
 

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 



รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเหน็ 
 

ขำ้พเจำ้เหน็วำ่ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบรษิทั ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) 
และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิกำร) และฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และผลกำรด ำเนินงำนรวม
และผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  
โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
• งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจำ้ของรวมและงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจำ้ของเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุด  

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรซึ่งประกอบดว้ยนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัและหมำยเหตุ 

เรือ่งอื่น ๆ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบญัชตี่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ขำ้พเจ้ำมคีวำมเป็นอิสระ  
จำกกลุ่มกจิกำรและบรษิทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัชทีีก่ ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิตำมควำมรบัผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ  
ซึง่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำนี้ ขำ้พเจำ้เชื่อว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีข่ำ้พเจำ้ไดร้บัเพยีงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำร
แสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรื่องต่ำง ๆ ทีม่นีัยส ำคญัทีสุ่ดตำมดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีของขำ้พเจ้ำในกำรตรวจสอบ   
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรส ำหรบังวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเรื่องเหล่ำนี้มำพจิำรณำในบรบิทของกำรตรวจสอบ  
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ ทัง้นี้ ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเหน็แยก
ต่ำงหำกส ำหรบัเรือ่งเหล่ำนี้  
 



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์สุทธิทีร่ะบุได้ที ่
เกิดจากการซ้ือธรุกิจ 

 

  

อำ้งองิถงึหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 16.2 เรือ่งกำรซือ้ธุรกจิ 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บริษัทได้ท ำกำรซื้อหุ้นสำมญัของ
บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จ ำกัด (“ไอซีอี”) ซึ่งเป็นกิจกำร 
ที่ เกี่ยวข้องกันและได้พิจำรณำแล้วว่ำไม่ได้อยู่ภำยใต้ 
กำรควบคุมเดยีวกนั แต่เป็นกจิกำรทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมกำร
ของบรษิทัถือหุ้นอยู่ ทัง้นี้บรษิทัได้จ่ำยช ำระโดยกำรออกหุน้
สำมญัใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนกบัหุน้สำมญัของไอซอี ีซึ่งมมีูลค่ำ
ทัง้สิ้น 245.71 ล้ำนบำท และมีสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 
99.997 ส่งผลท ำให้ไอซีอมีสีถำนะเป็นบรษิัทย่อยของบรษิทั 
ซึ่งผู้บรหิำรของบรษิัทประเมินว่ำกำรซื้อเงนิลงทุนในบริษัท
ดังกล่ำวถือเป็นกำรรวมธุรกิจตำมค ำนิยำมที่ระบุไว้ใน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรือ่งกำรรวมธุรกจิ  
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรเสร็จสิ้นกำรวัดมูลค่ำ
ยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีร่ะบุได้ทีไ่ด้มำและหนี้สนิทีร่บัมำของ
ไอซอี ีณ วนัทีซ่ื้อซึง่เป็นไปตำมระยะเวลำในกำรวดัมลูค่ำของ
กำรรวมธุรกจิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 3 
เรื่องกำรรวมธุรกิจ โดยผู้บรหิำรใช้ผู้เชี่ยวชำญอิสระซึ่งเป็น
บุคคลภำยนอกในกำรประเมินกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ ซึ่งมีมูลค่ำเท่ำกับ 28.40 ล้ำนบำท    
โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 32.49 
ลำ้นบำท เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 12.60 ลำ้นบำท รวมถงึ
สนิทรพัยค์วำมสมัพนัธท์ีม่กีบัลกูคำ้ (Customer relationships) 
2.13 ล้ำนบำท และสิทธิในสญัญำที่ท ำกับลูกค้ำ (Backlog) 
1.86 ลำ้นบำท ผลต่ำงระหว่ำงสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมูลค่ำ
ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำท ำใหเ้กดิค่ำควำม
นิยมจ ำนวน 217.31 ล้ำนบำท กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมดงักล่ำว
เป็นสว่นหนึ่งของกำรปันสว่นตน้ทุนกำรซือ้ธุรกจิ 
 
 
 
 
 
 

ขำ้พเจำ้ปฏบิตังิำนดงัต่อไปนี้เพื่อใหไ้ดห้ลกัฐำนเกีย่วกบักำรที่
ผู้บริหำรประเมินกำรรวมธุรกิจและวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำและหนี้สนิทีร่บัมำ   
 
• พิจำรณำกำรประเมินรำยกำรซื้อธุรกิจที่จ ัดท ำโดย

ผู้บริหำรว่ำรำยกำรดังกล่ำวถือเป็นกำรรวมธุรกิจตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรื่องกำรรวม
ธุรกจิ นอกจำกนี้ขำ้พเจ้ำได้ปรกึษำผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำน
บญัชขีองขำ้พเจำ้ในกำรพจิำรณำรำยกำรดงักล่ำว 

• อ่ำนสัญญำซื้อขำยไอซีอี รวมถึงรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นที่
เกี่ยวข้องกบักำรอนุมตัิให้บรษิัทเข้ำท ำรำยกำรซื้อธุรกจิ
เพือ่ท ำควำมเขำ้ใจในรำยกำรทีเ่กดิขึน้กบัผูบ้รหิำร  

• พจิำรณำคุณสมบตั ิควำมรูค้วำมสำมำรถ และควำมเป็น
อสิระของผู้เชี่ยวชำญอสิระ เพื่อประเมนิควำมน่ำเชื่อถือ
ของรำยงำนกำรประเมนิมูลค่ำยุติธรรมและกำรปันส่วน
ตน้ทุนกำรซือ้ธุรกจิจดัท ำโดยผูเ้ชีย่วชำญอสิระดงักล่ำว 

• ประเมนิควำมเหมำะสมของกำรระบุสนิทรพัย์ที่ระบุไดท้ี่
ได้มำและหนี้สนิที่รบัมำ ณ วนัซื้อธุรกิจ รวมถึงประเมนิ
ขัน้ตอนกำรก ำหนดมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบุ
ไดท้ีจ่ดัท ำขึน้โดยผูบ้รหิำร  

• ทดสอบกำรค ำนวณหำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
ควำมสมัพนัธ์ที่มีกบัลูกค้ำ สทิธิในสญัญำที่ท ำกบัลูกค้ำ 
และค่ำควำมนิยมที่เกิดขึ้น รวมทัง้สอบถำมผู้บริหำรใน
กำรใชดุ้ลยพนิิจเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญัทีผู่บ้รหิำร
ใช้ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต เช่น 
ประมำณกำรรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรและรำยไดจ้ำกกำร
ใหใ้ชใ้บอนุญำตกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์อตัรำยกเลกิ
สญัญำจำกลูกค้ำ (churn rate) อตัรำก ำไรก่อนดอกเบี้ย
และภำษ ี 

 
 
 
 
 



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญักบัเรือ่งนี้เนื่องจำกมลูคำ่ของค่ำควำมนิยม
มีสำระส ำคัญต่องบกำรเงิน และกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สนิทรพัยค์วำมสมัพนัธท์ีม่กีบัลูกคำ้และสทิธใินสญัญำทีท่ ำกบั
ลูกคำ้ทีเ่กดิขึน้จำกกำรซื้อเงนิลงทุนทีป่ระเมนิโดยผู้เชีย่วชำญ
อสิระซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกโดยใช้วธิคีดิลดกระแสเงนิสดซึ่ง
ต้องอำศัยข้อสมมติฐำนซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจที่
ส ำคญัของผูบ้รหิำร ขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญัทีผู่บ้รหิำรใชใ้นกำร
ประเมินมูลค่ำ ประกอบด้วย ประมำณกำรรำยได้จำกกำร
ใหบ้รกิำรและรำยไดจ้ำกกำรใหใ้ชใ้บอนุญำตกำรใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อัตรำยกเลิกสัญญำจำกลูกค้ำ (churn rate)       
อตัรำก ำไรก่อนดอกเบี้ยและภำษี และอตัรำคดิลดทีใ่ชใ้นกำร
ค ำนวณดงักล่ำว  
 
 

• ประเมนิควำมเหมำะสมของอตัรำคดิลดโดยกำรพจิำรณำ
เทยีบกบัขอ้มูลของบรษิทัทีอ่ยู่ในอุตสำหกรรมเดยีวกนัที่
สำมำรถอำ้งองิไดจ้ำกแหล่งขอ้มลูทีเ่ปิดเผยโดยทัว่ไป  

• ประเมินควำมเพียงพอของกำรเปิดเผยในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงนิ 

 
จำกผลกำรปฏิบัติตำมวิธีกำรดังกล่ำว  ข้ำพเจ้ำพบว่ำกำร
ประเมินว่ำกำรซื้อเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นกำรรวมธุรกิจนัน้
เหมำะสมตำมค ำนิยำมของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
ฉบบัที่ 3 อีกทัง้พบว่ำข้อสมมติฐำนที่ส ำคญัที่ผู้บรหิำรใช้ใน
กำรพจิำรณำมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิี่ระบุได้ที่เกดิ
จำกกำรซื้อธุรกิจมีควำมสมเหตุสมผลตำมหลักฐำนที่มีอยู่             
และวธิกีำรปฏบิตัทิำงกำรบญัชสี ำหรบักำรรวมธุรกจิไดบ้นัทกึ
อยำ่งเหมำะสม 
 

  
  

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม  
  

อ้ำงองิถงึหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 8 เรื่องประมำณกำร
ทำงบญัชทีีส่ ำคญั ขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจ และขอ้ 20 
เรือ่งคำ่ควำมนิยม 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีค่ำควำมนิยม 
จ ำนวน 217.31 ล้ำนบำท ซึ่งเกดิจำกกำรซื้อหุน้สำมญัในไอซอีี
คิดเป็นร้อยละ 34 ของมูลค่ำสินทรพัย์รวมในงบกำรเงินรวม 
ผู้บริหำรต้องท ำกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็น
ประจ ำทุกปี กำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำนัน้จดัท ำในระดบัของหน่วย
สนิทรพัย์ที่ก่อให้เกดิเงนิสดและค ำนวณมูลค่ำสุทธทิี่คำดว่ำจะ
ไดร้บัคนืดว้ยวธิมีูลค่ำจำกกำรใช ้ซึ่งกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำร
ใชต้อ้งอำศยัดุลยพนิิจทีส่ ำคญัของผูบ้รหิำรในกำรประมำณกำร
ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงนิสดในอนำคต รวมถึงกำรใช้
อตัรำกำรคดิลดที่เหมำะสมในกำรคดิลดกระแสเงนิสดดงักล่ำว 
ข้อสมมติฐำนที่ส ำคัญที่ใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ 
ประกอบด้วยประมำณกำรรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 
อตัรำกำรเตบิโต และอตัรำคดิลดทีใ่ชใ้นกำรคดิลดประมำณกำร
กระแสเงนิสด 
 

ขำ้พเจำ้ปฏบิตังิำนดงัต่อไปนี้เพื่อประเมนิกำรทดสอบกำรดอ้ยคำ่
ของคำ่ควำมนิยมซึง่จดัท ำโดยผูบ้รหิำร 
 
• หำรือกับผู้บริหำรเพื่อท ำควำมเข้ำใจข้อสมมติฐำนที่

ผูบ้รหิำรใชใ้นกำรทดสอบกำรดอ้ยคำ่ และประเมนิขัน้ตอน
ในกำรทดสอบกำรดอ้ยคำ่ รวมถงึขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชเ้พือ่ให้
มัน่ใจว่ำผู้บริหำรใช้ข ัน้ตอนและข้อสมมติฐำนดังกล่ำว
อยำ่งสมเหตุสมผลและสอดคลอ้งกบัลกัษณะของธุรกจิ 

• สอบถำมผู้บริหำรในเชิงทดสอบเกี่ยวกบัข้อสมมติฐำนที่
ส ำคญัทีผู่บ้รหิำรใชใ้นกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำม
นิยมโดยเฉพำะข้อมูลที่เกี่ยวกบัประมำณกำรรำยได้จำก
กำรขำยและให้บริกำร อตัรำกำรเติบโต และอตัรำคิดลด 
รวมทัง้กำรเปรียบเทียบข้อสมมติฐำนที่ส ำคัญกับอัตรำ
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม อัตรำผลตอบแทนจำกแหล่งข้อมูล
ภำยนอก และแผนกำรด ำเนินงำนทีไ่ดร้บัอนุมตัแิลว้ 

• ประเมนิควำมสมเหตุสมผลของแผนธุรกจิโดยเปรยีบเทยีบ
แผนธุรกจิของปี พ.ศ. 2563 กบัผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จรงิ 

 
 
 



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรไม่ได้รบัรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของค่ำ
ควำมนิยมในงบกำรเงนิรวมจำกกำรทดสอบด้อยค่ำประจ ำปี 
พ.ศ. 2563 
 
ข้ำพเจ้ำให้ควำมส ำคัญกับเรื่องดังกล่ำวเนื่องจำกมูลค่ำของ           
ค่ำควำมนิยมมสีำระส ำคญัต่องบกำรเงนิ และกำรก ำหนดมูลค่ำ
จำกกำรใชต้อ้งอำศยักำรใชดุ้ลยพนิิจทีส่ ำคญัของผูบ้รหิำรในกำร
ประเมนิควำมเป็นไปไดข้องแผนธุรกจิในอนำคต รวมถงึใชข้อ้มูล
และขอ้สมมตฐิำนต่ำงๆ ในกำรค ำนวณเป็นจ ำนวนมำกซึง่มผีลต่อ
มลูคำ่ของคำ่ควำมนิยม 
 

• ประเมนิควำมเหมำะสมของอตัรำคดิลดโดยกำรพจิำรณำ
เทยีบกบัขอ้มูลของบรษิทัทีอ่ยู่ในอุตสำหกรรมเดยีวกนัที่
สำมำรถอำ้งองิไดจ้ำกแหล่งขอ้มลูทีเ่ปิดเผยโดยทัว่ไปเพื่อให้
มัน่ใจว่ำอตัรำคิดลดที่ผู้บริหำรใช้อยู่ในเกณฑ์ที่สำมำรถ
ยอมรบัได ้

• ทดสอบกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติฐำนที่
ส ำคญัเพื่อประเมนิหำปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรวเิครำะห์ควำม
อ่อนไหวและผลกระทบทีเ่ป็นไปได้จำกกำรเปลี่ยนแปลง
ของขอ้สมมตฐิำน 

 
จำกผลกำรปฏิบัติตำมวิธีกำรงำนดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำพบว่ำ             
ขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญัทีผู่บ้รหิำรใชใ้นกำรพจิำรณำมลูคำ่ทีค่ำด
ว่ำจะไดร้บัคนืมคีวำมสมเหตุสมผลตำมหลักฐำนทีม่อียู่และอยู่
ในชว่งทีย่อมรบัได ้ 

  

 
ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมกำรเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถงึงบกำรเงนิรวมและ
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และรำยงำนของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรำยงำนนัน้ ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดร้บัรำยงำนประจ ำปีภำยหลงั
วนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเชือ่มัน่ต่อ
ขอ้มลูอื่น 
 
ควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรคอื กำรอ่ำนและพจิำรณำว่ำ
ขอ้มลูอื่นมคีวำมขดัแยง้ทีม่สีำระส ำคญักบังบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร หรอืกบัควำมรูท้ีไ่ดร้บัจำกกำรตรวจสอบของ
ขำ้พเจำ้ หรอืปรำกฏวำ่ขอ้มลูอื่นมกีำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่  
 
เมือ่ขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มกีำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้ง
สือ่สำรเรือ่งดงักล่ำวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  



 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กรรมกำรมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมทีค่วร  
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรควบคุมภำยในทีก่รรมกำรพจิำรณำว่ำจ ำเป็น เพื่อให้สำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรทีป่รำศจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกดิจำก
กำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด 
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร กรรมกำรรบัผดิชอบในกำรประเมนิควำมสำมำรถของกลุ่มกจิกำรและ
บรษิทัในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชี
ส ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมกำรมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิกำรและบริษทั หรอืหยุดด ำเนินงำน หรอืไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีช่ว่ยกรรมกำรในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  
และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมควำมเหน็ของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคอืควำมเชื่อมัน่ในระดบัสูง 
แต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรบัประกนัว่ำกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชจีะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่ อขอ้เทจ็จรงิ 
อนัเป็นสำระส ำคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอำจเกิดจำกกำรทุจรติหรอืข้อผดิพลำด และถือว่ำมสีำระส ำคญั  
เมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรำยกำร หรอืทุกรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตดัสนิใจ  
ทำงเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้ 
 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีและกำรสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิ  

เฉพำะกจิกำร ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏบิตังิำนตำมวธิกีำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเสีย่งเหล่ำนัน้ และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมำะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 
ควำมเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจรติจะสูงกว่ำควำมเสีย่งทีเ่กดิจำก
ขอ้ผดิพลำด เนื่องจำกกำรทุจรติอำจเกีย่วกบักำรสมรูร้่วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล 
กำรแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตำมขอ้เทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีำรตรวจสอบทีเ่หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
แต่ไมใ่ชเ่พือ่วตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเหน็ต่อควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 

• ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชทีีก่รรมกำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัช ีและกำรเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยกรรมกำร  

  



 

• สรุปเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของกรรมกำรจำกหลกัฐำนกำร  
สอบบญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตุให้
เกดิขอ้สงสยัอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้ำขำ้พเจำ้ได้  
ขอ้สรุปว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ต้องกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้โดยใหข้อ้สงัเกต 
ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืถ้ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพยีงพอ 
ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึน้อยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรำยงำน
ของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้ อย่ำงไรกต็ำม เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิกำรและบรษิทัตอ้ง
หยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  

• ประเมนิกำรน ำเสนอ โครงสรำ้งและเนื้อหำของงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มูล
ว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท ำให้มกีำรน ำเสนอข้อมูลโดย
ถูกตอ้งตำมทีค่วรหรอืไม ่

• ไดร้บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่หมำะสมอยำ่งเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทำงกำรเงนิของกจิกำรภำยในกลุ่มหรอืกจิกรรมทำงธุรกจิ
ภำยในกลุ่มกจิกำรเพื่อแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิรวม ขำ้พเจำ้รบัผดิชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแลและ
กำรปฏบิตังิำนตรวจสอบกลุ่มกจิกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 

 

ขำ้พเจำ้ไดส้ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำง ๆ ทีส่ ำคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมทีไ่ด้
วำงแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส ำคญัทีพ่บจำกกำรตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บ 
ในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้  
 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้ ำรบัรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ขำ้พเจ้ำไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่วกบัควำมสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขำ้พเจำ้เชื่อว่ำมเีหตุผลทีบุ่คคลภำยนอก
อำจพจิำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอสิระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรทีข่ำ้พเจำ้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอสิระ 
 

จำกเรือ่งทีส่ ือ่สำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดพ้จิำรณำเรือ่งต่ำง ๆ ทีม่นียัส ำคญัทีส่ดุในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและ
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธบิำยเรื่องเหล่ำนี้ใน รำยงำนของ
ผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่ำว หรอืในสถำนกำรณ์ทีย่ำกทีจ่ะเกดิขึน้ 
ขำ้พเจำ้พจิำรณำวำ่ไมค่วรสื่อสำรเรือ่งดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุผลวำ่
จะมผีลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสือ่สำรดงักล่ำว  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
รจนาถ  ปัญญาธนานุศาสตร ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่8435 
กรุงเทพมหำนคร 
24 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564



บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ปรบัปรงุใหม่

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 11 158,999,134 34,692,894 140,883,866 8,836,346

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น สทุธิ 12 88,879,680 105,708,361 54,855,771 48,856,533

