
 

 

 

                                        

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน)  

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)  
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส         
เงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ
บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน    

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำม
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่ม
บริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนด
นั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ            
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบ              
งบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

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

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดโ้ดยกำรประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำรควบคุมภำยใน
ของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยไดโ้ดยกำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่ม
ทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้สุ่มตวัอยำ่งสัญญำบริกำรเพื่อตรวจสอบกำรรับรู้
รำยไดว้ำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำบริกำรของกลุ่มบริษทั และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยได้
ของกลุ่มบริษทั  สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี 
และสอบทำนใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี วิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชี
รำยไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติท่ีอำจเกิดขึ้นตลอดรอบระยะเวลำบญัชี 
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มูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.15 เร่ืองนโยบำยกำรบญัชีเก่ียวกบักำรจดัประเภทและ             
วดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัฯมีเงินลงทุนในตรำสำร
ทุนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยจ์ ำนวนหลำยแห่ง ตำมรำยละเอียดท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 12 ซ่ึงมูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวเป็นจ ำนวนท่ีมีนยัส ำคญัต่องบกำรเงิน (คิดเป็นร้อยละ 32 
และร้อยละ 34 ของยอดสินทรัพยร์วม ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมล ำดบั) เงินลงทุนดงักล่ำว
วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ซ่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรอยำ่งสูงในกำรเลือกวิธีกำรท่ีใชใ้นกำรประเมิน 
รวมถึงกำรพิจำรณำขอ้สมมติฐำนและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุน
ดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินวิธีท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสดท่ีกิจกำรจะไดรั้บในอนำคต และ
วิธีกำรอ่ืนๆท่ีเหมำะสมกบักิจกำรท่ีลงทุน นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ยงัไดป้ระเมินขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำ
ยติุธรรมของเงินลงทุน เช่น กำรก ำหนดประมำณกำรกระแสเงินสดและแบบจ ำลองทำงกำรเงินท่ีฝ่ำยบริหำรของ
บริษทัฯเลือกใช ้โดยกำรท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ำยบริหำรวำ่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลในอดีตและ
แผนธุรกิจของบริษทัท่ีลงทุนในอนำคต และขำ้พเจำ้ไดท้ ำกำรทดสอบควำมเหมำะสมของสมมติฐำนท่ีส ำคญัท่ีใช้
ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตจำกเงินลงทุนในบริษทัท่ีลงทุนท่ีจดัท ำโดยฝ่ำย
บริหำรของบริษทัฯ เช่น อตัรำคิดลดและอตัรำกำรเติบโตของรำยไดใ้นระยะยำว รวมถึงสอบทำนควำมแม่นย  ำ
ของประมำณกำรกระแสเงินสดในอดีตกบัผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินควำมน่ำเช่ือถือของประมำณ
กำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตดงักล่ำวตลอดจนทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุน
ตำมแบบจ ำลองทำงกำรเงิน 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว ขำ้พเจำ้สรุป
ไดว้ำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้
ไม่พบวำ่มีเร่ืองดงักล่ำวท่ีตอ้งรำยงำน 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด 

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

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

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

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง               
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

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

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

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

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำร
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
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำร
กระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้
ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 
 

ศิริวรรณ นิตยด์ ำรง 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5906 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 11 กุมภำพนัธ์ 2565  



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 126,930,680         168,969,719         49,317,174           130,009,092         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 98,573,569           130,471,283         99,334,783           128,947,565         

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 9 281,099,203         150,039,816         281,099,203         150,039,816         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 30,718,094           43,843,698           27,138,395           33,865,330           

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 537,321,546         493,324,516         456,889,555         442,861,803         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 11 14,200,000           14,200,000           14,200,000           14,200,000           

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12 343,675,143         335,185,153         343,675,143         335,185,153         

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 13 -                           -                           36,999,860           31,999,860           

เงินลงทนุในการร่วมคา้ 14 10,772,418 12,217,250 15,499,550           15,499,550           

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 15 30,527,382           30,560,086           30,000,000           30,000,000           

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 16 33,177,615           44,546,209           29,928,569           40,305,759           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20.1 24,507,197           28,267,035           19,200,627           22,088,152           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 48,448,985           38,904,026           38,160,085           30,318,901           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 852,481                835,305                -                           -                           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,015,982             2,037,581             1,513,778             1,535,078             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 508,177,203         506,752,645         529,177,612         521,132,453         

รวมสินทรัพย์ 1,045,498,749      1,000,077,161      986,067,167         963,994,256         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 -                           17,000,000 -                           17,000,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 192,222,404         161,579,523         166,325,645         147,336,635         

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 20.2 3,066,382             2,849,991             2,357,457             2,191,326             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11,015,502           9,571,114             7,899,750             9,571,114             

ค่าสิทธิประโยชนค์า้งจ่าย -                           16,991,176           -                           16,991,176           

เงินปันผลคา้งจ่าย 572,583                494,179                572,583                494,179                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,953,553             4,229,246             3,915,589             4,184,650             

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 210,830,424         212,715,229         181,071,024         197,769,080         

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 20.2 18,928,417           21,989,660           14,554,108           16,906,482           

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 21 21,670,711           20,220,616           20,816,692           19,788,989           

ส ารองตน้ทนุในการร้ือถอน 22 3,465,499             3,262,707             2,633,779             2,480,771             

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 26 32,536,898           31,389,190           32,536,898           31,389,190           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 76,601,525           76,862,173           70,541,477           70,565,432           

รวมหนีสิ้น 287,431,949         289,577,402         251,612,501         268,334,512         

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 

   ทนุจดทะเบียน 

      หุ้นสามญั 820,505,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 82,050,550           82,050,550           82,050,550           82,050,550           

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 820,505,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 82,050,550           82,050,550           82,050,550           82,050,550           

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 139,271,186         139,271,186         139,271,186         139,271,186         

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 23 8,260,000             8,260,000             8,260,000             8,260,000             

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 357,972,253         310,891,249         335,355,327         295,613,705         

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 170,512,811         170,026,774         169,517,603         170,464,303         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 758,066,800         710,499,759         734,454,666         695,659,744         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,045,498,749      1,000,077,161      986,067,167         963,994,256         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการให้บริการ 24 608,003,305         595,579,255         536,662,740         535,214,624         

รายไดเ้งินปันผล 27,562,500           26,337,500           27,922,500           27,337,500           

รายไดอ่ื้น 13,712,856           2,756,172             10,456,708           2,625,706             

รวมรำยได้ 649,278,661         624,672,927         575,041,948         565,177,830         

ค่ำใช้จ่ำย 25

ตน้ทุนการให้บริการ 222,793,456         253,314,008         180,788,496         212,291,748         

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 151,754,188         164,127,607         134,427,687         142,933,476         

รวมค่ำใช้จ่ำย 374,547,644         417,441,615         315,216,183         355,225,224         

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 274,731,017         207,231,312         259,825,765         209,952,606         

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 (2,877,569)            (2,588,050)            -                            -                            

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 327,296                345,260                -                            -                            

รายไดท้างการเงิน 1,206,562             1,532,022             1,145,393             1,503,950             

ตน้ทุนทางการเงิน (1,630,891)            (1,922,329)            (1,256,915)            (1,496,301)            

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 271,756,415         204,598,215         259,714,243         209,960,255         

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (38,545,758)          (26,101,275)          (34,099,463)          (25,958,014)          

ก ำไรส ำหรับปี 233,210,657         178,496,940         225,614,780         184,002,241         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ของเงินลงทุนใน

   ตราสารหน้ีท่ีก าหนดให้วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรม

   ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (417,583)               -                            (417,583)               -                            

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของการร่วมคา้ - 

   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 14 1,432,737             82,823                  -                            -                            

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั 1,015,154             82,823                  (417,583)               -                            

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ก าไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ของเงินลงทุนใน

   ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรม

   ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน- สุทธิจากภาษีเงินได้ (529,117)               8,995,592             (529,117)               8,995,592             

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,517,662)            -                            (1,261,167)            -                            

รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั (2,046,779)            8,995,592             (1,790,284)            8,995,592             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (1,031,625)            9,078,415             (2,207,867)            8,995,592             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 232,179,032         187,575,355         223,406,913         192,997,833         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไรต่อหุ้นพืน้ฐำน (บำท) 27

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.28                      0.22                      0.27                      0.22                      

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 820,505,500 820,505,500 820,505,500 820,505,500

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน ส ารองการเปล่ียนแปลง

เบ็ดเสร็จอ่ืนของการร่วมคา่ - ของเงินลงทุน

ทุนเรือนหุน้ ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน ท่ีก าหนดให้วดัมลูคา่ดว้ย รวม

