
 

 

บริษทั บิซิเนส ออนไลน ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ  ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และได้
สอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ 
“ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำง
กำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วน
ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของ
ขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็น
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 1.5 เน่ืองดว้ยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลส ำหรับงวดสำม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 โดยเลือกน ำแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับ
ทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ               
ท่ีประกำศโดยสภำวชิำชีพบญัชี มำถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 



 

เร่ืองอ่ืน 

เน่ืองดว้ยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 เป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งเล่ือน
กำรจดัประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นออกไปจึงยงัไม่มีมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเร่ืองกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯส ำหรับรอบบญัชีปี 2563 อยำ่งไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษทัฯไดมี้มติใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ของบริษทัฯใหแ้ต่งตั้งขำ้พเจำ้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯส ำหรับรอบบญัชีปี 2563 ขำ้พเจำ้จึงไดเ้ขำ้ปฏิบติังำน
สอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลส ำหรับงวดไตรมำสท่ี 1 ปี 2563 ดงักล่ำวขำ้งตน้ ซ่ึงเป็นไปตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน (ก.ต.ท.) ฉบบัท่ี ทจ. 28/2563 ลงวนัท่ี 27 มีนำคม 2563 

 

 

 

ศิริวรรณ นิตยด์ ำรง 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5906 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤษภำคม 2563 



บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 277,790                238,019                234,764                203,487                

เงินลงทุนชัว่คราว -                           19,962                  -                           19,962                  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 137,030                115,874                132,885                107,581                

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 7 20,000                  -                           20,000                  -                           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 42,846                  46,208                  35,063                  38,820                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 477,666                420,063                422,712                369,850                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 8 14,200                  14,200                  14,200                  14,200                  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9 301,609                -                           301,609                -                           

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 31,310                  31,215                  30,000                  30,000                  

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 15,141 14,722 15,500                  15,500                  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                           -                           32,000                  32,000                  

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                           93,655                  -                           93,655                  

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 13 50,134                  51,559                  45,331                  46,483                  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 29,452                  -                           22,619                  -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 42,550                  46,462                  31,625                  34,215                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                           9,890                    -                           9,260                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,493                    2,472                    1,851                    1,829                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 486,889                264,175                494,735                277,142                
รวมสินทรัพย์ 964,555                684,238                917,447                646,992                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 145,141                143,628                124,725                127,801                

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 17 5,777                    1,200                    5,777                    1,200                    

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,185                    330 6,855                    -                           

ค่าสิทธิประโยชน์คา้งจ่าย 21,150 16,717                  21,150                  16,717                  

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 2,465                    -                           1,897                    -                           

เงินปันผลคา้งจ่าย 74,267                  422                       74,267                  422                       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,557                    2,863                    2,163                    2,386                    

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 258,542                165,160                236,834                148,526                

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18,657                  18,136                  18,287                  17,787                  

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 27,447                  -                           21,078                  -                           

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30,479                  -                           31,155                  -                           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 76,583                  18,136                  70,520                  17,787                  

รวมหนีสิ้น 335,125                183,296                307,354                166,313                

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

   ทุนจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 820,505,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 82,051                  82,051                  82,051                  82,051                  

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 820,505,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 82,051                  82,051                  82,051                  82,051                  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 139,271                139,271                139,271                139,271                

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 8,260                    8,260                    8,260                    8,260                    

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 237,987                271,880                219,042                251,097                

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 161,861                (520)                     161,469                -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 629,430                500,942                610,093                480,679                
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 964,555                684,238                917,447                646,992                

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้
รายไดจ้ากการให้บริการ 18 145,782         120,645         130,986         102,258         
รายไดอ่ื้น 3,866 3,976 1,738             3,973             
รวมรำยได้ 149,648         124,621         132,724         106,231         
ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนการให้บริการ 57,882           56,117           46,453           44,204           
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 41,978           34,507           35,115           30,391           
รวมค่ำใช้จ่ำย 99,860           90,624           81,568           74,595           
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 49,788           33,997           51,156           31,636           

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 95                  83                  -                    -                    
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 (493)               -                    -                    -                    
ตน้ทุนทางการเงิน (523)               -                    (405)               -                    
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 48,867           34,080           50,751           31,636           