ลกูหน้ีตามสญัญาใหบ้รกิารทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ 13.1 80,236,117 22,648,357 44,403,542 9,462,080

คา่สทิธจิากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอรจ์า่ยล่วงหน้า 14.1 54,848,120 36,160,282 41,022,716 20,552,331

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 32.3 - - 2,000,000 1,000,000

เงนิปันผลคา้งรบั 32.2 - - - 22,999,310

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 3,716,606 1,620,974 1,825,897 102,130

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 386,679,657 200,830,868 284,991,792 111,808,730

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 15 8,600,000 - 5,000,000 -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 16.1 - - 246,709,400 246,709,400

อุปกรณ์ สทุธิ 17 1,055,758 1,014,502 978,755 594,878

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สทุธิ 18 901,741 - 901,741 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 19 5,746,102 5,148,581 1,137,038 10,695

คา่ความนิยม 20 217,306,476 217,306,476 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 25 3,026,751 1,990,126 1,255,009 724,691

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 21 10,596,867 16,846,389 9,764,130 9,767,442

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน 247,233,695 242,306,074 265,746,073 257,807,106

รวมสินทรพัย ์ 633,913,352 443,136,942 550,737,865 369,615,836

กรรมการ   _____________________________________      กรรมการ   _____________________________________ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ปรบัปรงุใหม่

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 22 39,055,067 60,949,856 18,584,957 16,504,892

รายไดร้บัล่วงหน้าสว่นทีจ่ะรบัรูเ้ป็นรายได้

ภายในหนึ่งปี 14.2 71,435,190 52,728,837 48,318,181 27,490,265

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 23 998,627 - 998,627 -

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลคา้งจา่ย 3,936,711 838,550 - 816,204

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 24 8,677,511 12,739,259 5,199,139 6,091,069

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 124,103,106 127,256,502 73,100,904 50,902,430

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

รายไดร้บัล่วงหน้า 14.2 4,090,559 5,037,258 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 17,993,732 12,560,049 7,534,801 5,003,477

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 22,084,291 17,597,307 7,534,801 5,003,477

รวมหน้ีสิน 146,187,397 144,853,809 80,635,705 55,905,907

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ปรบัปรงุใหม่

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 27

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จาํนวน 100,000,000 หุน้ 

   มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 100,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562: 

หุน้สามญั จาํนวน 75,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท) 50,000,000 37,500,000 50,000,000 37,500,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 384,580,000 235,710,000 384,580,000 235,710,000

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฏหมาย 28 5,000,000 3,750,000 5,000,000 3,750,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 48,143,506 21,322,592 30,522,160 36,749,929

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 487,723,506 298,282,592 470,102,160 313,709,929

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 2,449 541 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 487,725,955 298,283,133 470,102,160 313,709,929

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 633,913,352 443,136,942 550,737,865 369,615,836

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ปรบัปรงุใหม่

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 212,655,641 138,431,146 172,731,339 115,162,844

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 333,328,333 246,653,350 177,969,445 129,692,465

รายไดจ้ากการขายสทิธใินการใชใ้บอนุญาต

การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3,560,245 9,614,346 - -

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย 32.1 - - - 31,999,040

รายไดอ้ื่น 3,565,071 1,305,721 8,041,137 6,602,782

รวมรายได้ 553,109,290 396,004,563 358,741,921 283,457,131

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 172,499,543 113,534,308 141,459,907 95,619,824

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 216,111,241 148,438,781 121,293,692 74,421,929

ตน้ทุนขายสทิธใินการใชใ้บอนุญาตการใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2,650,817 7,276,807 - -

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 27,028,409 20,502,224 13,052,362 9,892,600

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 56,262,710 47,722,574 46,586,305 33,248,097

กาํไรสทุธจิากอตัราแลกเปลีย่น (84,837) (605,000) (119,159) (486,982)

รวมค่าใช้จ่าย 474,467,883 336,869,694 322,273,107 212,695,468

กาํไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 78,641,407 59,134,869 36,468,814 70,761,663

ตน้ทุนทางการเงนิ (46,449) (159,027) (46,449) (159,027)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 78,594,958 58,975,842 36,422,365 70,602,636

ภาษเีงนิได้ 30 (15,823,618) (12,893,903) (7,503,372) (7,813,702)

กาํไรสาํหรบัปี 62,771,340 46,081,939 28,918,993 62,788,934

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ปรบัปรงุใหม่

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น:

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 (1,504,107) 1,630,416 (501,912) 30,407

- ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 25 300,821 (326,083) 100,382 (6,081)

กาํไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษีเงินได้ (1,203,286) 1,304,333 (401,530) 24,326

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 61,568,054 47,386,272 28,517,463 62,813,260

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 62,769,408 46,081,629 28,918,993 62,788,934

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 1,932 310 - -

62,771,340 46,081,939 28,918,993 62,788,934

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 61,566,146 47,385,923 28,517,463 62,813,260

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 1,908 349 - -

61,568,054 47,386,272 28,517,463 62,813,260

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 9 0.74 0.91 0.34 1.25

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
ทนุที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ที่ไม ่ม ีอาํนาจ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2561 10,000,000 - 1,000,000 14,154,514 25,154,514 - 25,154,514
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัิ - - - (167,845) (167,845) - (167,845)

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2562 10,000,000 - 1,000,000 13,986,669 24,986,669 - 24,986,669
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี
การเพิม่ทุน 27 27,500,000 235,710,000 - - 263,210,000 - 263,210,000
การเขา้ซือ้บรษิทัย่อย - - - - - 756 756
การจดัตัง้บรษิทัย่อย - - - - - 300 300
สาํรองตามกฎหมาย 28 - - 2,750,000 (2,750,000) - - -
เงนิปันผลจ่าย 29 - - - (37,300,000) (37,300,000) - (37,300,000)
เงนิปันผลจ่ายจากบรษิทัย่อย - - - - - (960) (960)
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 49,054,715 49,054,715 399 49,055,114

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562 37,500,000 235,710,000 3,750,000 22,991,384 299,951,384 495 299,951,879

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562 37,500,000 235,710,000 3,750,000 22,991,384 299,951,384 495 299,951,879
การปรบัปรงุงบการเงนิยอ้นหลงั 3 - - - (1,668,792) (1,668,792) 46 (1,668,746)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562 - ตามที่ปรบัปรงุใหม่ 37,500,000 235,710,000 3,750,000 21,322,592 298,282,592 541 298,283,133
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัิ 4.3 - - - (495,232) (495,232) - (495,232)

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 37,500,000 235,710,000 3,750,000 20,827,360 297,787,360 541 297,787,901

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี
การเพิม่ทุน 27 12,500,000 148,870,000 - - 161,370,000 - 161,370,000
สาํรองตามกฎหมาย 28 - - 1,250,000 (1,250,000) - - -
เงนิปันผลจ่าย 29 - - - (33,000,000) (33,000,000) - (33,000,000)
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 61,566,146 61,566,146 1,908 61,568,054

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563 50,000,000 384,580,000 5,000,000 48,143,506 487,723,506 2,449 487,725,955

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว รวม
และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 10,000,000 - 1,000,000 14,154,514 25,154,514
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัิ - - - (167,845) (167,845)

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 10,000,000 - 1,000,000 13,986,669 24,986,669

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี
การเพิม่ทุน 27 27,500,000 235,710,000 - - 263,210,000
สาํรองตามกฎหมาย 28 - - 2,750,000 (2,750,000) -
เงนิปันผลจา่ย 29 - - - (37,300,000) (37,300,000)
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 62,813,260 62,813,260

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 37,500,000 235,710,000 3,750,000 36,749,929 313,709,929

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 37,500,000 235,710,000 3,750,000 36,749,929 313,709,929

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัิ 4.3 - - - (495,232) (495,232)

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ตามที่ปรบัปรงุใหม่ 37,500,000 235,710,000 3,750,000 36,254,697 313,214,697

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี
การเพิม่ทุน 27 12,500,000 148,870,000 - - 161,370,000
สาํรองตามกฎหมาย 28 - - 1,250,000 (1,250,000) -
เงนิปันผลจา่ย 29 - - - (33,000,000) (33,000,000)
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 28,517,463 28,517,463

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 50,000,000 384,580,000 5,000,000 30,522,160 470,102,160

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด 
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ปรบัปรงุใหม่

พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 78,594,958 58,975,842 36,422,365 70,602,636
รายการปรบัปรงุ

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 17,18,19 2,061,115 2,821,228      995,618 145,584
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของลกูหนี้การคา้ 12 - 106,394        - - 
ตน้ทนุทางการเงนิ 46,449 159,027        46,449 159,027
ดอกเบีย้รบั (114,755) (126,092)       (237,950) (78,679)
เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย - -                  - (31,999,040)
คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 26 3,929,576 3,925,176      2,029,412 1,419,377
กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (536,769) (122,601) (537,650) (122,601)

กระแสเงนิสดก่อนการเปลีย่นแปลงของเงนิทนุหมนุเวยีน 83,980,574 65,738,974 38,718,244 40,126,304
การเปลีย่นแปลงของเงนิทนุหมนุเวยีน 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 16,823,166 (47,193,434)   (5,991,123) (16,313,105)
ลกูหนี้ตามสญัญาใหบ้รกิารทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ (57,587,760) (16,403,847)   (34,941,462) (3,217,572)
คา่สทิธจิากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอรจ์่ายล่วงหน้า (18,687,838) (14,563,558)   (20,470,385) (5,413,710)
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (2,095,632) (1,817,071)     (1,723,767) (9,347,885)
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 6,249,522 4,137,451      3,312 10,059,590
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (22,029,929) 41,824,007    1,938,691 4,901,640
รายไดร้บัล่วงหน้า 17,759,654 23,385,577    20,827,916 6,131,207
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (4,061,062) 4,765,688      (891,930) 2,736,584
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 - (75,045) - - 

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 20,350,695 59,798,742 (2,530,504) 29,663,053
เงนิสดรบัจากดอกเบีย้รบั 115,992 120,443        229,835 75,804
จ่ายภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล (12,429,951) (13,059,750) (7,718,204) (7,230,073)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 8,036,736 46,859,435 (10,018,873) 22,508,784

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ปรบัปรงุใหม่

พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายเงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั (8,600,000) -                  (5,000,000) - 
เงนิสดรบัจากการซือ้บรษิทัยอ่ย 16.2 - 8,541,997      - 300
เงนิสดจ่ายเพือ่การจดัตัง้บรษิทัยอ่ย - -                  - (999,700)
เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย 16.3 - -                  22,999,310 8,999,730
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 32.3 - 3,922,000      13,500,000 9,922,000
เงนิสดจ่ายเพือ่เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 32.3 - -                  (14,500,000) (7,000,000)
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (1,927,576) (223,712) (1,733,522) (187,912)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (10,527,576) 12,240,285 15,265,788 10,734,418

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 14,000,000    - 14,000,000
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - (26,000,000)   - (26,000,000)
เงนิสดจ่ายเพือ่ชาํระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (615,446) -                  (615,446) - 
เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั 27 165,000,000 17,500,300    165,000,000 17,500,000
เงนิสดจ่ายจากการออกหุน้สามญั 27 (4,537,500) -                  (4,537,500) - 
เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 29 (33,000,000) (37,300,000)   (33,000,000) (37,300,000)
เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่สว่นไดเ้สยี

ทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุในบรษิทัยอ่ย (690) (270)             - - 
เงนิสดจ่ายคา่ดอกเบีย้ (46,449) (169,568) (46,449) (169,568)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 126,799,915 (31,969,538) 126,800,605 (31,969,568)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ สทุธิ 124,309,075 27,130,182 132,047,520 1,273,634
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 34,692,894 7,562,712 8,836,346 7,562,712
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด (2,835) - - - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 158,999,134 34,692,894 140,883,866 8,836,346

รายการเพ่ิมเติมกระแสเงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด มดีงันี้
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีเ่พิม่ขึน้และยงัไมไ่ดจ้่ายชาํระตามสญัญาเชา่ 1,614,073 - 1,614,073
เจา้หนี้สาํหรบัการซือ้อุปกรณ์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 59,984 - 59,984 - 
ซือ้บรษิทัยอ่ยโดยการเพิม่ทนุ - 245,709,700 - 245,709,700

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิทั ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีน
ไวค้อื เลขที ่475 อำคำรสริภิญิโญ ยูนิตเลขที ่1801 ชัน้ 18 ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทว ีกรุงเทพมหำนคร 10400 
 
บรษิทัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยจดทะเบยีนหลกัทรพัยเ์มือ่วนัที ่4 สงิหำคม พ.ศ. 2563 
 
กำรประกอบกำรธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่ำ “กลุ่มกจิกำร”) คอื กำรใหค้ ำปรกึษำเกีย่วกบักำรใชแ้ละตดิตัง้ระบบ
คอมพิวเตอร์ กำรขำยและให้ใช้สทิธิในกำรใช้และสนับสนุนเกี่ยวกบัใบอนุญำตในกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้บริกำรด้ำน
กำรตลำดดจิทิลั 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรนี้ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมือ่วนัที ่24 กมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใตพ้ระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดมิในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงนิ 
ยกเวน้เรือ่งทีอ่ธบิำยในนโยบำยกำรบญัชใีนล ำดบัต่อไป 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิให้สอดคล้องกบัหลกักำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบญัชทีี่ส ำคญัและ  
กำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรซึง่จดัท ำขึน้ตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิกำรเปิดเผย
เรื่องกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรหรอืรำยกำรทีม่คีวำมซบัซ้อน และรำยกำรเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำรทีม่นีัยส ำคญัต่อ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตขุอ้ 8 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย  ในกรณี 
ทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

3 กำรปรบัปรงุงบกำรเงินย้อนหลงั 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 บรษิทัเสรจ็สิน้กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีร่ะบุไดแ้ละหนี้สนิทีร่บัมำสุทธแิละกำรปันส่วนตน้ทุนของ
บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จ ำกัด ซึ่งเป็นไปตำมระยะเวลำในกำรวัดมูลค่ำของกำรรวมธุรกิจตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน  
ทำงกำรเงนิฉบบัที่ 3 เรื่องกำรรวมธุรกิจ โดยผู้ซื้อต้องปรบัปรุงงบกำรเงนิย้อนหลงัส ำหรบัประมำณกำรที่เคยรบัรู้ไว้ ณ วนัที่ซื้อ  
เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิม่เตมิทีไ่ดร้บัเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิและสถำนกำรณ์แวดลอ้มทีม่อียู่ ณ วนัทีซ่ื้อ ซึ่งขอ้มูลดงักล่ำวมผีลต่ อกำร
วดัมลูคำ่ยุตธิรรมและกำรปันสว่นตน้ทุนทีเ่คยรบัรูไ้ว ้ณ วนัทีซ่ือ้ (ตำมทีเ่ปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 16.2) 
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ผลกระทบทีม่ตีอ่งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

 

ตำมท่ี 
รำยงำนไวเ้ดิม รำยกำรปรบัปรงุ 

ตำมท่ี
ปรบัปรงุใหม่ 

บำท บำท บำท 
สินทรพัย ์    
    

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน    
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธ ิ 3,243,550 1,905,031 5,148,581 
คำ่ควำมนิยม 220,499,247 (3,192,771) 217,306,476 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ีสทุธ ิ 2,371,132 (381,006) 1,990,126 
รวม 226,113,929 (1,668,746) 224,445,183 
    

ส่วนของเจ้ำของ    
ก ำไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 22,991,384 (1,668,792) 21,322,592 
สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 495 46 541 
รวม 22,991,879 (1,668,746) 21,323,133 

 

ผลกระทบทีม่ตีอ่งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 

 

ตำมท่ี 
รำยงำนไวเ้ดิม รำยกำรปรบัปรงุ 

ตำมท่ี
ปรบัปรงุใหม่ 

บำท บำท บำท 
    

ก ำไรหรือขำดทุน    
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 45,636,521 2,086,053 47,722,574 
ภำษเีงนิได ้ (13,311,114) 417,211 (12,893,903) 
ก ำไรส ำหรบัปี 47,750,781 (1,668,842) 46,081,939 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 49,055,114 (1,668,842) 47,386,272 
    

กำรแบง่ปันก ำไร    
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ 47,750,421 (1,668,792) 46,081,629 
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอี ำนำจควบคุม 360 (50) 310 
    

กำรแบง่ปันก ำไรเบด็เสรจ็รวม    
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ 49,054,715 (1,668,792) 47,385,923 
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอี ำนำจควบคุม 399 (50) 349 
    

ก ำไรต่อหุ้น     
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน 0.95 (0.04) 0.91 
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรงุ 
 

4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 

ก) เครื่องมือทำงกำรเงิน 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมท่ีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิมดีงันี้ 
 

มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 เรือ่ง กำรแสดงรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 เรือ่ง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
 

กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิไดก้ ำหนดหลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทและ  
กำรวดัมูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงิน ให้แนวทำงปฏิบตัิส ำหรบักำรตดัรำยกำรสินทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงิน  
และให้ทำงเลือกกิจกำรในกำรเลือกถือปฏิบัติกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจำกควำมแตกต่ำง  
ในหลักกำรรับรู้รำยกำรระหว่ำงรำยกำรที่ถูกป้องกันควำมเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยง (Accounting 
mismatch) และให้แนวปฏิบตัิในรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่ออกโดยกจิกำรว่ำเป็น
หนี้สินหรือทุน และก ำหนดให้กิจกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงินและควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง  
ในรำยละเอยีด 
 

หลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนินัน้ กจิกำรต้องพจิำรณำจำกทัง้ ก) โมเดลธุรกจิส ำหรบั  
กำรถอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบี้ย 
(SPPI) หรือไม่ ซึ่งกำรจดัประเภทนัน้จะมีผลต่อกำรวดัมูลค่ำของรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิด้วย หลกักำรใหม่ 
ยงัรวมถึงกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนกำรด้อยค่ำของสินทรพัย์ทำงกำรเงินรวมทัง้สินทรัพย์ที่เกิดจำกสญัญำ  
ซึง่กจิกำรจะตอ้งพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก  
 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน  
มำถอืปฏบิตั ิโดยผลกระทบทีไ่ดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 4.3 ก) 

 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรือ่ง สญัญำเช่ำ 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรูส้ญัญำเชำ่เกอืบทัง้หมด
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิอกีต่อไป กลุ่มกจิกำร
ตอ้งรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้และหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ เวน้แต่เป็นสญัญำเชำ่ระยะสัน้และสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิ
มมีลูคำ่ต ่ำ  
 

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวกับสญัญำเช่ำฉบับใหม่ 
มำถอืปฏบิตั ิโดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 4.3 ข) 
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4.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคับใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกรำคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจกำร 
 

กลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใชใ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนปัจจุบนัดงันี้ 
 

ก) กำรปรบัปรงุกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินเพ่ิมเติมหลกักำรใหม่และแนวปฏิบติั ในเรือ่งต่อไปนี้ 

 

- กำรวดัมลูคำ่ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูคำ่ 
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึกำรจดัประเภทรำยกำรรำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่ 
- เรื่องกิจกำรที่เสนอรำยงำนอำจเป็นกิจกำรเดียวหรือส่วนของกิจกำรหรือประกอบด้วยกิจกำรมำกกว่ำ 1 แห่ง  

ซึง่ไมจ่ ำเป็นตอ้งเป็นกจิกำรตำมกฎหมำย และ 
- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 

กรอบแนวคดิได้ปรบัปรุงค ำนิยำมของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และเกณฑ์ในกำรรวมสนิทรพัย์และหนี้สนิ ในงบกำรเงนิ 
รวมทัง้ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนขึน้ถงึบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบรหิำรในกำรดูแลรกัษำทรพัยำกรเชงิเศรษฐกจิ  
ของกจิกำร ควำมระมดัระวงั และควำมไมแ่น่นอนของกำรวดัมลูคำ่ในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

