ลำ้นบำท (2561: ไม่มี) 

30.4 ภำระผูกพนัตำมสัญญำค่ำสิทธิ 

 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำค่ำสิทธิกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง และบริษทัในต่ำงประเทศแห่งหน่ึง ในกำรขอ
อนุญำตน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มำให้บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงใช้ โดยบริษัทฯตกลงท่ีจะจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมในอตัรำร้อยละคงท่ีของยอดรำยไดท่ี้เกิดจำกกำรให้บริกำรระบบดงักล่ำวตำมท่ีระบุในสัญญำ 
สัญญำดงักล่ำวไม่ไดก้  ำหนดระยะเวลำส้ินสุดของสัญญำ 

30.5 ส่วนของเงินลงทุนทีย่งัไม่เรียกช ำระ 

 บริษทัฯมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช ำระในบริษทัยอ่ยเป็นจ ำนวน 3 ลำ้นบำท 
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30.6 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 บริษทัฯมีหนังสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่เป็นจ ำนวน 45.41 ล้ำนบำท ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯเพื่อค ้ำประกนักำรปฏิบติังำนตำม
สัญญำ (2561: 40.66 ลำ้นบำท) 

30.7 ภำระผูกพนัอ่ืน 

30.7.1 เม่ือวนัท่ี 1 กนัยำยน 2560 บริษทัฯไดล้งนำมในสัญญำร่วมทุนกบันิติบุคคลอีกสองแห่งซ่ึงเป็นบริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัหน่ึงแห่ง โดยร่วมจดัตั้งกิจกำรร่วมทุน แอล บี อี คอนซอร์เตียม เพื่อด ำเนินกำรตำม
โครงกำรจดัซ้ือจดัจำ้งพฒันำระบบบริหำรงำนประเมินรำคำหลักประกนั (Collateral Appraisal 
Management System: CAMS) และระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพื่อกำรประเมินรำคำ (Geographic 
Information System: GIS) กบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง ต่อมำในเดือนกนัยำยน 2561 
แอล บี อี คอนซอร์เตียม ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำกบัธนำคำรพำณิชยด์งักล่ำวเรียบร้อยแลว้ สัญญำมีผลบงัคบั
นบัแต่วนัท่ีลงนำมในสัญญำฉบบัน้ีและจะส้ินสุดลงเม่ือแอล บี อี คอนซอร์เตียม ไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำม
สัญญำร่วมทุนกบัธนำคำรดงักล่ำวครบถว้นแลว้ ทั้งน้ีบริษทัฯผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด
ต่ำงๆและรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยในโครงกำรซ่ึงจะเกิดข้ึนตำมขอบเขตงำนท่ีระบุไวใ้นสัญญำระหวำ่งกนั 

30.7.2 กำรลงทุนในบริษทั Mind AI 

 เม่ือวนัท่ี 17 ธันวำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯคร้ังท่ี 6/2562 มีมติอนุมติัให้       
บริษทัฯเขำ้ร่วมลงทุนในบริษทั Mind AI (ธุรกิจเทคโนโลยีทำงดำ้นปัญญำประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence)) เป็นจ ำนวนเงิน 0.5 ลำ้นดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำ 

31. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

31.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง  

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิน
สด ลูกหน้ีกำรคำ้ เงินลงทุนชัว่ครำวและเงินลงทุน กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำร
เงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ำยบริหำรควบคุม
ควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่
คำดวำ่จะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่
มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำกรำย และลูกคำ้รำย
ใหญ่ส่วนใหญ่เป็นสถำบนักำรเงิน รัฐวสิำหกิจและหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้ง
สูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีและลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน    
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 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม 
เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำ
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยู่ใน
ระดบัต ่ำ  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี            

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 
อตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ีภำยใน 1 ปี 

อตัรำดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลง                  

ตำมรำคำตลำด 
ไม่มี                        

อตัรำดอกเบ้ีย รวม 
อตัรำดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 151.31 61.47 25.23 238.01 0.10 - 1.45 
เงินลงทุนชัว่ครำว 19.96 - - 19.96 5 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 115.87 115.87 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 14.20 - - 14.20 0.70 - 1.00 
 185.47 61.47 141.10 388.04  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 143.63 143.63 - 

 - - 143.63 143.63  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 
อตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ีภำยใน 1 ปี 

อตัรำดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลง                  

ตำมรำคำตลำด 
ไม่มี                        

อตัรำดอกเบ้ีย รวม 
อตัรำดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 151.31 30.15 22.02 203.48 0.10 - 1.45 
เงินลงทุนชัว่ครำว 19.96 - - 19.96 5 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 107.58 107.58 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 14.20 - - 14.20 0.70 - 1.00 
  185.47 30.15 129.60 345.22  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 127.80 127.80 - 

 - - 127.80 127.80  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 

อตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ีภำยใน 1 ปี 

อตัรำดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลง                  

ตำมรำคำตลำด 
ไม่มี                        

อตัรำดอกเบ้ีย รวม 
อตัรำดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 140.01 79.61 4.52 224.14 0.10 - 1.45 
เงินลงทุนชัว่ครำว 14.85 - - 14.85 4.10 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 223.91 223.91 - 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 14.20 - - 14.20 1.00 

 169.06 79.61 228.43 477.10  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 124.01 124.01 - 

 - - 124.01 124.01  
 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 

อตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ีภำยใน 1 ปี 

อตัรำดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลง                  

ตำมรำคำตลำด 
ไม่มี                        

อตัรำดอกเบ้ีย รวม 
อตัรำดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 140.01 46.27 4.55 190.83 0.10 - 1.45 
เงินลงทุนชัว่ครำว 14.85 - - 14.85 4.10 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 212.69 212.69 - 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 14.20 - - 14.20 1.00 

  169.06 46.27 217.24 432.57  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 109.51 109.51 - 

 - - 109.51 109.51  
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 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือให้บริกำรเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ กลุ่มบริษทัไม่ไดมี้กำรท ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนดงักล่ำว 

 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 1.00 0.86 0.26 0.18 30.1540 32.4498 
       
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.01 - 0.14 0.01 30.1540 32.4498 

31.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

32. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม
เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี               
31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.37:1 (2561: 0.37:1) และเฉพำะบริษทัฯมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.35:1 (2561: 0.35:1) 

33. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

          เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้เสนอจ่ำยเงินปันผลงวดสุดทำ้ย
ส ำหรับปี 2562 ในอตัรำหุ้นละ 0.09 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 73.85 ลำ้นบำท ดงันั้นเม่ือรวมเงินปันผลจ่ำย
ระหวำ่งกำลท่ีจ่ำยไปแลว้จ ำนวนหุ้นละ 0.06 บำท ท ำให้เงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2562 มีจ  ำนวนทั้งส้ินหุ้นละ 0.15 
บำท ทั้งน้ี บริษทัฯจะน ำเสนอเพื่ออนุมติัเร่ืองดงักล่ำวในท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯต่อไป 

34. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2563 