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (8,915)            (3,359)            (8,961)            (3,261)            
ก ำไรส ำหรับงวด 39,952           30,721           41,790           28,375           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของการร่วมคา้ - 
   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
      ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 11 912                -                       -                       -                       
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั 912                -                       -                       -                       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 912                -                    -                    -                    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 40,864           30,721           41,790           28,375           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)





บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไรต่อหุ้น 20
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
   ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.049               0.037               0.051               0.035               
   จ  านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 820,506 820,506 820,506 820,506

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 48,867           34,080           50,751           31,636           
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (740)               3,000             (740)               3,000             
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 8,400             6,120             6,555             4,996             
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (95)                 (83)                 -                    -                    
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 493                -                    -                    -                    
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 521                383                500                370                
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (268)               (67)                 (117)               (29)                 
   ส ารองจากการประมาณการหน้ีสิน (โอนกลบั) 4,577             (11,221)          4,577             (11,221)          
   ดอกเบ้ียรับ (505)               (723)               (505)               (723)               
   ดอกเบ้ียจ่าย 523                -                    405                -                    
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 61,773           31,489           61,426           28,029           
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน):
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (20,439)          21,823           (24,584)          24,001           
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 3,362             (684)               3,757             494                
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (21)                 (2,198)            (22)                 (1,702)            
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง):
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,670             9,812             (2,088)            10,231           
   คา่สิทธิประโยชน์คา้งจ่าย 4,433             5,666             4,433             5,666             
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (306)               (1,560)            (223)               (1,744)            
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 51,472           64,348           42,699           64,975           
   จ่ายภาษีเงินได้ (2,058)            (2,350)            (2,058)            (2,250)            
เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 49,414           61,998           40,641           62,725           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (38)                 -                    (38)                 -                    
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    (1,000)            
เงินสดจ่ายส าหรับสินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน (6,118)            -                    (6,118)            -                    
เงินสดจ่ายในการซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (2,954)            (13,324)          (2,907)            (8,828)            
เงินสดจ่ายในการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (55)                 (2,368)            (55)                 (1,980)            
ดอกเบ้ียรับ 525                733                525                733                
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (8,640)            (14,959)          (8,593)            (11,075)          
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,003)            -                    (771)               -                    
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (1,003)            -                    (771)               -                    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 39,771           47,039           31,277           51,650           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 238,019         224,140         203,487         190,829         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินงวด 277,790         271,179         234,764         242,479         

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ

รายการท่ีไมใ่ช่เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานประกอบดว้ย
   เจา้หน้ีจากการซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 5                    1,441             5                    1,441             
   เจา้หน้ีจากการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -                    214                -                    214                
   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 73,845 (40) 73,845 (40)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

ส ารองการเปล่ียนแปลง
ของเงินลงทุนใน

 ผลต่าง ตราสารทุนท่ีก าหนดให้
ทุนเรือนหุ้น  จากการแปลงคา่ วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ได้ งบการเงินท่ีเป็น ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วน

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย จดัสรร เงินตราต่างประเทศ เบ็ดเสร็จอ่ืน ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 82,051                   139,271                 8,260                     271,880                 (520)                          -                                        (520)                            500,942                 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                            -                            -                            -                            -                                161,469                             161,469                       161,469                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 -

   หลงักำรปรับปรุง 82,051                   139,271                 8,260                     271,880                 (520)                          161,469                             160,949                       662,411                 
ก าไรส าหรับงวด -                            -                            -                            39,952                                                   -                                          -                                    - 39,952                   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            912                           -                                        912                              912                       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                            39,952                   912                           -                                        912                              40,864                   

เงินปันผลจ่าย 21                              -                              -                              -                   (73,845)                                 -                                          -                                    -                   (73,845)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 82,051                   139,271                 8,260                     237,987                 392                           161,469                             161,861                       629,430                 

-                                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 82,051                   139,271                 8,260                     275,659                 -                                -                                        -                                  505,241                 