 

ข) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ ได้ให้ค ำนิยำมของ “ธุรกิจ” ใหม่  
ซึ่งก ำหนดใหก้ำรไดม้ำซึ่งธุรกจิตอ้งรวมถงึขอ้มูลปัจจยัน ำเขำ้และกระบวนกำรทีส่ ำคญัเป็นอย่ำงน้อยซึ่งเมื่อน ำมำรวมกนั 
มสี่วนอย่ำงมนีัยส ำคญัท ำใหเ้กดิควำมสำมำรถในกำรสรำ้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ผลผลติ” โดยใหค้วำมสนใจ
ในตวัของสนิคำ้และบรกิำรทีใ่หก้บัลกูคำ้ และตดัเรือ่งกำรอำ้งองิควำมสำมำรถในกำรลดตน้ทุนออกไป 

 

ค) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน ปรบัเปลีย่นขอ้ก ำหนดกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง
โดยเฉพำะ เพือ่บรรเทำผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้จำกควำมไมแ่น่นอนทีเ่กดิจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ เชน่ อตัรำดอกเบีย้
อ้ำงองิที่ก ำหนดจำกธุรกรรมกำรกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี้ กำรปรบัปรุงได้ก ำหนดให้กจิกำร 
ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัควำมสมัพนัธข์องกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจำกควำมไมแ่น่นอนใด ๆ นัน้ 

 

ง) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8  
เรื่อง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ควำมมี
สำระส ำคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิำยถงึ
กำรน ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1 

 

จ)  กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ เกี่ยวกบัแนวผ่อนปรน
ในทำงปฏบิตักิรณีมกีำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำทีเ่ขำ้เงื่อนไขทีก่ ำหนดซึง่เกดิจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ (เช่น 
กำรทดแทนอตัรำ THBFIX ดว้ยอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิใหมซ่ึง่เป็นผลมำจำกกำรยกเลกิ LIBOR) ผูเ้ชำ่ตอ้งวดัมลูคำ่หนี้สนิ
ตำมสญัญำเช่ำใหม่ โดยใชอ้ตัรำคดิลดทีป่รบัปรุงซึ่งสะทอ้นกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ เพื่อคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยที่
เปลีย่นแปลงไป โดยอนุญำตใหถ้อืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้ 
 

 
 
 



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

20 

4.3 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก 
 

กลุ่มกจิกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และ
สญัญำเชำ่ (TFRS 16) มำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยนโยบำยกำรบญัชดีงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ
ขอ้ 5.8, 5.13 และ 5.14  
 

กลุ่มกิจกำรและบรษิัทรบัรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวเป็นรำยกำร
ปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และไม่ไดท้ ำกำรปรบัปรุงยอ้นหลงังบกำรเงนิทีแ่สดงเปรยีบเทยีบส ำหรบั
รอบระยะเวลำบญัช ีพ.ศ. 2562 ซึง่เป็นแนวทำงทีส่ำมำรถกระท ำไดต้ำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบั
ดงักล่ำว กล่ำวคอืกลุ่มกจิกำรไดท้ ำกำรปรบัปรุงรำยกำรและจดัประเภทรำยกำรใหม่ตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิฉบบัใหมใ่นยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบั
เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ (TFRS 9) และสญัญำเชำ่ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม     

พ.ศ. 2562   ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ TFRS 9 TFRS 16 พ.ศ. 2563 

(หมำยเหตขุ้อ 3) รำยกำรปรบัปรงุ รำยกำรปรบัปรงุ ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
บำท บำท บำท บำท 

  หมายเหตุขอ้ 4.3 ก) หมายเหตุขอ้ 4.3 ข)  
สินทรพัย ์     
     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 999,455 999,455 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 1,990,126 123,808 - 2,113,934 
รวม 1,990,126 123,808 999,455 3,113,389 
     
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     
หน้ีสินหมุนเวียน     
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 619,040 - 619,040 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 471,259 471,259 
     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - 528,196 528,196 
     
ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 21,322,592 (495,232) - 20,827,360 
รวม 21,322,592  123,808  999,455  22,445,855  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม    ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 

พ.ศ. 2562 TFRS 9 TFRS 16 พ.ศ. 2563 
ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม รำยกำรปรบัปรงุ รำยกำรปรบัปรงุ ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 

บำท บำท บำท บำท 
  หมายเหตุขอ้ 4.3 ก) หมายเหตุขอ้ 4.3 ข)  
สินทรพัย ์     
     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 999,455 999,455 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 724,691 123,808 - 848,499 
รวม 724,691 123,808 999,455 1,847,954 
     
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
     
หน้ีสินหมุนเวียน     
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 619,040 - 619,040 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่     
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 471,259 471,259 
     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - 528,196 528,196 
     
ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 36,749,929 (495,232) - 36,254,697 
รวม 36,749,929 123,808 999,455 37,873,192 
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ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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ก) ผลกระทบจำกกำรปฏิบติัตำมกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้เป็นรำยกำรปรบัปรุง
กบัก ำไรสะสมตน้งวด (modified retrospective)  
 
กำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่อวธิี
ปฏบิตัทิำงบญัชขีองกลุ่มกจิกำรทีเ่ป็นสำระส ำคญัในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
การวดัมลูคา่ของอนุพนัธท์างการเงนิ  
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้อนุพนัธ์ทำงกำรเงนิเมื่อเริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัที่กลุ่มกิจกำรเข้ำท ำสญัญำอนุพนัธ์และ  
วดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน โดยจะรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงของมลูคำ่ยุตธิรรม
ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมอีนุพนัธท์ำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซึง่
ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม และรบัรูร้ำยกำรหนี้สนิอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิจ ำนวน 619,040 บำท รวมถงึสนิทรพัยภ์ำษี
เงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรดงักล่ำวจ ำนวน 123,808 บำท ท ำใหม้กีำรปรบัปรุงผลกระทบสุทธใินก ำไร
สะสมส ำหรบังบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจ ำนวน 495,232 บำท 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิดงักล่ำวถูกจดัอยู่ในระดบัที่  2 ของล ำดบัชัน้ของมูลค่ำยุตธิรรม โดยใช้มูลค่ำ
ยุตธิรรมของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ค ำนวณโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ  
ทีก่ ำหนดไวใ้นตลำดทีม่กีำรซือ้ขำยคล่องในกำรวดัมลูคำ่ยุตธิรรม 
 
ผลกระทบทีม่ตีอ่ก ำไรสะสมของกลุ่มกจิกำรและของบรษิทั ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
 บำท บำท 
   
ก ำไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

- ตำมทีป่รบัปรุงใหม ่(หมำยเหตุขอ้ 3) 21,322,592 36,749,929 
รบัรูม้ลูคำ่ยุตธิรรมตรำสำรอนุพนัธ ์ (495,232) (495,232) 
ก ำไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรร ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
   หลงัปรบัปรุงผลกระทบจำก TFRS 9 20,827,360 36,254,697 
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การจดัประเภทและการวดัมลูคา่ 
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิทีใ่ชใ้นกำรบรหิำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ
ทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร และจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 

มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทนุ

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 34,692,894  34,692,894  
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น สทุธ ิ - - 100,618,889  100,618,889 
     

หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - 46,889,080 46,889,080 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 619,040 - - 619,040 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - 999,455 999,455 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทนุ

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 8,836,346    8,836,346  
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ - - 45,805,433 45,805,433 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 
   แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 1,000,000 1,000,000 
เงนิปันผลคำ้งรบั - - 22,999,310 22,999,310 
     

หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - 9,007,717 9,007,717 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 619,040 - - 619,040 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - 999,455 999,455 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยมมีลูคำ่ใกลเ้คยีงมลูคำ่ยุตธิรรม  
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ข) ผลกระทบจำกกำรปฎิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเรื่องสญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิโดยกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภท
เป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 17 (TAS 17) เรื่องสญัญำเช่ำ ทัง้นี้หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
ณ วนัที่น ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิดงักล่ำวจะรบัรู้ด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของหนี้ สนิที่จะต้องช ำระ คดิลดด้วยอตัรำกู้ยมื 
ส่วนเพิ่ม ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรำกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มที่กลุ่มกิจกำรน ำมำใช้ในกำรคิดลดดงักล่ำว  
คอื อตัรำรอ้ยละ 4.1 ต่อปี 
 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  2,499,630 1,597,212 
หกั ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่  
         ณ วนัทีน่ ำใชเ้ป็นครัง้แรก 

 
(44,545) 

 
(44,545) 

หกั สญัญำเชำ่ระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (1,383,030) (553,212) 
หกั สญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (72,600) - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 999,455 999,455 
   
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีห่มนุเวยีน 601,288 601,288 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 398,167 398,167 
รวม 999,455 999,455 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชด้ว้ยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิ
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำหรอืค่ำเช่ำคำ้งช ำระทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้กลุ่มกจิกำร
ไมม่สีญัญำเชำ่ทีเ่ป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระทีต่อ้งน ำมำปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัิ
ครัง้แรก 
 
วธิผีอ่นปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช ้
 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญำเช่ำทีก่จิกำรมอียู่ก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำร
ไดเ้ลอืกวธิผีอ่นปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
 
- พจิำรณำวำ่สญัญำเชำ่เป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระหรอืไมต่ำมกำรประเมนิก่อนน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิ
- ถือว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่มอีำยุสญัญำเช่ำคงเหลือน้อยกว่ำ 12 เดอืนนับจำกวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  

เป็นสญัญำเชำ่ระยะสัน้ 
- ไมร่วมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
- ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ในกรณีทีส่ญัญำใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอื

ยกเลกิสญัญำเชำ่ 
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5 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัซึง่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมดีงันี้ 
 
5.1  กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 

 
ก) บรษิทัยอ่ย 

 
บรษิทัย่อยหมำยถงึกจิกำรทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิกำรมกีำรเปิดรบั
หรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผู้ได้รบักำรลงทุน และมคีวำมสำมำรถท ำให้เกดิผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนจำกกำรใชอ้ ำนำจในกำรควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวม
ตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจในกำรควบคุมบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้  
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุนหกัคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (ถำ้ม)ี 
 

ข) รำยกำรระหวำ่งกนัในงบกำรเงนิรวม 
 
กลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรบญัชรีะหว่ำงกนั ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไมไ่ดเ้กดิขึน้จรงิระหวำ่งกนัในกลุ่มกจิกำร เวน้แต่
รำยกำรนัน้มหีลกัฐำนว่ำสนิทรพัยท์ีโ่อนระหว่ำงกนัเกดิกำรดอ้ยคำ่ 

 
5.2 กำรรวมธรุกิจ 

 

กลุ่มกจิกำรถอืปฏบิตัติำมวธิซีื้อส ำหรบักำรรวมธุรกจิทีไ่ม่ใช่กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนที่โอนให้
ส ำหรบักำรซือ้ธุรกจิประกอบดว้ย 
 

- มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพือ่จ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- สว่นไดเ้สยีในสว่นของเจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 

สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ หนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูคำ่เริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ 
 

ในกำรรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุ่มกจิกำรมทีำงเลอืกทีจ่ะวดัมูลค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 
หรอืดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กซือ้ 
 

ผลรวมของมูลค่ำสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมูลค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อและมลูค่ำยุตธิรรมของส่วนไดเ้สยี 
ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนซึง่ถอือยูก่่อนกำรรวมธุรกจิ (ในกรณีทีเ่ป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซือ้) ในจ ำนวนทีเ่กนิกวำ่มลูคำ่ยุตธิรรม
ของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ ตอ้งรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกน้อยกว่ำมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ 
จะรบัรูส้ว่นต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซือ้ธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำย 
 

กำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ  จะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นสว่นของเจำ้ของจะไมม่กีำรวดัมลูคำ่ใหม ่ 
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5.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 
 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนของกจิกำรและเป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ
ของบรษิทัและกลุ่มกจิกำร 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 

รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงคำ่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร  
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และทีเ่กดิจำกกำรแปลงค่ำ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ ไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 

เมื่อมกีำรรบัรู้รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบ  
ของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรู้
ก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไร
หรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

5.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม 
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสูงซึ่งมอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ดม้ำ โดยเงนิเบกิเกนิบญัช ี(ถ้ำม)ี จะแสดงไวใ้น
สว่นของของหนี้สนิหมนุเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

5.5 ลกูหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะตอ้งช ำระส ำหรบักำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรตำมปกตธิุรกจิ ซึง่ลูกหนี้โดยส่วนใหญ่
จะมรีะยะเวลำสนิเชือ่ 30 วนั ถงึ 60 วนั ดงันัน้ลกูหนี้กำรคำ้จงึแสดงอยูใ่นรำยกำรหมนุเวยีน 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้ลูกหนี้กำรค้ำเมื่อเริม่แรกด้วยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนที่ปรำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รบัช ำระ ในกรณีที่มี
ส่วนประกอบดำ้นกำรจดัหำเงนิทีม่นีัยส ำคญัจะรบัรูด้ว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยดว้ยรำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกกลุ่มกจิกำรตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ 
 
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 5.8 จ)  
 

5.6 ค่ำสิทธิจำกกำรให้ใช้ใบอนุญำตกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรจ์่ำยล่วงหน้ำและรำยได้รบัล่วงหน้ำ 
 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรใหใ้ชใ้บอนุญำตกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ ซึง่จะมรีะยะเวลำกำรใชต้ำมสญัญำทีท่ ำกบัผูจ้ ำหน่ำยใบอนุญำต
ดงักล่ำว จะรบัรูเ้ป็นคำ่สทิธจิำกกำรใหใ้ชใ้บอนุญำตกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรจ์่ำยล่วงหน้ำ และทยอยรบัรูเ้ป็นตน้ทุนกำรให้
ใชใ้บอนุญำตโปรแกรมคอมพวิเตอรต์ำมระยะเวลำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ 
 



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

27 

เงนิรบัล่วงหน้ำจำกกำรใหใ้ชใ้บอนุญำตกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึ่งจะมรีะยะเวลำในกำรใหใ้ชต้ำมสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้จะรบัรู้
เป็นรำยไดร้บัล่วงหน้ำ และทยอยรบัรูเ้ป็นรำยไดจ้ำกกำรใหใ้ชใ้บอนุญำตกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรต์ำมระยะเวลำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ 
 
เงนิรบัล่วงหน้ำจำกกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำแก่ลูกค้ำ ซึ่งมีระยะเวลำในกำรให้บริกำรตำมสญัญำที่ท ำกบัลูกค้ำ จะรบัรู้ 
เป็นรำยไดร้บัล่วงหน้ำ และทยอยรบัรูเ้ป็นรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรตำมระยะเวลำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ 
 

5.7 รำยได้ค้ำงรบั 
 
รำยกำรทีเ่กดิจำกรำยไดท้ีก่ลุ่มกจิกำรมสีทิธใินกำรเรยีกช ำระเงนิจำกลูกคำ้ และยงัไม่ไดอ้อกเอกสำรกำรเรยีกช ำระเงนิ จะรบัรู้
เป็นรำยไดค้ำ้งรบั นอกเหนือจำกรำยกำรทีเ่กดิจำกรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้รบัรูโ้ดยอ้ำงองิตำมขัน้ของควำมส ำเรจ็  
ของงำนทีท่ ำเสรจ็ 

 
5.8 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 

ก) กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูคำ่ 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำ 
โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดลธุรกจิในกำรบรหิำรสนิทรพัยด์งักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไข
ของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่ดงันี้ 
 
-  สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม

ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
-  สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
 
กลุ่มกจิกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงในโมเดลธุรกจิในกำรบรหิำร
สนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกิจกำรสำมำรถเลือก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่ำเงนิลงทุน  
ในตรำสำรทุน ณ วนัที่รบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พือ่คำ้จะวดัมลูคำ่ดว้ย FVPL เท่ำนัน้  
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิในวนัซื้อขำยดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม บวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรง
กบักำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ยกเวน้สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ซึง่กลุ่มกจิกำร
จะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 
ในกำรซื้อหรอืไดม้ำหรอืขำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิโดยปกต ิกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัทีท่ ำรำยกำรคำ้ ซึ่งเป็น
วนัที่กลุ่มกิจกำรเข้ำท ำรำยกำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัย์นัน้  โดยกลุ่มกิจกำรจะตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิออก 
เมื่อสทิธใินกำรได้รบักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรอืไดถู้กโอนไปและกลุ่มกจิกำรไดโ้อนควำมเสีย่งและ
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
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ค) ตรำสำรหนี้ 
 

กำรวดัมลูค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้จะพจิำรณำจำกโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ
และจำกลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำ โดยจะจดัประเภทตำมลกัษณะกำรวดัมลูคำ่ ดงันี้ 
 

-  รำคำทุนตดัจดัหน่ำย: สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พือ่รบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำทีม่ลีกัษณะของเงนิตน้และ
ดอกเบี้ย (SPPI) จะรบัรู้ด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย รำยได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงและ  
แสดงรวมอยู่ในรำยได้อื่น ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำรและก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจะรบัรู้ 
ในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น และก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน ส่วนรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ  
จะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 

 

-  มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI): สนิทรพัย์ที่กลุ่มกจิกำรถือไว้เพื่อรบัช ำระกระแสเงนิสด 
ตำมสญัญำที่มลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไว้เพื่อขำย จะรบัรู้ด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิกลุ่มนี้จะรบัรู้ในก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก รำยไดด้อกเบีย้จะรบัรูใ้นส่วนของ
รำยได้อื่น และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนซึ่งจะรบัรู้ในก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน ก ำไรหรอื
ขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมอยู่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกจดัประเภทใหม่มำยงัก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อมกีำรตดัรำยกำร
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว  

 

-  มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL): สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวท้ีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขกำรวดัมูลค่ำแบบรำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำย และมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จะถูกรบัรู้ด้วยมูลค่ำยุติ ธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน  
โดยก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรวดัมลูคำ่ภำยหลงักำรรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยูใ่นก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมลูค่ำ
เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

 

กลุ่มกจิกำรโอนจดัประเภทตรำสำรหนี้เมือ่โมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิเปลีย่นไป
เท่ำนัน้ 
 

ง) ตรำสำรทุน 
 

กลุ่มกจิกำรจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรทุนเป็น 2 ประเภทตำมกำรวดัมูลค่ำ (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได)้ คอื  
ก) มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน หรอื ข) มลูค่ำยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นซึง่จะไมส่ำมำรถรบัรูไ้ปยงั
ก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั โดยกลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรวดัมูลค่ำดงักล่ำวในแต่ละตรำสำรทุนแยกต่ำงหำกจำกกนั 
ส ำหรบัเงนิปันผลจำกตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงรวมอยู่ในเงนิปันผลรบั  เมื่อกลุ่มกจิกำร 
มสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 

จ) กำรดอ้ยคำ่ 
 

กลุ่มกิจกำรพจิำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยรวมกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต 
(Forward looking) ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีเ่ป็นตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ซึง่วธิกีำรวดัมลูคำ่
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่นัน้ ขึน้อยูก่บัวำ่มกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยห์รอืไม่ ยกเวน้กำรดอ้ยคำ่
ของลูกหนี้กำรคำ้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ ซึ่งกลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยคำ่ 
 

ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน แสดงรวมอยู่ในรำยกำรค่ำใชจ้่ำย
ในกำรบรหิำร  
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5.9 อปุกรณ์ 
 

