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บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
วันที่ 30 กันยายน 2562 

 
1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ ำกัดตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยข์องไทย เม่ือวนัท่ี 10 มกรำคม 2546 จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชน
เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนำยน 2559 และบริษทัจดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 19 ตุลำคม 2559 
 
ด ำเนินธุรกิจคำ้ขำยเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงให้กำรบริกำรบ ำรุงรักษำและบริกำรอ่ืน 
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 
สถำนประกอบกำรจดทะเบียนอยู่เลขท่ี 252/118 ห้อง อี-เอฟ ชั้น 23 อำคำรส ำนักงำนเมืองไทย-ภัทร 2  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร  

 
2. หลักเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
 2.1 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล 

 งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ ำหนดเพื่อเป็นกำรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอคร้ังล่ำสุด 
โดยเน้นกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ เพื่อ 
ไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รำยงำนไปแลว้ งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่ 
กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 
  งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนใน

นโยบำยกำรบญัชี 
  

 งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย  
งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

 
 2.2 หลกัเกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลรวม 
  ก) งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมน้ีได้รวมงบกำรเงินของบริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 

(มหำชน) และบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
      อตัรำส่วนของกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 

ช่ือบริษทัยอ่ย  ประเภทกิจกำร  ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ 
 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

1. บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ำกดั  ให้บริกำรเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์  กรุงเทพมหำนคร  51.00  51.00 
2. บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั  ให้บริกำรเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์  กรุงเทพมหำนคร  99.99  87.50 
3. บริษทั เอไอ ซอฟท ์จ ำกดั  ให้บริกำรเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์  นนทบุรี  51.00  - 
4. บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  ให้ค  ำปรึกษำเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรรำยได้

ให้กบัโรงแรม 
 กรุงเทพมหำนคร  51.00  - 

5. บริษทั โคแมน ทรำเวล จ ำกดั  ให้บริกำรส ำรองห้องพกัและบริกำรส ำรองอื่น ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท่องเท่ียว 

 กรุงเทพมหำนคร  99.99  - 
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ข) ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมถือหลกัเกณฑ์กำรรวมเฉพำะบริษทัย่อยซ่ึงบริษทั โคแมนช่ี 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) มีอ ำนำจในกำรควบคุมหลังจำกได้ตัดยอดคงเหลือและ
รำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเป็นสำระส ำคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมบญัชี
ของบริษทั และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

   
  ค) นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัของบริษทัยอ่ยในส่วนของรำยกำรบญัชีท่ีเหมือนกนัใชน้โยบำยกำรบญัชี

เช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 
   

  ง) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม หมำยถึงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซ่ึงได้
แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกจำกส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 

 
บริษทัจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะโดยแสดงเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยตำมวิธีรำคำทุน 

 
 2.3  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

ในระหว่ำงงวด บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) จ ำนวนหลำยฉบบัและฉบบัใหม่ รวมถึงแนว
ปฏิบติัทำงบญัชี จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำร
ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบ  
งบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อย อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัสำมำรถสรุปได ้ดงัน้ี 

 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รำยได้ และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง กิจกำรต้องใช้มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีกบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกฉบบั ยกเวน้สัญญำท่ีอยู่ในขอบเขตของมำตรฐำน
ฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนด 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้เกิดขึ้นจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ ำนวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำร
แลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีให้ลูกคำ้ และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เทจ็จริงและ
เหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

 
 2.4  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต 

 ในระหว่ำงงวด สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช ้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมถึงแนวปฏิบติัทำง
บัญชีฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี  
1 มกรำคม 2563 หลกักำรส ำคญัของมำตรฐำนดงักล่ำวสรุปไดด้งัน้ี 
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          แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย 
   แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีฉบบัดงักล่ำวปรับปรุงใหมี้เน้ือหำใกลเ้คียงกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 โดยสำมำรถแบ่ง ไดเ้ป็น 4 ส่วน คือ 

1. กำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  ซ่ึงพฒันำให้ใกลเ้คียงกับมำตรฐำน
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

2. กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ซ่ึงมีเน้ือหำเหมือนกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

3. กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง ซ่ึงมีเน้ือหำเหมือนกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 
เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

4. กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  ซ่ึงมีเน้ือหำเหมือนกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

เน่ืองจำกกำรเช่ำถือเป็นธุรกรรมท่ีส ำคัญของหลำย ๆ กิจกำรในหลำยกลุ่มอุตสำหกรรม ดังนั้ น จึงมี
ควำมส ำคญัท่ีผูใ้ช้งบกำรเงินควรไดรั้บขอ้มูลท่ีให้ภำพเก่ียวกบักิจกรรมกำรเช่ำของกิจกำรท่ีสมบูรณ์และ
สำมำรถเปรียบเทียบกนัได ้ซ่ึงวิธีกำรบญัชีเดิมส ำหรับสัญญำเช่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชี  ฉบบัท่ี 17 เร่ือง
สัญญำเช่ำ ได้ก ำหนดให้ผูเ้ช่ำและผู ้ให้เช่ำจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำกำรเงินหรือสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนและบนัทึกบญัชีส ำหรับสัญญำเช่ำทั้งสองประเภทน้ีอย่ำงแตกต่ำงกนั วิธีกำรบญัชีดงักล่ำวไม่
สำมำรถสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้บกำรเงินไดเ้น่ืองจำกวิธีกำรบญัชี ดงักล่ำวไม่ไดเ้ป็นตวัแทนอนัเท่ียง
ธรรมส ำหรับรำยกำรกำรเช่ำในทุกกรณี โดยเฉพำะกำรท่ีไม่ไดก้ ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เกิดขึ้นจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำน ซ่ึงส่งผลให้สัญญำเช่ำจ ำนวนมำกไม่ถูกรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ทั้ งท่ีสิทธิกำรใช้สินทรัพยแ์ละภำระผูกพนัท่ีเกิดขึ้นจำกสัญญำเช่ำเขำ้นิยำมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้งส่งผลให้อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญัถูกบิดเบือน ซ่ึงวิธีกำรบญัชีใหม่ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ ซ่ึงก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สิทธิกำรใชสิ้นทรัพย์
เป็นสินทรัพยใ์นงบกำรเงินและรับรู้หน้ีสินจำกภำระผูกพนัท่ีเกิดขึ้นจำกสัญญำเช่ำเขำ้มำในงบกำรเงินซ่ึง
วิธีกำรบญัชีน้ีจะส่งผลให้กำร น ำเสนอสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของผูเ้ช่ำเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมมำกขึ้น
รวมทั้งยงัเพิ่มกำรเปิดเผย ขอ้มูลซ่ึงจะสะทอ้นสภำพควำมเส่ียงทำงกำรเงินและเงินทุนของผูเ้ช่ำไดดี้ขึ้น 