ก าไรส าหรับงวด -                            -                            -                            30,721                                                   -                                          -                                    - 30,721                   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                                -                                        -                                  -                            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                            30,721                   -                                -                                        -                                  30,721                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 82,051                   139,271                 8,260                     306,380                 -                                -                                        -                                  535,962                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
งบการเงินรวม

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 

ส ารองการเปล่ียนแปลง
ของเงินลงทุนใน

ตราสารทุนท่ีก าหนดให้
ทุนเรือนหุน้ วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ท่ีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ได้ ยติุธรรมผ่านก าไรขาดทุน รวมส่วน

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย จดัสรร เบด็เสร็จอ่ืน ของผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563                       82,051                  139,271                      8,260                    251,097                                       - 480,679                     
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                               -                            -                            -                              161,469                         161,469                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 - หลงักำรปรับปรุง 82,051                     139,271                8,260                    251,097                  161,469                         642,148                     
ก าไรส าหรับงวด                                 -                              -                              -                      41,790                                       - 41,790                       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด                                 -                              -                              -                                -                                       - -                                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด                                 -                              -                              -                      41,790                                       -                         41,790 

เงินปันผลจ่าย 21                                 -                              -                              -                    (73,845)                                       -                       (73,845)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 82,051                     139,271                8,260                    219,042                  161,469                         610,093                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562                       82,051                  139,271                      8,260                    258,155 -                                     487,737                     
ก าไรส าหรับงวด                                 -                              -                              -                      28,375                                       - 28,375                       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด                                 -                              -                              -                                - -                                     -                                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด                                 -                              -                              - 28,375                    -                                                             28,375 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 82,051                     139,271                8,260                    286,530                  -                                     516,112                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2563 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศ
ไทย โดยมีผูถื้อหุ้นส่วนใหญ่คือบริษทั กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากดั ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย 
และบริษทั เคพเพล คอมมิวนิเคชัน่ส์ พีทีอี ลิมิเต็ด ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศสิงคโปร์ บริษทัฯด าเนิน
ธุรกิจหลกัในการให้บริการและพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารทางการเงินทั้งภายในและต่างประเทศ  และ
ให้บริการขอ้มูลทางธุรกิจต่างๆโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์และออฟไลน์ ตลอดจนให้ค  าปรึกษาทาง
ธุรกิจรวมถึงการบริการด้านการบริหารจดัการฐานขอ้มูล โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 1023 
อาคารเอม็เอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั
มูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้
ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3  เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น        
งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ี
น าเสนอซ ้ าซ้อนกบัข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกับ              
งบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี  
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1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยไม่มีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด  

1.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการ
บญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกันความ เ ส่ียงของ เ งินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
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การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และ               
จดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หรือ
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อ
สินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จ  าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน                     
กลุ่มบริษทัจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุส าหรับ
ลูกหน้ีการคา้ 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี                           
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี                         
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 
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แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี  

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดั
มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการวดั
มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความ
เพียงพอของก าไรทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 36 เร่ืองการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

2. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน         
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือ
ทางการเงินและสัญญาเช่า 

2.1    เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบัโมเดลธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน
นั้น 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ในบางกรณี 
กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงจะไม่สามารถโอนไปเป็นก าไร
หรือขาดทุนในภายหลงั 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย 

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่าย โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับ
ลูกหน้ีการค้าและรายได้ค้างรับท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั ซ่ึงกลุ่มบริษัท               
ใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

2.2    สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดั
มูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมี
ผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่
กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนัส้ินสุดอายุ
สัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่ม
บริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดยสะทอ้น
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแล้ว 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมิน
สัญญาเช่าใหม ่

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

 จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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3. ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือ
ปฏิบัติ 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อยอดคงเหลือตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐาน
เหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน          
การรายงาน           
ทางการเงิน    
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน          
การรายงาน          
ทางการเงิน                
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่คราว 19,962 (19,962) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 19,962 - 19,962 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 295,491 - 295,491 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 93,655 (93,655) - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 30,392 30,392 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 2,353 2,353 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
28,039 