อุปกรณ์วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหกัด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม ต้นทุนเริม่แรกจะรวมต้นทุน
ทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 

ต้นทุนที่เกดิขึ้นภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ 
ในอนำคต มลูคำ่ตำมบญัชขีองชิน้สว่นทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 

คำ่ซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่นๆ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนดงักล่ำวเป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
 
ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัยอ์ื่นค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรง เพื่อลดรำคำทุนตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัย์
ดงัต่อไปนี้ 
 

สว่นปรบัปรุงกำรเชำ่ 3 ปี 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 5 ปี 
อุปกรณ์ตกแต่งส ำนกังำน 5 ปี 
 

กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุงมลูค่ำคงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมำะสมทุกสิน้รอบรอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 

ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์
กบัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

5.10 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
สทิธกิำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีซ่ื้อมำจะถูกบนัทกึดว้ยรำคำทุน และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรใหป้ระโยชน์
ภำยในระยะเวลำไมเ่กนิ 10 ปี 
 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยเมือ่เกดิขึน้ 
 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีก่ลุ่มกจิการพฒันาขึน้เอง - โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 

รำยจ่ำยที่เกิดจำกโครงกำรพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรบัรู้เป็นสนิทรพัย์เมื่อกลุ่มกิจกำรแสดงให้เห็นว่ำเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดทุกขอ้ดงันี้ 
 

- เมื่อกลุ่มกจิกำรสำมำรถวดัมลูคำ่ของรำยจ่ำยทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยำ่งน่ำเชื่อถอื และมคีวำมเป็นไปไดท้ัง้ทำงดำ้นเทคนิค ดำ้นกำรเงนิ 
ดำ้นกำรคำ้ และดำ้นทรพัยำกร และ 

- เมือ่กลุ่มกจิกำรมคีวำมสำมำรถและควำมตัง้ใจทีจ่ะพฒันำใหเ้สรจ็สิน้และน ำสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนนัน้มำใชง้ำนหรอืขำย  
 

ตน้ทุนกำรพฒันำทีไ่ดร้บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยไปแลว้ในงวดก่อนจะไมบ่นัทกึเป็นสนิทรพัยใ์นงวดถดัไป  
 

กำรทยอยตดัจ ำหน่ำยรำยจ่ำยที่เกิดจำกกำรพฒันำที่กิจกำรบนัทกึไว้เป็นสนิทรพัย์จะเริม่เมื่อสนิทรพัย์นัน้พร้อมใช้งำนด้วยวธิี
เสน้ตรงตลอดระยะเวลำทีค่ำดวำ่จะไดร้บัประโยชน์จำกกำรพฒันำนัน้แต่สงูสดุไมเ่กนิ 10 ปี 
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สนิทรพัยท์ีเ่กดิขึน้จากการรวมธุรกจิ 
 
สนิทรพัย์ควำมสมัพนัธ์ที่มสีญัญำกบัลูกค้ำและสทิธใินสญัญำที่ท ำกบัลูกค้ำซึ่งได้มำจำกกำรซื้อธุรกจิ จะตดัจ ำหน่ำยโดยวธิี
เสน้ตรงตำมประมำณกำรกำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำ 7 ปี และ 6 เดอืน ตำมล ำดบั 

 
5.11 ค่ำควำมนิยม 

 
กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี และเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงในเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำ  
คำ่ควำมนิยมอำจจะดอ้ยคำ่ โดยคำ่ควำมนิยมจะแสดงดว้ยรำคำทุนหกักำรดอ้ยคำ่สะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงคข์องกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสินทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดหรอืกลุ่มของ
หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่ำควำมนิยมดงักล่ำวขึน้ โดยหน่วย
ทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดนัน้จะตอ้งเป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีสุ่ดที่กลุ่มกจิกำรทีใ่ชใ้นกำร
ประเมนิคำ่ควำมนิยมเพือ่ประโยชน์ในกำรบรหิำรภำยในกจิกำร 
 

5.12 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกิจกำรไม่ตัดจ ำหน่ำยสินทรพัย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ไม่ทรำบได้แน่นอน แต่จะทดสอบกำรด้อยค่ำ  
เป็นประจ ำทุกปี และเมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสินทรพัย์ดงักล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ ส ำหรบัสินทรพัย์อื่น  
กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ รำยกำรขำดทุน 
จำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เมื่อมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน โดยมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน  
ซึง่หมำยถงึจ ำนวนทีส่งูกวำ่ระหว่ำงมลูคำ่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูคำ่จำกกำรใช ้ 
 
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดีตได้หมดไปกลุ่มกิจกำรจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ำส ำหรบั
สนิทรพัยอ์ื่นๆ ทีไ่มใ่ชค่ำ่ควำมนิยม 
 

5.13 สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
กลุ่มกิจกำรรับรู้สญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสินทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสินทรพัย์สิทธิกำรใช้และหนี้สิน  
ตำมสญัญำเชำ่ โดยคำ่เชำ่ทีช่ ำระจะปันสว่นเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและตน้ทุนทำงกำรเงนิ โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไร
หรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบีย้คงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่งเหลอือยู่ กลุ่มกจิกำรคดิค่ำเสื่อม
รำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กวำ่ระหวำ่งอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเชำ่ 
 
กลุ่มกจิกำรปันสว่นสิง่ตอบแทนในสญัญำไปยงัส่วนประกอบของสญัญำทีเ่ป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำทีไ่มเ่ป็นกำรเช่ำ
ตำมรำคำเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ ส ำหรบัสญัญำทีป่ระกอบดว้ยส่วนประกอบของสญัญำทีเ่ป็นกำรเช่ำและ
ส่วนประกอบของสญัญำทีไ่ม่เป็นกำรเช่ำ ยกเวน้สัญญำเช่ำอสงัหำรมิทรพัยซ์ึง่กลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะ
ไมแ่ยกสว่นประกอบของสญัญำ และรวมแต่ละสว่นประกอบเป็นสว่นประกอบทีเ่ป็นกำรเชำ่เท่ำนัน้ 
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สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำปัจจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ประกอบดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำย
ช ำระตำมสญัญำเชำ่ ดงันี้ 
 
-  คำ่เชำ่คงทีส่ทุธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
-  คำ่เชำ่ผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
-  มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
-  รำคำสทิธเิลอืกซือ้หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
-  คำ่ปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเชำ่สะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยได้  
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึง่กค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกูย้มื เพื่อใหไ้ดม้ำซึง่สนิทรพัยท์ีม่มีลูคำ่
ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัย์สทิธิกำรใช้จะรบัรู้ด้วยจ ำนวนที่รบัรู้เริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ รวมถึงค่ำเช่ำจ่ำยที่ได้ช ำ ระก่อนเริม่ หรอื  
ณ วนัท ำสญัญำ สทุธจิำกเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเชำ่ ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก และตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์โดยคำ่เช่ำ
ทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัยท์ีม่มีูลค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้  คอื
สญัญำเชำ่ทีม่อีำยุสญัญำเชำ่น้อยกวำ่หรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูคำ่ต ่ำ เชน่ อุปกรณ์ส ำนกังำน เป็นตน้ 
 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
เงนิทีต่อ้งจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนโดย  
ใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเชำ่นัน้ 
 
ในกำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิจะบนัทกึดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ หรอืมูลค่ำปัจจุบนัสุทธขิอง
จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ แล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สนิและ
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิเพื่อใหไ้ดอ้ตัรำดอกเบีย้คงทีต่่อหนี้สนิคงคำ้ง โดยพจิำรณำแยกแต่ละสญัญำ ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำ  
จะบนัทกึหกัจำกค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึในงบก ำไรขำดทุนตลอดอำยุของสญัญำเชำ่ 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

32 

5.14 หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ก) กำรจดัประเภท 

 
กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุน
โดยพจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
 
- หำกกลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัตำมสญัญำที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นให้กบักิจกำรอื่น  

โดยไม่สำมำรถปฏเิสธกำรช ำระหรอืเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนดได้นัน้ เครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้จะ  
จดัประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกจิกำร  
เองดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่เพือ่แลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

- หำกกลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได ้เครื่องมอื  
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 
เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

 
ข) กำรวดัมลูคำ่ 

 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรกกลุ่มกิจกำรต้องวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำหนี้สนิ  
ทำงกำรเงนิทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  

 
ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญำ 
 

กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแลว้ หรอืไดม้กีำรยกเลกิไป 
หรอืสิน้สดุลงแลว้ 
 
หำกกลุ่มกจิกำรมกีำรเจรจำต่อรองหรอืเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทำงกำรเงนิ กลุ่มกจิกำรจะตอ้งพจิำรณำว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเข้ำเงื่อนไขของกำรตัดรำยกำรหรือไม่ หำกเข้ำเงื่อนไขของกำรตัดรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะต้องรบัรู้หนี้สิน  
ทำงกำรเงนิใหมด่ว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของหนี้สนิใหมน่ัน้ และตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ดว้ยมลูค่ำตำมบญัชทีีเ่หลอือยู่ 
และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไร/ขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 
หำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำแลว้วำ่กำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไมเ่ขำ้เงือ่นไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุงมลูคำ่
ของหนี้สนิทำงกำรเงนิโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิเดมิ (Original effective 
interest rate) ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 
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5.15 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบด้วย ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ีภำษีเงนิได้จะรบัรูใ้น 
งบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรงไป
ยงัสว่นของเจำ้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีที่มีผลบังคบัใช้อยู่ หรือที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะ ม ี
ผลบงัคบัใชภ้ำยในสิ้นรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวดๆ ในกรณี 
ที่กำรน ำกฎหมำยภำษีไปปฏิบตัขิึ้นอยู่กบักำรตคีวำม กลุ่มกิจกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวน  
ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีีแ่สดงอยู่
ในงบกำรเงนิ อยำ่งไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไมร่บัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิทีเ่กดิจำกรำยกำรทีไ่ม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อ

ก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำว

และกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่จะไมเ่กดิขึน้ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 
 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบ
ระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดังกล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษเีพยีงพอทีจ่ะน ำจ ำนวน
ผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมือ่กจิกำรมสีทิธติำมกฎหมำย
ที่จะน ำสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้  
รอกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชเีกี่ยวขอ้งกบัภำษีเงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำน
เดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ
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5.16 ผลประโยชน์พนักงำน 
 

ก) ผลประโยชน์พนกังำนระยะสัน้ 
 

ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ี
เช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน และเบีย้เลีย้ง ของพนกังำนปัจจุบนัทีร่บัรูต้ำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนกังำนไปจนถงึวนัสิน้สดุ
รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำย 

 

ข) โครงกำรสมทบเงนิ 
 

กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนกองทุนส ำรองเลีย้งชพีตำมขอ้บงัคบั กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผกูพนัทีต่อ้งจ่ำยช ำระ
เพิม่เตมิเมือ่ไดจ้่ำยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำนเมือ่ถงึก ำหนดช ำระ  
 

ค) ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำย ุ
 

โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รบัเมื่อเกษียณอำยุ โดยมกั 
ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลำยประกำร เชน่ อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และคำ่ตอบแทนเมือ่เกษยีณอำยุ 
 

ภำระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัอสิระ ด้วยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้  
ซึง่มลูค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทน
ในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบก ำหนดของ
พนัธบตัรใกลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 

ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมลูคำ่ใหม่ทีเ่กดิขึน้จำกกำรปรบัปรุงจำกประสบกำรณ์หรอืกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตฐิำน
จะต้องรบัรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นในงวดที่เกิดขึ้นและได้รวมอยู่ในก ำไรสะสมในงบแสดง 
กำรเปลีย่นแปลงในสว่นของเจำ้ของ 
 

ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ง) ผลประโยชน์รำงวลักำรท ำงำนเป็นระยะเวลำนำน 
 

กลุ่มกจิกำรจดัใหม้เีงนิรำงวลัใหแ้ก่พนกังำนทีท่ ำงำนตดิต่อกนัเป็นระยะเวลำนำนตำมนโยบำยทีบ่รษิทัก ำหนดไว ้ตน้ทุน 
ทีค่ำดว่ำจะเกดิจำกกำรใหผ้ลประโยชน์นี้จะบนัทกึคำ้งจ่ำยตลอดระยะเวลำกำรจำ้งงำนโดยใชว้ธิกีำรทำงบญัชเีดยีวกบั  
ทีใ่ชใ้นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน ก ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั 
ที่เกดิขึ้นจำกกำรปรบัปรุงหรอืเปลี่ยนแปลงขอ้สมมตฐิำนจะรบัรูผ้่ำนก ำไรหรอืขำดทุนในงวดทีเ่กดิขึ้น  ภำระผูกพนันี้
ค ำนวณโดยนกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอสิระ  
 

5.17 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 

กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดตี  
ซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้บรษิทัต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณกำร
จ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 

กลุ่มกจิกำรจะวดัมลูค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชม้ลูคำ่ปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระภำระผกูพนั 
กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
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5.18 กำรรบัรู้รำยได้  
 
รำยได้หลกัรวมถึงรำยได้จำกกำรให้ใช้ใบอนุญำตกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  รำยได้จำกกำรให้บรกิำร และรำยได้จำก 
กำรขำยสทิธใินกำรใชใ้บอนุญำตกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ ซึง่เกดิขึน้จำกกจิกรรมตำมปกตขิองกลุ่มกจิกำร รวมถงึรำยไดอ้ื่นๆ 
ทีก่ลุ่มกจิกำรไดร้บัจำกกำรใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 
ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองคป์ระกอบทีก่ลุ่มกจิกำรจะต้องส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรต้องแยกเป็น  
แต่ละภำระทีต่้องปฏบิตัทิี่แยกต่ำงหำกจำกกนั และต้องปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระทีต่้อง
ปฏิบตัิตำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศ หรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ และกลุ่มกิจกำรจะรบัรู้รำยได้ของ  
แต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมือ่กลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แลว้ 
 
รายไดจ้ากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 
 
รำยไดจ้ำกกำรใหใ้ชใ้บอนุญำตกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรม์ลีกัษณะกำรใหบ้รกิำรแบบต่อเนื่อง จะรบัรูร้ำยไดต้ำมวธิเีสน้ตรง
ตลอดระยะเวลำของสญัญำ โดยทีไ่มไ่ดค้ ำนึงถงึรอบระยะเวลำกำรช ำระเงนิตำมสญัญำ 
 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
 
1) รำยได้จำกกำรให้บรกิำรแก่ลูกค้ำส ำหรบังำนโครงกำรภำยใต้สญัญำรำคำคงที่และรำคำผนัแปร กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้  

จำกกำรใหบ้รกิำรในรอบระยะเวลำทีใ่หบ้รกิำร ส ำหรบัสญัญำทีม่รีำคำคงที ่กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดต้ำมสดัส่วนของกำรใหบ้รกิำร
จรงิจนถงึวนัสิน้รอบระยะเวลำกำรรำยงำนจำกบรกิำรทัง้สิน้ตำมสญัญำ เนื่องจำกลูกคำ้ไดร้บัและใชป้ระโยชน์ทนัท ีณ เวลำ 
ที่กจิกำรให้บรกิำร โดยสดัส่วนดงักล่ำวค ำนวณจำกต้นทุนทีเ่กดิขึ้นจรงิ เป็นสดัส่วนจำกต้นทุนทัง้หมดที่ประมำณกำรไว้ 
ส ำหรบัสญัญำรำคำผนัแปร เกดิจำกสญัญำให้บรกิำรระยะยำวที่มกีำรใหส้่วนลดตำมจ ำนวนที่ประเมนิไว ้ในกรณีทีลู่กค้ำ  
มกีำรสัง่ซื้อถงึจ ำนวนทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ กลุ่มกจิกำรปันส่วนรำคำใหแ้ก่กำรบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้งโดยอำ้งองิจำกรำคำขำยแบบ
เอกเทศ โดยกลุ่มกิจกำรปันส่วนรำคำขำยตำมสญัญำให้แก่สิทธิในกำรเลือกซื้อบริกำรในอนำคต โดยก ำหนดจำก  
สิง่ตอบแทนทีค่ำดวำ่จะไดร้บักำรแลกเปลีย่นกบับรกิำรทีค่ำดวำ่จะตอ้งใหท้ัง้หมด 
 
รำยได้จำกกำรให้บรกิำรแก่ลูกค้ำส ำหรบังำนโครงกำรที่มคีวำมคล่องตวัสูงและมกีำรก ำหนดผลลพัธ์ของงำนจำกลูกค้ำ  
ในภำยหลงั กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดข้องแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัติลอดช่วงเวลำหนึ่งโดยอ้ำงองิจำกขัน้ควำมส ำเรจ็ของงำน
จำกกำรประเมนิของผูจ้ดักำรโครงกำรและลกูคำ้ 
 
กลุ่มกจิกำรจะทบทวนและปรบัปรุงประมำณกำรรำยได ้ต้นทุน หรอืควำมก้ำวหน้ำของงำนหำกสถำนกำรณ์เปลีย่นแปลงไป 
และรบัรูร้ำยไดแ้ละตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงในก ำไรหรอืขำดทุนในรอบระยะเวลำทีผู่บ้รหิำรทรำบถงึสถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป
ดงักล่ำว 
 

2) รำยได้จำกกำรให้บรกิำรให้ค ำปรกึษำ มลีกัษณะกำรให้บรกิำรแบบต่อเนื่อง รบัรู้รำยได้โดยวธิีเส้นตรงตลอดระยะเวลำ 
ของสญัญำ ในกรณีของสญัญำทีค่ดิค่ำธรรมเนียมรำยชัว่โมง รำยไดจ้ะถูกรบัรูใ้นจ ำนวนทีก่ลุ่มกจิกำรมสีทิธอิอกใบแจง้หนี้  
โดยจะออกใบแจง้หนี้ทุกเดอืน ซึง่ลกูคำ้จะมภีำระในกำรช ำระเงนิเมือ่ไดร้บัใบแจง้หนี้ 
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รายไดจ้ากการขายสทิธใินการใชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสทิธใินกำรใชใ้บอนุญำตกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์โดยทีบ่รษิทัไม่มภีำระผกูพนัภำยหลงัจำกกำรไดร้บั
ช ำระรำยกำรดงักล่ำวรบัรูเ้มื่อส่งมอบรหสักำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์แก่ลูกคำ้และลูกคำ้สำมำรถใชแ้ละไดร้บัประโยชน์จำก 
กำรใหส้ทิธ ิ
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำเมื่อกลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัติำมสญัญำ ก่อนทีจ่ะ
รบัช ำระหรอืถงึก ำหนดช ำระตำมสญัญำ สนิทรพัย์ทีเ่กดิจำกสญัญำแสดงเป็นลูกหนี้ตำมสญัญำใหบ้รกิำรทีย่งัไม่ไดเ้รยีกเก็บ 
และรบัรูห้นี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำเมื่อไดร้บัช ำระจำกลูกคำ้หรอืถงึก ำหนดช ำระตำมสญัญำก่อนทีก่ลุ่มกจิกำรจะปฏบิตัติำมภำระ  
ทีต่อ้งปฏบิตั ิหนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำแสดงเป็นรำยไดร้บัล่วงหน้ำและเจำ้หนี้ตำมสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
ในแต่ละสญัญำที่ท ำกบัลูกค้ำ กลุ่มกิจกำรจะแสดงเป็นยอดสุทธิสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิที่เกิดจำกสญัญำหลงัจำกหกักลบกนั
ระหว่ำงหนี้สนิและสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำนัน้ๆ โดยแสดงเป็นลูกหนี้จำกกำรใหบ้รกิำรตำมสญัญำทีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ หรอื
เจำ้หนี้ตำมสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ 
 