ท่ีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - จากการแปลงคา่งบการเงิน มลูคา่ยติุธรรมผา่น องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วน

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 82,050,550           139,271,186         8,260,000             271,880,036         (520,352)                                  161,468,711                             160,948,359                   662,410,131           

ก าไรส าหรับปี -                           -                                                       -          178,496,940                                                 -                                                 - -                                     178,496,940           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           -                           82,823                                      8,995,592                                 9,078,415                       9,078,415               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           178,496,940         82,823                                      8,995,592                                 9,078,415                       187,575,355           

เงินปันผลจ่าย 31 -                           -                                                       -         (139,485,727)                                                 -                                                 - -                                     (139,485,727)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 82,050,550           139,271,186         8,260,000             310,891,249         (437,529)                                  170,464,303                             170,026,774                   710,499,759           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 82,050,550           139,271,186         8,260,000             310,891,249         (437,529)                                  170,464,303                             170,026,774                   710,499,759           

ก าไรส าหรับปี                             -                             -                             -          233,210,657                                                 -                                                 - -                                     233,210,657           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี                             -                             -                             - (1,517,662)           1,432,737                                 (946,700)                                  486,037                          (1,031,625)              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           231,692,995         1,432,737                                 (946,700)                                  486,037                          232,179,032           

เงินปันผลจ่าย 31                             -                             -                             -         (184,611,991)                                                 -                                                 - -                                     (184,611,991)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 82,050,550           139,271,186         8,260,000             357,972,253         995,208                                    169,517,603                             170,512,811                   758,066,800           
-                           -                                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

งบการเงินรวม

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้



บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - 

ส ารองการเปล่ียนแปลง

ของเงินลงทุน

ทุนเรือนหุน้ ท่ีก าหนดให้วดัมูลคา่ดว้ย

ท่ีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - มูลคา่ยติุธรรมผา่น รวมส่วน

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 82,050,550              139,271,186              8,260,000                     251,097,191                    161,468,711                        642,147,638            

ก าไรส าหรับปี                                 -                                   -                                      -                      184,002,241 -                                                        184,002,241

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี                                 -                                   -                                      - -                                       8,995,592                                             8,995,592

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี                                 -                                   -                                      -                      184,002,241                             8,995,592              192,997,833

เงินปันผลจ่าย 31                                 -                                   -                                      -                    (139,485,727) -                                                      (139,485,727)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 82,050,550              139,271,186              8,260,000                     295,613,705                    170,464,303                        695,659,744            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 82,050,550              139,271,186              8,260,000                     295,613,705                    170,464,303                        695,659,744            

ก าไรส าหรับปี                                 -                                   -                                      -                      225,614,780 -                                                        225,614,780

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี                                 -                                   -                                      - (1,261,167)                       (946,700)                                            (2,207,867)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี                                 -                                   -                                      -                      224,353,613                               (946,700)              223,406,913

เงินปันผลจ่าย 31                                 -                                   -                                      -                    (184,611,991) -                                                      (184,611,991)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 82,050,550              139,271,186              8,260,000                     335,355,327                    169,517,603                        734,454,666            
-                                       -                                           -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม



บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 271,756,415          204,598,215          259,714,243          209,960,255          

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมด าเนินงาน:

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 30,493,066            33,316,135            25,223,465            25,882,604            

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (โอนกลบั) (11,701,105)          6,707,473              (8,803,909)            6,707,473              

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 2,877,569              2,588,050              -                            -                            

   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (327,296)               (345,260)               -                            -                            

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 3,482,391              2,084,324              3,380,617              2,002,261              

   ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 4,298                     (1,698)                   3,525                     (1,921)                   

   ส ารองจากการประมาณการหน้ีสินลดลง -                            (1,200,000)            -                            (1,200,000)            

   ตดัจ  าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 200,186                 -                            -                            -                            

   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (74,481)                 (12,733)                 (69,831)                 (12,733)                 

   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,135                     -                            1,135                     -                            

   รายไดเ้งินปันผล (27,562,500)          (26,337,500)          (27,922,500)          (27,337,500)          

   ตน้ทุนทางการเงิน 1,630,891              1,922,329              1,256,915              1,496,301              

   รายไดท้างการเงิน (1,206,562)            (1,532,022)            (1,145,393)            (1,503,950)            

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 269,574,007          221,787,313          251,638,267          215,992,790          

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน):

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 43,631,260            (21,190,856)          38,449,885            (27,959,640)          

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12,925,418            2,363,706              6,726,935              4,954,641              

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 21,599                   (1,200,947)            21,300                   (1,341,222)            

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง):

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 33,480,176            15,902,995            21,826,305            17,471,916            

   ค่าสิทธิประโยชน์คา้งจ่าย (16,991,176)          273,591                 (16,991,176)          273,591                 

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (275,693)               1,368,659              (269,061)               1,800,799              

   ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจ่าย (3,929,373)            -                            (3,929,373)            -                            

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 338,436,218          219,304,461          297,473,082          211,192,875          

   จ่ายภาษีเงินได้ (35,354,748)          (19,032,383)          (34,071,152)          (18,353,902)          

เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 303,081,470          200,272,078          263,401,930          192,838,973          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (131,059,387)        (130,077,705)        (131,059,387)        (130,077,705)        

เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            (5,000,000)            -                            

เงินสดจ่ายส าหรับสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (9,673,365)            (28,449,285)          (9,673,365)            (28,449,285)          

เงินปันผลรับ 27,922,500            27,337,500            27,922,500            27,337,500            

เงินสดจ่ายในการซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (6,844,808)            (7,177,243)            (6,692,429)            (6,782,142)            

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 74,766                   14,019                   70,094                   14,019                   

เงินสดจ่ายในการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (20,907,025)          (5,807,426)            (15,949,723)          (4,123,817)            

ดอกเบ้ียรับ 1,173,348              1,418,030              1,112,199              1,389,958              

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (139,313,971)        (142,742,110)        (139,270,111)        (140,691,472)        

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (17,000,000)          17,000,000            (17,000,000)          17,000,000            

ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (4,252,501)            (4,125,484)            (3,269,700)            (3,172,039)            

จ่ายดอกเบ้ีย (20,450)                 (37,750)                 (20,450)                 (37,750)                 

จ่ายเงินปันผล (184,533,587)        (139,415,706)        (184,533,587)        (139,415,706)        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (205,806,538)        (126,578,940)        (204,823,737)        (125,625,495)        

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (42,039,039)          (69,048,972)          (80,691,918)          (73,477,994)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 168,969,719          238,018,691          130,009,092          203,487,086          

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินปี 126,930,680          168,969,719          49,317,174            130,009,092          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด

   เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพย์ 52,880                   1,927,080              52,880                   1,927,080              

   เจา้หน้ีจากการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -                            966,620                 -                            966,620                 

   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 78,404                   70,021                   78,404                   70,021                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด  (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิล ำเนำใน
ประเทศไทย โดยมีผูถื้อหุ้นส่วนใหญ่คือบริษัท กลุ่มแอดวำนซ์ รีเสิร์ช จ ำกัด ซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศไทย และ CTOS Holdings Sdn Bhd ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศมำเลเซีย บริษทัฯด ำเนินธุรกิจ
หลกัในกำรให้บริกำรและพฒันำระบบขอ้มูลข่ำวสำรทำงกำรเงินทั้งภำยในและต่ำงประเทศ และให้บริกำร
ขอ้มูลทำงธุรกิจต่ำงๆโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์และออฟไลน์ ตลอดจนให้ค ำปรึกษำทำงธุรกิจรวมถึงกำร
บริกำรดำ้นกำรบริหำรจดักำรฐำนขอ้มูล โดยมีท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 1023 อำคำรเอ็มเอส สยำม 
ชั้น 28 ถนนพระรำม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 

การเปลี่ยนแปลงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 28 ตุลำคม 2563 บริษทั เคพเพล คอมมิวนิเคชัน่ พีทีอี ลิมิเต็ด (“Keppel”) ซ่ึงเดิมเป็นผูถื้อหุ้นรำย
ใหญ่ของบริษทัฯไดด้ ำเนินกำรขำยหุ้นท่ีถือทั้งส้ิน 197,044,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.01 ของจ ำนวนหุ้นท่ี
ออกจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ให้แก่ CTOS Holdings Sdn Bhd จ ำนวน 164,101,100 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 20 ของหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้และขำยใหก้รรมกำรของบริษทัฯจ ำนวน 32,942,900 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 4.01 ของหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ มูลค่ำตอบแทนจำกกำรขำยหุ้นทั้งหมดคิดเป็น
มูลค่ำทั้งส้ินประมำณ 827.6 ลำ้นบำท  

