
2

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

(ยงัไม่ได้ ตรวจสอบแล้ว (ยงัไม่ได้ ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแต่ ตรวจสอบแต่

สอบทานแล้ว) สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 63,679 32,274 59,634 25,582 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น 9 798,747 841,138 785,029 847,674 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าการเงิน

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 10 - - 4,325 4,325 

11 - - - - 

สินคา้คงเหลือ 12 104 490 83 469 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น 13 15,416 20,157 14,799 19,407 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น                   14 71,389 67,227 67,159 63,285 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 949,335 961,286 931,029 960,742 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 13,894 8,927 - - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16 - -                      95,000 95,000 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 17 201 27 - - 

ค่าบริการบาํรุงรักษาอุปกรณ์รอตดัจ่าย 18 19,225 21,507 19,225 21,507 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 3,784,320 4,622,919 3,641,048 4,439,824 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20 1,217,269 - 1,183,257 - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 21 598,573 596,562 606,649 588,754 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีน

ที�ไม่ใช่เงินสดที�เป็นหลกัประกนั 22 26,240 72,194 26,240 72,194 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่ายรอขอคืน 45,041 45,041 32,867 32,867 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 23 48,683 48,275 46,841 46,433 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,753,446 5,415,452 5,651,127 5,296,579 

รวมสินทรัพย์ 6,702,781 6,376,738 6,582,156 6,257,321 

.................................................. ..................................................

นายทวศีกัดิ�  กออนนัตกลู นางมรกต กลุธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ลูกหนี� เงินให้กูย้มืแก่กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั

บริษัท อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 มนีาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



3

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

(ยงัไม่ได้ ตรวจสอบแล้ว (ยงัไม่ได้ ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแต่ ตรวจสอบแต่

สอบทานแล้ว) สอบทานแล้ว)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�น

จากสถาบนัการเงิน 24 1,193,966           979,522              1,193,966 979,522 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น 25 277,191              326,251              263,384 313,690 

หนี� สินที�เกิดจากสญัญาหมุนเวยีน 12,375                17,133                15,955 15,970 

ส่วนของหนี� สินระยะยาวที�ถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึ�งปี 26 227,039              438,942              215,585 428,021 

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 27 502,295              446,020              494,455 439,605 

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 29,930                30,650                27,839 28,754 

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 2,242,796           2,238,518           2,211,184           2,205,562           

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 26 1,401,114           1,221,043           1,331,657 1,148,259 

หนี� สินตามสญัญาเช่า 27 1,027,491           907,261              998,933 880,433 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 93,158                84,271                98,082 89,191 

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวยีน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 28 31,292                28,839                29,390 27,140 

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 666                     949                     - - 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 2,553,721           2,242,363           2,458,062           2,145,023           

รวมหนี�สิน 4,796,517           4,480,881           4,669,246           4,350,585           

.................................................. ..................................................

นายทวศีกัดิ�  กออนนัตกลู นางมรกต กลุธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 มนีาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



4

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

(ยงัไม่ได้ ตรวจสอบแล้ว (ยงัไม่ได้ ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแต่ ตรวจสอบแต่

สอบทานแล้ว) สอบทานแล้ว)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

500,042              500,042              500,042              500,042              

ทุนที�ออกและชําระแล้ว

500,042 500,042              500,042 500,042 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 770,206 770,206              770,206 770,206 

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 46,764 46,764                46,764 46,764 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 587,331 579,299              595,898 591,338 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ -                      (2,380) -                      (1,614) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,904,343           1,893,931           1,912,910           1,906,736           

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 1,921 1,926                  -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,906,264           1,895,857           1,912,910           1,906,736           

     รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,702,781           6,376,738           6,582,156           6,257,321           

.................................................. ..................................................

นายทวศีกัดิ�  กออนนัตกลู นางมรกต กลุธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

หุ้นสามญั 500,041,575 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

หุ้นสามญั 500,041,575 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 มนีาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



5

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 31 มนีาคม 2563 31 มนีาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 มนีาคม 2562

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 475,641 456,713 458,185              442,880              

รายไดจ้ากการขาย 451 2,069 451                     1,917                  

ตน้ทุนในการใหบ้ริการ (313,206) (354,131) (296,463)            (346,444)            

ตน้ทุนขาย (386) (1,473) (386)                   (1,473)                

กาํไรขั�นต้น 162,500 103,178 161,787 96,880 

กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน (4,698)                27,043                (4,613)                49,448                

รายไดอื้�น 5,007 2,716 5,131                  3,284                  

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน 162,809 132,937 162,305 149,612 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (45,504) (28,678) (51,174)              (31,082)              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (58,178) (49,929) (53,428)              (48,067)              

รวมค่าใช้จ่าย (103,682) (78,607) (104,602) (79,149) 

กาํไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมดาํเนินงาน 59,127 54,330 57,703 70,463 

รายไดท้างการเงิน 51 466 51 448 

15 4,842 1,509 - - 

17 174 - - - 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 64,194 56,305 57,754 70,911 

ตน้ทุนทางการเงิน (44,186) (18,270) (42,690)              (18,195)              

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 20,008 38,035 15,064 52,716 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 29 (9,601) (4,570) (8,890)                (8,954)                

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 10,407 33,465 6,174 43,762 

.................................................. ..................................................

นายทวศีกัดิ�  กออนนัตกลู นางมรกต กลุธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

บริษัท อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



6

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563 31 มนีาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 มนีาคม 2562

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น :

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไร

  หรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย - สุทธิภาษี -                      (10,165)              -                      (28,100)              

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย - บริษทัร่วม -                      90                       -                      -                      

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิ - (10,075) - (28,100) 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 10,407 23,390 6,174 15,662 

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน) :

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 10,412                33,473 6,174 43,762 

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (5)                        (8) - - 

รวม 10,407 33,465 6,174 43,762 

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 10,412 23,398 6,174 15,662 

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (5)                        (8) - - 

รวม 10,407 23,390 6,174 15,662 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (พนับาท) 0.02                    0.07                    0.01                    0.09                    

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั

ที�ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (หุน้) 500,042              500,042              500,042              500,042              

.................................................. ..................................................

นายทวศีกัดิ�  กออนนัตกลู นางมรกต กลุธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



7                        

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย : พนับาท)

กาํไร(ขาดทุน) กาํไร(ขาดทุน)

จดัสรรแล้ว จากการวดัมูลค่า จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน) ส่วนได้เสีย

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิ ทุนสํารอง เงนิลงทุนใน ในหลกัทรัพย์เผื�อขาย จากเงนิลงทุน รวมองค์ประกอบอื�น ที�ไม่มี รวมส่วน

หมายเหตุ ที�ออกและชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร หลกัทรัพย์เผื�อขาย ในบริษทัร่วม ในบริษทัร่วม ของส่วนของผู้ถือหุ้น อาํนาจควบคุม ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 500,042            770,206            46,764               579,299            (1,652)               (428)                  (300)                  (2,380)               1,893,931         1,926                 1,895,857         

5 -                    -                    -                    (2,380)               1,652                 428                    300                    2,380                 -                    -                    -                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 

(หลงัการปรับปรุง) 500,042            770,206            46,764               576,919            -                    -                    -                    -                    1,893,931         1,926                 1,895,857         

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                    -                    -                    10,412               -                    -                    -                    -                    10,412               (5)                      10,407               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มนีาคม 2563 500,042            770,206            46,764               587,331            -                    -                    -                    -                    1,904,343         1,921                 1,906,264         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 500,042            770,206            38,286               491,697            20,998               (514)                  -                    20,484               1,820,715         1,959                 1,822,674         

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                    -                    -                    33,473               (10,165)             90                      -                    (10,075)             23,398               (8)                      23,390               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มนีาคม 2562 500,042            770,206            38,286               525,170            10,833               (424)                  -                    10,409               1,844,113         1,951                 1,846,064         

.................................................. ..................................................

นายทวีศกัดิ�  กออนนัตกลู นางมรกต กลุธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

บริษทั อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2563

งบการเงนิรวม

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรสะสม

 รวมส่วนของผู้

ถือหุ้นบริษทั

ใหญ่

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น



8                              

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย : พนับาท)

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิ จดัสรรแล้วทุน กาํไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า รวม

หมายเหตุ ที�ออกและชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 500,042                   770,206                   46,764                     591,338                   (1,614)                                     1,906,736                

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 5 -                           -                           -                           (1,614)                      1,614                                      -                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 (หลงัการปรับปรุง) 500,042                   770,206                   46,764                     589,724                   -                                          1,906,736                

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           6,174                       -                                          6,174                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มนีาคม 2563 500,042                   770,206                   46,764                     595,898                   -                                          1,912,910                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 500,042                   770,206                   38,286                     502,686                   48,851                                    1,860,071                

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           43,762                     (28,100)                                   15,662                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มนีาคม 2562 500,042                   770,206                   38,286                     546,448                   20,751                                    1,875,733                

.................................................. ..................................................

นายทวศีกัดิ�  กออนนัตกลู นางมรกต กลุธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไร(ขาดทุน)สะสม
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563 31 มนีาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 มนีาคม 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 20,008 38,035 15,064                52,716 

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,842) (1,509)                - - 

ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมคา้ (174) -                      - - 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 91,271 57,098                85,005                56,424 

(กลบัรายการ)หนี�สงสยัจะสูญ 4,984 920                     4,170                  920 

(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุน 4,764 (27,043)              4,679                  (49,448) 

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ - (75)                      -                      - 

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (13)                      -                      - 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,957 -                      1,957 - 

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,453 1,226                  2,249                  1,126 

รายไดท้างการเงิน (51) (384)                   (51)                      (448) 

ดอกเบี�ยจ่าย 44,186 18,270                42,690                18,195 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี�สินดาํเนินงาน 164,556 86,525 155,763 79,485 

สินทรัพย์ดาํเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น (30,807) (18,500) (28,309)              (36,435) 

สินคา้คงเหลือ 386 (1,473) 386                     (1,393) 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 435 (66) 674                     2,506 

ค่าบริการบาํรุงรักษาอุปกรณ์รอตดัจ่าย 2,282 6,929 2,282                  6,929 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น (408) (2,231) (408)                   (2,231) 

.................................................. ..................................................

นายทวศีกัดิ�  กออนนัตกลู นางมรกต กลุธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563 31 มนีาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 มนีาคม 2562

หนี�สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น (46,600) (234) (47,357)              24,101 

โบนสัพนกังานคา้งจ่าย 3,566 (27,626) 3,235                  (26,797) 

หนี� สินที�เกิดจากสญัญาหมุนเวยีน (4,758) (1,500) (15)                      (2,802) 

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น (720) 1,419 (914)                   1,741 

หนี� สินอื�น (283) - -                      - 

เงนิสดรับ(จ่าย)จากกจิกรรมดาํเนินงาน 87,649 43,243 85,337 45,104 

เงินสดรับดอกเบี�ยรับ 299 717 -                      698 

เงินสดจ่ายดอกเบี�ย (48,892) (32,783) (47,727)              (31,842) 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (5,310) (5,260) (4,545)                (4,364) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 33,746 5,917 33,065 9,596 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนที�ไม่ใช่เงินสด

ที�เป็นหลกัประกนั(เพิ�มขึ�น)ลดลง 45,954                9,446                  45,954                9,446                  

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผื�อขาย 2,559 91,975                2,510                  91,975 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายเพิ�มขึ�น (2,582) (41,646) (2,582)                (41,646) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั�น - 100 -                      - 

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดินและอุปกรณ์ (130,931) (47,104) (133,979)            (11,571) 

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (45,776) (117,747) (41,444)              (127,022) 

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริษทัร่วม (97) - -                      - 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 67,966 - 65,235                - 

เงนิสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทุน (62,907) (104,976) (64,306) (78,818) 

.................................................. ..................................................

นายทวศีกัดิ�  กออนนัตกลู นางมรกต กลุธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563 31 มนีาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 มนีาคม 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�น

จากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น(ลดลง) 214,443 (152,898) 214,443              (152,898) 

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาว 201,920 323,249 201,920              293,931 

เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาว (234,361) (2,426) (231,550)            (2,426) 

เงินสดจ่ายหนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (121,436) (79,024) (119,520)            (78,816) 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 60,566 88,901 65,293 59,791 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 31,405 (10,158) 34,052 (9,431) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 32,274 45,326 25,582                32,631 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 63,679 35,168 59,634 23,200 

.................................................. ..................................................