ตน้ทุนสว่นเพิม่ในการไดม้าซึง่สญัญา 
 
กลุ่มกจิกำรมรีำยกำรค่ำนำยหน้ำ ซึ่งจ่ำยส่วนเพิม่ใหแ้ก่พนักงำนขำยตำมสญัญำประเภทต่ำงๆ  ทีท่ ำกบัลูกคำ้ และไดร้บัรูเ้ป็น
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย โดยคำ่ใชจ้่ำยนี้เป็นตน้ทุนสว่นเพิม่ของกลุ่มกจิกำรเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้และคำดว่ำจะไดร้บั
คืนจำกมูลค่ำของสิง่ตอบแทนที่ได้รบัจำกสญัญำที่ท ำกบัลูกค้ำ กลุ่มกิจกำรรบัรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นสินทรพัย์ตำมสญัญำ  
ซึ่งบนัทกึเป็นส่วนหนึ่งของสนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่นและสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่นโดยจะถูกตดัจ ำหน่ำยเพื่อรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำย
ตำมรปูแบบกำรรบัรูร้ำยได ้ 
 
รายไดด้อกเบี้ย 
 
รำยไดด้อกเบี้ยรบัรูต้ำมเกณฑส์ดัส่วนของเวลำ โดยพจิำรณำจำกอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิของช่วงเวลำหนึ่งจนถงึวนัครบอำยุและ
พจิำรณำจำกจ ำนวนเงนิตน้ทีเ่ป็นยอดคงเหลอืในบญัชสี ำหรบักำรบนัทกึคำ้งรบัของบรษิทั 
 
รายไดเ้งนิปันผล 
 
รำยไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มือ่เกดิสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลนัน้  
 

5.19 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงนิปันผลทีจ่่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไดร้บักำรอนุมตัจิำก  
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
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6 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
6.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิที่หลำกหลำย ซึ่งได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สนิเชื่อ            
และควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง แผนกำรจดักำรควำมเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกจิกำรจงึมุ่งเน้นไปยงัควำมผนัผวนของตลำด
กำรเงนิและแสวงหำวธิกีำรลดผลกระทบทีท่ ำใหเ้สยีหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ดเท่ำที่
เป็นไปได ้คณะกรรมกำรของกลุ่มกจิกำรก ำหนดหลกักำรโดยภำพรวมเพือ่จดักำรควำมเสีย่งและนโยบำยทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ด ำเนนิกำร
โดยฝ่ำยบรหิำร รวมถงึกำรระบุ กำรประเมนิ และป้องกนัควำมเสีย่งทำงกำรเงนิดว้ยกำรรว่มมอือยำ่งใกลช้ดิกบัฝ่ำยปฏบิตักิำร 
 
6.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 
เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศซึง่เกดิจำกสกุลเงนิต่ำงประเทศ โดยเฉพำะสกุล
เงนิดอลลำร์สหรฐั อนัเกี่ยวเนื่องมำจำกรำยกำรซื้อสทิธใินกำรใชใ้บอนุญำตกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ กลุ่มกจิกำรใช้
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศตำมควำม
เหมำะสม 
 
ความเสีย่ง 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีเ่กดิจำกสกุลดอลลำรส์หรฐั ซึง่สรุปเป็นสกุลเงนิบำท ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 267,905 - - - 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น สทุธ ิ 237,008 - - - 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 2,314,844 1,907,384 1,340,148 846,365 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
ดงัทีแ่สดงในตำรำงขำ้งตน้ กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งหลกัจำกกำรเปลีย่นแปลงในอตัรำแลกเปลีย่นระหว่ำงเงนิบำทและ
เงนิดอลลำรส์หรฐั ควำมอ่อนไหวในก ำไรหรอืขำดทุนต่อกำรเปลีย่นแปลงในอตัรำแลกเปลีย่นส่วนใหญ่มำจำกสนิทรพัย์
และหนี้สนิทำงกำรเงนิในสกุลเงนิดอลลำรส์หรฐั  
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ผลกระทบต่อก ำไรสทุธิ ผลกระทบต่อก ำไรสทุธิ 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
อตัรำแลกเปลีย่น บำทต่อดอลลำรส์หรฐั      
   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2  (36,825) (38,148) (27,461) (16,927) 
อตัรำแลกเปลีย่น บำทต่อดอลลำรส์หรฐั      
   - ลดลงรอ้ยละ 2  36,825 38,148 27,461 16,927 
 

6.1.2 ควำมเส่ียงจำกกระแสเงินสดและอตัรำดอกเบีย้ 
 
รำยได้และกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกบักำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบี้ย  
ในตลำด กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยจำกเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำร  
ที่เกี่ยวขอ้งกนั และเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ สนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิส่วนใหญ่ของกลุ่มกจิกำรมี
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวัหรอือตัรำดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั กลุ่มกจิกำรพจิำรณำควำมเสีย่งจำก
อตัรำดอกเบีย้ไมเ่ป็นนยัส ำคญั  
 

6.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรกระจุกตวัอย่ำงมนีัยส ำคญัของควำมเสีย่งดำ้นสนิเชื่อ กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยทีเ่หมำะสมเพื่อท ำให้
เชื่อมัน่ได้ว่ำได้ท ำสญัญำกบัลูกค้ำที่มีประวตัิสนิเชื่อและมรีะดบัควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในระดบัที่เหมำะสม  ในกำรเข้ำ 
ท ำสญัญำกบัคู่สญัญำทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนุพนัธท์ำงกำรเงนิและรำยกำรเงนิสด กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะท ำรำยกำรกบัสถำบนั
กำรเงนิทีม่คีุณภำพและมคีวำมน่ำเชือ่ถอืสงู 
 
การบรหิารความเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นเครดติโดยกำรจดักลุ่มของควำมเสีย่ง ส ำหรบัเงนิฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงนิ 
กลุ่มกจิกำรจะเลอืกท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิทีม่คีวำมน่ำเชือ่ถอื  
 
ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลูกคำ้ กลุ่มกจิกำรจะประเมนิควำมเสีย่งจำกคุณภำพเครดติของลกูคำ้ โดยพจิำรณำจำกฐำนะทำง
กำรเงนิ ประสบกำรณ์ทีผ่ำ่นมำ และปัจจยัอื่นๆ ซึง่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรบรษิทั  
 
กลุ่มกจิกำรไมม่กีำรกระจุกตวัของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีเ่ป็นสำระส ำคญั ไมว่ำ่จะเป็นกำรกระจุกตวัจำกลกูคำ้ แต่ละรำยหรอื
กำรกระจุกตวัในอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง  
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กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ 3 ประเภททีต่อ้งมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำน
เครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
 
- ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 
- ลกูหนี้ตำมสญัญำใหบ้รกิำรทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ (สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ) 
- เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
แมว้่ำกลุ่มกจิกำรจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดซึ่งเขำ้เงื่อนไขกำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำภำยใต ้TFRS 9 
แต่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำวำ่กำรดอ้ยคำ่ของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่มม่นียัส ำคญั 
 
ลกูหนี้การคา้และสนิทรพัยต์ามสญัญา 
 
กลุ่มกิจกำรใช้วธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้นซึ่งค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุลูกหนี้กำรค้ำและสินทรัพย์ที่  
เกดิจำกสญัญำทัง้หมด 
 
ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ผู้บริหำรได้จัดกลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิต 
ที่มีลักษณะร่วมกันและตำมกลุ่มระยะเวลำที่เกินก ำหนดช ำระ ทัง้นี้ เนื่ องจำกสินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำนั ้น 
เป็นงำนที่ส่งมอบแต่ยงัไม่ได้เรียกเก็บซึ่งมีลกัษณะควำมเสี่ยงใกล้เคียงกบัลูกหนี้ส ำหรบัสญัญำประเภทเดียวกนั 
ผูบ้รหิำรจงึไดใ้ชอ้ตัรำผลขำดทุนดำ้นเครดติของลกูหนี้กบัสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
 
ประมำณกำรอัตรำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นพิจำรณำจำกประวัติกำรช ำระเงินจำกกำรขำยใน  
ช่วงระยะเวลำ 36 เดอืนก่อนวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และประสบกำรณ์ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่เกดิขึ้นในช่วง
ระยะเวลำดงักล่ำว ทัง้นี้ อตัรำผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตีจะถูกปรบัปรุงเพือ่ใหส้ะทอ้นถงึขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัและกำร
คำดกำรณ์ล่วงหน้ำ 
 
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
 
บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย โดยรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิต  
ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขำ้งหน้ำ ส ำหรบัลูกหนี้ทีไ่ม่ไดม้กีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่นีัยส ำคญั และ
รับรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุส ำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีกำรเพิ่มขึ้นของควำมเสี่ยง  
ดำ้นเครดติทีม่นียัส ำคญั 
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6.1.4 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องเป็นควำมเสีย่งจำกกำรทีก่ลุ่มกจิกำรไมส่ำมำรถจดัหำเงนิทุนมำใชใ้นกำรด ำเนินธุรกจิไดท้ัง้นี้ 
จ ำนวนเงนิสดที่มอีย่ำงเพยีงพอและเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มตีลำดรองรบัย่อมแสดงถึงกำรจดักำรควำมเสี่ยงของ
สภำพคล่องอย่ำงรอบคอบส ำหรบักำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำร ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงนิทุนของกลุ่มกจิกำร
แสดงใหเ้หน็ไดจ้ำกกำรทีก่ลุ่มกจิกำรมวีงเงนิอ ำนวยควำมสะดวกในกำรกูย้มืทีไ่ดม้กีำรตกลงไวแ้ลว้อยำ่งเพยีงพอ 
 
ก) กำรจดักำรดำ้นกำรจดัหำเงนิ 

 

กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูท้ีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 

     
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั     
หมดอำยุภำยในหนึ่งปี     
   - วงเงนิตัว๋สญัญำใชเ้งนิ - 18,000,000 - 18,000,000 
   - วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี
   - วงเงนิหนงัสอืค ้ำประกนั 

- 
37,000,000 

1,000,000 
12,000,000 

- 
37,000,000 

1,000,000 
12,000,000 

 37,000,000 31,000,000 37,000,000 31,000,000 
 

ข) วนัครบก ำหนดของหนี้สนิทำงกำรเงนิ 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงใหเ้หน็ถงึหนี้สนิทำงกำรเงนิทีจ่ดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ ซึง่แสดง
ด้วยจ ำนวนเงินตำมสญัญำที่ไม่ได้มีกำรคิดลด ทัง้นี้  ยอดคงเหลือที่ครบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 12 เดือน 
จะเท่ำกบัมลูคำ่ตำมบญัชขีองหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งเนื่องกำรกำรคดิลดไมม่นียัส ำคญั 

  
งบกำรเงินรวม 

 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

ณ ปัจจบุนั 
บำท 

ภำยใน 1 ปี 
บำท 

1 - 5 ปี 
บำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
บำท 

รวม 
บำท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 39,055,067 - - - 39,055,067 39,055,067 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 1,024,421 - - 1,024,421 998,627 
ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคำ้งจ่ำย 3,936,711 - - - 3,936,711 3,936,711 
หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 8,677,511 - - - 8,677,511 8,677,511 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์ 51,669,289 1,024,421 - - 52,693,710 52,667,916 
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 งบกำรเงินรวม 
 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 

ณ ปัจจบุนั 
บำท 

ภำยใน 1 ปี 
บำท 

1 - 5 ปี 
บำท 

มำกกวำ่ 5 ปี 
บำท 

รวม 
บำท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563       
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 60,949,856 - - - 60,949,856 60,949,856 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 504,000 540,000 - 1,044,000 999,455 
ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคำ้งจ่ำย 838,550 - - - 838,550 838,550 
หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 12,739,259 - - - 12,739,259 12,739,259 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์ 74,527,665 504,000 540,000 - 75,571,665 75,527,120 
       
สญัญำอนุพนัธ ์       
อนุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 619,040 - - 619,040 619,040 
       

รวม 74,527,665 1,123,040 540,000 - 76,190,705 76,146,160 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

ณ ปัจจบุนั 
บำท 

ภำยใน 1 ปี 
บำท 

1 - 5 ปี 
บำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
บำท 

รวม 
บำท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 18,584,957 - - - 18,584,957 18,584,957 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 1,024,421 - - 1,024,421 998,627 
หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 5,199,140 - - - 5,199,140 5,199,140 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์ 23,784,097 1,024,421 - - 24,808,518 24,782,724 

       

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

ณ ปัจจบุนั 
บำท 

ภำยใน 1 ปี 
บำท 

1 - 5 ปี 
บำท 

มำกกวำ่ 5 ปี 
บำท 

รวม 
บำท 

มูลค่ำตำมบญัชี 
บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563       
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 16,504,892 - - - 16,504,892 16,504,892 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 504,000 540,000 - 1,044,000 999,455 
ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคำ้งจ่ำย 816,204 - - - 816,204 816,204 
หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 6,091,069 - - - 6,091,069 6,091,069 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์ 23,412,165 504,000 540,000 - 24,456,165 24,411,620 
       

สญัญำอนุพนัธ ์       
อนุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 619,040 - - 619,040 619,040 
       

รวม 23,412,165 1,123,040 540,000 - 25,075,205 25,030,660 
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6.2 กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มกจิกำรในกำรบรหิำรทุนของบรษิทันัน้เพือ่ด ำรงไวซ้ึง่ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเนื่องของกลุ่มกจิกำร
เพื่อสรำ้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีอื่น และเพื่อด ำรงไวซ้ึ่งโครงสรำ้งของทุนทีเ่หมำะสมเพื่อ 
ลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 

ในกำรด ำรงไวห้รอืปรบัโครงสรำ้งของทุนกลุ่มกจิกำรมแีนวทำงในกำรปฏบิตัหิลำยประกำรอำจปรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ กำรคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ กำรออกหุน้ใหม ่หรอืกำรขำยทรพัยส์นิเพื่อลดภำระหนี้สนิ 

 

7 มูลค่ำยติุธรรม 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงมลูคำ่ยุตธิรรมและมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิในแต่ละประเภท 
 

 งบกำรเงินรวม 
  

มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทนุ 

มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทนุ

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 

 
รวม 

รำคำตำมบญัชี 
 บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
     

สินทรพัย ์     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 158,999,134 158,999,134 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น สทุธ ิ - - 85,661,591 85,661,591 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีใ่ชเ้ป็น     
   หลกัประกนั - - 8,600,000 8,600,000 
รวม - - 253,260,725 253,260,725 
     

หน้ีสิน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - 25,466,148 25,466,148 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - 998,627 998,627 
รวม - - 26,464,775 26,464,775 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563     
     
สินทรพัย ์     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 34,692,894 34,692,894 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น สทุธ ิ - - 100,618,888 100,618,888 
รวม - - 135,311,782 135,311,782 
     

หน้ีสิน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - 46,889,080 46,889,080 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 619,040* - - 619,040 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - 999,455 999,455 
รวม 619,040 - 47,888,535 48,507,575 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทนุ 

มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทนุ

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 

 
รวม 

รำคำตำมบญัชี 
 บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
     
สินทรพัย ์     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 140,883,866 140,883,866 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น สทุธ ิ - - 52,540,561 52,540,561 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 2,000,000 2,000,000 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีใ่ชเ้ป็น     
   หลกัประกนั - - 5,000,000 5,000,000 
รวม - - 200,424,427 200,424,427 
     
หน้ีสิน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - 12,423,610 12,423,610 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - 998,627 998,627 
รวม - - 13,422,237 13,422,237 
     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563     
     
สินทรพัย ์     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 8,836,346 8,836,346 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น สทุธ ิ - - 45,805,432 45,805,432 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำร     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 1,000,000 1,000,000 
เงนิปันผลคำ้งรบั - - 22,999,310 22,999,310 
รวม - - 78,641,088 78,641,088 
     
หน้ีสิน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - 9,007,717 9,007,717 
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 619,040* - - 619,040 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - 999,455 999,455 
รวม 619,040 - 10,007,172 10,626,212 
 
* มูลค่ำยุตธิรรมของหนี้สนิอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิถูกจดัอยู่ในระดบั 2 ของล ำดบัชัน้ของมูลค่ำยุตธิรรม เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำหนี้สนิ
อนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ ซึง่ไดแ้ก่สญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำค ำนวณโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำที่
ก ำหนดไวใ้นตลำดทีม่กีำรซือ้ขำยคล่อง 
 
มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยขำ้งตน้มมีลูคำ่ใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ตำมบญัชี  
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หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

44 

กำรประเมนิมลูคำ่ยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 

ขอ้มลูระดบั 1 : มลูคำ่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิอำ้งองิจำกรำคำเสนอซือ้ปัจจุบนัทีอ่ำ้งองิจำกตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ขอ้มลูระดบั 2 : มลูคำ่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิวดัมลูคำ่โดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่ซึง่ใชข้อ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกตไดอ้ยำ่งมี

นยัส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปได ้
ขอ้มลูระดบั 3 : มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งไม่ได้มำจำกขอ้มูลที่สงัเกตได้ 

ในตลำด 
 

8 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำรขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีำรประเมนิทบทวนอยำ่งต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ในอดตี
และปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชือ่วำ่มเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมกีำรประมำณกำรทำงบญัช ีและใช้ข้อสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของ
ประมำณกำรทำงบัญชีอำจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมำณทำงกำรบัญชีที่ส ำคญัและข้อสมมติฐำนที่มีควำมเสี่ยงอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กดิกำรปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลำบญัชหีน้ำ มดีงันี้ 
 
8.1 รำยได้จำกกำรให้บริกำรส ำหรบังำนโครงกำร 

 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรส ำหรบังำนโครงกำรรบัรูด้ว้ยวธิอีำ้งองิขัน้ควำมส ำเรจ็ของงำน โดยวดัจำกตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จนถงึปัจจุบนั
กบัประมำณกำรตน้ทุนทัง้หมด โดยประมำณกำรตน้ทุนทัง้หมดถูกประเมนิโดยผูจ้ดักำรโครงกำรรว่มกบัผูอ้ ำนวยกำรโครงกำร 

 
8.2 ประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของสินทรพัยท่ี์ระบไุด้และหน้ีสินท่ีรบัมำจำกกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
กลุ่มกจิกำรประมำณมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีเ่กดิจำกกำรรวมธุรกจิ โดยอำศยัขอ้สมมตฐิำนซึ่งเกี่ยวขอ้งกบักำรใช้
ดุลยพนิิจทีส่ ำคญัของผูบ้รหิำร ขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญัทีผู่บ้รหิำรใชใ้นกำรประเมนิมลูคำ่ ประกอบดว้ยอตัรำกำรเตบิโตของรำยได ้
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนที่จะเปลีย่นแปลงในอนำคต และควำมเสีย่งของภำวะตลำดทีส่ำมำรถอำ้งองิไดจ้ำกขอ้มลูทีเ่ปิดเผย
โดยทัว่ไป 
 