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีได้จัดท ำขึ้ นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด  (มหำชน)             
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่ำ          
“กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น 

   2564 2563 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ดี แอนด ์บี (ประเทศไทย) จ ำกดั ให้บริกำรขอ้มูลธุรกิจ ไทย 100 100 
บริษทั บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั ให้บริกำรระบบโซเชียลบิซิเนส ไทย 100 100 

ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

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

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมตำมวิธี
รำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก)  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

 ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบ
กำรเงินของกลุ่มบริษทั  
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ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2565 

 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำยฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั
ใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิ ธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบัมีกำรให้ขอ้ผ่อนปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบัผูใ้ช้
มำตรฐำน 

 ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบ
กำรเงินของกลุ่มบริษทั 

4.  นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ  

4.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

 รายได้ค่าบริการ 

 รำยได้จำกกำรให้บริกำรบ ำรุงรักษำระบบและรำยไดจ้ำกกำรให้สิทธิในกำรเขำ้ถึงซอฟต์แวร์และขอ้มูล
ออนไลน์ของบริษทัฯรับรู้ตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรตำมสัญญำระยะยำว จะรับรู้ตลอดช่วงเวลำท่ีให้บริกำรโดยพิจำรณำตำม                   
ขั้นควำมส ำเร็จของงำนบริกำร ซ่ึงประเมินโดยวิศวกรหรือผูค้วบคุมโครงกำรของกลุ่มบริษทั 

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

จ ำนวนเงินท่ีกิจกำรไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งโอนสินคำ้หรือบริกำรให้กบัลูกคำ้
แสดงไวเ้ป็น “รำยไดรั้บล่วงหน้ำ” ภำยใตเ้จ้ำหน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้
เป็นรำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตำมภำระท่ีระบุไวใ้นสัญญำเสร็จส้ิน 

รำยไดค้่ำบริกำรอ่ืนรับรู้เม่ือกิจกำรใหบ้ริกำรเสร็จส้ิน 

รายได้ดอกเบีย้  

รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินมำคูณกับอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีเกิดกำรดอ้ยค่ำด้ำนเครดิตใน
ภำยหลงั ท่ีจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (สุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ี           
คำดวำ่จะเกิดขึ้น) มำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 ต้นทุนกำรให้บริกำรตำมสัญญำ  

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรตำมสัญญำประกอบดว้ยตน้ทุนค่ำอุปกรณ์ ค่ำแรงและค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ตน้ทุนของสัญญำท่ี
ยงัไม่เร่ิมรับรู้รำยไดแ้ละสัญญำท่ีมีตน้ทุนท่ีจ่ำยจริงสูงกว่ำตน้ทุนจำกกำรค ำนวณตำมส่วนของงำนท่ีแลว้
เสร็จจะแสดงไวเ้ป็น “งำนระหว่ำงท ำตำมสัญญำ” ซ่ึงรวมอยู่ในบญัชีสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน และส ำหรับสัญญำท่ีมีตน้ทุนจำกกำรค ำนวณตำมส่วนของงำนท่ีแลว้เสร็จมำกกว่ำตน้ทุนท่ี
จ่ำยจริงผลต่ำงดังกล่ำวจะแสดงไวเ้ป็น “ต้นทุนโครงกำรค้ำงจ่ำย” ซ่ึงรวมอยู่ในบัญชีเจ้ำหน้ีกำรค้ำและ
เจำ้หน้ีอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

4.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีข้อจ ำกดัในกำร
เบิกใช ้

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม  

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุน  

4.5 ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพย ์(ถำ้มี) ค่ำเส่ือมรำคำของส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยกุำรใหป้ระโยชนโ์ดยประมำณดงัน้ี 

  อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 

  ส่วนปรับปรุงอำคำร  5 - 10  ปี 

  อุปกรณ์และอ่ืน ๆ  3 - 5  ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 

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

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ำ
สินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

      อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3, 5 และ 10 ปี 

4.7 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.8 สัญญำเช่ำ 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเม่ือสัญญำนั้นมีกำรใหสิ้ทธิในกำรควบคุมกำรใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เวน้แต่สัญญำ
เช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิง
พร้อมใช้งำน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในกำรใช้สินทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ  
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สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ประกอบดว้ย
จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ ำนวนเงินท่ีจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล ประมำณกำรตน้ทุนในกำร
ร้ือถอนและกำรขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง หรือกำรบูรณะสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิง 
และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุน โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยุกำร
ใหป้ระโยชนโ์ดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี 

  อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 9 ปี 

หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่ำวได้รวมถึงกำรใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย ์

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปรท่ี
ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อ
กำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกข้อก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในกำรยกเลิก
สัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออตัรำเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์
หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดขึ้น  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำ
เช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวัดมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงในกำร
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
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4.9 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้และวดั
มูลค่ำในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ   

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน  ณ  วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยของหน่วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน
ถวัเฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำ
บนัทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรำยกำรองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ำจะมี
กำรจ ำหน่ำยหน่วยงำนต่ำงประเทศนั้นออกไป  

4.10 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจ
ดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำ
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำร
ขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพย์และ
ค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพ
ตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำ
อยู ่ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุด                
ซ่ึงเหมำะสมกับสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ีกิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์          
หักดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียน
และสำมำรถตอ่รองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของ
สินทรัพยน์ั้ น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง
ประมำณกำรท่ีใช้ก ำหนดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำคร้ังล่ำสุด 
โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตอ้งไม่สูงกว่ำมูลค่ำ
ตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ กลุ่มบริษทั
จะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที  
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4.11 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้แยกออกจำก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระ
ผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแก้ไขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำร หรือเม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้งแลว้แต่เหตุใดจะเกิดขึ้นก่อน 

4.12 ส ำรองต้นทุนในกำรร้ือถอน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ส ำรองตน้ทุนในกำรร้ือถอนเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำร
ตน้ทุนในกำรร้ือถอนท่ีจะเกิดขึ้น ประมำณกำรตน้ทุนในกำรร้ือถอนดงักล่ำวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของรำคำ
ทุนของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ และตัดจ ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะท ำกำรร้ือถอน 
ส ำรองตน้ทุนในกำรร้ือถอนท่ีรับรู้คิดมำจำกประมำณกำรตน้ทุนในกำรร้ือถอนในอนำคต โดยมีสมมติฐำน
ต่ำง ๆ เช่น ระยะเวลำในกำรร้ือถอน อตัรำเงินเฟ้อในอนำคตและอตัรำคิดลด เป็นตน้ 

4.13 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแลว้ และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ           
ปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 
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4.14 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดย
ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชนจ์ำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน ์

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หำกภำษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.15 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำรเฉพำะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับกำรจดัหำเงินท่ีมีนัยส ำคญั กลุ่มบริษทัจะ
รับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้
รำยได ้ 

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัที่รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ี
วดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหล ังด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำง
กำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำร
ด้อยค่ำ ทั้ งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารหนี้)  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือกลุ่มบริษทั
ถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และ
เง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ทำ่นั้น 

ทั้งน้ี รำยไดด้อกเบ้ีย ก ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน และผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหรือกำรโอน
กลับรำยกำรผลขำดทุนนั้นจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนและค ำนวณด้วยวิธีกำรเช่นเดียวกับ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ในขณะท่ีกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมอ่ืน ๆ 
จะรับรู้ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมท่ีเคยรับรู้ในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะโอนเขำ้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือมีกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)  

ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรวนัแรก กลุ่มบริษทัสำมำรถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พื่อ
คำ้ เป็นตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่สำมำรถ
เปล่ียนกำรจดัประเภทในภำยหลงัได ้ทั้งน้ี กำรจดัประเภทรำยกำรจะพิจำรณำเป็นรำยตรำสำร  

ผลก ำไรและขำดทุนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์ำงกำรเงินน้ีจะไม่สำมำรถโอนไป
รับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนไดใ้นภำยหลงั  

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนดงักล่ำวถือเป็นรำยไดอ่ื้นในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นกำร
ไดรั้บคืนของตน้ทุนกำรลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงินอย่ำงชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรนั้นในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

นอกจำกน้ี เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ไม่มีขอ้ก ำหนดใหป้ระเมินกำรดอ้ยค่ำ  
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยติุธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว หมำยควำมรวมถึง ตรำสำรอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อ
คำ้ เงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรำยได้อ่ืนในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน  

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรมหักตน้ทุนกำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดั
รำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่ำ รวมถึงค่ำธรรมเนียมหรือ
ตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
แสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