 
28,039 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 40,367 - 40,367 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้  - 161,469 - 161,469 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน          
การรายงาน           
ทางการเงิน    
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน          
การรายงาน          
ทางการเงิน                
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่คราว 19,962 (19,962) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 19,962 - 19,962 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 295,491 - 295,491 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 93,655 (93,655) - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 23,341 23,341 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
1,811 

 
1,811 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
21,530 

 
21,530 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 40,367 - 40,367 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้  - 161,469 - 161,469 

3.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

 
งบการเงินรวม / 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  201,836 
หกั: หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   (40,367) 
ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้จากการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั  161,469 
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ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ี
ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
มูลค่าตามหลกัการ

บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐาน                           
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

  

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดั

จ าหน่าย รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่1 
มกรำคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 238,019 - - 238,019 238,019 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 115,874 - - 115,874 115,874 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 19,962 - - 19,962 19,962 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 14,200 - - 14,200 14,200 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 93,655 - 295,491 - 295,491 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 481,710 - 295,491 388,055 683,546 

  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
มูลค่าตามหลกัการ

บญัชีเดิม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐาน                           
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

  

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดั

จ าหน่าย รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่1 
มกรำคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 203,487 - - 203,487 203,487 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 107,581 - - 107,581 107,581 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 19,962 - - 19,962 19,962 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 14,200 - - 14,200 14,200 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 93,655 - 295,491 - 295,491 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 438,885 - 295,491 345,230 640,721 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้  าหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9 

3.2  สัญญำเช่ำ 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตาม              
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส าหรับ
สัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก 

 
 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน              
เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 2562 8,527 6,558 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า 31,094 23,861 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (9,229) (7,078) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนจากการน ามาตรฐานการ     
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 30,392 23,341 
หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 30,392 23,341 
   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวยีน 2,353 1,811 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวยีน 28,039 21,530 

 30,392 23,341 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน              
เฉพาะกิจการ 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 30,392 23,341 
รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 30,392 23,341 
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4. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัรายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปรายการท่ีส าคญัไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย              
(ตดัออกจำกงบกำรเงนิรวมแล้ว) 

     

ค่าบริการรับ - - 2,703 2,436 ราคาตลาด, ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

ตน้ทุนงานโครงการ - - 625 1,000 ราคาตลาด, ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

รำยกำรธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     
ค่าบริการรับ 8,483 5,419 8,483 5,419 ราคาตลาด, ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม, 

ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามท่ีระบุ
ไวใ้นสญัญา 

ค่าบริการจ่าย 4,915 5,206 4,832 5,152 ราคาตลาด, ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

ตน้ทุนงานโครงการ 4,876 2,935 1,047 801 ราคาตลาด, ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

ซ้ืออุปกรณ์ 12 471 12 471 ราคาตลาด 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มี
รายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม              
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม              
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น -   
 กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 6)     

บริษทัยอ่ย - - 700 3,240 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ
กรรมการร่วมกนั) 15,911 7,235 12,920 4,284 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที ่
เกีย่วข้องกนั 

 
 15,911 

 
 7,235 

 
 13,620 

 
 7,524 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม              

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 มีนาคม              

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำร       ที่

เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 16)     
บริษทัใหญ่ 3,687 2,341 3,687 2,341 
บริษทัยอ่ย - - 100 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ
กรรมการร่วมกนั) 7,969 4,443 4,388 8,114 

เจา้หน้ีกรรมการ - 504 - 504 
รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่
เกีย่วข้องกนั 11,656 7,288 8,175 10,959 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,507 5,587 3,507 5,587 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน      143 97 123 84 
รวม 3,650 5,684 3,630 5,671 

5. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
เงินสด 127 127 97 97 
เงินฝากธนาคาร 277,663 237,892 234,667 203,390 
รวม 277,790 238,019 234,764 203,487 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.10 ถึง 1.20 ต่อปี 
(31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.45 ต่อปี) 
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม              
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม              
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 4,938 3,013 5,545 5,628 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  5,008 - 5,008 - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,946 3,013 10,553 5,628 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 14,410 26,283 12,619 19,781 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  4,486 7,976 4,436 7,795 
   3 - 6 เดือน 1,499 2,345 1,499 2,345 
   6 - 12 เดือน 1,605 - 1,605 - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 22,000 36,604 20,159 29,921 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,605) (2,345) (1,605) (2,345) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 20,395 34,259 18,554 27,576 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 30,341 37,272 29,107 33,204 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 247 1 247 1 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,747 4,117 1,943 1,219 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 94,730 64,434 93,456 61,911 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,218 105 1,124 677 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,644 12,842 7,008 10,569 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 109,586 81,499 103,778 74,377 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,897) (2,897) - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 106,689 78,602 103,778 74,377 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 137,030 115,874 132,885 107,581 
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7. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯมีเงินลงทุนในเงินฝากประจ าประเภท 6 เดือน จ านวน 20 ลา้นบาท          
ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.40 ต่อปี  

8. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯไดน้ าเงินฝากประจ าธนาคารจ านวนประมาณ 14.20 ลา้นบาท                 (31 
ธนัวาคม 2562: 14.20 ลา้นบาท) ไปวางไวก้บัธนาคารสามแห่งเพื่อค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร
และหนงัสือค ้าประกนัท่ีธนาคารออกให้ในนามของบริษทัฯเพื่อการค ้าประกนัการซ้ือสินคา้และบริการซ่ึง
เป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

9. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนประกอบดว้ยเงินลงทุนในตราสารทุนท่ี
ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ดงัต่อไปน้ี 

   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ทุนช าระ
แลว้ 

สัดส่วนเงิน
ลงทุน ราคาทุน 

มูลค่า
ยติุธรรม 

   (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ  ากดั ให้บริการขอ้มูลการให้สินเช่ือ ถือหุ้นทางตรง 250,000 12.25 27,864 229,700 
บริษทั อีคาร์ทสตูดิโอ จ ากดั ออกแบบพฒันาให้ค  าปรึกษาดา้น

ระบบ Web-Based Applications 
ถือหุ้นทางตรง 14,612 12.08 52,941 52,941 

 
บริษทั เพียร์ พาวเวอร์ จ  ากดั ธุรกิจ Fintech ถือหุ้นทางตรง 18,145 10.00 18,588 18,588 
บริษทั เอไอ แล็บ จ ากดั เทคโนลยดีา้นปัญญาประดิษฐ์ ถือหุ้นทางตรง 2,000 19.00 380 380 

     99,773 301,609 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี          
31 มีนาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 
รายการจดัประเภทใหม่จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน                       
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาใช ้ 93,655 

รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ              
ทางการเงินมาใช ้ 201,836 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 295,491 
บวก: เพิ่มข้ึนระหวา่งวด - ราคาทุน 6,118 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 301,609 
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 บริษัท เพยีร์ พำวเวอร์ จ ำกดั  

เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯคร้ังท่ี 6/2562 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ  ลงทุน
ในบริษทั เพียร์ พาวเวอร์ จ  ากดั เพิ่มเติม โดยซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัดงักล่าวจากผูถื้อหุ้นเดิมจ านวน 43,700 
หุ้น ราคาหุ้นละ 140 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 6.12 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2563            ท่ี
ประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จ  ากัด มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 14.90 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,490,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 19.27 ลา้นบาท             (หุ้น
สามญั 1,640,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 287,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดย การ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จ  านวน 150,000 หุ้น และ ออกหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 287,000 หุ้น มูลค่าท่ี  ตราไว้
หุน้ละ 10 บาท  ภายหลงัการเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าว บริษทัฯยงัคงถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนในบริษทั เพียร์ พาวเวอร์ จ  ากดั บริษทัฯไดช้ าระค่าหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2563 

 บริษัท อคีำร์ทสตูดิโอ จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั อีคาร์ทสตูดิโอ จ ากดั มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 14.61 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,461,219 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 15.83 ลา้นบาท (หุ้น
สามญั 1,583,119 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จ  านวน 121,900 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท บริษทัฯ ไดล้งทุนเพิ่มในหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัดงักล่าวจ านวน 88,031 หุ้น ราคา
หุ้นละ 106 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 9.33 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯเพิ่มข้ึนจากเดิม           
ร้อยละ 12.08  เป็นร้อยละ 16.71 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั อีคาร์ทสตูดิโอ จ ากดั บริษทัฯไดช้ าระค่าหุ้น
แลว้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
   2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั เอบิคส์                    