 
ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินใน
ปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 บริษัทและบริษทัย่อยได้ใช้นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคญัในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน 

งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และมีนโยบำยบญัชีเพิ่มเติมในงวดปัจจุบนั ดงัน้ี 
 
 เงินลงทุนชัว่ครำวและเงินลงทุนระยะยำว 
 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม ส ำหรับมูลค่ำยุติธรรมของตัว๋แลกเงิน ตัว๋เงินคลงั หุ้นกูแ้ละ

พนัธบตัร ค ำนวณจำกอตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย 
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 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 ค่ำตัดจ ำหน่ำยท่ีเป็นควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ ค ำนวณตำมระยะเวลำอำยุกำรให้ประโยชน์ โดยประมำณของ

สินทรัพย ์ดงัน้ี 
ประเภท  วิธีกำรตดัจ ำหน่ำย  ระยะเวลำ 

ควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้  วิธีเส้นตรง  7 ปี 
 
4. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจกำรต่ำง ๆ ท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย  

โดยกำรเป็นผูถื้อหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมกำรร่วมกนั บริษทัและบริษทัย่อยมีรำยกำรกบับุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั งบกำรเงินน้ีรวมผลของรำยกำรดงักล่ำวซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยละเอียดควำมสัมพนัธ์ท่ีบริษทัและบริษทัย่อยมีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีกำรควบคุม หรือเป็น
กิจกำรท่ีบริษทัควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีรำยกำรบญัชีกบับริษทัและบริษทัย่อย มีดงัน้ี 
 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
1.  บริษทัยอ่ย     
 1.1 บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ำกดั   ถือหุ้นร้อยละ 51.00 
 1.2 บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั  ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
 1.3 บริษทั เอไอ ซอฟท ์จ ำกดั   ถือหุ้นร้อยละ 51.00 (ตั้งแต่วนัท่ี 21 มกรำคม 2562) 
 1.4 บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  ถือหุ้นร้อยละ 51.00 (ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2562) 
 1.5 บริษทั โคแมน ทรำเวล จ ำกดั  ถือหุ้นร้อยละ 99.99 (ตั้งแต่วนัท่ี 20 มิถุนำยน 2562) 
2.  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   เป็นกรรมกำรของบริษทั 

 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับแต่ละรำยกำรอธิบำยไดด้งัน้ี 

  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ค่ำบริกำรจ่ำย  รำคำตลำด 
ดอกเบ้ียรับ  ร้อยละ 2.50 ตอ่ปี 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั  
 ไดแ้ก่ เบ้ียประชุม เงินเดือน โบนสั 

 ตำมท่ีไดรั้บอนุมติัจำกกรรมกำรและผูถื้อหุ้นของบริษทั 

  
 รำยกำรบญัชีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส ำคญับนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัส้ินงวด มีดงัน้ี 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

ดอกเบีย้ค้างรับ        
บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั -  -  -  6,849 
 รวม -  -  -  6,849 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั -  -  2,000,000  2,000,000 
 รวม -  -  2,000,000  2,000,000 
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 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า        
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ำกดั -  -  9,000  - 
 รวม -  -  9,000  - 
เงินมัดจ าอ่ืน        
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ำกดั -  -  35,250  83,325 
 รวม -  -  35,250  83,325 
รายได้รับล่วงหน้า        
บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั -  -  189,750  - 
 รวม -  -  189,750  - 
รายได้รับล่วงหน้า - ค่าบริหารจัดการ        
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ำกดั -  -  135,000  - 
บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั -  -  15,000  - 
 รวม -  -  150,000  - 
เจ้าหนีอ่ื้น        
บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั -  -  -  7,345 
 รวม -  -  -  7,345 

  
รำยกำรท่ีส ำคญับนงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
และ 2561 มีดงัน้ี 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2562  2561  2562  2561 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ        
ผลตอบแทนระยะส้ัน 7,142,905  3,419,115  19,010,014  11,055,322 
ผลตอบแทนระยะยำว 562,032  273,447  1,636,449  853,668 
 รวม 7,704,937  3,692,562  20,646,463  11,908,990 

 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2562  2561  2562  2561 
ต้นทุนการให้บริการ        
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ำกดั -  -  127,850  - 
 รวม -  -  127,850  - 
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 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
รายได้ค่าบริหารจัดการ        
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ำกดั 135,000  157,500  405,000  472,500 
บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั 15,000  -  45,000  - 
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จ ำกดั 39,000  -  117,000  - 
บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 60,000  -  100,000  - 
บริษทั โคแมน ทรำเวล จ ำกดั 30,000  -  30,000  - 
 รวม 279,000  157,500  697,000  472,500 
รายได้อ่ืน        
บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั 64,000  -  64,000  - 
 รวม 64,000  -  64,000  - 
ดอกเบีย้รับ        
บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั 12,603  219  37,397  219 
 รวม 12,603  219  37,397  219 
เงินปันผลรับ        
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ำกดั -  -  5,610,000  4,003,500 
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จ ำกดั -  -  408,000  - 
 รวม -  -  6,018,000  4,003,500 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน        
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ำกดั 9,000  -  24,000  - 
 รวม 9,000  -  24,000  - 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ        
ผลตอบแทนระยะส้ัน 2,848,041  3,419,115  8,888,252  11,055,322 
ผลตอบแทนระยะยำว 333,505  273,447  970,513  853,668 
 รวม 3,181,546  3,692,562  9,858,765  11,908,990 