กำรรับรู้และกำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้หรือตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินในวนัเขำ้ท ำรำยกำร ซ่ึงเป็นวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีขอ้ผูกมดั
ท่ีจะซ้ือหรือขำยสินทรัพยน์ั้น ส ำหรับกำรซ้ือหรือกำรขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมปกติ 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผูกพันของหน้ีสินนั้นแลว้ มีกำร
ยกเลิกภำระผูกพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กู ้รำยเดียวกันซ่ึงมีข้อก ำหนดท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงมำก หรือมีกำรแก้ไข
ขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนวณจำกผลต่ำงของกระแส
เงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคำดว่ำจะไดรั้บช ำระ และคิด
ลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ โดยกระแสเงินสดท่ีคำด
ว่ำจะไดรั้บ รวมถึงกระแสเงินสดท่ีได้มำจำกขำยหลกัประกนัท่ีถือไว ้หรือส่วนปรับปรุงดำ้นเครดิตอ่ืน ๆ  
ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขตำมสัญญำ 

ในกรณีท่ีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำท่ีอำจจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนขำ้งหนำ้ ในขณะท่ีหำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำร
รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะ
เกิดขึ้นตลอดอำยท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

กลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญั เม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำรจ่ำยเงินตำม
สัญญำเกินกว่ำ 30 วนั และพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตหรือมีกำรผิดสัญญำ 
เม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำรจ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกวำ่ 90 วนั อยำ่งไรก็ตำม ในบำงกรณี กลุ่มบริษทัอำจพิจำรณำ
วำ่สินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรเพิ่มขึ้นของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตอยำ่งมีนยัส ำคญัและมีกำรผิดสัญญำ โดย
พิจำรณำจำกขอ้มูลภำยในหรือขอ้มูลภำยนอกอ่ืน เช่น อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตของผูอ้อกตรำสำร  

กลุ่มบริษทัใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้
และรำยไดค้ำ้งรับ ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลง
ของควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นตลอดอำยขุองลูกหน้ี
กำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับ  

กำรค ำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นข้ำงต้นอ้ำงอิงจำกข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำก
ประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้ม
ทำงดำ้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดว่ำจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตำม
สัญญำอีกต่อไป  

กำรหักกลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ในกำรหกักลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจกำรมี
ควำมตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั 
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4.16 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแตล่ะสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบง่ออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

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

สัญญำบริกำรระยะยำว 

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

กลุ่มบริษทัประมำณกำรตน้ทุนงำนโครงกำรตำมสัญญำระยะยำวของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของ
ลกัษณะงำนโครงกำรและน ำมำค ำนวณจ ำนวนและมูลค่ำของอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นโครงกำรดงักล่ำว รวมถึง
ค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆท่ีตอ้งใชใ้นกำรให้บริกำรตำมสัญญำจนแลว้เสร็จ ประกอบกับกำรพิจำรณำถึงแนวโนม้ของ
กำรเปล่ียนแปลงรำคำอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ บริษทัฯจะท ำกำรทบทวนประมำณกำรตน้ทุนอย่ำง
สม ่ำเสมอ และทุกครำวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 

ประมำณกำรค่ำปรับจำกงำนล่ำช้ำ 

ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรค่ำปรับจำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นจำกสัญญำ
บริกำรระยะยำวแต่ละสัญญำโดยพิจำรณำจำกควำมเป็นไปไดท่ี้จะเกิดเหตุกำรณ์กำรล่ำช้ำ และเช่ือมัน่ว่ำ
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชีเพียงพอ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน อย่ำงไรก็ตำม
ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีไดมี้กำรประมำณกำรไว ้

สัญญำเช่ำ  

การก าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทใน

ฐานะผู้เช่า 

ในกำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำกลุ่มบริษัทมีควำม
แน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำโดย
ค ำนึงถึงขอ้เท็จจริงและสภำพแวดล้อมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท ำให้เกิดส่ิงจูงใจทำงเศรษฐกิจส ำหรับกลุ่ม
บริษทัในกำรใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

การก าหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิม่ - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัไม่สำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในกำรคิดลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ โดยอตัรำ
ดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัรำดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ำยในกำรกูย้ืมเงินท่ีจ ำเป็นเพื่อให้ไดม้ำซ่ึง
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่ำใกลเ้คียงกับสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ในสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจท่ีคลำ้ยคลึง โดยมี
ระยะเวลำกำรกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลำ้ยคลึง 

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ำรค้ำ 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีคำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ท่ีมี
ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกัน เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต
และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอำจไม่ไดบ้่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกคำ้ท่ีเกิดขึ้นจริง
ในอนำคต 
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มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีไม่มีกำรซ้ือขำยใน
ตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ ำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงด้ำนเครดิต 
สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว ทั้งน้ี
กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรม
ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

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

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน
ในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำม
เง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงกลุ่มบริษัทและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันเหล่ำนั้ น                
ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2564 2563 2564 2563  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 
 (ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้) 

     

คำ่บริกำรรับ - - 13 10 รำคำตลำด, รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
ตำมท่ีระบใุนสัญญำ 

ตน้ทุนงำนบริกำร - - 1 3 รำคำตลำด, รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
ตำมท่ีระบใุนสัญญำ 

      
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัร่วม      
เงินปันผลรับ - - - 1 ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 



 

 16 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2564 2563 2564 2563  
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่ำบริกำรรับ 39 37 39 36 รำคำตลำด, ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม, 

รำคำท่ีตกลงร่วมกนัตำมท่ีระบุ
ในสัญญำ 

ค่ำบริกำรจ่ำย 14 13 13 12 รำคำตลำด, รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
ตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 

ตน้ทุนงำนบริกำร 8 7 6 3 รำคำตลำด, รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
ตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 

ซ้ืออุปกรณ์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

2 2 2 2 รำคำตลำด 

เงินปันผลรับ 28 26 28 26 ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 

ยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุ่มบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำร           
ท่ีเกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)     

บริษทัยอ่ย - - 4,938 1,232 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/
หรือกรรมกำรร่วมกนั) 9,812 13,803 9,783 9,820 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน -       
กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน 9,812 13,803 14,721 11,052 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำร       
ท่ีเกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 19)     

บริษทัยอ่ย  - - 872 666 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/
หรือกรรมกำรร่วมกนั) 5,146 6,567 4,987 6,517 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน - 
กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน 5,146 6,567 5,859 7,183 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 23.7 22.9 23.7 22.9 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน      0.6 0.6 0.5 0.5 

รวม 24.3 23.5 24.2 23.4 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
เงินสด 67 179 57 149 
เงินฝำกธนำคำร 126,864 168,791 49,260 129,860 

รวม 126,931 168,970 49,317 130,009 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 เงินฝำกธนำคำรของกลุ่มบริษทัมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.05 ถึง 0.35 ต่อปี 
(2563: ร้อยละ 0.15 ถึง 0.40 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 4,630 3,023 8,267 3,629 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  3,736 3,410 3,736 3,410 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,366 6,433 12,003 7,039 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 30,370 55,018 27,433 54,641 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  13,309 29,555 13,046 29,220 
   3 - 6 เดือน 189 1,528 189 1,528 
 6 - 12 เดือน 101 826 101 826 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 43,969 86,927 40,769 86,215 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น  (249) (5,487) (249) (5,487) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 43,720 81,440 40,520 80,728 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 52,086 87,873 52,523 87,767 
ลกูหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2 - 2 - 
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,063 6,704 2,363 2,357 
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 41,008 38,418 40,475 37,771 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 383 666 355 1,656 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,032 3,273 3,617 2,963 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 46,488 49,061 46,812 44,747 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น  - (6,463) - (3,566) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 46,488 42,598 46,812 41,181 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 98,574 130,471 99,335 128,948 
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รำยกำรเปล่ียนแปลงของค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน           
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 11,950 5,242 9,053 2,345 
ส ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่
จะเกิดขึ้น - 6,708 - 6,708 

ตดัจ ำหน่ำย (11,701) - (8,804) - 

ยอดคงเหลือปลำยปี 249 11,950 249 9,053 

9. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯมีเงินลงทุนในเงินฝำกประจ ำประเภท 6 เดือน จ ำนวน 281.10 ลำ้นบำท           
ซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.20 - 0.60 ต่อปี (31 ธนัวำคม 2563: 150.04 ลำ้นบำท ซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 
0.30 - 0.55 ต่อปี) 

10. สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
งำนระหวำ่งท ำตำมสัญญำ 24,792 33,486 24,792 33,486 
อ่ืนๆ 5,926 10,358 2,346 379 