นายทวศีกัดิ�  กออนนัตกลู นางมรกต กลุธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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1.  ข้อมูลทั�วไป

บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชน ซึ�งจดัตั�งและมีภูมิลาํเนาอยูใ่นประเทศไทย

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื�อวนัที� 14 พฤศจิกายน 2544 และประกอบกิจการในการใหบ้ริการ

เชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต และการใหบ้ริการครบวงจรที�เกี�ยวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ที�อยูต่ามที�จดทะเบียน

ของบริษทัอยูที่�เลขที� 1768 อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ ชั�น 10 - 12 และชั�นไอที ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร

“บริษทั” หมายถึง บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)  “กลุ่มกิจการ” หมายถึง  บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

2.  เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล

งบการเงินระหวา่งกาลนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นในสกลุเงินบาทและตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2562) เรื�อง “รายงานทาง

การเงินระหวา่งกาล” และวธีิปฏิบติัทางการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล

เป็นแบบยอ่ และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติมตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ซึ�งนาํมาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทัสาํหรับปี สิ�นสุดวนัเดียวกนัซึ�งไดต้รวจสอบแลว้

ผลการดาํเนินงานซึ�งยงัไม่ไดต้รวจสอบที�ปรากฏในงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 มิใช่เครื�องบ่งชี�และมิใช่การ

คาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี

ขอ้มูลบางประการซึ�งควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจาํปีที�ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินมิไดน้าํมาแสดง 

ไว ้ณ ที�นี�  เนื�องจากมิไดมี้การกาํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงินระหวา่งกาล ดงันั�น งบการเงินระหวา่งกาล

สาํหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ซึ�งได้

มีการตรวจสอบแลว้

การประมาณการและการใช้ดุลยพนิิจ

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณการและขอ้สมมติที�มีผลกระทบต่อการนาํ

นโยบายการบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจจะแตกต่างจากการ

ประมาณการ

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจที�มีนยัสาํคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ

และแหล่งที�มาของขอ้มูลที�สาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที�มีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีสิ�นสุด

วนัที� 31 ธนัวาคม 2562

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ�นตามกฏหมายที�เป็นภาษาไทยในกรณีที�มีความหมายขดัแยง้กนัหรือมีความ

แตกต่างกนัในการตีความระหวา่งสองภาษา ใหใ้ชง้บการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั

บริษัท อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ

สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว)
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2.  เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ)

เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาลรวม

เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวมที�ใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นเกณฑเ์ดียวกนักบัเกณฑใ์นการจดัทาํ

งบการเงินรวมสาํหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562

งบการเงินรวมไดร้วมงบการเงินของบริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ 

“กลุ่มกิจการ”) อตัราการถือหุน้ของบริษทัในบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี�

จดัตั�งขึ�น 

ในประเทศ 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บริษทัยอ่ยที�ถือหุน้โดยบริษทั

การใหบ้ริการกิจการโทรคมนาคม ไทย 99.99 99.99

     และใหบ้ริการที�เกี�ยวขอ้ง

บริษทัยอ่ยที�ถือหุน้โดย บริษทั แมนดาลา คอมมูนิเคชั�น จาํกดั

บริษทั ไทย ดอท คอม จาํกดั การใหบ้ริการจดัทาํและพฒันาระบบ ไทย 99.99 99.99

     ทางอิเลก็ทรอนิกส์

การใหบ้ริการเอกซเรยส์องมิติ และ ไทย 99.97 99.97

เอกซเรยค์อมพิวเตอร์สามมิติทาง

การแพทย์

การใหค้าํปรึกษาดา้นคอมพิวเตอร์ ไทย 59.99 59.99

  สื�อสาร การนาํเสนอขอ้มูล ซอฟตแ์วร์ 

  ระบบข่าวสารเพื�อการบริหาร และบริการ

   รับเป็นที�ปรึกษาทางการตลาด

บริษทั วอ๊กซี� ดอท เอ ไอ จาํกดั การใหบ้ริการระบบ AI System ไทย 49.99 49.99

    เพื�อช่วยในการรักษาทางทนัตกรรม

* เมื�อวนัที� 15 ธนัวาคม 2560 ตามรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2560 ของบริษทั สวสัดีคลาวด ์ดอท คอม จาํกดั 

มีมติอนุมติัใหเ้ลิกบริษทั โดยกาํหนดวนัเลิกบริษทัในวนัที� 16 ธนัวาคม 2560 ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี

อตัราร้อยละของการถือหุ้น

ณ วนัที�

ชื�อบริษัท ลกัษณะของธุรกจิ

บริษทั แมนดาลา คอมมูนิเคชั�น จาํกดั

บริษทั ดิจิทลั เฮลทแ์คร์ โซลูชนัส์ จาํกดั

บริษทั สวสัดีคลาวด ์ดอท คอม จาํกดั*
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3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เริ�มมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหวา่งงวด กลุ่มกิจการไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัที� 16 เรื�อง สญัญาเช่า ซึ�งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 

2563 มาถือปฏิบติัใชค้รั� งแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวมีการเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปได ้ดงันี�

3.1.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื�องมือทางการเงนิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั 

ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

     หน่วยงานต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 19 การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเครื�องมือทาง

การเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสด

ตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเกี�ยวกบัวธีิการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื�องมือทางการเงินโดย

ใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น และหลกัการเกี�ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง รวมถึงการแสดงรายการ

และการเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงินและเมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี� มีผลบงัคบัใช ้จะทาํใหม้าตรฐานการ

รายงานทางการเงินการตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที�มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป

3.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 เรื�อง สญัญาเช่า และการตีความมาตรฐาน

บญัชีที�เกี�ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี�ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

ของสญัญาเช่าและกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินสาํหรับสญัญาเช่าทุกรายการที�มีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน 

เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั�นมีมูลค่าตํ�า การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที� 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบั

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 17

กลุ่มกิจการรับรู้ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�มาปฏิบติัใชเ้ป็นครั� งแรกโดยใชว้ธีิปรับทนัที 

บริษทัรับรู้หนี� สินตามสญัญาเช่า ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าที�เหลืออยูคิ่ดลดดว้ย

อตัราดอกเบี�ยการกูย้มืส่วนเพิ�มของกลุ่มกิจการ ณ วนัที�นาํมาปฏิบติัใชค้รั� งแรกและรับรู้สินทรัพย ์สิทธิการใชเ้ป็นรายสญัญาใน

จาํนวนเท่ากบัหนี� สินตามสญัญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนในการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าที�จ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่ายซึ�งเกี�ยวขอ้งกบั

สญัญาเช่าที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ้ 5
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4.  นโยบายการบัญชี

นโยบายการบญัชีที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงิน

สาํหรับปีบญัชีสิ�นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 2562

นอกจากนี�  กลุ่มกิจการไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน และกลุ่มมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้ง

กบัเครื�องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 เรื�อง สญัญาเช่า ซึ�งมีผลบงัคบัใชว้นัที� 1 มกราคม 2563 

มาถือปฏิบติัในงวดปัจจุบนัเพิ�มเติม ซึ�งผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใช้

ปฏิบติัไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 ทั�งนี�  สาระสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินส่วนที�

เพิ�มเติมมาถือปฏิบติัในงวดปัจจุบนัมีดงันี�

4.1  เครื�องมือทางการเงนิ

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ

การจดัประเภทรายการขึ�นอยูก่บัโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะ

ของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน

กลุ่มกจิการจดัประเภทสินทรัพย์ทางการเงนิตามลกัษณะการวดัมูลค่า ดงันี�

 - รายการที�วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม (ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น หรือผา่นกาํไรหรือขาดทุน) และ

 - รายการที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย

กลุ่มกิจการตอ้งจดัประเภทรายการใหม่สาํหรับเงินลงทุนในตราสารหนี� เฉพาะเมื�อกลุ่มกิจการเปลี�ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการ

บริหารสินทรัพยเ์หล่านั�น

ตราสารทุนสามารถจาํแนกและไม่สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าไดส้องประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI) ซึ�งไม่สามารถจดัประเภท

รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ในการรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก กลุ่มกิจการตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี� สินทางการเงินที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม บวกหรือหกัดว้ยตน้ทุนการทาํรายการซึ�งเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือ

การออกสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี� สินทางการเงินนั�น ตน้ทุนการทาํรายการของสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุนนั�นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนี� ขึ�นอยูก่บัโมเดลทางธุรกิจของกลุ่มกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะ

ของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่าตราสารหนี�สามารถทาํได ้3 วธีิ โดยขึ�นอยูก่บัการจดัประเภทตรา

สารหนี�ของกลุ่มกิจการ
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4.1  เครื�องมือทางการเงนิ (ต่อ)

ราคาทุนตดัจาํหน่าย - สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเมื�อกลุ่มกิจการถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั�น

ตามโมเดลธุรกิจที�มีวตัถุประสงคก์ารถือครองสินทรัพยท์างการเงินเพื�อรับกระแสเงินสดตามสญัญา และขอ้กาํหนดตามสญัญาของ

สินทรัพยท์างการเงินซึ�งทาํใหเ้กิดกระแสเงินสดซึ�งเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที�กาํหนดไว ้

รายไดด้อกเบี�ยจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง กาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการตดั

รายการจะรับรู้โดยตรงในกาํไรหรือขาดทุนและแสดงรายการในกาํไร/(ขาดทุน)อื�น พร้อมกบักาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน 

รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นกาํไรหรือขาดทุน

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI) – สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�นเมื�อกลุ่มกิจการถือครองสินทรัพยท์างการเงินตามโมเดลธุรกิจที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อรับกระแสเงินสดตามสญัญาและเพื�อ

ขายสินทรัพยท์างการเงินและขอ้กาํหนดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินซึ�งทาํใหเ้กิดกระแสเงินสด ซึ�งเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้

และดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที�กาํหนดไว ้การเปลี�ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น ยกเวน้ รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบี�ย และกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวขอ้งจะรับรู้เป็นกาํไร

หรือขาดทุน เมื�อมีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน กาํไรหรือขาดทุนสะสมที�เคยรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจะตอ้ง

จดัประเภทรายการใหม่เขา้กาํไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกาํไร/(ขาดทุน)อื�น รายไดด้อกเบี�ยจากสินทรัพยท์างการเงินดงั

กล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุน

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) – สินทรัพยท์างการเงินที�ไม่เขา้เงื�อนไขการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือ 

FVOCI ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากตราสารหนี� ที�วดัมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็น

กาํไรหรือขาดทุนและแสดงรายการสุทธิในกาํไร/(ขาดทุน)อื�นในรอบระยะเวลาที�เกิดรายการ

เงินปันผลที�ไดรั้บจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอื้�นเมื�อกลุ่มกิจการมีสิทธิที�จะไดรั้บ

เงินปันผล

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนี�สินทางการเงนิและส่วนของเจ้าของ

เครื�องมือทางการเงินที�กลุ่มกิจการเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหนี� สินทางการเงินหรือตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผกูพนั

ตามสญัญา

  - หากกลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัตามสญัญาที�จะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพยท์างการเงินอื�นใหก้บักิจการอื�น โดยไม่สามารถ

ปฏิเสธการชาํระหรือเลื�อนการชาํระออกไปอยา่งไม่มีกาํหนดไดน้ั�น เครื�องมือทางการเงินนั�นจะจดัประเภทเป็นหนี� สินทางการ

เงิน เวน้แต่วา่การชาํระนั�นสามารถชาํระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกิจการเองดว้ยจาํนวนตราสารทุนที�คงที� และเปลี�ยน

กบัจาํนวนเงินที�คงที�

  - หากกลุ่มกิจการไม่มีภาระผกูพนัตามสญัญาหรือสามารถเลื�อนการชาํระภาระผกูพนัตามสญัญาไปได ้เครื�องมือทางการเงิน

ดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน

ในการรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก กลุ่มกิจการตอ้งวดัมูลค่าของหนี� สินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม กลุ่มกิจการจดัประเภทรายการ

หนี� สินทางการเงินทั�งหมดที�วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้หนี� สินทางการเงินบางรายการ 
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4.1  เครื�องมือทางการเงนิ (ต่อ)

การรับรู้รายการและการตดัรายการ

กลุ่มกิจการตอ้งรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหนี� สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะเมื�อกลุ่มกิจการเป็นคู่สญัญาตาม

ขอ้กาํหนดของสญัญาของเครื�องมือทางการเงินนั�น การซื�อหรือขายสินทรัพยท์างการเงินตามวธีิปกติตอ้งรับรู้รายการในวนัซื�อขาย 