 
บริษทัไดท้ ำสัญญำบริกำรกบับริษทัย่อยเพื่อให้ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรบริหำร กำรจดักำร และกำรสนับสนุน
กำรปฏิบติังำนของธุรกิจอ่ืนแก่บริษทัย่อยดังกล่ำว โดยคิดอตัรำกำรให้บริกำรตำมท่ีตกลงกันซ่ึงอำ้งอิงจำก
ประมำณกำรเวลำและตน้ทุนท่ีใชไ้ปบวกดว้ยส่วนเพิ่มค่ำบริกำรส ำหรับปี 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี  

    หน่วย : บำท 
ช่ือบริษทั  ระยะเวลำของสัญญำ  ค่ำบริกำรต่อปี 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ำกดั  1 มกรำคม - 31 ธนัวำคม 2561  630,000 
  1 มกรำคม - 31 ธนัวำคม 2562  540,000 
บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั  1 มกรำคม - 31 ธนัวำคม 2562  60,000 
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จ ำกดั  1 มกรำคม - 31 ธนัวำคม 2562  156,000 
บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  1 พฤษภำคม - 31 ธนัวำคม 2562  160,000 
บริษทั โคแมน ทรำเวล จ ำกดั  1 กรกฎำคม - 31 ธนัวำคม 2562  60,000 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย 

   หน่วย : บำท 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2562 
 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2561 

  ณ วนัที่ 30 
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2561 

เงินสดในมือ 77,630  17,579  44,314  1,609 
เงินฝำกธนำคำร -  กระแสรำยวนั 22,817,655  25,077,704  600,000  509,285 
เงินฝำกธนำคำร -  ออมทรัพย ์ 18,011,059  174,934,073  6,122,479  171,557,360 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 40,906,344  200,029,356  6,766,793  172,068,254 

 
ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินฝำกธนำคำรมีอัตรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริงในอัตรำ 
ร้อยละ 0.37 ต่อปี ถึงร้อยละ 0.88 ต่อปี และร้อยละ 0.37 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.40 ต่อปี ตำมล ำดบั 
 

6. เงินลงทุน  
เงินลงทุน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2562 
 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัที่ 30 
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2561 

เงินลงทุนชัว่ครำว        
เงินฝำกประจ ำกบัธนำคำร 150,000,000  201,042,864  150,000,000  201,042,864 
บตัรเงินฝำกและตัว๋แลกเงิน 118,717,220  -  118,717,220  - 
กองทุนเปิด 56,908,314  -  50,907,134  - 
หุ้นกู ้ 10,000,000  -  10,000,000  - 
รวมเงินลงทุนชัว่ครำว 335,625,534  201,042,864  329,624,354  201,042,864 
        
เงินลงทุนระยะยำว        
หุ้นกู ้ 10,000,000  -  10,000,000  - 
รวมเงินลงทุนระยะยำว 10,000,000  -  10,000,000  - 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินลงทุนมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริงในอตัรำร้อยละ 1.40 
ต่อปี ถึงร้อยละ 6.00 ต่อปี และร้อยละ 1.70 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.75 ต่อปี ตำมล ำดบั 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2562 
 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัที่ 30 
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2561 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัอืน่ 23,643,103  14,156,304  5,894,393  4,942,214 
ลูกหน้ีอื่น - บริษทัอื่น 247,617  124,817  -  - 
รำยไดค้ำ้งรับ 1,612,223  2,786,598  288,416  1,470,923 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  6,849 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 2,689,313  822,619  2,688,947  815,010 
ค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้ 1,582,415  743,945  788,729  462,980 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 17,092  8,846  16,492  8,246 
เงินมดัจ ำ 860,684  2,141,670  321,334  2,111,995 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 30,652,447  20,784,799  9,998,311  9,818,217 

 
กำรวิเครำะห์อำยขุองลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระ มีดงัน้ี 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2562 
 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัที่ 30 
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2561 

ลูกหนีก้ารค้า        
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 7,296,547  7,040,067  3,533,004  2,955,169 
เกินก ำหนดช ำระนอ้ยกว่ำ 3 เดือน 11,553,086  5,672,397  1,035,562  1,044,979 
เกินกว่ำ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 3,196,623  1,155,430  1,169,455  982,848 
เกินกว่ำ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 1,599,045  542,558  132,744  123,097 
เกินกว่ำ 12 เดือน 768,531  157,030  444,357  97,299 
 24,413,832  14,567,482  6,315,122  5,203,392 
หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (770,729)  (411,178)  (420,729)  (261,178) 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 23,643,103  14,156,304  5,894,393  4,942,214 

 
8. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัทย่อยแห่งหน่ึง
จ ำนวน 2 ลำ้นบำท คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 2.50 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั และมีก ำหนดจ่ำยคืนภำยใน 
12 เดือนนบัจำกวนัท่ีในสัญญำ 
 

9. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทอ่ืน 
ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2562  และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัทแห่งหน่ึงจ ำนวน 
10.69 ลำ้นบำท และ 15.19 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 และร้อยละ 5 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพย์
ค ้ำประกนั  
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เม่ือวนัท่ี 9 เมษำยน  2562 บริษทัไดท้ ำขอ้ตกลงกำรด ำเนินกำรช ำระหน้ีสินคงคำ้งฉบบัใหม่ โดยมีตำรำงกำรรับ
ช ำระ ดงัน้ี   

เงินตน้  
วนัครบก ำหนด

ช ำระ  
อตัรำดอกเบ้ีย 

(ต่อปี)  ผูค้  ้ำประกนั 
5.35 ลำ้นบำท       9 ตุลำคม 2562  ร้อยละ 7.5  ค ้ำประกนัโดยกรรมกำร 

ของบริษทัดงักล่ำว 5.34 ลำ้นบำท       9 เมษำยน 2563  ร้อยละ 7.5  
 

10.  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 112,064  755,759  -  - 
ภำษีซ้ือยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 151,903  23,239  33,574  5,508 
ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลจ่ำยล่วงหนำ้ 525,601  -  525,601  - 
อื่น ๆ 733,266  -  -  - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอืน่ 1,522,834  778,998  559,175  5,508 

 
11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

11.1  เงินลงทุนในบริษทัย่อย ประกอบดว้ย 
          หน่วย : บำท 
          งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ทุนช ำระแลว้ (บำท)  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   วิธีรำคำทุน  
 