รวม 30,718 43,844 27,138 33,865 

11. เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนั 

 ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯได้น ำเงินฝำกประจ ำธนำคำรจ ำนวนประมำณ  14.20 ล้ำนบำท         
(2563: 14.20 ล้ำนบำท) ไปวำงไว้กับธนำคำรสองแห่งเพื่อค ้ ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและ
หนังสือค ้ำประกันท่ีธนำคำรออกให้ในนำมของบริษทัฯเพื่อกำรค ้ำประกันกำรซ้ือสินคำ้และบริกำร ซ่ึง
เป็นไปตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯ 
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12. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย  

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำยติุธรรม 
 2564 2563 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 

ตรำสำรทุนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   
บริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชำติ จ ำกดั 314,703 302,330 
บริษทั อีคำร์ทสตูดิโอ จ ำกดั 1,600 950 
บริษทั เพียร์ พำวเวอร์ จ ำกดั 16,312 18,755 
บริษทั เอไอ แลบ็ จ ำกดั 783 150 
บริษทั ครีเดน เอเชีย จ ำกดั 1,126 13,000 

รวมตรำสำรทุนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 334,524 335,185 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำน

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

 

พนัธบตัรรัฐบำล 9,151 - 

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 343,675 335,185 

ตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ไดแ้ก่ เงินลงทุนในตรำ
สำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจำรณำวำ่เป็นกำรลงทุนในเชิงกลยทุธ์ 

ในระหว่ำงปี 2564 บริษทัฯได้รับเงินปันผลจำกบริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชำติ จ ำกดั จ ำนวน 27.6 ลำ้นบำท 
(2563: 26.3 ลำ้นบำท) 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

ในระหว่ำงปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ดี แอนด ์บี (ประเทศไทย) จ ำกดั                2,000 2,000 100 100 2,000 2,000 - - 
บริษทั บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั 35,000 30,000 100 100 35,000 30,000 - - 

     37,000 32,000 - - 
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 บริษัท บโีอแอล ดิจิตอล จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 23 สิงหำคม 2564 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั (“บริษทัย่อย”) มี
มติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวน 30 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 3,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 
บำท) เป็นจ ำนวน 40 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 4,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) โดยกำรออกจ ำหน่ำยหุ้น
สำมญัจ ำนวน 1,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 

เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2564 บริษทัฯจ่ำยช ำระเงินลงทุนในบริษทั บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดัเพิ่มจ ำนวน 5 ลำ้น
บำท (หุน้สำมญั 1,000,000 หุ้น เรียกช ำระแลว้หุ้นละ 5 บำท) โดยบริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนทุนออกจ ำหน่ำย
และเรียกช ำระเพิ่มเติมดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 31 สิงหำคม 2564 

14. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

14.1 รำยละเอียดของกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

 (หน่วย: พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรร่วมคำ้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 
มูลค่ำตำมบญัชีตำม              
วิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่ำตำมบญัชีตำม              
วิธีรำคำทุน 

  2564 
(ร้อยละ) 

2563 
(ร้อยละ) 

2564 2563 2564 2563 

บริษทั บิซิเนส อินฟอร์เมชัน่ จ ำกดั ให้บริกำรขอ้มูลเพื่อ  
กำรตดัสินใจทำงธุรกิจ 50 50 10,772 12,217 15,500 15,500 

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

14.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหวำ่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จจำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ในงบกำรเงินรวมและ
รับรู้เงินปันผลรับจำกกิจกำรดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรร่วมคำ้ 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำก 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

ในระหว่ำงปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

ในระหว่ำงปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

ในระหว่ำงปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
บริษทั บิซิเนส อินฟอร์เมชัน่ จ ำกดั (2,878) (2,588) 1,433 83 - - 
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14.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของกำรร่วมคำ้ 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
บริษัท บิซิเนส อนิฟอร์เมช่ัน จ ำกดั   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 21,038 24,052 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 659 419 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 49 88 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (201) (125) 
สินทรัพย์สุทธิ 21,545 24,434 
สัดส่วนเงินลงทุน 50% 50% 
สัดส่วนตำมวิธีส่วนได้เสียของกจิกำรในสินทรัพย์ - สุทธิ 10,772 12,217 
ตดัรำยกำรระหวำ่งกนั - - 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกจิกำรในกำรร่วมค้ำ 10,772 12,217 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
บริษัท บิซิเนส อนิฟอร์เมช่ัน จ ำกดั   
รำยไดอ่ื้น 13 22 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย (402) (94) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (5,366) (5,104) 
ขำดทุน (5,755) (5,176) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (5,755) (5,176) 

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

15.1 รำยละเอียดของบริษทัร่วม 
   (หน่วย: พนับำท) 

    งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีรำคำทุน 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั เอบิคส์                    
ดีเวลลอปเมนต ์จ ำกดั 

ให้เช่ำอำคำร
ส ำนกังำน 

ไทย 
20 20 30,527 30,560 30,000 30,000 
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15.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวมและรับรู้เงินปันผล
รับจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั 

ส่วนแบ่งก ำไรจำก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวำ่งปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

ในระหวำ่งปี 
 2564 2563 2564 2563 

บริษทั เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต ์จ ำกดั 327 345 360 1,000 

15.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน  

(หน่วย: พนับำท) 

 
บริษทั เอบิคส์                              

ดีเวลลอปเมนต ์จ ำกดั 
 2564 2563 

สินทรัพยห์มุนเวียน 3,907 3,961 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 148,915 149,040 
หน้ีสินหมุนเวียน (185) (201) 
สินทรัพย์ - สุทธิ 152,637 152,800 
สัดส่วนเงินลงทุน  20% 20% 
สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำร ในสินทรัพย์ - สุทธิ 30,527 30,560 
กำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั - - 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกจิกำรในบริษัทร่วม 30,527 30,560 

 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 
รำยได ้ 2,667 2,777 
ก ำไร   1,636 1,726 
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16. ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 
อุปกรณ์
ส ำนกังำน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

รำคำทุน        
1 มกรำคม 2563 13,390 10,104 83,685 14,375 9,308 130,862 
ซ้ือเพ่ิม 773 113 3,933 - 3,449 8,268 
จ ำหน่ำย - - (3,462) - - (3,462) 
โอนเขำ้ (ออก) 10,571 1,839 - - (12,410) - 
31 ธนัวำคม 2563 24,734 12,056 84,156 14,375 347 135,668 
ซ้ือเพ่ิม - 495 4,376 - 99 4,970 
จ ำหน่ำย - (413) (2,415) - - (2,828) 
โอนเขำ้ (ออก) - - 446 - (446) - 
31 ธนัวำคม 2564 24,734 12,138 86,563 14,375 - 137,810 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2563 303 5,735 67,035 6,230 - 79,303 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2,467 1,375 8,562 2,875 - 15,279 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วน
ท่ีจ ำหน่ำย - - (3,460) - - (3,460) 

31 ธนัวำคม 2563 2,770 7,110 72,137 9,105 - 91,122 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 3,522 1,549 8,437 2,830 - 16,338 
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับส่วน
ท่ีจ ำหน่ำย - (413) (2,415) - - (2,828) 

31 ธนัวำคม 2564 6,292 8,246 78,159 11,935 - 104,632 
มูลค่ำสุทธติำมบญัชี       
31 ธนัวำคม 2563 21,964 4,946 12,019 5,270 347 44,546 

31 ธนัวำคม 2564 18,442 3,892 8,404 2,440 - 33,178 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       

2563 (จ ำนวน 8.5 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร) 15,279 

2564 (จ ำนวน 7.6 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร) 16,338 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 
อุปกรณ์
ส ำนกังำน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

รำคำทุน        
1 มกรำคม 2563 9,897 9,351 78,111 14,375 9,307 121,041 
ซ้ือเพ่ิม 773 113 3,553 - 3,449 7,888 
จ ำหน่ำย - - (3,462) - - (3,462) 
โอนเขำ้(ออก) 10,571 1,839 - - (12,410) - 
31 ธนัวำคม 2563 21,241 11,303 78,202 14,375 346 125,467 
ซ้ือเพ่ิม - 495 4,223 - 100 4,818 
จ ำหน่ำย - (413) (2,362) - - (2,775) 
โอนเขำ้(ออก) - - 446 - (446) - 
31 ธนัวำคม 2564 21,241 11,385 80,509 14,375 - 127,510 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2563 179 5,521 62,628 6,230 - 74,558 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2,125 1,261 7,802 2,875 - 14,063 
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับส่วน
ท่ีจ ำหน่ำย - - (3,460) - - (3,460) 