ดีเวลลอปเมนต ์จ  ากดั 
ให้เช่าอาคาร
ส านกังาน ไทย 20 20 31,310 31,215 30,000 30,000 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผลรับในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

เงินปันผลรับส าหรับงวด                 
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2563 2562 2563 2562 

บริษทั เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต ์จ  ากดั 95 83 - - 
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11. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชีตาม              
วิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชีตาม              
วิธีราคาทุน 

  31 
มีนาคม              
2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31  
มีนาคม              

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31         
มีนาคม              
2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั บิซิเนส อินฟอร์เมชัน่ จ  ากดั ให้บริการขอ้มูลเพื่อ  

การตดัสินใจทางธุรกิจ 50 50 15,141 14,722 15,500 15,500 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม
และรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั บิซิเนส อินฟอร์เมชัน่ จ  ากดั (493) - 912 - - - 

12. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2563 2562 2563 2562 2563 2562 
    (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั ดี แอนด ์บี 
(ประเทศไทย) จ  ากดั 

ให้บริการขอ้มูลธุรกิจ 
2,000 2,000 99.99 99.99 2,000 2,000 

บริษทั บีโอแอล ดิจิตอล 
จ ากดั 

ให้บริการระบบ
โซเชียลบิซิเนส 30,000 30,000 99.99 99.99 30,000 30,000 

      32,000 32,000 
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13. ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชี ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี                      
31 มีนาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน   

เฉพาะกิจการ 

รำคำทุน   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 130,862 121,041 
ซ้ือเพิ่ม 2,123 2,091 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 132,985 123,132 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 79,303 74,558 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 3,548 3,243 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 82,851 77,801 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 51,559 46,483 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 50,134 45,331 

14. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - - 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน              
ฉบบัท่ี 16 มาใช ้ 30,392 23,341 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 30,392 23,341 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (940) (722) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563      29,452 22,619 
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 46,462 34,215 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (3,912) (2,590) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 42,550 31,625 

16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 226 351 226 2,997 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,796 10,361 3,002 5,375 
ตน้ทุนโครงการคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,992 345 2,418 345 
ตน้ทุนโครงการคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 21,465 19,985 21,243 18,707 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,450 4,067 3,450 4,062 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 16,717 29,148 15,278 26,555 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 510 2,352 503 2,352 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,076 1,250 1,845 717 
รายไดรั้บล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,478 173 1,578 1,203 
รายไดรั้บล่วงหนา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 84,431 75,596 75,182 65,488 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 145,141 143,628 124,725 127,801 
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17. ประมำณกำรหนีสิ้นระยะส้ัน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ประมาณการ
ค่าปรับจาก               
งานล่าชา้ 

ตน้ทุนใน              
การร้ือถอน รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 1,200 1,200 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด 5,777 - 5,777 
ลดลงในระหวา่งงวด - (1,200) (1,200) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 5,777 - 5,777 

18. รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการของกลุ่มบริษทัแบ่งตามลกัษณะการใหบ้ริการไดต่้อไปน้ี  

     (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามโครงการใหบ้ริการขอ้มูล
ข่าวสารธุรกิจโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน ์ 54,150 47,652 55,412 48,874 

รายไดค้่าใชบ้ริการระบบตามโครงการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุน 21,419 21,280 21,419 21,280 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืน 70,213 51,713 54,155 32,104 

รวมรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 145,782 120,645 130,986 102,258 
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19. ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง
ปีท่ีประมาณไว ้

ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 8,913 2,935 8,913 2,835 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 2 424 48 426 

ภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน 8,915 3,359 8,961 3,261 

20. ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

21. เงินปันผลจ่ำย 

 เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่าย  

(ลา้นบาท) 
เงินปันผลจ่าย 
(บาทต่อหุน้) 

เงินปันผลงวดสุดทา้ยส าหรับปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือ
วนัท่ี 30 มีนาคม 2563 73.85 0.09 