ช่ือบริษทัยอ่ย 
 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

1. บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ำกดั  10,000,000  10,000,000  51.00  51.00  52,020,000  52,020,000 
2. บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั  3,300,000  3,300,000  99.99  87.50  14,580,000  14,580,000 
3. บริษทั เอไอ ซอฟท์ จ ำกดั  3,000,000  -  51.00  -  10,200,000  - 
4. บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 3,750,000  -  51.00  -  1,529,925  - 
5. บริษทั โคแมน ทรำเวล จ ำกดั 15,000,000  -   99.99  -  14,999,850  - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย          93,329,775  66,600,000 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน - บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั    (12,186,177)  - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ          81,143,598  66,600,000 

  
บริษัท วินสตาร์เทค จ ากัด 
เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2561 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั (“วินสตำร์เทค”) จ ำนวน 28,875 หุ้น 
คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 87.50 ของทุนท่ีช ำระแลว้ บริษทัจดัประเภทกำรลงทุนในบริษทัดงักล่ำวเป็น
บริษทัยอ่ย  
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ในระหวำ่งงวด 2562 บริษทัไดว้่ำจำ้งผูป้ระเมินรำคำอิสระเพื่อประเมินมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำท่ีระบุ
ได้และหน้ีสินท่ีรับมำ และปันส่วนมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำร ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ซ่ึงบริษัทได้รับรำยงำนกำร
ประเมินท่ีเสร็จสมบูรณ์ลงวนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 จำกผูป้ระเมินรำคำอิสระดงักล่ำวแลว้ บริษทัไดป้ฏิบติัและรับรู้
รำยกำรกำรซ้ือธุรกิจคร้ังน้ี ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 
ซ่ึงขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่ำยุติธรรมท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือ ส ำหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้ำและ
หน้ีสินท่ีรับมำแต่ละประเภทท่ีส ำคญั ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ประกอบดว้ยรำยกำรต่อไปน้ี 

 หน่วย : บำท 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 214,031 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 800,406 
สินคำ้คงเหลือ 183,817 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 63,064 
อุปกรณ์ 16,069 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,511,651 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 360,416 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (1,207,435) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (88,225) 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (534,434) 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (92,352) 
สินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิท่ีระบุได้  2,227,008 
หกั ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (278,376) 
ส่วนของสินทรัพยสุ์ทธิจำกกำรซ้ือ 1,948,632 
ส่ิงตอบแทนในกำรซ้ือ - เงินสดจำ่ย 14,580,000 
ค่าความนิยม  12,631,368 
  
ส่ิงตอบแทนในกำรซ้ือ - เงินสดจำ่ย 14,580,000 
หกั เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทัท่ีซ้ือ (214,031) 
กระแสเงินสดจ่ำยในกำรซ้ือกิจกำร - สุทธิจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดท่ีไดรั้บ 14,365,969 

 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัไดพ้ิจำรณำ
รำยกำรมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำจำกกำรรวมธุรกิจคร้ังน้ีและบนัทึกผลต่ำงระหว่ำง
รำคำซ้ือกบัมูลค่ำของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรซ้ือธุรกิจดงักล่ำวไวใ้นบญัชีค่ำควำมนิยม เป็นจ ำนวน 12.63 
ลำ้นบำท บริษทัท ำกำรปรับยอ้นหลงัประมำณกำรท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัซ้ือธุรกิจ และรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
เพิ่มเติมและบัญชีต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้สะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมท่ีได้รับท่ีเก่ียวกับข้อเท็จจริงและ
สถำนกำรณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 28 

 
 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2562 บริษทัรับโอนหุ้นของ วินสตำร์เทค จ ำนวน 4,123 หุ้น จำกผูถื้อหุน้รำยหน่ึง โดยไม่

ตอ้งจ่ำยช ำระค่ำหุน้ดงักล่ำวท ำใหส้ัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั เปล่ียนแปลงจำกเดิมท่ีบริษทั 
ถือหุ้น จ ำนวน 28,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด เป็นถือหุ้นทั้งหมด จ ำนวน 32,998 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 
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ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2562 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัได้พิจำรณำบนัทึกผลขำดทุนจำกกำร 
ด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั วินสตำร์เทค จ ำกัด จ ำนวน 12.19 ล้ำนบำท ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะ
กิจกำร เน่ืองจำกบริษทัดงักล่ำวมีผลประกอบกำรขำดทุน โดยประเมินจำกผลกำรด ำเนินงำนปัจจุบนัของวินสตำร์เทค 
 
บริษัท เอไอ ซอฟท์ จ ากัด 
เม่ือวนัท่ี 21 มกรำคม 2562 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั เอไอ ซอฟท ์จ ำกดั (“เอไอ ซอฟท”์) จ ำนวน 153,000 หุ้น 
คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 51.00 ของทุนท่ีช ำระแลว้ บริษทัจดัประเภทกำรลงทุนในบริษทัดงักล่ำวเป็น
บริษทัยอ่ย  
 

ในระหวำ่งงวด 2562 บริษทัไดว้่ำจำ้งผูป้ระเมินรำคำอิสระเพื่อประเมินมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำท่ีระบุ
ได้และหน้ีสินท่ีรับมำ และปันส่วนมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำร ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ซ่ึงบริษัทได้รับรำยงำนกำร
ประเมินท่ีเสร็จสมบูรณ์ลงวนัท่ี 30 กรกฏำคม 2562 จำกผูป้ระเมินรำคำอิสระดงักล่ำวแล้ว บริษทัไดป้ฏิบติัและ
รับรู้รำยกำรกำรซ้ือธุรกิจคร้ังน้ี ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรรวม
ธุรกิจ ซ่ึงขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่ำยุติธรรมท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือ ส ำหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้ำ
และหน้ีสินท่ีรับมำแต่ละประเภทท่ีส ำคญั ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ประกอบดว้ยรำยกำรต่อไปน้ี 

 หน่วย : บำท 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 3,809,553 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 2,435,638 
สินคำ้คงเหลือ 1,473,083 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 13,532 
อุปกรณ์ 275,173 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,748,297 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 380,343 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (3,051,104) 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย (158,430) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (264,626) 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (2,332,025) 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,255,814) 
สินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิท่ีระบุได้  9,073,620 
หกั ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (4,446,074) 
ส่วนของสินทรัพยสุ์ทธิจำกกำรซ้ือ 4,627,546 
ส่ิงตอบแทนในกำรซ้ือ - เงินสดจำ่ย 10,200,000 
ค่าความนิยม  5,572,454 
  