ซึ�งเป็นวนัที�กลุ่มกิจการตกลงที�จะซื�อหรือขายสินทรัพย ์สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการเฉพาะเมื�อสิทธิตามสญัญาที�จะไดรั้บ

กระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอาย ุหรือเมื�อกลุ่มกิจการโอนสินทรัพยท์างการเงิน และเป็นการโอนความเสี�ยงและผล

ตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั�งหมดของสินทรัพยท์างการเงิน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ

กลุ่มกิจการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นต่อสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยไม่

จาํเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ที�มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ�นก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณาการเปลี�ยนแปลงในความเสี�ยงดา้นเครดิตของ

สินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และกาํหนดวธีิการวดัค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการคาํนวณดอกเบี�ยที�แทจ้ริงที�แตกต่างกนัใน

แต่ละระดบัโดยมีขอ้ยกเวน้สาํหรับลูกหนี�การคา้ที�ไม่มีองคป์ระกอบเกี�ยวกบัการจดัหาเงินที�มีนยัสาํคญั ซึ�งกลุ่มบริษทัใชว้ธีิการอยา่ง

ง่ายในการพิจารณาค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ�นตลอดอายุ

4.2 สัญญาเช่า

สัญญาเช่า - กรณีกลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า

ณ วนัเริ�มตน้ของสญัญา กลุ่มกิจการประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ โดยสญัญาจะเป็นสญัญา

เช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า ถา้สญัญาเช่านั�นเป็นการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์�ระบุสาํหรับช่วงเวลาหนึ�งเพื�อการ

แลกเปลี�ยนกบัสิ�งตอบแทน

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี� สินตามสญัญาเช่า ณ วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าโดยใช้

ราคาทุนซึ�งประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนี� สินตามสญัญาเช่าจากการวดัมูลค่าเริ�มแรก ปรับปรุงดว้ยการจ่ายชาํระใด ๆ ตามสญัญาเช่า 

ณ วนัที�สญัญาเริ�มมีผลหรือก่อนวนัที�สญัญาเริ�มมีผล ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกใด ๆ ที�เกิดขึ�น และประมาณการตน้ทุนที�จะเกิดขึ�นสาํหรับ

ผูเ้ช่าในการรื�อและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานที�ตั�งของสินทรัพยอ์า้งอิง หรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงใหอ้ยูใ่น

สภาพตามที�กาํหนดไว ้หกัดว้ยสิ�งจูงใจตามสญัญาเช่าที�ไดรั้บใด ๆ

หนี� สินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าที�ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผล  

ซึ�งคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยตามนยัของสญัญาเช่าหากอตัรานั�นสามารถกาํหนดไดทุ้กเมื�อ แต่หากอตัรานั�นไม่สามารถกาํหนดไดทุ้กเมื�อ 

กลุ่มกิจการตอ้งใชอ้ตัราดอกเบี�ยการกูย้มืส่วนเพิ�มของกลุ่มกิจการ

การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าที�รวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหนี� สินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย

-  การจ่ายชาํระคงที� รวมถึงการจ่ายชาํระคงที�โดยเนื�อหา

- การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรที�ขึ�นอยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซึ�งการวดัมูลค่าเริ�มแรกใชด้ชันีหรืออตัรา ณ วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผล

-  จาํนวนเงินที�คาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ

- ราคาใชสิ้ทธิเลือกซื�อ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที�กลุ่มกิจการจะใชสิ้ทธิเลือกซื�อนั�น โดยราคาดงักล่าวเป็นค่าเช่าที�

คาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระในระยะการต่อสญัญาตามสิทธิเลือกซื�อ และ

- การจ่ายชาํระค่าปรับเพื�อการยกเลิกสญัญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลวา่กลุ่มกิจการจะยกเลิกสญัญาเช่า
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4.2 สัญญาเช่า (ต่อ)

ในการใชว้ธีิราคาทุนกลุ่มกิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชด้ว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ย

ค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนี� สินตามสญัญาเช่าใหม่ กลุ่มกิจการจะคิดค่าเสื�อมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใชว้ธีิ

เสน้ตรงนบัจากวนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผลจนถึงวนัสิ�นสุดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัสิ�นสุดอายสุญัญาเช่า

แลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ�นก่อน อยา่งไรก็ตาม หากสญัญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงใหแ้ก่กลุ่มกิจการเมื�อสิ�นสุดอายุ

สญัญาเช่า หรือหากราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นวา่กลุ่มกิจการจะใชสิ้ทธิเลือกซื�อ กลุ่มกิจการตอ้งคิดค่าเสื�อมราคาสิน

ทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากวนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผลจนถึงวนัสิ�นสุดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์า้งอิง อายกุารใชป้ระโยชน์ของสิน

ทรัพยสิ์ทธิการใชพ้ิจารณาโดยใชห้ลกัการเดียวกนักบัการพิจารณาอายกุารใชป้ระโยชน์ของที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

หนี� สินตามสญัญาเช่าตอ้งมีการวดัมูลค่าใหม่เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงจาํนวนเงินที�คาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระในอนาคต ซึ�งอาจเกิดจาก

การเปลี�ยนแปลงดงัต่อไปนี�

- การเปลี�ยนแปลงดชันีหรืออตัราที�ใชใ้นการกาํหนดการจ่ายชาํระเหล่านั�น

- การเปลี�ยนแปลงจาํนวนเงินที�คาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ

- กลุ่มกิจการเปลี�ยนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซื�อ สิทธิการต่อสญัญา และสิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า

เมื�อหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถูกวดัมูลค่าใหม่เพื�อสะทอ้นการเปลี�ยนแปลงของการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า กลุ่มกิจการตอ้งรับรู้

จาํนวนเงินของการวดัมูลค่าของหนี� สินตามสญัญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้อยา่งไรก็ตาม ถา้มูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชมี้มูลค่าลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ และมีการลดลงเพิ�มเติมจากการวดัมูลค่าของหนี� สินตามสญัญาเช่า กลุ่มกิจการตอ้ง

รับรู้จาํนวนคงเหลือของการวดัมูลค่าใหม่ในกาํไรหรือขาดทุน

สญัญาเช่าระยะสั�น และสญัญาเช่าซึ�งสินทรัพยมี์มูลค่าตํ�า

กลุ่มกิจการเลือกที�จะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี� สินตามสญัญาเช่าสาํหรับสญัญาเช่าระยะสั�น ซึ�งเป็นสญัญาเช่าที�มีอายุ

สญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่ หรือสญัญาเช่าซึ�งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า กลุ่มกิจการรับรู้การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าที�เกี�ยวขอ้ง

กบัสญัญาเช่าดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า

สัญญาเช่า - กรณีกลุ่มกจิการเป็นผู้ให้เช่า

กลุ่มกิจการพิจารณาเมื�อเริ�มแรกวา่แต่ละสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าการเงินหรือสญัญาเช่าดาํเนินงาน ในการจาํแนกประเภทสญัญาเช่า

แต่ละครั� ง กลุ่มกิจการตอ้งประเมินวา่สญัญานั�นโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนเกือบทั�งหมดของสินทรัพยอ์า้งอิงที�ผูเ้ป็นเจา้ของพึงได้

รับวา่สญัญาเช่ามีการโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนทั�งหมดหรือไม่ หากเป็นไปตามนั�น สญัญาเช่าดงักล่าวจดัประเภทเป็นสญัญาเช่า

เงินทุน หรือหากไม่เป็นไปตามนั�น สญัญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน

สินทรัพยที์�ใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นลูกหนี�สญัญาเช่าทางการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�จ่ายตาม

สญัญาเช่าผลต่างระหวา่งยอดรวมของลูกหนี� เบื�องตน้กบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหนี�บนัทึกเป็นรายไดท้างการเงินคา้งรับ รายไดจ้าก

สญัญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายขุองสญัญาเช่าโดยใชว้ธีิเงินลงทุนสุทธิซึ�งสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงที�ทุกงวด ตน้ทุนทางตรง

เริ�มแรกที�รวมอยูใ่นการวดัมูลค่าลูกหนี�สญัญาเช่าทางการเงินเริ�มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายไดต้ลอดอายขุองสญัญาเช่า

สินทรัพยที์�ใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตดัค่าเสื�อม

ราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการซึ�งมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนัรายไดค้่าเช่า (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวธีิเสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า
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5. ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาใช้เป็นครั�งแรก

กลุ่มกิจการไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 โดยใชว้ธีิรับรู้ผลกระทบสะสม

จากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวเป็นรายการปรับปรุงกบักาํไรสะสมตน้งวดและไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ

ดงันั�น การจดัประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 

ผลกระทบของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใชเ้ป็นครั� งแรกที�มีต่องบการเงิน มีดงันี�

(หน่วย : พนับาท)

มาตรฐาน มาตรฐาน

การรายงาน การรายงาน

ณ วนัที� ทางการเงนิ ทางการเงนิ ณ วนัที�

31 ธันวาคม 2562 ฉบับที� 9 ฉบับที� 16 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์หมุนเวยีน

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น 841,138              -                      -                      841,138              

เงินลงทุนชั�วคราว 20,157                (20,157) -                      -                      

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น -                      20,157                -                      20,157                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินที�ติดภาระคํ�าประกนั 72,194                (72,194) -                      -                      

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,622,919           -                      (975,610) 3,647,309           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                      -                      1,229,619           1,229,619           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 596,562              -                      (25,089) 571,473              

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีน

ที�ไม่ใช่เงินสดที�เป็นหลกัประกนั -                      72,194                -                      72,194                

รวมสินทรัพย์ 6,152,970           -                      228,920              6,381,890           

หนี�สินหมุนเวยีน

รายไดค้่าบริการรับล่วงหนา้ 17,133                (17,133) -                      -                      

หนี� สินที�เกิดจากสญัญาหมุนเวยีน -                      17,133                -                      17,133                

เงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี 438,942              (438,942) -                      -                      

ส่วนของหนี� สินระยะยาวที�ถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี -                      438,942              -                      438,942              

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 446,020              -                      (446,020) -                      

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี -                      -                      491,957              491,957              

งบการเงนิรวม
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5. ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาใช้เป็นครั�งแรก (ต่อ)

(หน่วย : พนับาท)

มาตรฐาน มาตรฐาน

การรายงาน การรายงาน

ณ วนัที� ทางการเงนิ ทางการเงนิ ณ วนัที�

31 ธันวาคม 2562 ฉบับที� 9 ฉบับที� 16 1 มกราคม 2563

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หนี� สินตามสญัญาเช่า 907,261              -                      182,984              1,090,245           

รวมหนี�สิน 1,809,356           -                      228,921              2,038,277           

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 579,299 (2,380) -                      576,919              

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,380) 2,380 -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 576,919              -                      -                      576,919              

ผลกระทบของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใชเ้ป็นครั� งแรกที�มีต่องบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ มีดงันี�

(หน่วย : พนับาท)

มาตรฐาน มาตรฐาน

การรายงาน การรายงาน

ณ วนัที� ทางการเงนิ ทางการเงนิ ณ วนัที�

31 ธันวาคม 2562 ฉบับที� 9 ฉบับที� 16 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์หมุนเวยีน

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น 847,674              -                      (21,600) 826,074              

เงินลงทุนชั�วคราว 19,407                (19,407) -                      -                      

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น -                      19,407                -                      19,407                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินที�ติดภาระคํ�าประกนั 72,194                (72,194) -                      -                      

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,439,824           -                      (940,529) 3,499,295           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                      -                      1,193,402           1,193,402           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 588,754              -                      (7,422) 581,332              

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีน

ที�ไม่ใช่เงินสดที�เป็นหลกัประกนั -                      72,194                -                      72,194                

รวมสินทรัพย์ 5,967,853           -                      223,851              6,191,704           

งบการเงนิรวม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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5. ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาใช้เป็นครั�งแรก (ต่อ)

(หน่วย : พนับาท)

มาตรฐาน มาตรฐาน

การรายงาน การรายงาน

ณ วนัที� ทางการเงนิ ทางการเงนิ ณ วนัที�

31 ธันวาคม 2562 ฉบับที� 9 ฉบับที� 16 1 มกราคม 2563

หนี�สินหมุนเวยีน

รายไดค้่าบริการรับล่วงหนา้ 15,970                (15,970) -                      -                      

หนี� สินที�เกิดจากสญัญาหมุนเวยีน -                      15,970                -                      15,970                

เงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี 428,021              (428,021) -                      -                      

ส่วนของหนี� สินระยะยาวที�ถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี -                      428,021              -                      428,021              