รวมเงนิปันผลทีจ่่ำยในปี 2563  73.85 0.09 
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22. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การให้บริการและพฒันา
ระบบขอ้มูลข่าวสารทางการเงินและให้บริการขอ้มูลต่างๆ โดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์และออฟไลน์ 
และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน
โดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไร
หรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายไดแ้ละก าไรจากการด าเนินงานท่ีแสดงไวใ้นงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และสินทรัพย์ทั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

23. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหน้านอกเหนือจากท่ี
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินอ่ืนดงัน้ี 

23.1 ภำระผูกพนัตำมสัญญำบริกำร 

 บริษทัฯไดท้  าสัญญากบัหน่วยงานราชการแห่งหน่ึง เพื่อใหไ้ดสิ้ทธิในการด าเนินการตามโครงการให้บริการ
ขอ้มูลข่าวสารธุรกิจโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ และเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2555 บริษทัฯได้ต่ออายุ
สัญญากบัหน่วยงานราชการแห่งหน่ึงออกไปอีก 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) เพื่อให้ไดสิ้ทธิในการด าเนินการ
ตามโครงการให้บริการขอ้มูลข่าวสารธุรกิจโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ส่งผลให้สัญญาดงักล่าวไป
ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2563 รวมทั้งไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการให้บริการเผยแพร่ขอ้มูล
ธุรกิจเพิ่มเติม โดยบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวมีอายุ 15 ปี (พ.ศ. 2564 - 2578) ซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็น
สัดส่วนร้อยละคงท่ีของรายไดห้รือจ านวนเงินขั้นต ่าตามสัญญาในแต่ละปีตลอดอายุของสัญญาและบนัทึก
ขอ้ตกลงเพื่อใหก้ารด าเนินการตามโครงการเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  

 ในระหวา่งปี 2558 บริษทั ดีแอนดบี์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาค่าสิทธิกบับริษทัใน
ต่างประเทศแห่งหน่ึงเพื่อใหไ้ดรั้บสิทธิในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ โดยจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุใน
สัญญา สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 5 ปี 

 นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดท้  าสัญญาท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนค่าบริการอ่ืนๆ กบับริษทัหลายแห่ง 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 จ  านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาบริการดงักล่าว มีก าหนดจ่ายช าระดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
จ่ายช าระภายใน   

ภายใน 1 ปี 46.69 30.93 
1 ถึง 5 ปี 72.76 71.98 
มากกวา่ 5 ปี 169.92 169.92 

23.2 ภำระผูกพนัตำมสัญญำรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาเพื่อพฒันาระบบคอมพิวเตอร์และรายจ่ายฝ่ายทุน
อ่ืน 7.86 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 5.72 ลา้นบาท) 

23.3 ภำระผูกพนัตำมสัญญำค่ำสิทธิอ่ืน 

 บริษทัฯไดท้  าสัญญาค่าสิทธิกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง และบริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึง ในการขอ
อนุญาตน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาให้บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงใช้ โดยบริษัทฯตกลงท่ีจะจ่าย
ค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละคงท่ีของยอดรายไดท่ี้เกิดจากการให้บริการระบบดงักล่าวตามท่ีระบุในสัญญา 
สัญญาดงักล่าวไม่ไดก้  าหนดระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา 

23.4 ส่วนของเงินลงทุนทีย่งัไม่เรียกช ำระ 

 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระในบริษทัยอ่ยเป็นจ านวน 3 ลา้นบาท 

23.5 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯเป็นจ านวน 45.93 ลา้นบาท 
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อค ้าประกนัการปฏิบติังาน
ตามสัญญา (31 ธนัวาคม 2562: 45.41 ลา้นบาท) 

24.  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯลงทุนในบริษทั
จ ากดัแห่งหน่ึงในประเทศไทย มูลค่าเงินลงทุนโดยประมาณ 13 ลา้นบาท บริษทัดงักล่าวด าเนินธุรกิจหลกั
เก่ียวกบัการให้บริการทางออนไลน์ ไดแ้ก่ การให้บริการการยืนยนัตวัตน (eKYC) รวมถึงการให้บริการ
ลายเซ็นออนไลน์ (eSignature) เป็นตน้ 

25. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯแลว้เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 
2563 

 