8.3 กำรประมำณกำรกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม 
 
กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทีเ่กดิจำกกำรซื้อธุรกจิเป็นประจ ำทุกปี โดยกลุ่มกจิกำรไดเ้ปรยีบเทยีบมูลค่ำ
ตำมบญัชขีองค่ำควำมนิยมกบัมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสด ซึ่งพจิำรณำจำกกำรค ำนวณ
มูลค่ำจำกกำรใช ้มูลค่ำจำกกำรใชค้ ำนวณจำกประมำณกำรกระแสเงนิสดซึ่งอำ้งองิจำกประมำณกำรทำงกำรเงนิทีค่รอบคลุม
ระยะเวลำเวลำ 4 ปี ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกผูบ้รหิำรและอตัรำคดิลดตำมทีเ่ปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 20 
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8.4 ผลประโยชน์พนักงำน 
 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุและผลประโยชน์รำงวลั  
กำรท ำงำนเป็นระยะเวลำนำน ขึน้อยู่กบัหลำยปัจจยัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยมขีอ้สมมติฐำน
หลำยขอ้ รวมถึงขอ้สมมตฐิำนเกี่ยวกบัอตัรำคดิลด กำรเปลี่ยนแปลงของขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่ำของ  
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
 
ขอ้สมมตฐิำนหลกัอื่น ๆ ส ำหรบัภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน รวมถงึผลกระทบหำกมกีำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำคดิลด 
ทีใ่ชไ้ดเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิอยูใ่นหมำยเหตุขอ้ 26 

 
9 ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 

 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก
ตำมจ ำนวนหุน้ทีอ่อกจ ำหน่ำยในระหวำ่งปี 
 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนส ำหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

พ.ศ. 2563 
ปรบัปรงุใหม่ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน     
สว่นแบ่งก ำไรส ำหรบัปีทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของ     
   ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 62,769,408 46,081,629 28,918,993 62,788,934 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีถ่อื 
   โดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 85,245,902 

 
50,384,615 

 
85,245,902 

 
50,384,615 

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุ้น) 0.74 0.91 0.34 1.25 
 
บรษิัทไม่มกีำรออกหุ้นสำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหว่ำงปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงันัน้จงึไม่ม ี
กำรน ำเสนอก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 
 

10 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนทีน่ ำเสนอนี้สอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของกลุ่มกจิกำรทีจ่ดัท ำใหก้บัผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน  
ซึ่งพิจำรณำว่ำ คือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำน และประเมินผลงำน 
กำรด ำเนินงำนของสว่นงำนด ำเนินงำน โดยวดัมลูคำ่ผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละสว่นงำนโดยพจิำรณำจำกรำยไดแ้ละก ำไร 
 
กลุ่มกจิกำรมสี่วนงำนทีร่ำยงำน 3 ส่วนงำน ซึ่งประกอบด้วยส่วนงำนโปรแกรมบรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ (Salesforce) 
สว่นงำนโปรแกรมวำงแผนทรพัยำกร (Oracle) และสว่นงำนโปรแกรมใหบ้รกิำรกลยุทธก์ำรตลำดดจิทิลั 
 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกทีร่ำยงำนแก่คณะกรรมกำรนัน้วดัมลูคำ่ลกัษณะเดยีวกนักบัมลูคำ่ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
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ขอ้มลูรำยไดแ้ละก ำไรของสว่นงำนทีร่ำยงำนส ำหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนโปรแกรมบริหำรจดักำร

ควำมสมัพนัธ ์
กบัลูกค้ำ (Salesforce) 

ส่วนงำนโปรแกรมวำงแผน
ทรพัยำกร (Oracle) 

 
ส่วนงำนโปรแกรมให้บริกำร
กลยทุธก์ำรตลำดดิจิทลั รำยกำรระหว่ำงกนั รวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
           

รำยไดจ้ำ รำยไดจ้ำกกำรใหใ้ชใ้บอนุญำตกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 172,731,339 115,162,844 39,924,302 23,268,302 - - - - 212,655,641 138,431,146 
รำยไดจ้ำ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 177,969,445 129,692,465 149,752,643 113,240,885 16,218,502 3,720,000 (10,612,257) - 333,328,333 246,653,350 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสทิธใินกำรใชใ้บอนุญำตกำรใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอร ์

 
- 

 
- 

 
3,560,245 9,614,346 - - - - 3,560,245 9,614,346 

รวมรำยได้ 350,700,784 244,855,309 193,237,190 146,123,533 16,218,502 3,720,000 (10,612,257) - 549,544,219 394,698,842 
           

ตน้ทุนจำกกำรใหใ้ชใ้บอนุญำตกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (141,459,907) (95,619,824) (31,039,636) (17,914,484) - - - - (172,499,543) (113,534,308) 
ตน้ทุนจำกกำรใหบ้รกิำร (121,293,692) (74,421,929) (95,429,944) (72,487,900) (9,999,862) (1,528,952) 10,612,257 - (216,111,241) (148,438,781) 
ตน้ทุนขำยสทิธใินกำรใชใ้บอนุญำตกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ - - (2,650,817) (7,276,807) - - - - (2,650,817) (7,276,807) 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย (13,052,362) (9,892,600) (13,918,268) (10,548,680) (57,779) (60,944) - - (27,028,409) (20,502,224) 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (46,586,305) (33,248,097) (16,212,488) (19,138,761) (2,073,046) (3,254,951) 8,609,129 7,919,235 (56,262,710) (47,722,574) 
รวมค่ำใช้จ่ำย (322,392,266) (213,182,450) (159,251,153) (127,366,632) (12,130,687) (4,844,847) 19,221,386 7,919,235 (474,552,720) (337,474,694) 
           

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกกำรด ำเนินงำน 28,308,518 31,672,859 33,986,037 18,756,901 4,087,815 (1,124,847) 8,609,129 7,919,235 74,991,499 57,224,148 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (รอ้ยละ) 8 13 18 13 25 (30)   14 14 
รำยไดอ้ื่น         3,565,071 1,305,721 
ก ำไรสทุธจิำกอตัรำแลกเปลีย่น         84,837 605,000 
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้         78,641,407 59,134,869 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ         (46,449) (159,027) 
ภำษเีงนิได ้         (15,823,618) (12,893,903) 
ก ำไรส ำหรบังวด         62,771,340 46,081,939 
  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

47 

 งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนโปรแกรมบริหำร

จดักำรควำมสมัพนัธ์ 
กบัลูกค้ำ (Salesforce) 

ส่วนงำนโปรแกรมวำงแผน
ทรพัยำกร (Oracle) 

 
ส่วนงำนโปรแกรมให้บริกำร
กลยทุธก์ำรตลำดดิจิทลั รำยกำรระหว่ำงกนั รวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
           
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้           
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) - - 3,560,245 9,614,346 - - - - 3,560,245 9,614,346 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 350,700,784 244,855,309 189,676,945 136,509,187 16,218,502 3,720,000 (10,612,257) - 545,983,974 385,084,496 

รวมรำยไดร้วมรำยได ้ 350,700,784 244,855,309 193,237,190 146,123,533 16,218,502 3,720,000 (10,612,257) - 549,544,219 394,698,842 
 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมลีูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 2 รำย ซึ่งมรีำยไดจ้ ำนวน 121.8 ล้ำนบำท และ 81.3 ล้ำนบำท โดยคดิเป็นรอ้ยละ 22 และรอ้ยละ 15 ของรำยไดร้วมของกลุ่มกจิกำร ตำมล ำดบั              
ทัง้นี้ลกูคำ้รำยใหญ่ดงักล่ำวอยูใ่นสว่นงำนโปรแกรมบรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้ (Salesforce)  
 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมลีูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 1 รำย ซึง่มรีำยไดจ้ ำนวน 98.6 ลำ้นบำท โดยคดิเป็นรอ้ยละ 25 ของรำยไดร้วมของกลุ่มกจิกำร ทัง้นี้ลูกคำ้รำยใหญ่ดงักล่ำวอยูใ่นส่วนงำนโปรแกรม
บรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้ (Salesforce)  
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11 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิฝำกธนำคำร - ประเภทกระแสรำยวนั 620,114 1,125,112 585,305 1,077,495 
 - ประเภทออมทรพัย ์ 158,374,931 33,566,697 140,295,561 7,758,851 
 - ประเภทฝำกประจ ำ 4,089 1,085 3,000 - 
รวม 158,999,134 34,692,894 140,883,866 8,836,346 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรพัย์มีอตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 0.125 ต่อปี (พ.ศ. 2562 :               
รอ้ยละ 0.30 ถงึรอ้ยละ 0.50 ต่อปี) และประเภทฝำกประจ ำมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 0.15 ถงึรอ้ยละ 0.375 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 0.65 ต่อปี) 
 

12 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน สทุธิ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลกูหนี้กำรคำ้ สทุธ ิ 76,282,214 97,043,388 45,312,583 37,896,438 
ลกูหนี้อื่น - กจิกำรอื่น 909,947 843,080 495,038 462,977 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 34,498 3,743,908 
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรอื่น  7,960,249 2,732,421 4,537,803 1,969,864 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  - - 1,711,458 1,732,246 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 3,727,270 5,089,472 2,764,391 3,051,100 
รวม 88,879,680 105,708,361 54,855,771 48,856,533 
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ลกูหนี้กำรคำ้ซึง่แสดงรวมในรำยกำรลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 47,573,079 72,446,352 31,816,210 20,603,526 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 24,796,985 24,391,523 10,333,223 17,087,399 
3 - 6 เดอืน 3,163,150 205,513 3,163,150 205,513 
6 - 12 เดอืน 749,000 - - - 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน 106,394 106,394 -  - 
 76,388,608 97,149,782 45,312,583 37,896,438 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (106,394) (106,394) - - 
ลกูหน้ีกำรค้ำ สทุธิ 76,282,214 97,043,388 45,312,583 37,896,438 
 

13 ลกูหน้ีตำมสญัญำให้บริกำรท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็และเจ้ำหน้ีตำมสญัญำท่ีท ำกบัลกูค้ำ 
 
13.1 ลกูหน้ีตำมสญัญำให้บริกำรท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 

พ.ศ. 2563 
บำท 

พ.ศ. 2562 
บำท 

พ.ศ. 2563 
บำท 

พ.ศ. 2562 
บำท 

     
ตน้ทุนงำนโครงกำรจนถงึปัจจุบนั 87,492,909 82,302,634 30,968,508 17,837,028 
ก ำไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 67,380,103 58,871,331 30,117,604 26,512,148 
ตน้ทุนงำนโครงกำรทีเ่กดิขึน้ปรบัปรุงดว้ย 
   ก ำไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 154,873,012 141,173,965 61,086,112 44,349,176 
หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จำกผูว้ำ่จำ้ง (74,636,895) (118,525,608) (16,682,570) (34,887,096) 
รวม 80,236,117 22,648,357 44,403,542 9,462,080 

 
ลูกหนี้ตำมสญัญำใหบ้รกิำรทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็จะถูกโอนไปเป็นลูกหนี้กำรคำ้เมือ่สทิธติ่อสิง่ตอบแทนรำยกำรกลำยเป็นสทิธทิีป่รำศจำก
เงือ่นไข ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรจะออกใบแจง้หนี้ตำมรอบระยะเวลำหรอืควำมกำ้วหน้ำทีก่ ำหนดในสญัญำซึง่โดยส่วนใหญ่ภำยในหนึ่งปี  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ลูกหนี้ตำมสญัญำใหบ้รกิำรทีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ของกลุ่มกจิกำรจ ำนวน 15,956,630 บำท (พ.ศ. 2562 
จ ำนวน 11,181,070 บำท) ตำมล ำดบั รบัรูร้ำยกำรแลว้เกนิกวำ่หนึ่งปี 
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13.2 เจ้ำหน้ีตำมสญัญำท่ีท ำกบัลกูค้ำ 
 
เจำ้หนี้ตำมสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้จดัประเภทเป็นเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น ตำมทีเ่ปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 22 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 

พ.ศ. 2563 
บำท 

พ.ศ. 2562 
บำท 

พ.ศ. 2563 
บำท 

พ.ศ. 2562 
บำท 

     
ตน้ทุนงำนโครงกำรจนถงึปัจจุบนั 1,071,157 16,707,629 761,695 491,543 
ก ำไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 426,469 9,337,130 345,929 839,691 
ตน้ทุนงำนโครงกำรทีเ่กดิขึน้ปรบัปรุงดว้ย 
   ก ำไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 1,497,626 26,044,759  1,107,624 1,331,234 
หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จำกผูว้ำ่จำ้ง (2,276,437) (35,109,878) (1,707,150) (3,406,542) 
รวม (778,811) (9,065,119) (599,526) (2,075,308) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรไมม่เีงนิประกนัผลงำนคงคำ้ง 
 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 รำยได้ที่รบัรู้ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ได้เคยรวมอยู่ใน              
เจ้ำหนี้ตำมสญัญำที่ท ำกับลูกค้ำที่ยกมำต้นปีเป็นจ ำนวนเงิน 9,065,119 บำท และ 2,075,308 บำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562:                
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจ ำนวน 1,086,398 บำท) 
 

14 ค่ำสิทธิจำกกำรให้ใช้ใบอนุญำตกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรจ์่ำยล่วงหน้ำและรำยได้รบัล่วงหน้ำ 
 
14.1 ค่ำสิทธิจำกกำรให้ใช้ใบอนุญำตกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรจ์่ำยล่วงหน้ำ 
 

กำรเปลีย่นแปลงของค่ำสทิธจิำกกำรใหใ้ชใ้บอนุญำตกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรจ์่ำยล่วงหน้ำส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 36,160,283 15,138,621 20,552,331 15,138,621 
เพิม่ขึน้จำกกำรซือ้ธรุกจิ (หมำยเหตุขอ้ 16.2) - 6,458,103 - - 
เพิม่ขึน้ในระหวำ่งปี 190,207,421 127,989,415 161,906,239 100,967,226 
รบัรูเ้ป็นตน้ทนุจำกกำรใหใ้ชใ้บอนุญำต 
   กำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์

 
(171,519,584) 

 
(113,425,857) 

 
(141,435,854) 

 
(95,553,516) 

รำคำตำมบญัชปีลำยปี 54,848,120 36,160,282 41,022,716 20,552,331 
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14.2 รำยได้รบัล่วงหน้ำ 
 
กำรเปลีย่นแปลงของรำยไดร้บัล่วงหน้ำส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 57,766,095 21,359,059 27,490,265 21,359,059 
เพิม่ขึน้จำกกำรซือ้ธุรกจิ (หมำยเหตุขอ้ 16.2) - 13,021,459 - - 
เพิม่ขึน้ในระหวำ่งปี 284,804,067 198,387,652 219,253,123 138,459,152 
รบัรูเ้ป็นรำยไดจ้ำกกำรใหใ้ชใ้บอนุญำต 
   กำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์

 
(211,452,359) 

 
(138,181,396) 

 
(172,731,339) 

 
(114,913,093) 

รบัรูเ้ป็นรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร (55,592,054) (36,820,679) (25,693,868) (17,414,853) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 75,525,749 57,766,095 48,318,181 27,490,265 
     
สว่นทีจ่ะรบัรูเ้ป็นรำยไดภ้ำยในหนึ่งปี 71,435,190 52,728,837 48,318,181 27,490,265 
สว่นทีจ่ะรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้กนิกวำ่หนึ่งปี 4,090,559 5,037,258 - - 
รวมรำยไดร้บัล่วงหน้ำ 75,525,749 57,766,095 48,318,181 27,490,265 
 
รำยไดท้ีร่บัรูร้ะหวำ่งปีทีร่ำยงำนทีไ่ดเ้คยรวมอยูใ่นรำยไดร้บัล่วงหน้ำทีย่กมำตน้ปี ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม แสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดท้ีร่บัรูจ้ำกรำคำตำมบญัชตีน้ปีของ 
   รำยไดร้บัล่วงหน้ำ 

 
52,728,837 

 
21,359,059 

 
27,490,265 

 
21,359,059 

 
15 เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมเีงนิฝำกธนำคำรจ ำนวน 8,600,000 บำท และ 5,000,000 บำท ตำมล ำดบั             
ทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนัส ำหรบัหนงัสอืค ้ำประกนักำรใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้และส ำหรบัวงเงนิสญัญำอนุพนัธท์ำงกำรเงนิกบัธนำคำรพำณิชยส์องแห่ง 
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16 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
 
16.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย   

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยมดีงันี้ 
 

ช่ือบริษทั 
ประเทศท่ี 
จดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน เงินปันผลรบัระหวำ่งปี 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562  

ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท บำท บำท 
         
บรษิทั ไอซอี ี 
   คอนซลัติง้ จ ำกดั 

ไทย จ ำหน่ำยสนิคำ้และ 
  ใหบ้รกิำรเกีย่วกบั 
  โปรแกรมวำงแผน 
  ทรพัยำกรของ Oracle 

99.997 99.997 245,709,700 245,709,700 - 31,999,040 

บรษิทั ไอแอนดไ์อ 
   เอก็ซพ์เีรยีนซ ์
   จ ำกดั 

ไทย กำรใหบ้รกิำรเกีย่วกบั 
  โปรแกรมใหบ้รกิำร 
  กลยุทธก์ำรตลำดดจิทิลั 

99.970 99.970 999,700 999,700 - - 

     246,709,400 246,709,400 - 31,999,040 

 
16.2 กำรซ้ือธรุกิจ 

 
บริษทั ไอซีอี คอนซลัต้ิง จ ำกดั (“ไอซีอี”) 
 
เมื่อวนัที ่27 มนีำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดเ้ขำ้ซือ้หุน้ของไอซอี ีในสดัส่วนรอ้ยละ 99.997 ของหุน้ทัง้หมดซึง่เนื้อหำของรำยกำร
เป็นกำรซื้อธุรกจิด้วยกำรแลกหุ้น จงึวดัมูลค่ำสิง่ตอบแทนที่ใช้ในกำรจ่ำยซื้อไอซีอดี้วยมูลค่ำยุตธิรรมของหุ้นสำมญัเพิม่ทุน  
ของบรษิทัจ ำนวน 10,000 หุน้ โดยมมีลูคำ่ยุตธิรรมหุน้ละ 24,571 บำท 
 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรเสรจ็สิ้นกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดแ้ละหนี้สนิ 
ที่รบัมำสุทธิของไอซีอี ณ วนัที่ซื้อ ซึ่งเป็นไปตำมระยะเวลำในกำรวดัมูลค่ำของกำรรวมธุรกิจตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน  
ทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรือ่งกำรรวมธุรกจิ กลุ่มกจิกำรไดป้รบัปรุงงบกำรเงนิยอ้นหลงัซึง่ผลกระทบทีไ่ดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 3 
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มลูคำ่ของสนิทรพัยท์ีร่บัรูแ้ละหนี้สนิทีไ่ดม้ำ ณ วนัทีซ่ือ้ธรุกจิ มดีงันี้ 
 

  
หมำยเหต ุ

ปรบัปรงุใหม่ 
บำท 

   

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  8,541,697 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น  32,485,899 
คำ่สทิธจิำกกำรใหใ้ชใ้บอนุญำตกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรจ์่ำยลว่งหน้ำ 14 6,458,103 
อุปกรณ์ สทุธ ิ 17 704,624 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธ ิ 19  
   - สทิธกิำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์  3,501,646 
   - สนิทรพัยค์วำมสมัพนัธท์ีม่กีบัลกูคำ้ (Customer relationships)  2,133,635 
   - สทิธใินสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ (Backlog)  1,857,449 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีสทุธ ิ 25 813,615 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนและไมห่มนุเวยีนอืน่  10,206,464 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  (12,600,040) 
รำยไดร้บัล่วงหน้ำ 14 (13,021,459) 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  (4,618,396) 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 26  
   - ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำย ุ  (7,599,621) 
   - ผลประโยชน์อื่น  (459,540) 
รวมสนิทรพัยท์ีส่ำมำรถระบุไดส้ทุธ ิ  28,404,076 
สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม  (852) 
คำ่ควำมนิยม 20 217,306,476 
มลูคำ่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีจ่ำ่ย  245,709,700 
 