31 ธนัวำคม 2563 2,304 6,782 66,970 9,105 - 85,161 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 3,181 1,446 7,737 2,831 - 15,195 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วน
ท่ีจ ำหน่ำย - (413) (2,362) - - (2,775) 

31 ธนัวำคม 2564 5,485 7,815 72,345 11,936 - 97,581 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี       

31 ธนัวำคม 2563 18,937 4,521 11,232 5,270 346 40,306 

31 ธนัวำคม 2564 15,756 3,570 8,164 2,439 - 29,929 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       
2563 (จ ำนวน 7.8 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร) 14,063 

2564 (จ ำนวน 7.0 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร) 15,195 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตัดค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่         
มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำว มีจ ำนวนเงินประมำณ 65.90 ล้ำนบำท            
(เฉพำะของบริษทัฯ: 64.50 ลำ้นบำท) (2563: 60.56 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 59.47 ลำ้นบำท)) 
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำง
พฒันำ 

 
รวม 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำง
พฒันำ 

 
รวม 

31 ธนัวำคม 2564       
รำคำทุน 161,804 3,116 164,920 136,737 - 136,737 

หกั: คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (116,471) - (116,471) (98,577) - (98,577) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 45,333 3,116 48,449 38,160 - 38,160 

       
31 ธนัวำคม 2563       
รำคำทุน 162,587 6,178 168,765 140,266 5,274 145,540 

หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (129,861) - (129,861) (115,221) - (115,221) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 32,726 6,178 38,904 25,045 5,274 30,319 

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

มลูค่ำตำมบญัชี - สุทธิตน้ปี 38,904 46,462 30,319 34,215 
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8,532 1,711 6,077 933 
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่ง
พฒันำ 11,409 5,007 8,906 4,103 

ตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - มูลค่ำสุทธิตำม
บญัชี ณ วนัท่ีตดัจ ำหน่ำย (1) - (1) - 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (10,395) (14,276) (7,141) (8,932) 

มลูค่ำตำมบญัชี - สุทธิปลำยปี 48,449 38,904 38,160 30,319 
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18. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ร้อยละต่อปี) 2564 2563 2564 2563 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน BIBOR + 2.75% - 17,000 - 17,000 
รวม - 17,000 - 17,000 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินค ้ำประกนัโดยลูกหน้ีกำรคำ้ของบริษทัฯ 

19. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 256 363 256 363 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,669 1,083 1,669 1,083 
ตน้ทุนโครงกำรคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 635 378 652 378 
ตน้ทุนโครงกำรคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 62,285 45,310 47,876 41,795 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,890 1,653 1,890 1,650 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 34,997 30,786 32,613 28,859 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,356 3,079 1,196 3,032 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,498 6,281 6,220 5,407 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,009 1,094 1,865 1,760 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 81,627 71,553 72,089 63,010 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 192,222 161,580 166,326 147,337 
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20. สัญญำเช่ำ  

 กลุ่มบริษทัท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั โดยมีอำยสุัญญำระหวำ่ง 3 - 9 ปี 

20.1  สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 

งบกำรเงินรวม - 
อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร - 
อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 32,027 24,976 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (3,760) (2,888) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 28,267 22,088 
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี (3,760) (2,887) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 24,507 19,201 

20.2 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 26,242 30,495 20,177 23,447 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (4,248) (5,655) (3,266) (4,350) 
รวม 21,994 24,840 16,911 19,097 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (3,066) (2,850) (2,357) (2,191) 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 18,928 21,990 14,554 16,906 
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กำรเปล่ียนแปลงของบัญชีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี  24,840   27,325   19,097   21,010  
ดอกเบ้ียท่ีรับรู้  1,407   1,640   1,084   1,259  
จ่ำยค่ำเช่ำ (4,253)  (4,125)  (3,270)  (3,172)  
ยอดคงเหลือปลำยปี 21,994 24,840 16,911 19,097 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมำยเหตุ 34 
ภำยใตห้วัขอ้ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง  

20.3 ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้  3,760  3,760  2,887  2,888 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  1,407 1,640  1,084  1,259 

20.4 อ่ืน ๆ 

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 จ ำนวน 4.25 
ลำ้นบำท (2563: 4.12 ลำ้นบำท) (เฉพำะของบริษทัฯ: 3.27 ลำ้นบำท (2563: 3.17 ลำ้นบำท))   
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21. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำนแสดงได้
ดงัน้ี   

     (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 20,220 18,136 19,789 17,787 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  1,793 1,598 1,703 1,526 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 542 486 530 476 
ขำดทนุจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ 1,148 - 1,148 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น:     
(ก ำไร)ขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้น
ประชำกรศำสตร์ 768 - 589 - 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำง
กำรเงิน 1,300 - 1,306 - 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (171) - (319) - 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหว่ำงปี (3,929) - (3,929) - 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 21,671 20,220 20,817 19,789 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะไม่มีกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 
1 ปีขำ้งหนำ้ (2563: ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของกลุ่มบริษทัประมำณ 11-19 ปี (เฉพำะของบริษทัฯ: 11 ปี) (2563: 10 ปี เฉพำะของบริษทัฯ: 10 ปี) 

สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
อตัรำคิดลด 2.16 - 2.89 2.68 2.16 2.68 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  4.4 - 6.8 4.0 - 7.5 4.4 - 6.8 4.0 - 7.5 
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ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หน้ีสินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) หน้ีสินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (1,816) 2,068 (1,689) 1,915 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  1,638 (1,478) 1,505 (1,364) 
     
    (หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หน้ีสินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) หน้ีสินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (1,477) 1,673 (1,411) 1,593 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  1,797 (1,615) 1,757 (1,581) 

22. ส ำรองต้นทุนในกำรร้ือถอน 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 3,067 2,331 

ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ 196 150 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 3,263 2,481 

ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ 202 153 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 3,465 2,634 

 กลุ่มบริษัทรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับต้นทุนในกำรร้ือถอนอุปกรณ์ส ำนักงำนของกลุ่มบริษัท 
เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัในกำรร้ือถอนและอุปกรณ์ส ำนกังำนภำยหลงัจำกส้ินสุดสัญญำเช่ำพื้นท่ี
ในอำคำรส ำนกังำน 
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23. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ซ่ึงในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรส ำรองตำม
กฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

24. รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรของกลุ่มบริษทัแบ่งตำมลกัษณะกำรใหบ้ริกำรไดต้่อไปน้ี  

     (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรตำมโครงกำรใหบ้ริกำรขอ้มูล
ขำ่วสำรธุรกิจโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 216,182 209,296 221,384 212,390 

รำยไดค้่ำใชบ้ริกำรระบบตำมโครงกำรท่ีไดรั้บกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน 87,298 88,472 87,298 87,022 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอ่ืน 304,523 297,811 227,981 235,803 

รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 608,003 595,579 536,663 535,215 

จงัหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้     
รับรู้รำยได ้ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 218,564 225,789 156,088 175,725 
รับรู้รำยไดต้ลอดช่วงเวลำหน่ึง 389,439 369,790 380,575 359,490 
รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 608,003 595,579 536,663 535,215 

รำยได้ท่ีคำดว่ำจะรับรู้ส ำหรับภำระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัคำดวำ่จะมีรำยไดท่ี้รับรู้ในอนำคตส ำหรับภำระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน 
(หรือยงัไม่เสร็จส้ินบำงส่วน) ของสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำจ ำนวน 130.0 ลำ้นบำท (2563: 192.2 ล้ำนบำท)           
ซ่ึงกลุ่มบริษทัคำดวำ่จะปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัของสัญญำดงักล่ำวเสร็จส้ินภำยใน 2 - 5 ปี  
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25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ตน้ทุนกำรจดักำรระบบฐำนขอ้มูล 80,600 90,108 45,860 54,380 
ตน้ทุนงำนโครงกำร 88,740 103,555 88,740 103,555 
เงินเดือนและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังำน 116,595 117,089 100,606 100,847 
คำ่ตอบแทนกรรมกำรและค่ำท่ีปรึกษำ 16,197 15,686 16,197 15,686 
ค่ำเส่ือมรำคำ 20,098 19,039 18,082 16,951 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย 10,395 14,276 7,141 8,932 
ค่ำบริกำรจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 4,447 3,978 3,461 3,367 
คำ่ใชจ่้ำยดำ้นกำรตลำด 6,991 2,259 6,160 1,878 
คำ่ไฟฟ้ำ 3,598 3,624 3,436 3,455 

26. ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 36,799 28,273 32,400 27,925 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 1,747 (2,172) 1,699 (1,967) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุน 38,546 26,101 34,099 25,958 
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จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั :     
(ขำดทุน)ก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงิน

ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น (237) 2,249 (237) 2,249 
ผลขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยั (379) - (315) - 

รวม (616) 2,249 (552) 2,249 

 รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 271,756 204,598 259,714 209,960 

     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20% 20% 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษ ี 54,351 40,920 51,943 41,992 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     

กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหต ุ28) (12,358) (12,310) (12,358) (12,310) 
ผลขำดทนุทำงภำษท่ีียงัไม่รับรู้ 2,067 1,273 - - 
รำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภำษ ี (5,585) (5,468) (5,585) (5,468) 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีไม่ให้ถือเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี 1,184 3,037 1,124 2,997 

คำ่ใชจ้่ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (1,113) (1,351) (1,025) (1,253) 

รวม (15,805) (14,819) (17,844) (16,034) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือ

ขำดทนุ 38,546 26,101 34,099 25,958 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
คำ่เผื่อกำรลดทุนของเงินลงทุน 4,152 4,152 4,152 4,152 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น  1,132 2,892 1,132 2,892 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม - ซอฟทแ์วร์ 560 680 - - 
ส ำรองตน้ทุนในกำรร้ือถอน 694 652 527 496 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 4,333 4,045 4,163 3,958 

รวม 10,871 12,421 9,974 11,498 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
สัญญำเช่ำ (176) (358) (131) (271) 

ก ำไรท่ียงัไมเ่กิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน (42,379) (42,616) (42,379) (42,616) 

รวม (42,555) (42,974) (42,510) (42,887) 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (31,684) (30,553) (32,536) (31,389) 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดงัน้ี     
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 852 836 - - 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (32,536) (31,389) (32,536) (31,389) 

 (31,684) (30,553) (32,536) (31,389) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ ำนวน 16.03 ลำ้นบำท (2563: 
12.76 ลำ้นบำท) ท่ีบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลำ
กำรใหป้ระโยชน์ภำยในปี 2565 ถึงปี 2569 

27. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 
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28. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้รับสิทธิพิเศษภำษีจำกกรมส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริม
กำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมัติของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนภำยใตเ้ง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไว ้
บริษทัฯและบริษทัย่อยไดรั้บสิทธิประโยชน์ทำงดำ้นภำษีอำกรท่ีมีสำระส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

รำยละเอียด บริษัทฯ 
บริษัท บีโอแอล                    
ดิจิตอล จ ำกัด                                   
(บริษัทย่อย) 

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

1. เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ซอฟตแ์วร์ ซอฟตแ์วร์ 
2. สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ   

2.1 ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ี
ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม (นบั
แตว่นัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น) 
นอกจำกน้ียงัสำมำรถน ำผลขำดทนุสะสมซ่ึงเกิดขึ้น
ระหว่ำงเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลมำหกั
ออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภำยหลงัระยะเวลำท่ีไดรั้บ
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
ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลนั้น  

ไดรั้บ ไดรั้บ 

2.3 ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัรท่ีน ำเขำ้มำ
ใชใ้นกำรผลิตตำมจ ำนวนท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนุมติั  

ตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บ
กำรส่งเสริม 

ตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บ
กำรส่งเสริม 

3.  วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิตำมบตัรส่งเสริม 16 ธนัวำคม 2557               
(วนัท่ีมีผลบงัคบัใชต้ำม

สัญญำฉบบัแรก) 

1 เมษำยน 2561  
(วนัท่ีมีผลบงัคบัใชต้ำม

สัญญำฉบบัแรก) 
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รำยได้ของบริษัทฯ และบริษทัย่อยจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
ส่วนของรำยไดท่ี้ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 87,298 88,472 87,298 87,022 

ส่วนของรำยไดท่ี้ไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 520,705 507,107 449,365 448,193 

รวมรำยไดจ้ำกกำรบริกำร 608,003 595,579 536,663 535,215 

29. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  

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

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีลูกคำ้รำยใหญ่ท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยไดร้วม
ของกิจกำร  

30. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนักงำนบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้นตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม บวัหลวง จ ำกดั และจะ
จ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่ำงปี 2564 
กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 3.5 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 3.1 ลำ้นบำท) 
(2563: 3.2 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 2.9 ลำ้นบำท)) 
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31. เงินปันผลจ่ำย 

 เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่ำย 

(ลำ้นบำท) 
เงินปันผลจ่ำย 
(บำทต่อหุ้น) 

เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ            
เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2563 73.85 0.090 

เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
ถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือ
วนัท่ี 14 สิงหำคม 2563 

65.64 0.080 

รวมเงนิปันผลที่จ่ำยในปี 2563  139.49 0.170 

    
เงินปันผลงวดสุดทำ้ยส ำหรับปี 2563 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 
2564   94.36 0.115 

เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 
ถึงวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือ
วนัท่ี 5 สิงหำคม 2564 

90.25 0.110 

รวมเงินปันผลท่ีจ่ำยในปี 2564  184.61 0.225 

32. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้ นในภำยหน้ำ
นอกเหนือจำกท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอ่ืนดงัน้ี 

32.1 ภำระผูกพนัตำมสัญญำบริกำร 

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

 ต่อมำในเดือนสิงหำคม 2563 บริษัทฯได้เข้ำท ำสัญญำฉบับใหม่กับหน่วยรำชกำรแห่งดังกล่ำวโดยมี
ระยะเวลำ 5 ปี เพื่อให้ได้สิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรธุรกิจโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยสัญญำฉบบัน้ีจะมีผลบังคบัใช้แทนสัญญำฉบบัเดิมนับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 
2564 เป็นตน้ไป  
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ในเดือนกรกฎำคม 2564 บริษทั ดีแอนด์บี (ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดท้ ำกำรต่อสัญญำค่ำสิทธิ
กบับริษทัในต่ำงประเทศสองแห่งเพื่อให้ไดรั้บสิทธิในกำรให้บริกำรแก่ลูกคำ้ โดยจะตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียม
ตำมท่ีระบุในสัญญำ สัญญำดงักล่ำวมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลำ 5 ปี 

 นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนค่ำบริกำรอ่ืนๆ กบับริษทัหลำยแห่ง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำบริกำรดงักล่ำว มีก ำหนด
จ่ำยช ำระดงัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
จ่ำยช ำระภำยใน     

ภำยใน 1 ปี 22.82 12.94 19.71 12.58 
1 ถึง 5 ปี 20.91 10.20 16.85 10.16 

32.2 ภำระผูกพนัตำมสัญญำรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำเพื่อพฒันำระบบคอมพิวเตอร์และรำยจ่ำย                 
ฝ่ำยทุนอ่ืนจ ำนวน 0.13 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: ไม่มี) (2563: 4.88 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 4.49 
ลำ้นบำท)) 

32.3 ภำระผูกพนัตำมสัญญำค่ำสิทธิ 

 บริษทัฯไดท้ ำสัญญำค่ำสิทธิกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง และบริษทัในต่ำงประเทศแห่งหน่ึง ในกำรขอ
อนุญำตน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มำให้บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงใช้ โดยบริษัทฯตกลงท่ีจะจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมในอตัรำร้อยละคงท่ีของยอดรำยไดท่ี้เกิดจำกกำรให้บริกำรระบบดงักล่ำวตำมท่ีระบุในสัญญำ 
สัญญำดงักล่ำวไม่ไดก้ ำหนดระยะเวลำส้ินสุดของสัญญำ 

32.4 ส่วนของเงินลงทุนท่ียังไม่เรียกช ำระ 

 บริษทัฯมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช ำระในบริษทัยอ่ยเป็นจ ำนวน 8 ลำ้นบำท 

32.5 หนงัสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

 บริษทัฯมีหนังสือค ้ ำประกันซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่เป็นจ ำนวน 30.24 ลำ้นบำท ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯเพื่อค ้ำประกนักำรปฏิบติังำนตำม
สัญญำ (2563: 42.07 ลำ้นบำท) 
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33. ล ำดับขั้นของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบั
ชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

      (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 

 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมลูค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน  

 

   
เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่ใช่        
บริษทัจดทะเบียน - 335 335 335 335 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี  9 - 9 - - 

34. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

34.1 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้
และลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุน และเงินกูย้ืมระยะสั้น กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง ดงัน้ี 

 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน เงินฝำกกับธนำคำรและ
สถำบนักำรเงิน และเคร่ืองมือทำงกำรเงินอ่ืน ๆ โดยจ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำร
ใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน  
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ลูกหน้ีการค้าและรายได้ค้างรับ 

กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงโดยใช้นโยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเช่ืออย่ำงเหมำะสม            
จึงไม่คำดว่ำจะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงินท่ีมีสำระส ำคัญ กลุ่มบริษัทมีกำรติดตำมยอดคงค้ำงของ          
ลูกหน้ีกำรคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัเป็นกำรให้สินเช่ือแบบไม่กระจุกตวั 
เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีฐำนลูกคำ้จ ำนวนมำก และลูกคำ้รำยใหญ่ส่วนใหญ่เป็นสถำบนักำรเงิน รัฐวิสำหกิจ
และหน่วยงำนของรัฐ ระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้โดยปกติมีระยะเวลำ 30 วนั ถึง 60 วนั 

กลุ่มบริษทัพิจำรณำกำรด้อยค่ำทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน อตัรำกำรตั้งส ำรองของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ค ำนวณจำกอำยุหน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระของกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีรูปแบบ
ของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั กลุ่มบริษทัจดักลุ่มลูกคำ้ตำมประเภทของลูกคำ้และอนัดับควำม
น่ำเช่ือถือของลูกคำ้ กำรค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกควำมน่ำจะเป็น
ถ่วงน ้ ำหนัก มูลค่ำของเงินตำมเวลำและขอ้มูลสนับสนุนท่ีมีควำมสมเหตุสมผลท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีรำยงำนท่ี
เก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต  

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนำคำรและสถำบนักำรเงินโดยจะ
ลงทุนกบัคู่สัญญำท่ีได้รับกำรอนุมติัแลว้เท่ำนั้นและอยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ีก ำหนดให้กบัคู่สัญญำแต่ละรำย 
กำรก ำหนดวงเงินดงักล่ำวเป็นกำรช่วยลดควำมเส่ียงของกำรกระจุกตวัและบรรเทำผลขำดทุนทำงกำรเงินท่ี
อำจเกิดขึ้นจำกผิดนดัช ำระของคู่สัญญำ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของตรำสำรหน้ีไม่สูงมำกนักเน่ืองจำกคู่สัญญำเป็นธนำคำรท่ีมีอนัดับ
ควำมน่ำเช่ือถือด้ำนเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงซ่ึงประเมินโดยสถำบันจดัอันดับควำมน่ำเช่ือถือด้ำนเครดิต
ระหวำ่งประเทศ  

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินกูย้ืมระยะสั้น สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย 
และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ
วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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   (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย     

 
ภำยใน 1 ปี 

มำกกว่ำ  
1 ถึง 5 ปี 

มำกกว่ำ 
5 ปี 

ปรับขึ้นลง                  
ตำมรำคำตลำด 

ไม่มอีตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย           
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 104.74 22.19 126.93 0.05 - 0.35 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 281.10 - - - - 281.10 0.20 - 0.60 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 14.20 - - - - 14.20 0.15 - 0.25 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี -       

พนัธบตัรรัฐบำล - - 9.15 - - 9.15 1.59 

 295.30 - 9.15 104.74 22.19 431.38  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 3.07 13.31 5.61 - - 21.99 6.00 

 3.07 13.31 5.61 - - 21.99  

    
   (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย     

 
ภำยใน 1 ปี 

มำกกว่ำ  
1 ถึง 5 ปี 

มำกกว่ำ 
5 ปี 

ปรับขึ้นลง                  
ตำมรำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย           
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 101.00 - - 55.67 12.30 168.97 0.15 - 0.40 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 150.04 - - - - 150.04 0.30 - 0.55 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 14.20 - - - - 14.20 0.20 - 0.25 

 265.24 - -    55.67 12.30 333.21  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 17.00 - - - - 17.00 3.38 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2.85 16.48 5.51 - - 24.84 6.00 

 19.85 16.48 5.51 - - 41.84  
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   (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย     

 
ภำยใน 1 ปี 

มำกกว่ำ  
1 ถึง 5 ปี 

มำกกว่ำ 
5 ปี 

ปรับขึ้นลง                  
ตำมรำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย           
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 27.16 22.16 49.32 0.05 - 0.13 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 281.10 - - - - 281.10 0.20 - 0.60 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 14.20 - - - - 14.20 0.15 - 0.25 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี -       

พนัธบตัรรัฐบำล - - 9.15 - - 9.15 1.59 

  295.30 - 9.15 27.16 22.16 353.77  

หนี้สินทำงกำรเงิน        

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2.36 10.89 3.66 - - 16.91 6.00 

 2.36 10.89 3.66 - - 16.91  

 
  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย     

 
ภำยใน 1 ปี 

มำกกว่ำ  
1 ถึง 5 ปี 

มำกกว่ำ 
5 ปี 

ปรับขึ้นลง                  
ตำมรำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย           
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 101.00 - - 16.74 12.27 130.01 0.15 - 0.40 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 150.04 - - - - 150.04 0.30 - 0.55 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 14.20 - - - - 14.20 0.20 - 0.25 

  265.24  - - 16.74 12.27 294.25  

หนี้สินทำงกำรเงิน        

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 17.00 - - - - 17.00 3.38 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2.19 12.75 4.16 - - 19.10 6.00 

 19.19 12.75 4.16 - - 36.10  
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 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือให้บริกำรเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ กลุ่มบริษทัไม่ไดมี้กำรท ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนดงักล่ำว 

 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

อตัรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.85 1.11 0.01 0.13 33.4199 30.0371 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

อตัรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.05 0.01 0.01 0.01 33.4199 30.0371 

 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง  

กลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรใช ้เงินกูย้มืธนำคำรและสัญญำเช่ำ กลุ่ม
บริษทัไดป้ระเมินกำรกระจุกตวัของควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรกูย้ืมเงินเพื่อน ำไปช ำระหน้ีสินเดิมและได้
ขอ้สรุปว่ำควำมเส่ียงดงักล่ำวอยู่ในระดับต ่ำ กลุ่มบริษทัมีควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ี
หลำกหลำยอยำ่งเพียงพอ 

รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี              
31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ซ่ึงพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน 
สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกวำ่  
5 ปี รวม 

รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์     
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 192 - - 192 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 4 16 6 26 
รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 196 16 6 218 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกวำ่  
5 ปี รวม 

รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์     
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 17 - - 17 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 162 - - 162 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 4 16 10 30 

รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 183 16 10 209 
 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกวำ่  
5 ปี รวม 

รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์     
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 166 - - 166 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 3 13 4 20 

รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 169 13 4 186 

  
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกวำ่  
5 ปี รวม 

รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์     
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 17 - - 17 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 147 - - 147 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 3 13 7 23 

รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 167 13 7 187 
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35. มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 กำรกระทบยอดรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรมเป็นประจ ำและมีล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม
เป็นระดบั 3 แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

 

งบกำรเงินรวม/          
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 295,491 
ซ้ือระหวำ่งปี 28,450 
ก ำไรสุทธิท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 11,244 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 335,185 

ขำดทุนสุทธิท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (661) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 334,524 

ขอ้สมมติฐำนหลกัท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมสรุปไดด้งัน้ี 

เคร่ืองมือ           
ทำงกำรเงิน เทคนิคกำรวัดมูลค่ำ 

ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถ
สังเกตได้ที่มีนัยส ำคัญ อตัรำทีใ่ช้ 

ผลกระทบทีม่ีต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
สมมติฐำน 

เงินลงทุนใน 
ตรำสำรทุน 

คิดลดกระแสเงินสด 
 และวิธีมูลค่ำก ำไร

คงเหลือ 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน          
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 

15 - 20% อตัรำเพ่ิมขึ้น 5% จะท ำให้มูลค่ำยติุธรรม
ลดลงเป็นจ ำนวน 41 ลำ้นบำท 

อตัรำลดลง 5% จะท ำให้มูลค่ำยติุธรรม
เพ่ิมขึ้นเป็นจ ำนวน 56 ลำ้นบำท 

36. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม
เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี               
31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.38:1 (2563: 0.41:1) และเฉพำะบริษทัฯมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเทำ่กบั 0.34:1 (2563: 0.39:1) 
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37. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

          เม่ือวนัท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้เสนอจ่ำยเงินปันผล        
งวดสุดทำ้ยส ำหรับปี 2564 ในอตัรำหุ้นละ 0.145 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 118.97 ลำ้นบำท ดังนั้นเม่ือรวม
เงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำลท่ีจ่ำยไปแล้วจ ำนวนหุ้นละ 0.110 บำท ท ำให้เงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2564                     
มีจ ำนวนทั้งส้ินหุน้ละ 0.255 บำท ทั้งน้ี บริษทัฯจะน ำเสนอเพื่ออนุมติัเร่ืองดงักล่ำวในท่ีประชุมสำมญัประจ ำปี
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯต่อไป 

38. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 กุมภำพนัธ์ 2565  