ส่ิงตอบแทนในกำรซ้ือ - เงินสดจำ่ย 10,200,000 
หกั เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทัท่ีซ้ือ (3,809,553) 
กระแสเงินสดจ่ำยในกำรซ้ือกิจกำร - สุทธิจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดท่ีไดรั้บ 6,390,447 

 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัไดพ้ิจำรณำ
รำยกำรมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ได้มำและหน้ีสินท่ีรับมำจำกกำรซ้ือธุรกิจคร้ังน้ีและบนัทึกผลต่ำงระหว่ำง 
รำคำซ้ือกบัมูลค่ำของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรซ้ือธุรกิจดงักล่ำวไวใ้นบญัชีค่ำควำมนิยม เป็นจ ำนวน 5.57 ลำ้นบำท  



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

 
 

 

- 25 - 

บริษัท รูมซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 อนุมติัให้บริษทัเขำ้ร่วมลงทุน 
กบับริษทั โนวำ แอสเซท แมเนจเมนท ์จ ำกดั โดยจดัตั้งบริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เพื่อให้ค ำปรึกษำ
เก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรรำยไดใ้ห้กบัโรงแรม ทุนจดทะเบียน 8 ลำ้นบำท (80,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 
100 บำท) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนทั้ งหมด คิดเป็น 40,798 หุ้น โดยช ำระ 
ค่ำหุ้นแล้ว หุ้นละ 37.50 บำท คิดเป็นจ ำนวน 1.53 ล้ำนบำท และบริษัทดังกล่ำวได้จดทะเบียนกับกระทรวง
พำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2562 บริษทัจดัประเภทกำรลงทุนในบริษทัดงักล่ำวเป็นบริษทัยอ่ย 
 
บริษัท โคแมน ทราเวล จ ากัด 
ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนำยน 2562 อนุมติัให้จัดตั้งบริษทัใหม่  
ช่ือ “บริษทั โคแมน ทรำเวล จ ำกดั” โดยโอนส่วนงำน B2C ออกไปจำกบริษทั เพื่อให้บริกำรส ำรองห้องพกั 
และบริกำรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท่องเท่ียว ทุนจดทะเบียน 30 ลำ้นบำท (300,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 
100 บำท) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้ งหมด คิดเป็น 299,997 หุ้น โดยช ำระ 
ค่ำหุ้นแลว้ หุ้นละ 50 บำท คิดเป็นจ ำนวน 15 ลำ้นบำท และบริษทัดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย ์
เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2562 บริษทัจดัประเภทกำรลงทุนในบริษทัดงักล่ำวเป็นบริษทัยอ่ย 
 

11.2 ค่ำควำมนิยม 
 ค่ำควำมนิยม ประกอบดว้ย 

  หน่วย : บำท 
  งบกำรเงินรวม 

ช่ือบริษทัยอ่ย 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2562  
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561 
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ำกดั  40,789,850  40,789,850 
บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั  -  12,631,368 
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จ ำกดั  5,572,454  - 
รวมค่ำควำมนิยม  46,362,304  53,421,218 

 
ในไตรมำสท่ี 3 ปี 2562 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัไดพ้ิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนในระหว่ำงงวดของวินสตำร์เทค 
พบวำ่ มีผลขำดทุนต่อเน่ือง ดงันั้นบริษทัจึงท ำกำรตดัจ่ำยค่ำควำมนิยมท่ีไดม้ำจำกกำรซ้ือธุรกิจทั้งจ ำนวน 

 
11.3 เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในบริษทัย่อยส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561  
มีดงัน้ี 

  หน่วย : บำท 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ำกดั  5,610,000  4,003,500 
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จ ำกดั  408,000  - 
รวมเงินปันผลรับ  6,018,000  4,003,500 
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12. อุปกรณ์  
  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีอุปกรณ์ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บำท 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 16,069,392  10,350,150 
ซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมระหว่ำงงวด 1,678,385  1,019,151 
เพ่ิมขึ้นจำกกำรซ้ือธุรกิจ 1,918,547  - 
จ ำหน่ำยระหว่ำงงวด (1,249,955)  (168,924) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 18,416,369  11,200,377 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (10,994,920)  (6,808,915) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (1,812,507)  (1,197,019) 
เพ่ิมขึ้นจำกกำรซ้ือธุรกิจ (1,643,374)  - 
จ ำหน่ำยระหว่ำงงวด 1,131,593  28,263 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (13,319,208)  (7,977,671) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 5,074,472  3,541,235 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 5,097,161  3,222,706 

 
13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 หน่วย : บำท 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 25,438,983  8,294,537 
ซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมระหว่ำงงวด 11,022,426  5,177,854 
เพ่ิมขึ้นจำกกำรซ้ือธุรกิจ 7,917,437  - 
จ ำหน่ำย/โอนออกระหว่ำงงวด (37,000)  (3,030,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 44,341,846  10,442,391 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (6,782,463)  (1,351,008) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (4,096,671)  (793,897) 
เพ่ิมขึ้นจำกกำรซ้ือธุรกิจ (169,140)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (11,048,274)  (2,144,905) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 18,656,520  6,943,529 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 33,293,572  8,297,486 
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14. สินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2562 
 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัที่ 30 
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2561 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 1,150,647  569,534  633,723  569,534 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (2,378,765)  (1,593,918)  -  - 

 (1,228,118)  (1,024,384)  633,723  569,534 
 
รำยกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยำยน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31

ธนัวำคม 
2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

 ไดม้ำจำก
กำรซ้ือธุรกิจ 
(หมำยเหตุ
ขอ้ 11.1)  

รับรู้ในก ำไร 
ขำดทุน  

รับรู้ในก ำไร
ขำดทุน 

เบ็ดเสร็จอื่น  

ณ วนัที่ 30 
กนัยำยน  

2562 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :          
ลูกหน้ีกำรคำ้ -  -  70,000  -  70,000 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 569,534  -  511,113  -  1,080,647 

  รวม 569,534  -  581,113  -  1,150,647 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :          
ผลต่ำงจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของ 
 สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยจำกกำรซ้ือธุรกิจ (1,593,918) 

 
(1,255,814) 

 
470,967 

  
- 

  
(2,378,765) 