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 439,605              -                      (439,605) -                      

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี -                      -                      484,117              484,117              

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หนี� สินตามสญัญาเช่า 880,433              -                      179,339              1,059,772           

รวมหนี�สิน 1,764,029           -                      223,851              1,987,880           

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 591,338              (1,614) -                      589,724              

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,614) 1,614                  -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 589,724              -                      -                      589,724              

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครั� งแรกนั�น ส่วนใหญ่เกิดจากการจดัประเภทและการวดัมูลค่า

ของสินทรัพยท์างการเงินตามที�เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินที�เกี�ยวขอ้ง

5.1 เครื�องมือทางการเงนิ

ผลกระทบที�มีต่อกาํไรสะสม ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปนี�

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิ

งบการเงนิรวม เฉพาะกจิการ

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 579,299              591,338              

การจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายเป็นสินทรัพย์

ทางการเงินที�วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 2,380                  (1,614)

กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรร ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 เฉพาะผลกระทบ

     จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 9 มาถือปฏิบติัก่อนการ

     ปรับปรุงผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 581,679              589,724              

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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5.1 เครื�องมือทางการเงนิ (ต่อ)

ผลกระทบที�มีต่อองคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปนี�

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิ

งบการเงนิรวม เฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 (2,380)                (1,614)                

การจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายเป็นสินทรัพย์

ทางการเงินที�วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 2,380                  1,614

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 เฉพาะผลกระทบ

     จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 9 มาถือปฏิบติัก่อนการ

     ปรับปรุงผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 -                      -                      

การจดัประเภทและการวดัมูลค่า

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 (วนัที�ถือปฏิบติัครั� งแรก) ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจที�ใชจ้ดัการสินทรัพยแ์ละหนี� สิน

ทางการเงินของกลุ่มกิจการและจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงิน ดงันี�

(หน่วย : พนับาท)

มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน

ผ่านกาํไรขาดทุน ตดัจาํหน่าย รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                      32,274                32,274                

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น -                      841,138              841,138              

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น 18,362                1,795                  20,157                

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีน

   ที�ไม่ใช่เงินสดที�เป็นหลกัประกนั -                      72,194                72,194                

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 18,362                947,401              965,763              

หนี�สินทางการเงนิ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�น

   จากสถาบนัการเงิน -                      979,522              979,522              

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น -                      326,251              326,251              

เงินกูย้มืระยะยาว -                      1,659,985           1,659,985           

หนี� สินตามสญัญาเช่า -                      1,582,202           1,582,202           

รวมหนี�สินทางการเงนิ -                      4,547,960           4,547,960           

งบการเงนิรวม
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5.1 เครื�องมือทางการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย : พนับาท)

มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน

ผ่านกาํไรขาดทุน ตดัจาํหน่าย รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                      25,582                25,582                

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น -                      826,074              826,074              

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าการเงิน

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี -                      4,325                  4,325                  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น 17,612                1,795                  19,407                

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีน

   ที�ไม่ใช่เงินสดที�เป็นหลกัประกนั -                      72,194                72,194                

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 17,612                929,970              947,582              

หนี�สินทางการเงนิ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�น

   จากสถาบนัการเงิน -                      979,522              979,522              

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น -                      313,690              313,690              

เงินกูย้มืระยะยาว -                      1,576,280           1,576,280           

หนี� สินตามสญัญาเช่า -                      1,543,889           1,543,889           

รวมหนี�สินทางการเงนิ -                      4,413,381           4,413,381           

สินทรัพยท์างการเงินที�ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน มีรายการดงัต่อไปนี�

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิ

งบการเงนิรวม เฉพาะกจิการ

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563

เงนิลงทุนชั�วคราว

ตราสารทุน 15,604                15,393                

หน่วยลงทุน 2,758                  2,219                  

รวมเงนิลงทุนชั�วคราว 18,362                17,612                

5.2 สัญญาเช่า

ในการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 มาใชเ้ป็นครั� งแรก กลุ่มกิจการรับรู้หนี� สินตามสญัญาเช่าสาํหรับสญัญาเช่าที�เคย

จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที� 17 เรื�อง สญัญาเช่า เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยมีมูลค่าเท่ากบั

หนี� สินตามสญัญาเช่า ปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าที�จ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่ายซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าที�รับรู้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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5.2 สัญญาเช่า (ต่อ)

ในงบแสดงฐานะทางการเงินก่อนวนัที�นาํมาปฏิบติัใชค้รั� งแรก หนี� สินตามสญัญาเช่าดงักล่าววดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�

ตอ้งจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าที�ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยเงินกูย้มืส่วนเพิ�มของกลุ่มกิจการ อตัราดอกเบี�ยเงินกูย้มืส่วน

เพิ�มดงักล่าวของกลุ่มกิจการที�นาํมาคาํนวณหนี� สินตามสญัญาเช่า ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 อยูร่ะหวา่งร้อยละ 3.96 ถึงร้อยละ5.05 

สาํหรับสญัญาเช่าที�เคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 17 กลุ่มกิจการรับรู้มูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สินตามสญัญาเช่าดงักล่าวก่อนวนันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติัเป็นมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี� สินตามสญัญาเช่า ณ วนัที�นาํมาปฏิบติัใชค้รั� งแรก

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิ

งบการเงนิรวม เฉพาะกจิการ

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที�เปิดเผย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 147,535              146,061              

หกั สญัญาเช่าระยะสั�นที�รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรง -39,725 -41,773

หกั สญัญาพิจารณาเป็นสญัญาบริการ -70,087 -66,565

บวก สิทธิที�จะซื�อหรือขยายระยะเวลาที�ค่อนขา้งแน่ที�จะมีการใชสิ้ทธิ 232,631              227,181              

หกั ดอกเบี�ยจ่ายรอตดับญัชี -41,433 -41,053

หนี�สินตามสัญญาเช่าเพิ�มขึ�นจากการนํามาตรฐานการรายงาน

   ทางการเงนิฉบับที� 16 มาปฏิบัตใิช้ 228,921              223,851              

หนี� สินสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 1,353,281           1,320,038           

หนี�สินตามสัญญาเช่า ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 1,582,202           1,543,889           

ประกอบดว้ย

หนี� สินสญัญาเช่าหมุนเวยีน 491,957              484,117              

หนี� สินสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 1,090,245           1,059,772           

รวม 1,582,202           1,543,889           

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ด ้ดงันี�

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิ

งบการเงนิรวม เฉพาะกจิการ

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563

ที�ดินและส่วนปรับปรุงที�ดิน 20,831                20,831                

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 278,453              249,873              

อุปกรณ์ 887,997              884,615              

ยานพาหนะ 17,249                9,061                  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 25,089                7,422                  

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ -                      21,600                

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 1,229,619           1,193,402           
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6.  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกบริษทัควบคุมไม่วา่จะเป็น

โดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั

นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลที�มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ�ง

ทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัที�มีอาํนาจในการวางแผนและ

ควบคุมการดาํเนินงานของบริษทั

ในระหวา่งปี กลุ่มกิจการมีรายการธุรกิจที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยมีสาระสาํคญัดงันี�

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562  มีดงันี�

31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บริษทั แมนดาลา คอมมูนิเคชั�น จาํกดั บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย

บริษทั ไทย ดอท คอม จาํกดั บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย

บริษทั ดิจิทลั เฮลทแ์คร์ โซลูชนัส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย

บริษทั สวสัดีคลาวด ์ดอท คอม จาํกดั บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย

บริษทั วอ๊กซี� ดอท เอไอ จาํกดั บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย

บริษทั เอวลิอน อินโนเวชั�น จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั แมเนจ เอไอ โซลูชั�น จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั ปาเชติ จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั ดาตา้ เน็กซ์ จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั อะกรินโน่ เทค แอนด ์เซอร์วสิเซส จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั ไทย ดอท คอม เพยเ์มนท ์จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั ดี โซลูชั�น ดอท คอม จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั โอเพน่แลนดส์เคป จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั วนั อีเมล จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั เน็กซ์พาย จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั ไอรีครูท จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั วนั ออเทน จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั วนั เซ็นทริค จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั เซอร์วสิ วนั โซลูชั�น จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั วนั ดีซี จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั ไอเน็ต แมเนจด ์เซอร์วสิเซส จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

ลกัษณะความสัมพนัธ์

ณ วนัที�

ชื�อบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั
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6.  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บริษทั ไทยไอเด็นติตี� ส์ จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั อินเทลลิจิสต ์จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั ทอลค์ทูมี จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั วนัจีโอ เซอร์เวย ์จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั ไอเน็กซ์ บรอดแบนด ์จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั แอต๊เซ็ทเทอร่า คอร์ปอเรชั�น จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั วนัสเปซ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั วนั อิเลก็ทรอนิกส์ บิลลิ�ง จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั มาย แพลตฟอร์ม จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั แชท มี จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั วนั มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั เน็กซ์ เจน ชอป จาํกดั * บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั ออลเดมิคส์ จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั คอมไพลแอนซ์ คอลซลัติง จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั บลิชเทค จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั ดิจิตอล เฮลท ์อินฟอร์เมติคส์ จาํกดั การร่วมคา้ การร่วมคา้ 

บริษทั ซอฟตเ์วย ์คอนซลัติง จาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั ไอมาร์ทเทคโนโลย ีจาํกดั บริษทัร่วม บริษทัร่วม

บริษทั โมบิลิสต ์เทค จาํกดั บริษทัร่วม -

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีแห่งชาติ (“สวทช.”)

บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (“บมจ. กสท”)

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)   (“บมจ. ทีโอที”)

ลกัษณะความสัมพนัธ์

ณ วนัที�

ชื�อบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั

ผูถื้อหุน้ของบริษทั และมีกรรมการร่วมกนั

ผูถื้อหุน้ของบริษทั และมีกรรมการร่วมกนั

ผูถื้อหุน้ของบริษทั และมีกรรมการร่วมกนั
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6.  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

* ตามรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2563 เมื�อวนัที� 12 กมุภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมติัใหเ้ปลี�ยนชื�อ บริษทั โลกา 

(ประเทศไทย) จาํกดั เป็น บริษทั เน็กซ์ เจน ชอป จาํกดั บริษทัจดทะเบียนการเปลี�ยนชื�อกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อ

วนัที� 21 กมุภาพนัธ์ 2563

รายการระหวา่งกลุ่มกิจการและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั มีนโยบายการกาํหนดราคา ดงันี�

บริษัทย่อย นโยบายการกาํหนดราคา

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ราคาทุนบวกกาํไรตามที�ตกลงร่วมกนั

รายไดจ้ากการขาย ราคาทุนบวกกาํไรตามที�ตกลงร่วมกนั

รายไดอื้�น ราคาทุนบวกกาํไรตามที�ตกลงร่วมกนั

ดอกเบี�ยรับ ตามสญัญาเช่าทางการเงินที�ตกลงร่วมกนั

ค่าเช่าอุปกรณ์จ่าย ราคาทุนบวกกาํไรตามที�ตกลงร่วมกนั

ค่าใชจ่้ายในการขาย ราคาทุนบวกกาํไรตามที�ตกลงร่วมกนั

ค่าบริการจ่าย ราคาทุนบวกกาํไรตามที�ตกลงร่วมกนั

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ราคาทุนบวกกาํไรตามที�ตกลงร่วมกนั

ซื�อสินทรัพยถ์าวร ราคาทุนบวกกาํไรตามที�ตกลงร่วมกนั

การร่วมค้า

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ราคาทุนบวกกาํไรตามที�ตกลงร่วมกนั

รายไดอื้�น ราคาทุนบวกกาํไรตามที�ตกลงร่วมกนั

ค่าบริการจ่าย ราคาทุนบวกกาํไรตามที�ตกลงร่วมกนั

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ราคาทุนบวกกาํไรตามที�ตกลงร่วมกนั

ซื�อสินทรัพยถ์าวร ราคาทุนบวกกาํไรตามที�ตกลงร่วมกนั

บริษัทร่วม

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ ราคาทุนบวกกาํไรตามที�ตกลงร่วมกนั

รายไดอื้�น ราคาทุนบวกกาํไรตามที�ตกลงร่วมกนั

ดอกเบี�ยรับ ตามสญัญาที�ตกลงร่วมกนั

ขายสินทรัพยถ์าวร ราคาทุนบวกกาํไรตามที�ตกลงร่วมกนั

ขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ราคาทุนบวกกาํไรตามที�ตกลงร่วมกนั