บริษัทท ำกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิที่ได้มำ และสิง่ตอบแทนจ่ำยซึ่งได้แก่ มูลค่ำหุ้นสำมญัของบริษัท  
ณ วนัทีซ่ื้อธุรกจิ โดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระทีม่คีวำมเชีย่วชำญในกำรประเมนิรำคำ ทัง้นี้สนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำบนัทกึตำมมูลค่ำ
ยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ธุรกจิ ผลต่ำงระหวำ่งสิง่ตอบแทนทัง้หมดทีโ่อนใหแ้ละมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธ ิแสดงเป็นคำ่ควำมนิยม
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ  
 

กลุ่มกิจกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ควำมสมัพนัธ์ที่มสีญัญำกบัลูกค้ำและสทิธิในสญัญำที่ท ำกบัลูกค้ำซึ่งแสดงอยู่ในสนิทรพัย์  
ไมม่ตีวัตนดว้ยวธิเีสน้ตรงตำมประมำณกำรกำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำ 7 ปี และ 6 เดอืน ตำมล ำดบั  
 

ค่ำควำมนิยมจ ำนวน 217,306,476 บำท เกิดจำกหลำยปัจจยั เช่น ควำมมปีระสทิธิภำพจำกกำรรวมแรงงำนที่มทีกัษะสูง  
ควำมมปีระสทิธผิลในกำรรวมกนั (economy of scale) และสนิทรพัยท์ีไ่ม่สำมำรถรบัรูแ้ยกได ้เช่น แรงงำน โดยค่ำควำมนิยม
ไมม่กีำรตดัจ ำหน่ำย แต่จะท ำกำรทดสอบกำรดอ้ยคำ่เป็นประจ ำทุกปี 
 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในไอซีอี ถูกบนัทึกโดยใช้วิธีมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธิของไอซีอี ตำมสดัส่วนของ  
หุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 
 

หำกกำรซือ้ธุรกจิเกดิขึน้ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 รำยไดร้วมและก ำไรสุทธริวมส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
จะเป็นจ ำนวน 441,865,397 บำท และ 51,866,949 บำท ตำมล ำดบั 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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16.3 เงินปันผลค้ำงรบัจำกบริษทัย่อย 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิปันผลคำ้งรบัจำกบรษิทัยอ่ย มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้ปี 22,999,310 - 
กำรประกำศจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัยอ่ย - 31,999,040 
เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัยอ่ย (22,999,310) (8,999,730) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี  - 22,999,310 

 

17 อปุกรณ์ สทุธิ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ส่วนปรบัปรงุ 

กำรเช่ำ 
อปุกรณ์

ส ำนักงำน 
อปุกรณ์ตกแต่ง

ส ำนักงำน 
 

รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน - 324,274 392,750 717,024 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (75,467) (78,312) (153,779) 
รำคำตำมบญัช ีสทุธ ิ - 248,807 314,438 563,245 
     

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้ปี - 248,807 314,438 563,245 
เพิม่ขึน้จำกกำรซือ้ธุรกจิ (หมำยเหตุขอ้ 16.2) 552,555 15,900 136,169 704,624 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 62,587 113,425 176,012 
คำ่เสือ่มรำคำ (249,103) (71,016) (109,260) (429,379) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยปี 303,452 256,278 454,772 1,014,502 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน 552,555 402,761 642,344 1,597,660 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (249,103) (146,483) (187,572) (583,158) 
รำคำตำมบญัช ีสทุธ ิ 303,452 256,278 454,772 1,014,502 
     

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้ปี 303,452 256,278 454,772 1,014,502 
ซือ้สนิทรพัย ์ 24,520 450,521 169,336 644,377 
คำ่เสือ่มรำคำ (314,907) (119,636) (168,578) (603,121) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยปี 13,065 587,163 455,530 1,055,758 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำทุน 577,075 853,282 811,680 2,242,037 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (564,010) (266,119) (356,150) (1,186,279) 
รำคำตำมบญัช ีสทุธ ิ 13,065 587,163 455,530 1,055,758 
  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

55 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส่วนปรบัปรงุ 

กำรเช่ำ 
อปุกรณ์

ส ำนักงำน 
อปุกรณ์ตกแต่ง

ส ำนักงำน 
 

รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน - 324,274 392,750 717,024 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (75,467) (78,312) (153,779) 
รำคำตำมบญัช ีสทุธ ิ - 248,807 314,438 563,245 
     
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้ปี - 248,807 314,438 563,245 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 62,587 113,425 176,012 
คำ่เสือ่มรำคำ - (62,950) (81,429) (144,379) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยปี - 248,444 346,434 594,878 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน - 386,861 506,175 893,036 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (138,417) (159,741) (298,158) 
รำคำตำมบญัช ีสทุธ ิ - 248,444 346,434 594,878 
     
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้ปี - 248,444 346,434 594,878 
ซือ้สนิทรพัย ์ 24,520 445,280 169,336 639,136 
คำ่เสือ่มรำคำ (11,455) (112,267) (131,537) (255,259) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยปี 13,065 581,457 384,233 978,755 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำคำทุน 24,520 832,141 675,511 1,532,172 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (11,455) (250,684) (291,278) (553,417) 
รำคำตำมบญัช ีสทุธ ิ 13,065 581,457 384,233 978,755 
  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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18 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ สทุธิ 
 
กำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชส้ ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 อำคำร อำคำร 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้ปี - - 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหมม่ำถอืปฏบิตั ิ(หมำยเหตุขอ้ 4.3) 999,455 999,455 
เพิม่ขึน้ในระหวำ่งปี 614,618 614,618 
คำ่เสือ่มรำคำ (712,332) (712,332) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยปี 901,741 901,741 
 

19 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สทุธิ 
 
กำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม (ปรบัปรงุใหม่) 
 สิทธิกำรใช้ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

สินทรพัย ์
ควำมสมัพนัธ ์
ท่ีมีกบัลกูค้ำ 

สิทธิในสญัญำท่ี
ท ำกบัลูกค้ำ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ระหว่ำงกำรพฒันำ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำตำมบญัชสีุทธติน้ปี - - - - - 
เพิม่ขึน้จำกกำรซือ้ธุรกจิ (หมำยเหตุขอ้ 16.2) 3,501,646 2,133,635 1,857,449 - 7,492,730 
ซือ้สนิทรพัย ์ 47,700 - - - 47,700 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (305,796) (228,604) (1,857,449) - (2,391,849) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 3,243,550 1,905,031 - - 5,148,581 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำทุน 3,549,346 2,133,635 1,857,449 - 7,540,430 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (305,796) (228,604) (1,857,449) - (2,391,849) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 3,243,550 1,905,031 - - 5,148,581 
 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินรวม 
 สิทธิกำรใช้ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

สินทรพัย ์
ควำมสมัพนัธ ์
ท่ีมีกบัลกูค้ำ 

สิทธิในสญัญำท่ี
ท ำกบัลูกค้ำ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ระหว่ำงกำรพฒันำ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำตำมบญัชสีุทธติน้ปี 
ซือ้สนิทรพัย ์

3,243,550 
613,425 

1,905,031 
- 

- 
- 

- 
729,758 

5,148,581 
1,343,183 

คำ่ตดัจ ำหน่ำย (440,859) (304,803) - - (745,662) 
รำคำตำมบญัชสีุทธปิลำยปี 3,416,116 1,600,228 - 729,758 5,746,102 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำทุน 4,661,125 1,905,031 1,857,449 729,758 9,153,363 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,245,009) (304,803) (1,857,449) - (3,407,261) 
รำคำตำมบญัช ีสุทธ ิ 3,416,116 1,600,228 - 729,758 5,746,102 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สิทธิกำรใช้ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ระหวำ่งกำรพฒันำ รวม 
 บำท บำท บำท 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้ปี - - - 
ซือ้สนิทรพัย ์ 11,900 - 11,900 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (1,205) - (1,205) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยปี 10,695 - 10,695 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 11,900 - 11,900 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,205) - (1,205) 
รำคำตำมบญัช ีสทุธ ิ 10,695 - 10,695 
    

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้ปี 10,695 - 10,695 
ซือ้สนิทรพัย ์ 613,425 540,945 1,154,370 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (28,027) - (28,027) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยปี 596,093 540,945 1,137,038 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำทุน 625,325 540,945 1,166,270 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (29,232) - (29,232) 
รำคำตำมบญัช ีสทุธ ิ 596,093 540,945 1,137,038 
  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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20 ค่ำควำมนิยม 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ค่ำควำมนิยมมมีูลค่ำ 217,306,476 บำท ได้ถูกปันส่วนให้แก่หน่วยสนิทรพัย์ที่
ก่อใหเ้กดิเงนิสด (CGU) ทีถู่กก ำหนดตำมสว่นงำนธุรกจิ 
 
กลุ่มกจิกำรปันส่วนของค่ำควำมนิยมทัง้หมดใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดคอืส่วนงำนโปรแกรมวำงแผนทรพัยำกรส ำหรบั
องคก์ร (ERP) ของระบบ Oracle 
 
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดพิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณดงักล่ำว
ประมำณกำรจำกกระแสเงนิสดโดยอ้ำงองิจำกประมำณกำรทำงกำรเงนิทีค่รอบคลุมระยะเวลำ 4 ปี ซึ่งไดร้บักำรอนุมตัจิำกผูบ้รหิำร  
และใชป้ระมำณกำรอตัรำกำรเตบิโตคงทีร่อ้ยละ 3 ต่อปี ส ำหรบัระยะเวลำหลงัจำกปีที ่4 ทัง้นี้ประมำณกำรทำงกำรเงนิใชอ้ตัรำคดิลด
ตำมอตัรำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของเงนิทุนของธุรกจิทีร่อ้ยละ 10.27 ต่อปี 
 
หำกประมำณกำรอตัรำคดิลดในกำรทดสอบกำรดอ้ยคำ่ของคำ่ควำมนิยมทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 1 ต่อปี กลุ่มกจิกำรยงัคงไมม่คีำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่
ของคำ่ควำมนิยมทีต่อ้งรบัรูใ้นงบกำรเงนิรวมส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  
 
นอกจำกนัน้ ผูบ้รหิำรพจิำรณำแลว้ว่ำไม่มเีหตุผลทีท่ ำใหเ้ชื่อว่ำอำจเกดิกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญัอื่นทีจ่ะส่งผลใหม้ลูค่ำ
ตำมบญัชขีอง CGU สงูกว่ำมลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนื 
 

21 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ำยรอรบัคนื 10,576,867 16,823,077 9,744,130 9,744,130 
อื่นๆ 20,000 23,312 20,000 23,312 
รวม 10,596,867 16,846,389 9,764,130 9,767,442 
 
  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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22 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 8,928,727 26,619,322 1,340,148 703,739 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรอื่น 1,309,848 2,296,621 792,021 2,108,344 
             - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 2,889,643 - 
เจำ้หนี้ตำมสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้  
   (หมำยเหตุขอ้ 13.2) 778,811 9,065,119 599,526 2,075,308 
โบนสัคำ้งจ่ำย 13,412,422 13,990,053 6,037,304 7,456,729 
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรคำ้งจ่ำย 11,734,140 4,605,115 4,049,511 662,288 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 2,891,119 4,373,626 2,876,804 3,498,484 
รวม 39,055,067 60,949,856 18,584,957 16,504,892 
 

23 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สทุธิ 
 
กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
  งบกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้ปี - - 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหมม่ำถอืปฏบิตั ิ(หมำยเหตุขอ้ 4.3) 999,455 999,455 
กำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด   
เพิม่ขึน้ในระหวำ่งปี 614,618 614,618 
ดอกเบีย้จ่ำยจำกหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 46,449 46,449 
กระแสเงินสด   
กำรจ่ำยช ำระคนืหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (661,895) (661,895) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยปี 998,627 998,627 
   
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีห่มนุเวยีน 998,627 998,627 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน - - 
รวม 998,627 998,627 
 
  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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24 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำษมีลูคำ่เพิม่คำ้งจ่ำย 951,450 1,726,034 360,295 862,293 
ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำยคำ้งจ่ำย 2,546,381 3,217,497 1,874,469 2,603,164 
ภำษขีำยยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 5,179,680 6,495,038 2,964,375 2,625,612 
เจำ้หนี้กรมสรรพำกร - 1,300,000 - - 
เงนิปันผลคำ้งจ่ำย - 690 - - 
รวม 8,677,511 12,739,259 5,199,139 6,091,069 
 

25 ภำษีเงินได้รอตดับญัชี 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ปรบัปรงุใหม่   
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี     
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีจ่ะใช ้     
     ประโยชน์ภำยใน 12 เดอืน 19,377 137,370 19,377 - 
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีจ่ะใช ้     
     ประโยชน์เกนิกวำ่ 12 เดอืน 3,332,080 2,243,100 1,240,294 734,029 
รวมสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 3,351,457 2,380,470 1,259,671 734,029 

     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี     
   หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีจ่ะจ่ำย     
     ช ำระภำยใน 12 เดอืน (65,624) (60,961) (4,662) - 
   หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีจ่ะจ่ำย     
     ช ำระเกนิกวำ่ 12 เดอืน (259,082) (329,383) - (9,338) 
รวมหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (324,706) (390,344) (4,662) (9,338) 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี สทุธิ 3,026,751 1,990,126 1,255,009 724,691 
 
  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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รำยกำรเคลือ่นไหวของภำษเีงนิไดร้อตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

พ.ศ. 2563 
ปรบัปรงุใหม่ 

พ.ศ. 2562 
 

พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 1,990,126 456,235 724,691 456,235 
ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัช ี 123,808 41,962 123,808 41,962 
เพิม่ขึน้จำกกำรซือ้ธุรกจิ (หมำยเหตุขอ้ 16.2) - 813,615 - - 
เพิม่ / (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 611,996 1,004,397 306,128 232,575 
เพิม่ / (ลด) บนัทกึโดยตรงไปยงั 
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 

 
300,821 

 
(326,083) 

 
100,382 

 
(6,081) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 3,026,751 1,990,126 1,255,009 724,691 
 
รำยกำรเคลือ่นไหวของสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ภำระผกูพนั      
 ผลประโยชน์ ขำดทุนสะสม หน้ีสิน สินทรพัย ์ สญัญำ  
 พนักงำน ยกมำ ตำมสญัญำ สิทธิกำรใช้ อนุพนัธ ์ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี       
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 456,235 - - - - 456,235 
ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลง         
   นโยบำยกำรบญัช ี - - 41,962 - - 41,962 
เพิม่ขึน้จำกกำรซือ้ธุรกจิ  1,611,832 - - - - 1,611,832 
เพิม่ / (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 501,116 137,370 (41,962) - - 596,524 
เพิม่ / (ลด) บนัทกึโดยตรงไปยงั       
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (326,083) - - - - (326,083) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 2,243,100 137,370 - - - 2,380,470 
       
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 2,243,100 137,370 - - - 2,380,470 
ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลง       
   นโยบำยกำรบญัช ี - - - - 123,808 123,808 
เพิม่ / (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 788,159 (137,370) - 19,377 (123,808) 546,358 
เพิม่ / (ลด) บนัทกึโดยตรงไปยงั       
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 300,821 - - - - 300,821 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 3,332,080 - - 19,377 - 3,351,457 
  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ภำระผกูพนั     
 ผลประโยชน์ หน้ีสิน สินทรพัย ์ สญัญำ  
 พนักงำน ตำมสญัญำ สิทธกำรใช้ อนุพนัธ ์ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 456,235 - - - 456,235 
ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลง       
   นโยบำยกำรบญัช ี - 41,962 - - 41,962 
เพิม่ / (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 283,875 (41,962) - - 241,913 
เพิม่ / (ลด) บนัทกึโดยตรงไปยงั      
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (6,081) - - - (6,081) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 734,029 - - - 734,029 
      

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 734,029 - - - 734,029 
ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลง      
   นโยบำยกำรบญัช ี - - - 123,808 123,808 
เพิม่ / (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 405,883 - 19,377 (123,808) 301,452 
เพิม่ / (ลด) บนัทกึโดยตรงไปยงั      
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 100,382 - - - 100,382 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 1,240,294 - 19,377 - 1,259,671 
 

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ดไ้ม่เกนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมี
ก ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษนีัน้ 
 

รำยกำรเคลือ่นไหวของหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม (ปรบัปรงุใหม่) 
  สินทรพัย ์  
 สินทรพัย ์ ควำมสมัพนัธ ์  
 ตำมสญัญำ ท่ีมีกบัลกูค้ำ รวม 
 บำท บำท บำท 
    

หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - - - 
เพิม่ขึน้จำกกำรซือ้ธุรกจิ - (798,217) (798,217) 
เพิม่ / (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน (9,338) 417,211 407,873 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (9,338) (381,006) (390,344) 
    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (9,338) (381,006) (390,344) 
เพิม่ / (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 4,676  60,962 65,638 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (4,662) (320,044) (324,706) 
  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สินทรพัยต์ำมสญัญำ 
 บำท 
  
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี  
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - 
เพิม่ / (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน (9,338) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (9,338) 
  
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (9,338) 
เพิม่ / (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 4,676  
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (4,662) 
 

26 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน :      

ผลประโยชน์พนกังำนเมือ่เกษยีณอำยุ 17,245,264 11,938,829 7,302,250 4,864,281 
ผลประโยชน์รำงวลักำรท ำงำนเป็น 
   ระยะเวลำนำน 

 
748,468 

 
621,220 

 
232,551 

 
139,196 

รวม 17,993,732 12,560,049 7,534,801 5,003,477 
  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของผลประโยชน์พนกังำนเมือ่เกษยีณอำยุระหว่ำงปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 11,938,829 2,186,357 4,864,281 2,186,357 
     
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 3,619,688 2,421,546 1,868,741 1,144,985 
คำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้ 182,640 85,794 67,316 51,108 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี - 1,275,927 -    178,904 
รบัรูผ้ำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 3,802,328 3,783,267 1,936,057 1,374,997 
     
กำรวดัมลูคำ่ใหม่     
   (ผลก ำไร) ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง     
       ขอ้สมมตดิำ้นประชำกรศำสตร ์  (269,464) (961,455) (256,563) 60,445 
   ผลขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง 
       ขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ   605,808 

 
224,291 

 
229,498 

 
113,560 

   ผลก ำไรทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ 1,167,763 (893,252) 528,977 (204,412) 
รบัรูผ้ำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 1,504,107 (1,630,416) 501,912 (30,407) 
     
เพิม่ขึน้จำกกำรซือ้ธุรกจิ (หมำยเหตุขอ้ 16.2) - 7,599,621 - - 
รบัโอนพนกังำน - - - 1,333,334 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 17,245,264 11,938,829 7,302,250 4,864,281 
 
รำยกำรเคลือ่นไหวของผลประโยชน์รำงวลักำรท ำงำนเป็นระยะเวลำนำนระหว่ำงปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 621,220 94,816 139,196 94,816 
     
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 270,358 138,981 86,060 43,612 
กำรวดัมลูคำ่ใหม่ (150,421) - 5,804 - 
คำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้ 7,311 2,928 1,491 768 
รบัรูผ้ำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 127,248 141,909 93,355 44,380 
     
เพิม่ขึน้จำกกำรซือ้ธุรกจิ (หมำยเหตุขอ้ 16.2) - 459,540 - - 
ผลประโยชน์ทีจ่่ำยในระหว่ำงปี - (75,045) - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 748,468 621,220 232,551 139,196 
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ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัของผลประโยชน์พนกังำนทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
อตัรำคดิลด (รอ้ยละ) 1.06 - 1.86 1.38 - 2.04 1.06 1.38 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (รอ้ยละ) 3.00 - 8.00 3.00 - 8.00 8.00 8.00 
อตัรำกำรลำออกของพนกังำน (รอ้ยละ) 0.00 - 23.00 0.00 - 20.00 0.00 - 21.00 0.00 - 20.00 
 