  รวม (1,593,918)  (1,255,814)  470,967  -  (2,378,765) 
 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31

ธนัวำคม 
2561  

รับรู้ในก ำไร 
ขำดทุน  

รับรู้ในก ำไร
ขำดทุน 

เบ็ดเสร็จอื่น  

ณ วนัที่ 30 
กนัยำยน  

2562 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 569,534  64,189  -  633,723 
  รวม 569,534  64,189  -  633,723 
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15.   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  
        สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2562 
 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัที่ 30 
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2561 

เงินมดัจ ำ 283,388  6,550  6,550  6,550 
เงินมดัจ ำค่ำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ 1,378,267  1,264,223  935,127  962,716 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 1,347,459  591,702  231,285  231,285 
เงินประกนัผลงำน 305,000  -  -  - 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 3,314,114  1,862,475  1,172,962  1,200,551 

 
16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัที่ 30 
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัอื่น 2,868,976  1,109,811  -  - 
เจำ้หน้ีอื่น        

เงินมดัจ ำจำกลูกคำ้ 1,990,042  199,177  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 6,309,628  4,466,521  2,830,341  1,362,901 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 33,464,477  23,812,304  23,955,822  18,050,513 
อื่น ๆ 2,553,489  443,530  726,035  355,485 

     รวมเจำ้หน้ีอื่น 44,317,636  28,921,532  27,512,198  19,768,899 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 47,186,612  30,031,343  27,512,198  19,768,899 

 
17. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน  

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 30 
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัที่ 30 
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2561 

สัญญำเช่ำ - ยำนพำหนะ 92,086  163,949  -  - 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (83,648)  (87,511)  -  - 
สุทธิ 8,438  76,438  -  - 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัย่อยมีสัญญำเช่ำกำรเงินจ ำนวน 1 สัญญำ โดยมี
จ ำนวนเงินกำรผ่อนช ำระ งวดละเท่ำ ๆ กนัทุกเดือน โดยกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีซ้ือภำยใตส้ัญญำเช่ำซ้ือน้ีจะ
โอนเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ต่อเม่ือบริษทัไดช้ ำระเงินงวดสุดทำ้ยแลว้ 
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บริษทัยอ่ยมีรำยละเอียดจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระ ดงัน้ี 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 เงินตน้  ดอกเบ้ียจ่ำย  รวม  เงินตน้  ดอกเบ้ียจ่ำย  รวม 

ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 83,648  2,963  86,611  87,511  6,401  93,912 
ถึงก ำหนดช ำระหลงัจำก 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 8,438  33  8,471  76,438  1,822  78,260 
รวม 92,086  2,996  95,082  163,949  8,223  172,172 

 
18. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนตน้งวด 10,535,294  6,166,491  8,691,892  4,818,475 
เพ่ิมขึ้นจำกกำรซ้ือธุรกิจ 2,332,025  534,434  -  - 
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยบริษทัยอ่ย -  (326,044)  -  - 
ลดลงจำกกำรเลิกจำ้งพนกังำนของบริษทัยอ่ย (497,528)  -  -  - 
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั -  2,866,389  -  2,866,389 
ตน้ทุนบริกำรและดอกเบ้ียในอดีต        
 - กำรแกไ้ขโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,044,052  -  1,618,953  - 
ตน้ทุนบริกำรและดอกเบ้ียในปัจจุบนั 2,562,599  1,294,023  1,693,200  1,007,028 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนปลำยงวด 16,976,442  10,535,293  12,004,045  8,691,892 

 
ค่ำใช้จ่ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 2562  2561  2562  2561 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต -  -  2,044,052  - 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั        
 ตน้ทุนกำรขำยและให้บริกำร 363,741  131,435  1,146,387  557,235 
 ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 50,382  17,266  151,152  51,793 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 336,633  150,389  519,819  462,924 
 750,756  299,090  1,817,358  1,071,952 
ดอกเบ้ียภำระผกูพนั 82,571  40,114  247,713  120,342 
 833,327  339,204  2,065,071  1,192,294 
รวม 833,327  339,204  4,109,123  1,192,294 
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 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 2562  2561  2562  2561 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต -  -  1,618,953  - 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั        
 ตน้ทุนกำรขำยและให้บริกำร 308,697  113,257  926,088  539,057 
 ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 43,983  13,502  131,952  48,029 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 141,862  92,120  425,586  404,655 
 494,542  218,879  1,483,626  991,741 
ดอกเบ้ียภำระผกูพนั 69,858  32,882  209,574  113,110 
 564,400  251,761  1,693,200  1,104,851 
รวม 564,400  251,761  3,312,153  1,104,851 

 
พระรำชบัญญัติคุ ้มครองแรงงำนได้ลงรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 โดยก ำหนดอตัรำ
ค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจ้ำงซ่ึงท ำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้ นไปให้ มีสิทธิ 
ได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วัน จำกปัจจุบันอัตรำค่ำชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน  
โดยพระรำชบญัญติัน้ีให้ใช้บงัคบัเม่ือพน้ก ำหนดสำมสิบวนันับแต่วนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป  
กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน โดยบริษทัและบริษทัย่อย
รับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 

19. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 
 ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

2562 และ 2561 ประกอบดว้ย  
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 2562  2561  2562  2561 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :        
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
 ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด 2,515,818  1,434,067  3,013,894  3,277,932 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร (697,818)  (142,477)  (1,052,081)  (442,071) 
  รวม 1,818,000  1,291,590  1,961,813  2,835,861 
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 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 2562  2561  2562  2561 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :        
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
 ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด (107,404)  1,437,652  390,671  3,278,719 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร 9,010  (33,973)  (64,189)  (116,559) 
  รวม (98,394)  1,403,679  326,482  3,162,160 

 
20.  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขำยหุ้นสูง
กว่ำมูลค่ำหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน ำค่ำหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น”) ส่วนเกิน
มูลค่ำหุน้น้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
21. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัใหญ่ (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) และจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนักท่ีออกและช ำระแลว้
ระหวำ่งงวด  
 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 

 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 2562  2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2562  2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสำมญัของ 
 บริษทัใหญ่ (บำท) (12,214,743) 

 
(4,139,735) 

 
(8,845,391) 

 
5,893,549 

จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุ้น) 134,000,000  134,000,000  134,000,000  134,000,000 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุ้น) (0.0912)  (0.0309)  (0.0660)  0.0439 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 
 2562  2561  2562  2561 

ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสำมญัของ 
บริษทัใหญ่ (บำท) (13,352,148)  7,943,696  (8,021,196) 

 
20,348,756 

จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุ้น) 134,000,000  134,000,000  134,000,000  134,000,000 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุ้น) (0.0996)  0.0593  (0.0599)  0.1519 
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22.   เงินปันผลจ่าย 
  บริษทั โคแมนช่ี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 

เม่ือวนัท่ี 28 มีนำคม 2562 ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นของบริษัทคร้ังท่ี 1/2562 ได้มีมติจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับ 
หุ้นสำมัญ จ ำนวน 134,000,000 หุ้น ในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทั้ งส้ิน 13.40 ล้ำนบำท 
บริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 
 

  บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจ ำกดั 
เม่ือวนัท่ี 25 มีนำคม 2562 ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นของบริษัทคร้ังท่ี 1/2562 ได้มีมติจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับ 
หุ้นสำมัญ จ ำนวน 100,000 หุ้น ในอตัรำหุ้นละ 110 บำท รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทั้งส้ิน 11 ล้ำนบำท บริษัท 
ไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2562 
 

  บริษทั เอไอ ซอฟท ์จ ำกดั 
เม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม 2562 ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นของบริษัทคร้ังท่ี 1/2562 ได้มีมติจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับ 
หุ้นสำมญั จ ำนวน 300,000 หุ้น ในอตัรำหุ้นละ 2.67 บำท รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทั้งส้ิน 0.80 ลำ้นบำท บริษทั 
ไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้เม่ือวนัท่ี 12 เมษำยน 2562 
 

23.   บัตรส่งเสริมการลงทุน 
เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2560 บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 60-1302-1-00-2-0 
จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ส ำหรับกิจกำรประเภท 5.7.2 กิจกำรซอฟทแ์วร์ ประเภท ENTERPRISE 
SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิ
ยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก ำหนดเวลำ 5 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรส ำหรับงวดสำม
เดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 บริษทัย่อยยงัไม่มีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรตำมบตัร
ส่งเสริมกำรลงทุนน้ี 
 
เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2561 บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 61-0565-1-01-2-0 
จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ส ำหรับกิจกำรประเภท 5.7.2 กิจกำรซอฟทแ์วร์ ประเภท ENTERPRISE 
SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยไดรั้บ
สิทธิยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก ำหนดเวลำ 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร ซ่ึงคือวนัท่ี  
6 มิถุนำยน 2561 
 
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรของบริษัทและบริษทัย่อยส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยำยน 2562 และ 2561 จ ำแนกตำมกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมและไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม มีดงัน้ี 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2562  2561 
 ส่วนท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมกำร
ลงทุน 

 ส่วนท่ีไม่ได้
รับส่งเสริม 
กำรลงทุน 

 

รวม  

ส่วนท่ีไดรั้บ
ส่งเสริมกำร
ลงทุน  

ส่วนท่ีไม่ได้
รับส่งเสริม 
กำรลงทุน  รวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำร            
 ในประเทศ 19,219,457  29,771,819  48,991,276  7,279,538  35,197,214  42,476,752 
 ในต่ำงประเทศ 1,278,020  27,600  1,305,620  1,831,134  1,021,509  2,852,643 
 รวม 20,497,477  29,799,419  50,296,896  9,110,672  36,218,723  45,329,395 
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 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2562  2561 
 ส่วนท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมกำร
ลงทุน 

 ส่วนท่ีไม่ได้
รับส่งเสริม 
กำรลงทุน 

 

รวม  

ส่วนท่ีไดรั้บ
ส่งเสริมกำร
ลงทุน  

ส่วนท่ีไม่ได้
รับส่งเสริม 
กำรลงทุน  รวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำร            
 ในประเทศ 52,066,518  72,187,881  124,254,399  15,421,328  93,634,471  109,055,799 
 ในต่ำงประเทศ 4,727,390  483,142  5,210,532  2,404,031  5,467,496  7,871,527 
 รวม 56,793,908  72,671,023  129,464,931  17,825,359  99,101,967  116,927,326 
            

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2562  2561 
 ส่วนท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมกำร
ลงทุน 

 ส่วนท่ีไม่ได้
รับส่งเสริม 
กำรลงทุน 

 

รวม  

ส่วนท่ีไดรั้บ
ส่งเสริมกำร
ลงทุน  

ส่วนท่ีไม่ได้
รับส่งเสริม 
กำรลงทุน  รวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำร            
 ในประเทศ 19,219,457  516,298  19,735,755  7,279,538  19,674,471  26,954,009 
 ในต่ำงประเทศ 1,278,020  27,600  1,305,620  1,831,134  918,994  2,750,128 
 รวม 20,497,477  543,898  21,041,375  9,110,672  20,593,465  29,704,137 

 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2562  2561 
 ส่วนท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมกำร
ลงทุน 

 ส่วนท่ีไม่ได้
รับส่งเสริม 
กำรลงทุน 

 

รวม  

ส่วนท่ีไดรั้บ
ส่งเสริมกำร
ลงทุน  

ส่วนท่ีไม่ได้
รับส่งเสริม 
กำรลงทุน  รวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำร            
 ในประเทศ 52,066,518  5,635,242  57,701,760  15,421,328  55,673,379  71,094,707 
 ในต่ำงประเทศ 4,727,390  483,142  5,210,532  2,404,031  4,641,583  7,045,614 
 รวม 56,793,908  6,118,384  62,912,292  17,825,359  60,314,962  78,140,321 

 
24. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในส ำหรับใชใ้นกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกร
และประเมินผลกำรด ำเนินงำน ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทั คือ ประธำนเจำ้หน้ำท่ี
บริหำรของบริษทั 
 
ส่วนงำนธุรกิจ 
บริษทัและบริษทัย่อยด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจประกอบกิจกำรขำยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงกำรใหบ้ริกำรบ ำรุงรักษำและบริกำรอ่ืนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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 ส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ 
ส่วนงำนด ำเนินงำนจ ำแนกตำมเขตภูมิศำสตร์ในงบกำรเงินรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 หน่วย : บำท 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2562  2561 
 ภำยในประเทศ  ภำยนอกประเทศ  รวม  ภำยในประเทศ  ภำยนอกประเทศ  รวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำร 48,991,276  1,305,620  50,296,896  42,476,752  2,852,643  45,329,395 
ตน้ทุนขำยและให้บริกำร 22,726,943  -  22,726,943  13,890,356  119,965  14,010,321 
ก ำไรขั้นตน้ 26,264,333  1,305,620  27,569,953  28,586,396  2,732,678  31,319,074 
 