ค่าบริการจ่าย ราคาทุนบวกกาํไรตามที�ตกลงร่วมกนั

ค่าเช่าอุปกรณ์จ่าย ราคาทุนบวกกาํไรตามที�ตกลงร่วมกนั

ค่าใชจ่้ายในการขาย ราคาทุนบวกกาํไรตามที�ตกลงร่วมกนั

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ราคาทุนบวกกาํไรตามที�ตกลงร่วมกนั

ซื�อสินทรัพยถ์าวร ราคาทุนบวกกาํไรตามที�ตกลงร่วมกนั
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6.  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการระหวา่งกลุ่มกิจการและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั มีนโยบายการกาํหนดราคา ดงันี�

บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ราคาตลาด

ค่าบริการจ่าย ราคาตลาด

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ราคาตลาด

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ราคาตลาด

6.1  รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนั มดีงันี�

(หน่วย : พนับาท)

2563 2562 2563 2562

บริษัทย่อย 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -                      -                      3,598                  3,391                  

รายไดอื้�น -                      -                      175                     522                     

ดอกเบี�ยรับ -                      -                      -                      82                       

ค่าเช่าอุปกรณ์จ่าย -                      -                      -                      1,506                  

ค่าบริการจ่าย -                      -                      5,347                  2,135                  

ค่าใชจ่้ายในการขาย -                      -                      6,449                  2,349                  

ซื�อสินทรัพยถ์าวร -                      -                      2,950                  -                      

การร่วมค้า

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 65                       -                      -                      -                      

รายไดอื้�น 15                       -                      15                       -                      

ค่าบริการจ่าย 910                     -                      910                     -                      

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 298                     -                      298                     -                      

บริษัทร่วม

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 31,911                111,043              22,142                106,943              

รายไดจ้ากการขายสินคา้ -                      1,585                  -                      1,585                  

รายไดอื้�น 822                     1,387                  822                     1,387                  

ดอกเบี�ยรับ -                      10                       -                      -                      

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม
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6.1  รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนั มดีงันี� (ต่อ)

(หน่วย : พนับาท)

2563 2562 2563 2562

บริษัทร่วม

ค่าเช่าอุปกรณ์จ่าย 1,295                  1,423                  1,295                  1,423                  

ค่าบริการจ่าย 88,040                119,491              82,371                112,684              

ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,810                  7,662                  2,660                  7,662                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 411                     -                      -                      -                      

ซื�อสินทรัพยถ์าวร 3,807                  74,349                3,807                  13,592                

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 25,399                53,052                24,588                53,052                

บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3,787                  2,905                  3,787                  2,905                  

ค่าบริการจ่าย 9,741                  4,629                  9,741                  4,629                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 170                     -                      170                     -                      

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 378                     3,497                  378                     3,497                  

6.2 สินทรัพย์และหนี�สินระหว่างกนั มดีงันี�  

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

ลูกหนี�การค้า

บริษทัยอ่ย -                      -                      49,516                45,059                

การร่วมคา้ 43                       86                       16                       64                       

บริษทัร่วม 142,960              129,981              122,501              112,486              

7,199                  11,822                7,199                  11,822                

รวม 150,202              141,889              179,232              169,431              

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าทางการเงนิ

บริษทัยอ่ย -                      -                      4,325                  4,325                  

รวม -                      -                      4,325                  4,325                  

ดอกเบี�ยค้างรับ

บริษทัยอ่ย -                      -                      325                     325                     

รวม -                      -                      325                     325                     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� ณ วนัที�

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั)
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6.2 สินทรัพย์และหนี�สินระหว่างกนั มดีงันี� (ต่อ)

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

ลูกหนี�ค่าหุ้น

บริษทัยอ่ย -                      -                      2,500                  2,500                  

รวม -                      -                      2,500                  2,500                  

ค่าบริการจ่ายล่วงหน้า

บริษทัยอ่ย -                      -                      29,008                28,609                

การร่วมคา้ 601                     -                      601                     -                      

บริษทัร่วม 8,640                  5,271                  7,418                  4,089                  

รวม 9,241                  5,271                  37,027                32,698                

ลูกหนี�ขายทรัพย์สิน

บริษทัร่วม 87,582                161,811              55,706                124,833              

รวม 87,582                161,811              55,706                124,833              

ลูกหนี�อื�น

บริษทัร่วม 7,116                  -                      7,116                  -                      

รวม 7,116                  -                      7,116                  -                      

เจ้าหนี�การค้า

บริษทัยอ่ย -                      -                      3,015                  1,125                  

การร่วมคา้ 459                     -                      459                     -                      

บริษทัร่วม 47,902                17,349                38,777                9,009                  

1,126                  9,389                  1,126                  9,389                  

รวม 49,487                26,738                43,377                19,523                

เจ้าหนี�ค่าหุ้นกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

บริษทัร่วม 128                     100                     -                      -                      

รวม 128                     100                     -                      -                      

ต้นทุนค้างจ่าย

บริษทัยอ่ย -                      -                      727                     2,276                  

การร่วมคา้ 224                     3                         224                     3                         

บริษทัร่วม 57,432                45,321                54,381                44,181                

5,783                  17,566                5,783                  17,566                

รวม 63,439                62,890                61,115                64,026                

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� ณ วนัที�

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ)

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ)
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6.2 สินทรัพย์และหนี�สินระหว่างกนั มดีงันี� (ต่อ)

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

เจ้าหนี�ซื�อทรัพย์สิน

การร่วมคา้ -                      82                       -                      82                       

บริษทัร่วม 5,437                  26,243                5,437                  26,243                

รวม 5,437                  26,325                5,437                  26,325                

เจ้าหนี�อื�น

บริษทัร่วม - 505 - - 

รวม - 505 - - 

ค่าบริการรับล่วงหน้า

บริษทัยอ่ย - - - 1 

บริษทัร่วม 6,995 5,303 6,663 4,971 

รวม 6,995 5,303 6,663 4,972 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

บริษทัร่วม 75 - - - 

รวม 75 - - - 

6.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(หน่วย : พนับาท)

2563 2562 2563 2562

ผลประโยชน์ระยะสั�น 3,525                  11,554                2,907                  10,928                

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 837                     593                     784                     529                     

รวม 4,362                  12,147                3,691                  11,457                

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� ณ วนัที�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม
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7.  ข้อมูลเพิ�มเตมิเกี�ยวกบังบกระแสเงนิสด

กลุ่มกิจการมีรายการที�ไม่เกี�ยวกบัเงินสดในงบกระแสเงินสดที�มีสาระสาํคญั ไดแ้ก่ 

(หน่วย : พนับาท)

2563 2562 2563 2562

- ลูกหนี�ขายสินทรัพยเ์ป็นเงินเชื�อ 81,853                84,732                52,062                45,729                

- เจา้หนี� ซื�อสินทรัพยเ์ป็นเงินเชื�อ 49,690                104,042              48,430                59,543                

- ดอกเบี�ยจ่ายเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 5,704                  15,746                5,704                  14,880                

- ค่าเสื�อมราคาเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 29,855                19,379                29,855                19,379                

8.  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

เงินสด 196                     122                     150                     76                       

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 63,098                31,762                59,224                25,241                

เงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสูง 385                     390                     260                     265                     

รวม 63,679                32,274                59,634                25,582                

9.  ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

ลูกหนี�การค้า

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 150,202              141,889              179,232              169,431              

บริษทัอื�น 521,415              484,754              504,793              473,236              

รวม 671,617 626,643 684,025 642,667 

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (21,370)              (16,386)              (19,331)              (15,162)              

สุทธิ 650,247 610,257 664,694 627,505 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� ณ วนัที�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� ณ วนัที�
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9.  ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น (ต่อ)

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

ลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น

ดอกเบี�ยคา้งรับ 64                       13                       389                     338                     

ลูกหนี�ค่าหุน้ 3,411 3,411 2,500                  2,500                  

ลูกหนี�ภาษีมูลค่าเพิ�ม 11,689 18,361 11,554                17,886                

เงินทดรองจ่าย 1,680 1,414 1,626                  1,384                  

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 42,703 45,841 48,205                73,223                

ลูกหนี�ขายทรัพยสิ์น 87,582 161,811 55,706                124,833              

อื�นๆ 1,371 30 355                     5                         

รวม 148,500 230,881 120,335 220,169 

รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น 798,747              841,138              785,029              847,674              

ลูกหนี�การคา้ แยกตามอายหุนี� ที�คา้งชาํระไดด้งันี�

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

ลูกหนี�การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 9,326                  15,212                4,871                  14,694                

เกินกาํหนดชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 19,526                18,736                14,537                17,421                

3 - 6 เดือน 35,590                28,460                36,177                28,583                

6 - 12 เดือน 14,208                31,175                15,363                31,836                

เกินกวา่ 12 เดือน 57,275                24,620                93,817                52,937                

รวม 135,925              118,203              164,765              145,471              

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� ณ วนัที�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� ณ วนัที�
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9.  ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น (ต่อ)

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

ลูกหนี�การค้า-กจิการที�เกี�ยวข้องกนัรอเรียกเกบ็

ไม่เกิน 3 เดือน 10,299                21,484                9,683                  19,883                

3 - 6 เดือน 390                     1,319                  1,139                  2,465                  

6 - 12 เดือน 3,588                  883                     3,589                  1,570                  

เกินกวา่ 12 เดือน -                      -                      56                       42                       

รวม 14,277                23,686                14,467                23,960                

รวมลูกหนี�การค้า-กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 150,202              141,889              179,232              169,431              

ลูกหนี�การค้า - บริษัทอื�น

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 158,358              234,181              156,052              231,090              

เกินกาํหนดชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 124,933              62,682                123,825              60,278                

3 - 6 เดือน 17,517                20,211                16,586                19,569                

6 - 12 เดือน 32,264                19,670                29,005                16,340                

เกินกวา่ 12 เดือน 14,221                7,408                  10,259                5,381                  

รวม 347,293              344,152              335,727              332,658              

ลูกหนี�การค้า- บริษัทอื�นรอเรียกเกบ็

ไม่เกิน 3 เดือน 141,942              83,246                136,886              83,222                

3 - 6 เดือน 15,131                28,633                15,131                28,633                

6 - 12 เดือน 5,228                  21,551                5,228                  21,551                

เกินกวา่ 12 เดือน 11,821                7,172                  11,821                7,172                  

รวม 174,122              140,602              169,066              140,578              

รวมลูกหนี�การค้า-บริษัทอื�น 521,415              484,754              504,793              473,236              

รวมลูกหนี�การค้า 671,617              626,643              684,025              642,667              

ลูกหนี� ที�คา้งเกินกาํหนดเกินกวา่ 12 เดือน ส่วนที�ยงัไม่ไดต้ั�งค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญเป็นลูกหนี� กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัและบริษทัอื�น

ซึ�งฝ่ายบริหารกาํลงัติดตามและเชื�อวา่ทา้ยที�สุดจะสามารถเรียกเก็บได้

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 บริษทัไดโ้อนสิทธิเรียกร้องทางการคา้ที�มีอยูก่บัลูกหนี�การคา้ จาํนวน 6.93 ลา้นบาท ใหก้บัสถาบนั

การเงินแห่งหนึ�ง เพื�อเป็นหลกัประกนัในการกูเ้งิน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� ณ วนัที�
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10.  ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงนิ

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

ไม่เกนิ 1 ปี

จาํนวนขั�นตํ�าส่วนที�ถึงกาํหนดรับชาํระภายในหนึ�งปี 4,650                  4,650                  

ดอกเบี�ยรับรอตดับญัชี (325)                   (325)                   

มูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงนิขั�นตํ�า 4,325                  4,325                  

รวม 4,325                  4,325                  

11. ลูกหนี�และเงนิให้กู้ยืมแก่กจิการที�ไม่เกี�ยวข้องกนั

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืสกลุเงินบาทแก่บริษทัแห่งหนึ�งโดยมีบุคคลคํ�าประกนั มีอตัราดอกเบี�ย

ร้อยละ 7 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนพฤษภาคม 2550 อยา่งไรก็ตาม ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 

บริษทัไดต้ั�งค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญเตม็จาํนวนสาํหรับเงินตน้คงคา้งตามบญัชีจาํนวน 18 ลา้นบาท และดอกเบี�ยคา้งรับจาํนวน 1.06 ลา้น

บาทแลว้ เนื�องจากผูกู้มี้การผิดนดัชาํระหนี�และบริษทัไดด้าํเนินการติดตามทวงถามตามเงื�อนไขของสญัญาจนถึงที�สุด ปัจจุบนั