 ผลกระทบต่อผลประโยชน์พนักงำน 

 
กำรเปล่ียนแปลงใน 

ข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
       

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 (1,698,585) (1,071,364) 1,960,771 1,253,346 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 1,801,926 1,154,991 (1,597,388) (1,009,534) 
อตัรำกำรหมนุเวยีนพนกังำน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 (1,841,032) (1,170,667) 661,820 487,145 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวขำ้งตน้นี้อำ้งองิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทำงปฏบิตัสิถำนกำรณ์ดงักล่ำว
ยำกทีจ่ะเกดิขึน้ และกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตอิำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของภำระผูกพนั
ผลประโยชน์พนักงำนที่ก ำหนดไว้ที่มตี่อกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัได้ใช้วธิเีดยีวกบัมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัโครงกำร
ผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวค้ ำนวณดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน ในกำรค ำนวณหนี้สนิผลประโยชน์พนักงำนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ วธิกีำรและประมำณกำรของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำ
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ระยะเวลำค่ำเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำนเมือ่เกษยีณอำยุของกลุ่มกจิกำร
คอื 28 ปี (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 29 ปี) 
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27 ทุนเรือนหุ้น 
 

กำรเปลีย่นแปลงของทุนเรอืนหุน้ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 

 
ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว 

ส่วนเกินมูลค่ำ 
หุ้นสำมญั 

 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญั จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญั จ ำนวน 
 หุ้น บำท หุ้น บำท บำท 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 10,000 10,000,000 10,000 10,000,000 - 
กำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน 27,500 27,500,000 27,500 27,500,000 235,710,000 
ยอดคงเหลอืก่อนกำรเปลีย่นแปลง      
   มลูคำ่ทีต่รำไวข้องหุน้สำมญั 37,500 37,500,000 37,500 37,500,000 235,710,000 
กำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีต่รำไวข้อง      
   หุน้สำมญั 74,962,500 - 74,962,500 - - 
ยอดคงเหลอืหลงักำรเปลีย่นแปลง      
   มลูคำ่ทีต่รำไวข้องหุน้สำมญั 75,000,000 37,500,000 75,000,000 37,500,000 235,710,000 
กำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน 25,000,000 12,500,000 - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 100,000,000 50,000,000 75,000,000 37,500,000 235,710,000 
      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 100,000,000 50,000,000 75,000,000 37,500,000 235,710,000 
กำรเพิม่ทุน - - 25,000,000 12,500,000 152,500,000 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรออกหุน้สทุธจิำกภำษ ี - - - - (3,630,000) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 100,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 384,580,000 
 

ในกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเมื่อวนัที ่25 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจำกหุน้สำมญัจ ำนวน 
10 ลำ้นบำท เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 20 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัจ ำนวน 10,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1,000 บำท ซึง่บรษิทัไดเ้รยีก
ช ำระค่ำหุน้เตม็จ ำนวน ทัง้นี้บรษิทัไดร้บัช ำระค่ำหุน้ดงักล่ำวเตม็จ ำนวนแลว้เมื่อวนัที ่27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 และวนัที ่27 มนีำคม พ.ศ. 
2562 เป็นจ ำนวน 2.50 ลำ้นบำท และจ ำนวน 7.50 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพำณิชย ์เมือ่วนัที ่5 มนีำคม 
พ.ศ. 2562 
 
ในกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุ้นของบรษิทัเมื่อวนัที่ 9 สงิหำคม พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้นมมีตอินุมตัใิห้เพิม่ทุนจดทะเบยีนจำกหุน้สำมญัจ ำนวน  
20 ล้ำนบำท เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 37.50 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัจ ำนวน 17,500 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1,000 บำท ซึ่งบรษิทั 
ไดเ้รยีกช ำระค่ำหุน้เตม็จ ำนวน ทัง้นี้บรษิทัไดร้บัช ำระค่ำหุน้ดงักล่ำวเตม็จ ำนวนแลว้เมื่อวนัที่ 13 สงิหำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีน
เพิม่ทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์มือ่วนัที ่14 สงิหำคม พ.ศ. 2562 
 
ในกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเมื่อวนัที่ 28 สงิหำคม พ.ศ. 2562 ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหม้กีำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำทีต่รำไวข้องหุน้
สำมญัจำกมูลค่ำหุน้ละ 1,000 บำท เป็นมูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท โดยภำยหลงักำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำทีต่รำไว้ จ ำนวนหุน้สำมญัเพิม่ขึ้นจำก 
37,500 หุน้ เป็น 75,000,000 หุน้ นอกจำกนี้ ผูถ้อืหุน้มกีำรอนุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจำกหุน้สำมญัจ ำนวน 75,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไว้
หุน้ละ 0.50 บำท เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 100,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีต่รำไวข้อง
หุน้สำมญั และเพิม่ทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์มือ่วนัที ่2 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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เมื่อวนัที่ 3 สงิหำคม พ.ศ. 2563 บรษิัทได้รบัช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพิม่เติมส ำหรบัหุ้นจ ำนวน 25,000,000 หุ้น ที่ได้น ำเสนอขำยหลกัทรพัย ์
ต่อประชำชนครัง้แรก โดยหุน้สำมญัจ ำนวนดงักล่ำวมมีูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ทีร่ำคำเสนอขำยหุน้ละ 6.60 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 
รวมทัง้สิ้น 165 ล้ำนบำท ทัง้นี้บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนช ำระค่ำหุน้สำมญัเพิม่เตมิดงักล่ำวกบักรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้แล้วเมื่อวนัที ่4 สงิหำคม  
พ.ศ. 2563 และหุน้สำมญัของบรษิทัเริม่เขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ตัง้แต่วนัที ่6 สงิหำคม พ.ศ. 2563  
 
บรษิทับนัทกึคำ่ใชจ้่ำยในกำรออกหุน้สำมญัดงักล่ำวสทุธจิำกภำษจี ำนวน 3,630,000 บำท โดยแสดงสทุธกิบัสว่นเกนิมลูคำ่หุน้สำมญั 
 

28 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 
พ.ศ. 2562 

บำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี  3,750,000 1,000,000 3,750,000 1,000,000 
จดัสรรระหวำ่งปี 1,250,000 2,750,000 1,250,000 2,750,000 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 5,000,000 3,750,000 5,000,000 3,750,000 
 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งส ำรองตำมกฎหมำยอยำ่งน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธหิลงัจำกหกัส่วนของ
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกวำ่ส ำรองนี้จะมมีลูคำ่ไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ำรองนี้ไมส่ำมำรถน ำไปจ่ำยเงนิปันผลได ้
 

29 เงินปันผลจ่ำย 
 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเมือ่วนัที ่6 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรบรษิทัมมีตอินุมตัใิหม้กีำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล
จำกก ำไรสะสม ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 20,000 หุน้ ในอตัรำหุน้ละ 740 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 14,800,000 บำท 
โดยบรษิทัไดจ้่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้เมือ่วนัที ่5 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเมือ่วนัที ่14 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรบรษิทัมมีตอินุมตัใิหม้กีำรจ่ำยเงนิปันผลระหวำ่งกำล
จำกก ำไรสะสม ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 75,000,000 หุ้น ในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 
22,500,000 บำท โดยบรษิทัไดจ้่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นเชค็ลงวนัที ่13 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวนัที ่24 มนีำคม พ.ศ. 2563 ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหม้กีำรจ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรสทุธิ
ส ำหรบัผลด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2562 จ ำนวน 75,000,000 หุน้ ในอตัรำหุน้ละ 0.44 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 33,000,000 บำท 
โดยบรษิทัจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้เมือ่วนัที ่2 เมษำยน พ.ศ. 2563 
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30 ภำษีเงินได้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

พ.ศ. 2563 
ปรบัปรงุใหม่ 

พ.ศ. 2562 
 

พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 16,435,614 13,898,300 7,809,500 8,046,277 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (611,996) (1,004,397) (306,128) (232,575) 
รวม 15,823,618 12,893,903 7,503,372 7,813,702 

 

ภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส ำหรบัก ำไรก่อนภำษีเงนิได้นิตบิุคคลของบรษิทัมยีอดจ ำนวนทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีูณกบั
อตัรำภำษขีองประเทศทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู ่โดยมรีำยละเอยีดดงันี้   
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ปรบัปรงุใหม่  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 78,594,958 58,975,842 36,422,365 70,602,636 
     

ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 20 15,718,992 11,795,168 7,284,473 14,120,527 
ผลกระทบ :     
รำยไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภำษ ี - (26,332) - (6,426,140) 
คำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถหกัภำษ ี 343,360 462,380 252,549 159,800 
คำ่ใชจ้่ำยทีส่ำมำรถหกัไดเ้พิม่ (43,734) (16,935) (33,650) (5,832) 
กำรปรบัปรุงจำกปีก่อน - 679,622 - (34,653) 
ผลแตกต่ำงของอตัรำภำษ ี (195,000) - - - 
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 15,823,618 12,893,903 7,503,372 7,813,702 

 

อตัรำภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลทีแ่ทจ้รงิถวัเฉลีย่ทีใ่ชส้ ำหรบักลุ่มกจิกำรและบรษิทัคอือตัรำรอ้ยละ  20.13 และรอ้ยละ 20.60 (พ.ศ. 2562 : 
อตัรำรอ้ยละ 21.86 และรอ้ยละ 11.07)   
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31 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

คำ่ใชจ้่ำยทีร่วมอยูใ่นกำรค ำนวณก ำไรสทุธสิำมำรถน ำมำแยกตำมลกัษณะไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ตน้ทุนกำรใหใ้ชใ้บอนุญำตกำรใชโ้ปรแกรม 
   คอมพวิเตอร ์

 
172,074,614 

 
113,534,308 

 
141,435,854 

 
95,619,824 

ตน้ทุนขำยสทิธใินกำรใชใ้บอนุญำตกำรใช ้
   โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

 
2,650,817 

 
7,276,807 

 
- 

 
- 

คำ่นำยหน้ำแก่พนกังำนขำย 3,298,388 4,122,451 2,179,502 2,885,124 
คำ่นำยหน้ำแก่บคุคลภำยนอก - 269,000 - - 
คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 2,061,115 735,175 995,618 145,584 
เงนิเดอืนและสวสัดกิำรพนกังำน 219,834,318 142,241,427 117,456,408 75,272,157 
คำ่บรกิำรอำคำรส ำนกังำน 2,526,725 2,462,038 1,043,810 1,361,900 
คำ่บรกิำรทำงวชิำชพี 7,895,498 9,036,531 6,192,133 6,616,309 
คำ่จำ้งจดัหำบุคลำกร 1,689,662 1,645,440 1,371,642 950,089 
คำ่บรหิำรจดักำร - 495,416 3,615,356 2,784,605 
คำ่จดัจำ้งบุคคลภำยนอก 34,679,278 37,140,324 28,685,697 18,765,272 
     
32 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บุคคลและบรษิทัที่ควบคุมบรษิทัหรอืถูกควบคุมโดยบรษิทัหรอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกบับรษิทัทัง้ทำงตรงหรอืทำงอ้อมไม่ว่ำ  
จะโดยทอดเดียวหรือหลำยทอด รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทย่อยล ำดบัถัดไป บุคคลและบริษัทดงักล่ำวเป็นบุคคลหรือกิจกำร  
ที่เกี่ยวข้องกบับรษิัท บรษิัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้ำของส่วนได้เสยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิัทซึ่งมอีิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญั 
เหนือบรษิทั ผูบ้รหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรและพนักงำนของบรษิทัตลอดจนสมำชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่ำนัน้ บุคคล
และบรษิทัทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัแต่ละรำยกำร บรษิทัค ำนึงถงึเนื้อหำของควำมสมัพนัธ์
มำกกวำ่รปูแบบทำงกฎหมำย 
 
คุณสมชำย เมฆะสุวรรณโรจน์ ผูซ้ึ่งด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรของบรษิทั และครอบครวั เป็นผูถ้อืหุน้จ ำนวนมำกที่สุด  
โดยถอืหุน้รอ้ยละ 36.71% ของหุน้ทัง้หมดของบรษิทั 
 
บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ได้แก่ บุคคลหรอืบรษิทัต่ำงๆ ที่มคีวำมเกี่ยวขอ้งกบับรษิทัโดยกำรเป็นผูถ้อืหุ้นหรอืมผีูถ้อืหุน้หรอื 
มกีรรมกำรรว่มกนั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ไดแ้ก่ 
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ช่ือ ควำมสมัพนัธ ์
  
คุณสมชำย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
บรษิทั ไอซอี ีคอนซลัติง้ จ ำกดั บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั ไอแอนดไ์อ เอก็ซพ์เีรยีนซ ์จ ำกดั บรษิทัยอ่ย 
 

ลกัษณะรำยกำรค้ำ นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
  
คำ่บรกิำร รำคำตำมทีต่กลงรว่มกนัในสญัญำ 
รำยไดอ้ืน่ รำคำตำมทีต่กลงรว่มกนัในสญัญำ 
เงนิกูย้มื วงเงนิและอตัรำดอกเบีย้ตำมทีต่กลงในสญัญำ 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรค้ำที่เป็นสำระส ำคญัที่เกิดขึ้นกบับุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั รำยกำรระหว่ำงกนัเหล่ำนี้เกิดขึ้น  
เป็นไปตำมประเพณีและเงือ่นไขทำงกำรคำ้ตำมรำคำทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
32.1 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
รำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บริษทัย่อย     
ตน้ทุนจำกกำรใหบ้รกิำร - - 10,612,257 - 
เงนิปันผลรบั - - - 31,999,040 
รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำร - - 4,993,773 5,630,047 
ดอกเบีย้รบั - - 141,113 23,674 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร - - 3,615,356 2,289,190 
     
กิจกำรท่ีมีผูถ้ือหุ้นและกรรมกำรรว่มกนั     
รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำร - 658,753 - 658,753 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร - 495,415 - 495,415 
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32.2 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัย่อย     
ลกูหนี้อื่น - - 20,584 3,736,432 
รำยไดค้ำ้งรบั - - 1,711,458 1,732,246 
เงนิปันผลคำ้งรบั - - - 22,999,310 
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรคำ้งจ่ำย - - 2,328,788 - 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - - 984,702 934,624 
เจำ้หนี้อื่น - - 2,889,643 - 

 

32.3  เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัยอ่ย - - 2,000,000 1,000,000 
     

ลกูหน้ีอ่ืน - ดอกเบีย้ค้ำงรบั     
บรษิทัยอ่ย - - 13,914 7,476 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้ปี - 1,000,000 
กระแสเงินสด   
ใหกู้ย้มื - 14,500,000 
รบัช ำระคนื - (13,500,000) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี  - 2,000,000 
 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นสญัญำกูย้มืเงนิระยะสัน้ไมเ่กนิหนึ่งปีและไมม่หีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั โดยมวีงเงิน 
40 ลำ้นบำท และอตัรำดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 7.50 ต่อปี 
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32.4 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัของกิจกำร 
 
ผูบ้รหิำรส ำคญัของกจิกำรรวมถงึกรรมกำร (ไม่ว่ำจะท ำหน้ำทีใ่นระดบับรหิำรหรอืไม่) ค่ำตอบแทนทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบั
ผูบ้รหิำรส ำคญัส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 31,968,569 22,732,424 16,993,650 14,035,600 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 20,902 25,068 7,917 2,663 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,577,846 1,388,215 897,471 443,230 
รวม 33,567,317 24,145,707 17,899,038 14,481,493 

 
33 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 

 
กลุ่มกจิกำรท ำสญัญำจำ้งบรกิำรในอำคำรส ำนักงำน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ภำระผูกพนัเกีย่วกบัค่ำบรกิำรตำมสญัญำทีย่กเลกิไม่ไดท้ี่
ตอ้งจ่ำยในภำยหน้ำ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำยใน 1 ปี 1,840,272 1,933,120 560,489 523,608 
เกนิกวำ่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 351,910 919,510 - 154,800 
รวม 2,192,182 2,852,630 560,489 678,408 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม กลุ่มกจิกำรมหีนังสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยสถำบนักำรเงนิส ำหรบัค ้ำประกนักำรใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ของกลุ่มกจิกำร
ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หนงัสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยสถำบนักำรเงนิ 14,519,388 6,558,265 12,045,840 3,437,340 
  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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34 คดีควำมท่ีส ำคญั 
 
ในปี พ.ศ. 2559 บรษิทั ไอซีอ ีคอนซลัติ้ง จ ำกดั (บรษิทัย่อย) และบรษิทัแห่งหนึ่ง (รวมเรยีกว่ำจ ำเลย) ถูกฟ้องร้องด ำเนินคดจีำก
สญัญำจำ้งพฒันำระบบวำงแผนทรพัยำกรกบัองค์กรแห่งหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้ำของบรษิทัย่อย (โจทก์) โดยมสีำเหตุมำจำกกำรที่จ ำเลย 
ไม่สำมำรถด ำเนินงำนและส่งมอบงำนที่แลว้เสรจ็ตำมสญัญำ แมว้่ำจะไดร้บักำรขยำยระยะเวลำกำรด ำเนินกำรหลำยครัง้ส่งผลใหโ้จทก์
ใช้สิทธิขอบอกเลิกสญัญำก่อนถึงวนัครบก ำหนด พร้อมยึดหลักประกันตำมสญัญำ และให้จ ำเลยและผู้ค ้ำ ประกันร่วมกันชดใช้
คำ่เสยีหำยรวมเป็นจ ำนวนเงนิ 55.72 ลำ้นบำท 
 
อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัย่อยเหน็ว่ำกำรบอกเลกิสญัญำดงักล่ำวไม่เป็นธรรม เนื่องจำกโจทก์ไม่ไดพ้จิำรณำถงึสำเหตุที่แทจ้รงิ อนัเกดิจำก
ปัจจยัทีค่วบคุมไม่ไดแ้ละกำรเปลี่ยนแปลงแนวทำงจำกที่ก ำหนดไวใ้นตอนแรก รวมถงึโจทก์ก ำหนดเงื่อนไขขอ้ผูกมดัเพิม่ในกำรขยำย
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร ดงันัน้ จ ำเลยจงึไดย้ืน่ฟ้องต่อศำลปกครองกลำงในปีเดยีวกนั โดยบรษิทัยอ่ยเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำยเป็นจ ำนวนเงนิ 
118.79 ลำ้นบำท ทัง้นี้ ผลค ำตดัสนิของคดคีวำมดงักล่ำวขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของศำลปกครอง 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 คดคีวำมดงักล่ำวเสรจ็สิน้กำรแสวงหำขอ้เทจ็จรงิของศำลปกครอง และอยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำเพื่อ
วนิิจฉยัคด ีผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรประเมนิว่ำผลคดขีึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของศำล โดยผูบ้รหิำรไม่สำมำรถประเมนิถงึผลของกำรตดัสนิได ้
ดงันัน้บรษิทัยอ่ยและกลุ่มกจิกำรจงึยงัไมร่บัรูค้ำ่ใชจ้่ำยและหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ในงบกำรเงนิ 
 

35 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรเมือ่วนัที ่24 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 คณะกรรมกำรไดอ้นุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 
พ.ศ. 2563 ซึ่งจะจดัขึ้นในวนัที่ 27 เมษำยน พ.ศ. 2564 เพื่อพิจำรณำจ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่                   
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ในอตัรำหุน้ละ 0.15 บำท ส ำหรบัหุน้จ ำนวน 100,000,000 หุน้ เป็นจ ำนวนเงนิรวม 15 ลำ้นบำท 
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