 หน่วย : บำท 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2562  2561 
 ภำยในประเทศ  ภำยนอกประเทศ  รวม  ภำยในประเทศ  ภำยนอกประเทศ  รวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำร 124,254,399  5,210,532  129,464,931  109,055,799  7,871,527  116,927,326 
ตน้ทุนขำยและให้บริกำร 61,819,722  71,579  61,891,301  39,564,821  431,369  39,996,190 
ก ำไรขั้นตน้ 62,434,677  5,138,953  67,573,630  69,490,978  7,440,158  76,931,136 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีรำยได้
จำกกำรขำยและใหบ้ริกำรกบัลูกคำ้ภำยนอกรำยใดรำยหน่ึงท่ีมีจ ำนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป  
 

25. ภาระผูกพนั 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น ดงัน้ี 
 25.1 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร 

 บริษทัและบริษทัย่อยไดท้ ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนส ำหรับส ำนักงำนและบริกำรเป็นเวลำ 6 เดือน ถึง 3 ปี 
ซ่ึงเงินท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคต สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 หน่วย : บำท 
 

งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ไม่เกิน 1 ปี 5,658,649  3,582,360 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,549,571  2,224,530 
 รวม 9,208,220  5,806,890 

 
 25.2 ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 บริษทัย่อยมีภำระผูกพนัตำมขอ้ตกลงซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพื่อพฒันำ จ ำนวน 2 ฉบบั โดยบริษทัมี
ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตข้อ้ตกลง จ ำนวนรวม 4.37 ลำ้นบำท  

 
26.  สัญญาที่ส าคัญ 

บริษทัได้ท ำสัญญำแต่งตั้งตวัแทนในกำรจดัจ ำหน่ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัในต่ำงประเทศ ซ่ึงมี
วตัถุประสงคห์ลกัคือเพื่อให้ตวัแทนดงักล่ำวท ำกำรตลำด จ ำหน่ำย ติดตั้ง และให้บริกำรลูกคำ้ โดยสัญญำมีอำย ุ
2 ปี และก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทนตำมท่ีตกลงร่วมกนัระหวำ่งบริษทัและตวัแทนในแต่ละประเทศ 
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27. การจัดประเภทรายการใหม่ 
บริษทัและบริษทัย่อยได้จดัประเภทรำยกำรใหม่ของรำยกำรในงบกำรเงินปี  2561 เพื่อให้สอดคลอ้งกับกำรจัด
ประเภทรำยกำรบัญชีในงวดปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบต่อก ำไร (ขำดทุน) หรือส่วนของผูถื้อหุ้นตำมท่ีได้
รำยงำนไว ้ดงัน้ี 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 
 ก่อนจดั 

ประเภทใหม่ 
 จดัประเภทใหม่ 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

 ก่อนจดั 
ประเภทใหม่ 

 จดัประเภทใหม่ 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            
ตน้ทุนกำรขำยและให้บริกำร 13,975,504  16,890  13,992,394  39,759,532  212,755  39,972,287 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 3,950,364  (347,443)  3,602,921  8,202,409  (852,100)  7,350,309 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 14,319,822  375,491  14,695,313  42,376,855  655,755  43,032,610 
ค่ำใชจ้่ำยอื่น 44,938  (44,938)  -  16,410  (16,410)  - 

 
28. การปรับปรุงงบการเงินงวดก่อน 

กำรปรับปรุงงบกำรเงินปีก่อนเก่ียวกบักำรซ้ือธุรกิจ 
บริษทัไดเ้ขำ้ซ้ือหุ้นบริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2561 บริษทัถือวำ่รำยกำรดงักล่ำวเป็นกำรซ้ือ
ธุรกิจ และไดด้ ำเนินกำรให้มีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือกิจกำรแลว้เสร็จใน 
ไตรมำส 2 ปี 2562 ซ่ึงอยูภ่ำยในระยะเวลำในกำรวดัมูลค่ำไม่เกินกวำ่หน่ึงปีนบัจำกวนัท่ีซ้ือกิจกำร ตำมท่ีก ำหนดไว ้
ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรรวมธุรกิจ ดังนั้ น บริษัทได้ท ำกำร
ปรับปรุงยอ้นหลงัในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  2561 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2561 เก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
สุทธิท่ีระบุไดร้วมทั้งค่ำควำมนิยม ณ วนัท่ีซ้ือกิจกำร ดงัน้ี 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ตำมท่ีรำยงำนไว้

เดิม 
 เพ่ิมขึ้น  

(ลดลง) 
 ตำมท่ีรำยงำนไว้

ใหม ่
งบแสดงฐานะการเงิน      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561      
อุปกรณ์ 5,094,439  (19,967)  5,074,472 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18,216,627  439,893  18,656,520 
ค่ำควำมนิยม 53,744,449  (323,231)  53,421,218 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 936,405  87,979  1,024,384 
ก ำไรสะสม 55,056,764  (32,776)  55,023,988 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ย 18,729,096  41,494  18,770,590 
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 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561  ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 
 หลงัจดั 

ประเภทใหม่ 
 เพิ่มขึ้น  

(ลดลง) 
 ตำมที่รำยงำน

ใหม ่
 หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

 เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

 ตำมที่รำยงำน
ใหม ่

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            
ตน้ทุนกำรขำยและให้บริกำร 13,992,394  17,927  14,010,321  39,972,287  23,903  39,996,190 
ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 1,295,175  (3,585)  1,291,590  2,836,648  (787)  2,835,861 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด            
    ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (4,127,186)  (12,549)  (4,139,735)  5,913,775  (20,226)  5,893,549 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ี
 อ ำนำจควบคมุของบริษทัยอ่ย 2,388,445  (1,793)  2,386,652  5,307,350  (2,890)  5,304,460 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (0.0308)  (0.0001)  (0.0309)  0.0441  (0.0002)  0.0439 

 
29.   การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2562 
 
 