ศาลชั�นตน้ไดมี้คาํพิพากษาแลว้แต่บริษทัมีความคิดเห็นแยง้ในหลายประเด็น จึงยื�นอุทธรณ์คดีตามกระบวนการทางกฎหมาย 

ซึ�งศาลอุทธรณ์พิพากษาใหบ้ริษทัชนะคดีในประเด็นดงักล่าว แต่ผูกู้แ้ละผูค้ ํ�าประกนัไดย้ื�นฎีกาคาํพิพากษาต่อศาลฎีกา ซึ�งศาลฎีกา

มีคาํพิพากษาใหย้นืตามคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ใหบ้ริษทัเป็นฝ่ายชนะคดี ซึ�งคดีดงักล่าวถึงที�สุดแลว้

บริษทัมีลูกหนี� ที�เกิดจากสญัญาจา้งถ่ายภาพพื�นที�กรุงเทพมหานครทางอากาศจาํนวน 25 ลา้นบาท ซึ�งเมื�อครบกาํหนดระยะ

เวลาตามสญัญาผูรั้บจา้งไม่สามารถส่งมอบงานไดต้ามเงื�อนไขในสญัญา บริษทัไดด้าํเนินการฟ้องร้องดาํเนินคดีกบัลูกหนี�รายนี�  

ซึ�งศาลแพง่ไดมี้คาํพิพากษาถึงที�สุดใหลู้กหนี�ชาํระเงินจาํนวน 19.3 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ยใหแ้ก่บริษทัในเวลาต่อมาบริษทั

ดงักล่าวไม่สามารถชาํระเงินคืนบริษทัตามคาํพิพากษาได ้บริษทัจึงพิจารณาตั�งค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญเตม็จาํนวนในปี 2555

12.  สินค้าคงเหลือ

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

สินคา้สาํเร็จรูป 104 490                     83 469                     

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� ณ วนัที�
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13.  สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอื�น

(หน่วย : พนับาท)

ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม

สินทรัพยท์างการเงิน-เงินฝากประจาํ 1,796 1,796 1,795 1,795 

สินทรัพยท์างการเงิน-หลกัทรัพย์

ตราสารทุน 15,634                10,856                17,701                15,604                

หน่วยลงทุน 2,736                  2,764                  2,726                  2,758                  

รวม 20,166                15,416                22,222                20,157                

(4,749)                -                      (2,065)                -                      

สุทธิ 15,417                15,416                20,157                20,157                

(หน่วย : พนับาท)

ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม

สินทรัพยท์างการเงิน-เงินฝากประจาํ 1,796 1,796 1,795 1,795 

สินทรัพยท์างการเงิน-หลกัทรัพย์

ตราสารทุน 15,384                10,732                17,421                15,393                

หน่วยลงทุน 2,265                  2,271                  2,208                  2,219                  

รวม 19,445                14,799                21,424                19,407                

(4,646)                -                      (2,017)                -                      

สุทธิ 14,799                14,799                19,407                19,407                

สาํหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 และ 2562  บริษทัรับรู้กาํไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์น

งบการเงินรวมจาํนวน 0.03 ลา้นบาท และจาํนวน 27.04 ลา้นบาท ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 0.03 ลา้นบาท 

และจาํนวน 49.45 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

14.  สินทรัพย์หมุนเวยีนอื�น

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

ภาษีซื�อที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 66,793 67,227                62,614                63,285                

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย 4,596 -                      4,545                  -                      

รวม 71,389 67,227 67,159                63,285                

งบการเงนิรวม

ณ วนัที� 31 มนีาคม 2563 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562

บวก  ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 มนีาคม 2563 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562

บวก  ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� ณ วนัที�
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15.  เงนิลงทุนในบริษัทร่วม

15.1  รายละเอยีดการลงทุนในบริษัทร่วม

    บริษทัร่วมทั�งหมดจดัตั�งในประเทศไทย มีรายละเอียด ดงันี�

(หน่วย : พนับาท)

บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บริษทั อินเทลลิจิสต ์จาํกดั พฒันาซอฟตแ์วร์ 34.99 34.99 2,500                  2,500                  -                      -                      

บริษทั ทอลค์ทูมี จาํกดั ใหบ้ริการ Call Center ใหบ้ริการระบบ 24.99 24.99                       250                       250 121                     - 

บริหารจดัการขอ้มูลภายในองคก์ร

บริษทั วนัจีโอ เซอร์เวย ์จาํกดั ประกอบกิจการใหบ้ริการโปรแกรมสาํเร็จรูป 30.00 30.00                       250                       250 -                      -                      

ต่างๆ โปรแกรมทางดา้นระบบแผนที�ภาษี 

และทะเบียนทรัพยสิ์นสาํเร็จรูป

บริษทั ไอเน็กซ์ ประกอบกิจการใหบ้ริการ ระบบโครงข่าย 24.99 24.99                       250                       250 -                      -                      

บรอดแบนด ์จาํกดั โทรคมนาคม (Broadband) 

บริษทั แอต๊เซ็ทเทอร่า ประกอบกิจการใหบ้ริการ ระบบคอมพวิเตอร์ 29.99 29.99                       225                       225 -                      -                      

คอร์ปอเรชั�น จาํกดั เสมือน (Cloud)

บริษทั วนัสเปซ ประกอบกิจการใหบ้ริการจดัเก็บขอ้มูลที� 44.99 44.99                       250                       250 -                      -                      

คอร์ปอเรชั�น จาํกดั สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเดียวกนั แบบไม่ผา่น

ตวักลาง (Blockchain)

งบการเงนิรวม 

สัดส่วนเงนิลงทุน (%) ทุนชําระแล้ว  มูลค่าตามบัญชีตามวธีิส่วนได้เสีย 

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�
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15.1  รายละเอยีดการลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

(หน่วย : พนับาท)

บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บริษทั วนั อิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบกิจการใหบ้ริการระบบใบกาํกบัภาษี 36.99 36.99                       250                       250 -                      -                      

บิลลิ�ง จาํกดั อิเลก็ทรอนิกส์ (Tax Invoice)

บริษทั วนั ดีซี จาํกดั บริการใหค้าํปรึกษา การออกแบบ และ 18.99 18.99                       250                       250 -                      -                      

วางแผนภาพรวมในดา้นการก่อสร้าง และ

งานดา้นสารสนเทศต่างๆ

บริษทั ไอเน็ต แมเนจด ์ ใหบ้ริการออกแบบจดัทาํและบริหารจดัการ 44.99 44.99                    5,000                    5,000 9,618                  5,296                  

เซอร์วสิเซส จาํกดั เกี�ยวกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

บริษทั ไทยไอเด็นติตี� ส์ จาํกดั บริการใหค้าํปรึกษาออกแบบ และพฒันา 42.74 42.74                       250 250                     -                      -                      

ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบงานรวมถึงจดัหา

อุปกรณ์ที�จาํเป็น 

บริษทั เซอร์วสิ วนั โซลูชั�น จาํกดั ให้บริการโปรแกรมสาํเร็จรูป และให้บริการ 39.99 39.99                       250 250                     -                      96                       

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

บริษทั ไทย ดอทคอม การใหบ้ริการในดา้นระบบ Payment Gateway 35.98 35.98 500                     500                     -                      -                      

เพยเ์มนท ์จาํกดั ผา่นระบบ Cloud computing

งบการเงนิรวม 

สัดส่วนเงนิลงทุน (%) ทุนชําระแล้ว  มูลค่าตามบัญชีตามวธีิส่วนได้เสีย 

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�
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15.1  รายละเอยีดการลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

(หน่วย : พนับาท)

บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บริษทั ดี โซลูชั�น ดอท คอม จาํกดั การใหบ้ริการระบบบริหารการประชุม 29.97 29.97 250                     250                     186                     264                     

อิเลก็ทรอนิกส์

บริษทั โอเพน่แลนดส์เคป จาํกดั ให้บริการระบบคอมพวิเตอร์เสมือน (cloud) 44.99 44.99 250                     250                     -                      -                      

บริษทั วนั อีเมล จาํกดั การให้บริการระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 29.99 29.99 250                     250                     -                      -                      

(E-Mail)

บริษทั เน็กซ์พาย จาํกดั การใหบ้ริการโปรแกรมสาํเร็จรูป และ 44.99 44.99 250                     250                     298                     41                       

ใหบ้ริการซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์

บริษทั ไอรีครูท จาํกดั การใหบ้ริการใหค้าํปรึกษาดา้นคอมพิวเตอร์ 30.00 30.00 2,568                  2,568                  1,820                  1,706                  

สื�อสารการนาํเสนอขอ้มูล ซอฟตแ์วร์ 

ระบบข่าวสารเพื�อการบริหาร

บริษทั วนั ออเทน จาํกดั การใหบ้ริการโปรแกรมสาํเร็จรูป และ 44.99 44.99 250                     250                     -                      -                      

ใหบ้ริการซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์

บริษทั เอวลิอน อินโนเวชั�น จาํกดั ใหบ้ริการและจาํหน่ายอุปกรณ์ เครื�องบิน 47.49 47.49 250                     250                     -                      -                      

ไร้คนขบัที�ควบคุมดว้ยวทิยทุางไกล 

งบการเงนิรวม 

สัดส่วนเงนิลงทุน (%) ทุนชําระแล้ว  มูลค่าตามบัญชีตามวธีิส่วนได้เสีย 

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�
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15.1  รายละเอยีดการลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

(หน่วย : พนับาท)

บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บริษทั วนั เซ็นทริค จาํกดั ใหบ้ริการพื�นฐานใน One Platform 44.99 44.99 185                     185                     -                      -                      

ในการรองรับ การใชง้านเพื�อส่งขอ้ความ 

ส่งไฟลเ์อกสารไฟลรู์ปภาพ ตลอดจนการ

สนทนาแบบหนึ�งต่อหนึ�ง หรือแบบกลุ่ม 

บริษทั แมเนจ เอไอโซลูชั�น จาํกดั ใหบ้ริการระบบประมวลผลและวเิคราะห์ 44.99 44.99 500                     500                     -                      -                      

ขอ้มูลโดยระบบคอมพิวเตอร์

บริษทั ปาเชติ จาํกดั ใหบ้ริการระบบการแสดงขอ้มูลระหวา่ง 29.99 29.99 250                     250                     -                      -                      

ผูใ้ชบ้ริการและเป้าหมายส่งอุปกรณ์ผา่น

สญัญาณบลูทูธ

บริษทั ดาตา้ เน็กซ์ จาํกดั 44.99 44.99 250                     250                     -                      -                      

บริษทั อะกรินโน่ เทค แอนด ์ ใหบ้ริการ SMART FARMING 47.49 47.49 250                     250                     -                      -                      

เซอร์วสิเซส จาํกดั

บริษทั มาย แพลตฟอร์ม จาํกดั ใหบ้ริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ 39.99 39.99 50                       50                       -                      -                      

บริหารจดัการโครงการที�พกัอาศยั

งบการเงนิรวม 

สัดส่วนเงนิลงทุน (%) ทุนชําระแล้ว  มูลค่าตามบัญชีตามวธีิส่วนได้เสีย 

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�

ใหบ้ริการระบบการประเมินผลออนไลน์ (E-Exam)



41                       

15.1  รายละเอยีดการลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

(หน่วย : พนับาท)

บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บริษทั แชท มี จาํกดั ใหบ้ริการตอบกลบัอตัโนมติัผา่นระบบ 47.49 47.49 119                     119                     -                      -                      

อิเลก็ทรอนิกส์

บริษทั วนั มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั ใหค้าํปรึกษา แนะแนวการจดัการดา้นตลาด 39.99 39.99 125                     125                     1,121                  1,056                  

บริษทั เน็กซ์ เจน ชอป จาํกดั ประกอบกิจการคา้ซอฟตแ์วร์ 39.99 39.99 250                     250                     -                      -                      

บริษทั ออลเดมิคส์ จาํกดั ใหบ้ริการโปรแกรมสาํเร็จรูปและ 24.99 24.99 125                     125                     -                      -                      

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

บริษทั คอมไพลแอนซ์ ใหบ้ริการดา้นการใหค้าํปรึกษาดา้น 29.99 29.99 125                     125                     417                     314                     

คอลซลัติง จาํกดั มาตรฐานดา้นไอทีในระดบัสากล 

บริษทั บลิชเทค จาํกดั ใหบ้ริการโปรแกรมสาํเร็จรูป และให้ 37.49 37.49 250                     250                     -                      -                      

บริการซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

บริษทั ซอฟตเ์วย ์คอลซลัติง จาํกดั ใหบ้ริการในการพฒันา Platform 44.99 44.99 241                     241                     189                     120                     

ระบบ Virtual Application Platform

บริษทั ไอมาร์ทเทคโนโลย ีจาํกดั ใหบ้ริการ Mobile Platform ระบบ POS 48.99 48.99 250                     250                     -                      34                       

บริษทั โมบิลิสต ์เทค จาํกดั ใหบ้ริการในการพฒันา Logistics & 

Supply Chain Application Platfrom 49.99 - 125                     -                      124                     -                      

รวม 13,894                8,927                  

งบการเงนิรวม 

สัดส่วนเงนิลงทุน (%) ทุนชําระแล้ว  มูลค่าตามบัญชีตามวธีิส่วนได้เสีย 

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�
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15.2  ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม

ในระหวา่งงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน

งบการเงินรวม ดงันี�

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563 31 มนีาคม 2562

บริษทั อินเทลลิจิสต ์จาํกดั -                      -                      

บริษทั ทอลค์ทูมี จาํกดั 121                     -                      

บริษทั วนัจีโอ เซอร์เวย ์จาํกดั -                      -                      

บริษทั ไอเน็กซ์ บรอดแบนด ์จาํกดั -                      -                      

บริษทั แอต๊เซ็ทเทอร่า คอร์ปอเรชั�น จาํกดั -                      -                      

บริษทั วนัสเปซ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั -                      -                      

บริษทั วนั อิเลก็ทรอนิกส์ บิลลิ�ง จาํกดั -                      -                      

บริษทั วนั ดีซี จาํกดั -                      -                      

บริษทั ไอเน็ต แมเนจด ์เซอร์วสิเซส จาํกดั 4,322                  349                     

บริษทั ไทยไอเด็นติตี� ส์ จาํกดั -                      -                      

บริษทั เซอร์วสิ วนั โซลูชั�น จาํกดั (96)                      -                      

บริษทั ไทย ดอทคอม เพยเ์มนท ์จาํกดั -                      -                      

บริษทั ดี โซลูชั�น ดอท คอม จาํกดั (78)                      -                      

บริษทั โอเพน่แลนดส์เคป จาํกดั -                      -                      

บริษทั วนั อีเมล จาํกดั -                      -                      

บริษทั เน็กซ์พาย จาํกดั 257 (715)                   

บริษทั ไอรีครูท จาํกดั 114 52                       

บริษทั วนั ออเทน จาํกดั -                      -                      

บริษทั เอวลิอน อินโนเวชั�น จาํกดั -                      -                      

บริษทั วนั เซ็นทริค จาํกดั -                      365

บริษทั แมเนจ เอไอโซลูชั�น จาํกดั -                      -                      

บริษทั ปาเชติ จาํกดั -                      -                      

บริษทั ดาตา้ เน็กซ์ จาํกดั -                      -                      

บริษทั อะกรินโน่ เทค แอนด ์เซอร์วสิเซส จาํกดั -                      -                      

บริษทั มาย แพลตฟอร์ม จาํกดั -                      -                      

บริษทั แชท มี จาํกดั -                      -                      

งบการเงนิรวม

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)

จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม

สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 
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15.2  ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563 31 มนีาคม 2562

บริษทั วนั มาร์เก็ตติ�ง จาํกดั 65                       1,458                  

บริษทั เน็กซ์ เจน ชอป จาํกดั -                          -                      

บริษทั ออลเดมิคส์ จาํกดั -                          -                      

บริษทั คอมไพลแอนซ์ คอลซลัติง จาํกดั 103                     -                      

บริษทั บลิชเทค จาํกดั -                          -                      

บริษทั ซอฟตเ์วย ์คอลซลัติง จาํกดั 69                       -                      

บริษทั ไอมาร์ทเทคโนโลย ีจาํกดั (34)                      -                      

บริษทั โมบิลิสต ์เทค จาํกดั (1)                        -                      

รวม 4,842                  1,509                  

เมื�อวนัที� 26 กมุภาพนัธ์ 2563 บริษทั แมนดาลา คอมมูนิเคชั�น จาํกดั ไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทั โมบิลิสต ์เทค จาํกดั 

จาํนวน 49,998 หุน้ ในราคา 2.5 บาทต่อหุน้ (มูลค่าที�ตราไว ้10 บาท) รวมเป็นเงินลงทุนจาํนวน 0.12 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัมี

ส่วนไดเ้สียคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนทั�งหมดของบริษทัดงักล่าว

16.  เงนิลงทุนในบริษัทย่อย

31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

95,000 95,000 99.99 99.99 95,000                95,000                

งบการเงนิรวม

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)

จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม

สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ทุนเรียกชําระแล้ว (พนับาท) สัดส่วนเงนิลงทุน (%) ราคาทุน (พนับาท)

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� 

ชื�อบริษัท

บริษทั แมนดาลา 

คอมมูนิเคชั�น จาํกดั 
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17.  เงนิลงทุนในการร่วมค้า

17.1  รายละเอยีดการลงทุนในการร่วมค้า

(หน่วย : พนับาท)

บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บริษทั ดิจิตอล เฮลท ์ ใหบ้ริการในการพฒันา Platform ระบบ 49.99 49.99                        250                        250 201                                               27

     อินฟอร์เมติคส์ จาํกดั บริหารจดัการคลินิกแบบครบวงจร

รวม 201                      27                         

งบการเงนิรวม 

สัดส่วนเงนิลงทุน (ร้อยละ) ทุนชําระแล้ว มูลค่าตามบัญชีตามวธีิส่วนได้เสีย 

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�
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17.2  ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

ในระหวา่งงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ใน

งบการเงินรวม ดงันี�

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563 31 มนีาคม 2562

บริษทั ดิจิตอล เฮลท ์อินฟอร์เมติคส์ จาํกดั 174                     -                      

รวม 174                     -                      

18.  ค่าบริการบํารุงรักษาอุปกรณ์รอตดัจ่าย 

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าบริการบาํรุงรักษาอุปกรณ์รอตดัจ่าย ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 2562 21,507                

บวก  เพิ�มขึ�นระหวา่งงวด -                      

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (2,282) 

ค่าบริการบํารุงรักษาอุปกรณ์รอตดัจ่าย ณ วนัที� 31 มนีาคม 2562 19,225                

19.  ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิ

งบการเงนิรวม เฉพาะกจิการ

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 4,622,919           4,439,824           

หกั รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16

มาใช ้ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ ขอ้ 5) (975,610)            (940,529)            

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 3,647,309           3,499,295           

บวก   ซื�อเพิ�มระหวา่งงวด-ราคาทุน 183,527              186,477              

หกั     ขายและตดัจาํหน่าย-สุทธิ (1,957)                (1,957)                

ค่าเสื�อมราคาระหวา่งงวด (44,559)              (42,767)              

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที� 31 มนีาคม 2563 3,784,320           3,641,048           

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดน้าํที�ดิน พร้อมทั�งอาคาร และสิ�งปลูกสร้างที�อยูบ่นที�ดิน และ

ทรัพยสิ์นที�ใชป้ระกอบธุรกิจของกิจการนาํไปจดจาํนองกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งเพื�อคํ�าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงินตามที�กล่าวในหมายเหตุ 26

งบการเงนิรวม

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จาก

เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที�
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19.  ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

(หน่วย : พนับาท)

2563 2562 2563 2562

ดอกเบี�ยจ่ายที�ถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 5,704 15,746                5,704 14,880                

20. สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 แสดงไดด้งันี�

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิ

งบการเงนิรวม เฉพาะกจิการ

ราคาทุน

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 1,753,911           1,698,010           

บวก เพิ�มขึ�น 49,005                49,005                

ณ วนัที� 31 มนีาคม 2563 1,802,916           1,747,015           

ค่าเสื�อมราคาสะสม

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 524,292              504,608              

บวก ค่าเสื�อมราคาสาํหรับงวด 61,355                59,150                

ณ วนัที� 31 มนีาคม 2563 585,647              563,758              

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัที� 31 มนีาคม 2563 1,217,269           1,183,257           

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 1,229,619           1,193,402           

21.  สินทรัพย์ไม่มตีวัตน

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิ

งบการเงนิรวม เฉพาะกจิการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 596,562              588,754              

หกั รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16

มาใช ้ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ ขอ้ 5) (25,089)              (7,422)                

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 571,473              581,332              

บวก    ซื�อเพิ�มระหวา่งงวด 39,459                38,260                

หกั ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (12,359) (12,943) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที� 31 มนีาคม 2563 598,573              606,649              

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม
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22.  สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนที�ไม่ใช่เงนิสดที�เป็นหลกัประกนั

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากสถาบนัการเงิน จาํนวน 26.24 ลา้นบาท และ 72.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษทัไดน้าํไปคํ�าประกนั เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหนงัสือคํ�าประกนัผลงานที�ออกโดยธนาคาร ตามที�กล่าวไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 26 และขอ้ 30.2

ในระหวา่งปี 2563 บริษทัไดมี้การไถ่ถอนเงินฝากสถาบนัการเงินที�ติดภาระคํ�าประกนับางส่วนจากสถาบนัการเงินตามที�

กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 26

23.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื�น

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

เงินมดัจาํและเงินประกนั 34,182 33,774                32,340                31,932                

เงินมดัจาํซื�อที�ดิน 14,501 14,501                14,501                14,501                

รวม 48,683 48,275 46,841 46,433 

24.  เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงนิ

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

เงินเบิกเกินบญัชี 24,459 19,411 

ตั�วสญัญาใชเ้งิน 311,404 296,747 

ตั�วแลกเงิน 858,103 663,364 

รวม 1,193,966 979,522 

รายละเอียดของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินจาํแนกไดด้งันี�

(หน่วย : พนับาท)

อตัราดอกเบี�ย (%) ระยะเวลา (เดือน) 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

เงินเบิกเกินบญัชี MOR - 24,459 19,411 

ตั�วสญัญาใชเ้งิน 3.38-MLR-1.50 3-6 311,404 296,747 

ตั�วแลกเงิน 3.85-5.00 1-9 870,000              670,000 

หกั ส่วนลดตั�วแลกเงิน (11,897) (6,636) 

สุทธิ 858,103              663,364 

รวม 1,193,966           979,522              

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� ณ วนัที�

งบการเงนิรวม และ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที�

งบการเงนิรวม และ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที�
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24.  เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทักูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินโดยออกตั�วสญัญาใชเ้งินมีอตัราดอกเบี�ย

MMR - MLR-1.5% ระยะเวลา 3-6 เดือน

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัออกตั�วแลกเงินขา้งตน้โดยไม่มีหลกัประกนั ใหแ้ก่นกัลงทุนในวงจาํกดั

โดยผา่นสถาบนัการเงินหลายแห่ง ซึ�งไดรั้บการแต่งตั�งเป็นตวัแทนของบริษทั ซึ�งคิดดอกเบี�ยในอตัรา 3.85%-5.00% โดยมีระยะ

เวลาของตั�วแลกเงิน 90-270 วนั

25.  เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวยีนอื�น

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

เจ้าหนี�การค้า

เจา้หนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 112,926              89,628                104,492              83,549                

เจา้หนี�การคา้อื�น 62,837                113,592              65,568                112,503              

รวม 175,763              203,220              170,060              196,052              

เจ้าหนี�อื�น

เจา้หนี� ซื�อทรัพยสิ์นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5,437                  26,325                5,437                  26,325                

เจา้หนี� ซื�อทรัพยสิ์นกิจการอื�น 46,978                31,158                46,383                30,648                

เจา้หนี�ค่าหุน้ 128                     100                     -                      -                      

เจา้หนี� อื�น 18,871                38,814                13,545                36,193                

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 18,207                17,635                17,133                16,825                

เงินประกนัผลงาน 759                     759                     549                     549                     

เจา้หนี�กรมสรรพากร 7,325                  6,822                  6,712                  6,767                  

โบนสัคา้งจ่าย 3,723                  1,418                  3,565                  331                     

รวม 101,428              123,031              93,324                117,638              

รวมเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวยีนอื�น 277,191              326,251              263,384              313,690              

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� ณ วนัที�
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26.  เงนิกู้ยืมระยะยาว

เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงันี�

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

ส่วนของหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี -สุทธิ 227,039 438,942 215,585 428,021 

รวม 227,039 438,942 215,585 428,021 

ส่วนของไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี -สุทธิ 903,156 723,672 833,699 650,888 

หุน้กูที้�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี -สุทธิ 497,958 497,371 497,958 497,371 

รวม 1,401,114 1,221,043 1,331,657 1,148,259 

รวมเงนิกู้ยืมระยะยาว -สุทธิ 1,628,153 1,659,985 1,547,242 1,576,280 

26.1 รายการเคลื�อนไหวสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ดงันี�   

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563 31 มนีาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 มนีาคม 2562

ยอดคงเหลือตน้งวด 1,659,985           949,496              1,576,280           921,609              

รับเงินกูย้มืระหวา่งงวด 201,920              325,918              201,920              296,600              

หกั จ่ายคืนเงินกูย้มืระหวา่งงวด (234,361)            (2,426)                (231,551)            (2,426)                

ตดัจ่ายดอกเบี�ยจ่าย 609                     -                      593                     -                      

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,628,153           1,272,988           1,547,242           1,215,783           

26.2 หุน้กู ้ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงันี�

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

หุน้กู ้- มูลค่าที�ตราไว้ 500,000              500,000              

หกั ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย (2,042)                (2,629)                

หุ้นกู้ - สุทธิ 497,958              497,371              

หกั หุน้กูที้�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - สุทธิ -                      -                      

รวม 497,958              497,371              

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� ณ วนัที�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� ณ วนัที�

บวก

งบการเงนิรวม และ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� 
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26.  เงนิกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)

รายการเคลื�อนไหวสาํหรับหุน้กูส้าํหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 ดงันี�   

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม และ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที� 

31 มนีาคม 2563

ยอดคงเหลือตน้งวด 497,371              

บวก ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย 587                     

ยอดคงเหลือปลายงวด 497,958              

27.  หนี�สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

ไม่เกนิ 1 ปี

จาํนวนขั�นตํ�าที�จะตอ้งจ่าย 563,559              504,309              553,693              496,038              

ดอกเบี�ยรอตดัจ่าย (61,264)              (58,289)              (59,237)              (56,433)              

มูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงนิขั�นตํ�า 502,295              446,020              494,455              439,605              

เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี

จาํนวนขั�นตํ�าที�จะตอ้งจ่าย 1,114,212           969,055              1,082,643           938,875              

ดอกเบี�ยรอตดัจ่าย (86,721)              (61,794)              (83,710)              (58,442)              

มูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงนิขั�นตํ�า 1,027,491           907,261              998,933              880,433              

บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าอุปกรณ์เครือข่ายกบับริษทัหลายแห่ง สญัญาเช่าดงักล่าวมีระยะเวลา  1-5 ปี สญัญาเช่าขา้งตน้มีอตัรา

ดอกเบี�ยอยูร่ะหวา่งร้อยละ 0 ถึง 9.12 ต่อปี

หนี� สินตามสญัญาเช่าทางการเงินบางส่วนคํ�าประกนัโดยทรัพยสิ์นของลูกคา้

28.  ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี�ยนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที�

31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงันี�

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิ

งบการเงนิรวม เฉพาะกจิการ

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 28,839                27,140                

บวก  ตน้ทุนบริการปัจจุบนัระหวา่งงวด 2,306                  2,112                  

   ตน้ทุนทางการเงิน (ดอกเบี�ยจ่าย)ระหวา่งงวด 147                     138                     

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวยีนสําหรับ

  ผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที� 31 มนีาคม 2563 31,292                29,390                

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที� ณ วนัที�
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29.  ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคาํนวณขึ�นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลี�ยทั�งปีที�ประมาณการไว ้ค่าใชจ่้าย

ภาษีเงินได ้สรุปไดด้งันี�

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน :

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษี -                      625 -                      170

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี :

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

   ชั�วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว 9,601 3,945 8,890                  8,784                  

9,601                  4,570                  8,890                  8,954                  

ภาษีเงินไดส่้วนที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีเกี�ยวกบั

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยน

      แปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย -                      2,538                  -                      7,025                  

-                      2,538                  -                      7,025                  

30.  ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจจะเกดิขึ�น

30.1  ค่าปรับตามสัญญา

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นจากกรณีค่าปรับการรับประกนัการขดัขอ้งของ

การใหบ้ริการกบับริษทัแห่งหนึ�ง เป็นจาํนวนเงิน 2.48 ลา้นบาท ฝ่ายบริหารของบริษทัมีความเห็นวา่บริษทัไม่สมควรจ่ายชาํระ

ค่าปรับดงักล่าวที�ตอ้งรอการพิสูจน์วา่เหตุขดัขอ้งเกิดจากความผิดของบริษทัหรือไม่ และเชื�อวา่ทา้ยที�สุดแลว้บริษทัจะสามารถ

ชี�แจงสาเหตุของการขดัขอ้งโดยไม่ตอ้งชาํระค่าเบี�ยปรับดงักล่าว เป็นผลใหท้างบริษทัไม่มีการตั�งสาํรองใดๆ จากค่าปรับนี� ใน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

30.2  หนังสือคํ�าประกนั 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระจากการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ�าประกนัเป็นจาํนวนเงิน 

83.68 ลา้นบาท และ 77.76 ลา้นบาท ตามลาํดบั ค ํ�าประกนัโดยใชสิ้นทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนที�ไม่ใช่เงินสดที�เป็นหลกั

ประกนัตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22

สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม
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30.3 สัญญาต่างๆ 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัที�จะตอ้งชาํระเงินค่าที�ดินตามสญัญาจะซื�อจะขาย

จาํนวน 33.84 ลา้นบาท และเมื�อวนัที� 9 ตุลาคม 2560 บริษทัไดจ้ดัทาํสญัญาใหใ้ชสิ้ทธิเหนือพื�นดินดงักล่าว โดยมีกาํหนดระยะ

เวลา 15 ปีเนื�องจากไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ� ไดต้ามที�กฎหมายกาํหนด

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในการชาํระเงินค่าอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั�งเป็นจาํนวน

เงิน 69.41 ลา้นบาท และ 69.41 ลา้นบาท ตามลาํดบั และบริษทัมีภาระผกูพนัในการชาํระเงินค่าอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั�งเป็น

จาํนวนเงิน 66.59  ลา้นบาทและ 69.41 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในการจ่ายชาํระค่าก่อสร้างอาคารตามสญัญาจาํนวน

เงิน 8.64 ลา้นบาทและ 8.64 ลา้นบาท ตามลาํดบั และบริษทัมีภาระผกูพนัในการชาํระเงินค่าก่อสร้างอาคารตามสญัญาเป็น

จาํนวนเงิน 6.24 ลา้นบาท และ 8.64 ลา้นบาท ตามลาํดบั

31. รายได้ตามสัญญาที�ทาํกบัลูกค้า 

กลุ่มกิจการมีรายไดที้�รับรู้ที�เคยรวมอยูใ่นยอดยกมาของหนี� สินที�เกิดจากสญัญา และรายไดที้�คาดวา่จะรับรู้สาํหรับภาระ

ที�ยงัปฏิบติัไม่เสร็จสิ�นเฉพาะสญัญาที�มีอายเุกินกวา่ 1 ปี โดยมีรายละเอียด  ดงันี�  

(หน่วย : พนับาท)

2563 2562 2563 2562

รายไดที้�รับรู้ที�เคยรวมอยูใ่นยอดยกมา

  ของหนี� สินที�เกิดจากสญัญา 12,345                7,383                  6,907                  7,647                  

(หน่วย : พนับาท)

31 มนีาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 31 มนีาคม 2563  31 ธันวาคม 2562

รายไดที้�คาดวา่จะรับรู้สาํหรับภาระ

    ที�ยงัปฏิบติัไม่เสร็จสิ�น

ภายใน 1 ปี 345,667              380,967              346,469              378,421              

เกินกวา่ 1 ปี 317,442              384,230              320,424              381,079              

มากกวา่ 5 ปี 862                     -                      862                     -                      

รวม 663,970              765,197              667,755              759,500              

รายไดที้�คาดวา่จะรับรู้สาํหรับภาระที�ยงัปฏิบติัไม่เสร็จสิ�นขา้งตน้เป็นรายไดที้�มีอายเุกินกวา่ 1 ปีเท่านั�น 

ณ วนัที� ณ วนัที�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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32.  การเสนอข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน

ผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจดา้นการดาํเนินงานของบริษทั ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการซึ�งมีหนา้ที�ในการสอบทานรายงานของบริษทัอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อประเมินผลการดาํเนินงานและจดัสรร

ทรัพยากรใหแ้ต่ละส่วนดาํเนินงานอยา่งเหมาะสม เกณฑก์ารประเมินผลที�บริษทัเลือกใช ้ไดแ้ก่ กาํไรขาดทุนแยกตามส่วนงานซึ�งใชม้าตรฐานในการวดัผลเดียวกบัการจดัทาํงบการเงิน

กลุ่มกิจการดาํเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลกั คือ

1) การใหบ้ริการเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต และ

2) การใหบ้ริการครบวงจรที�เกี�ยวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารส่วนงานดาํเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย มีดงันี�

(หน่วย : พนับาท)

2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและการขาย 96,724 93,414 379,368 365,368 476,092 458,782 

ตน้ทุนในการใหบ้ริการและตน้ทุนขาย (63,710) (72,405) (249,882) (283,199) (313,592) (355,604) 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 162,500 103,178 

กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน (4,698) 27,043 

กาํไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 13 

กาํไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ - 75 

รายไดอื้�น 5,007 2,628 

รายไดท้างการเงิน 51 466 

งบการเงนิรวม

การให้บริการครบวงจรที�เกี�ยวข้องกบั

เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื�อสารการให้บริการเชื�อมต่ออนิเทอร์เน็ต รวม

สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม
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32.  การเสนอข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

(หน่วย : พนับาท)

2563 2562 2563 2562 2563 2562

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (45,504) (28,678) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (58,178) (49,929) 

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 59,178 54,796 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,842 1,509 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 174 - 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 64,194 56,305 

ตน้ทุนทางการเงิน (44,186) (18,270) 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 20,008 38,035 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (9,601) (4,570) 

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 10,407 33,465 

กลุ่มกิจการใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 6

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ไดจ้ดัสรรตน้ทุนและสินทรัพยแ์ละหนี� สินระหวา่งธุรกิจทั�งสองส่วนงานเนื�องจากส่วนงานทางธุรกิจทั�งสองส่วนงานใชสิ้นทรัพยแ์ละหนี� สินที�ก่อใหเ้กิดรายไดร่้วมกนั

การให้บริการครบวงจรที�เกี�ยวข้องกบั

เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื�อสารการให้บริการเชื�อมต่ออนิเทอร์เน็ต รวม

สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม

งบการเงนิรวม
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33.  เครื�องมือทางการเงนิ

มูลค่ายุตธิรรม

สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินโดยส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั�นและเงินกูโ้ดยส่วนใหญ่มี

อตัราดอกเบี�ยขึ�นลงตามอตัราตลาด ฝ่ายบริหารของบริษทั จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สิน

ทางการเงินดงักล่าวใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท)

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

ตราสารทุน 11 - - 11 

หน่วยลงทุน - 3 - 3 

หนี�สินทางการเงนิ

หุน้กู้ -                          498 - 498 

(หน่วย : ล้านบาท)

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

ตราสารทุน 11 - - 11 

หน่วยลงทุน - 2 - 2 

หนี�สินทางการเงนิ

หุน้กู้ -                          498 - 498 

(หน่วย : ล้านบาท)

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

ตราสารทุน 16 - - 16 

หน่วยลงทุน - 3 - 3 

หนี�สินทางการเงนิ

หุน้กู้ -                          497 - 497 

งบการเงนิรวม

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุตธิรรม

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีสินทรัพยที์�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�

งบการเงนิรวม

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุตธิรรม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุตธิรรม

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีสินทรัพยที์�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�
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มูลค่ายุตธิรรม (ต่อ)

(หน่วย : ล้านบาท)

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

ตราสารทุน 15 - - 15 

หน่วยลงทุน - 2 - 2 

หนี�สินทางการเงนิ

หุน้กู้ -                          497 - 497 

ในระหวา่งงวด บริษทัไม่มีการโอนรายการระหวา่งระดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 

34. การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ที�ปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ทาํใหเ้กิดการชะลอตวั

ของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึ�งความไม่แน่นอนและผลกระทบ

ต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมิน

ผลกระทบทางการเงินเกี�ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนี� สินและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ทั�งนี� ฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื�อสถานการณ์มีการเปลี�ยนแปลง

35.  การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล

งบการเงินระหวา่งกาลนี�ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัแลว้เมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุตธิรรม




