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บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
 

1. ข้อมูลทัวไปของบริษัท 

บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนจัดตังเป็นบริษัทจาํกัดตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทย เมือวนัที 10 มกราคม 2546 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน

เมือวนัที 10 มิถุนายน 2559 และบริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เมือวนัที 19 ตุลาคม 2559 
 

ดาํเนินธุรกิจคา้ขายเครืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงให้การบริการบาํรุงรักษาและบริการอืน 

ซึงเกียวเนืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 
สถานประกอบการจดทะเบียนอยู่เลขที 252/118 ห้อง อี-เอฟ ชัน 23 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 2  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  
 

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีทีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 โดยไดถื้อปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้าํขึนตามแบบ

กาํหนดรายการย่อทีตอ้งมีในงบการเงินสําหรับบริษทัมหาชนจาํกัด ทีกาํหนดโดยประกาศกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
 

งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืนในนโยบายการบญัชี 
  
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษทัใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
 

 2.2 หลกัเกณฑ์การจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนีได้รวมงบการเงินของบริษทั โคแมนชี อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

ดงันี 
      อตัราส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

ชือบริษทัยอ่ย  ประเภทกิจการ  ทีตงัสาํนกังานใหญ่  2562  2561 

1. บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั  ให้บริการเกียวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์  กรุงเทพมหานคร  51.00  51.00 
2. บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั  ให้บริการเกียวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์  กรุงเทพมหานคร  99.99  87.50 
3. บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั  ให้บริการเกียวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์  นนทบุรี  51.00  - 
4. บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั  ให้คาํปรึกษาเกียวกบัการบริหารจดัการรายได้

ให้กบัโรงแรม 
 กรุงเทพมหานคร  51.00  - 

5. บริษทั โคแมน ทราเวล จาํกดั  ให้บริการสํารองห้องพกัและบริการสาํรองอืน ๆ 
ทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียว 

 กรุงเทพมหานคร  99.99  - 

 

ข) ในการจัดทาํงบการเงินรวมถือหลกัเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษทัย่อยซึงบริษทั โคแมนชี อินเตอร์

เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) มีอาํนาจในการควบคุมหลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหว่าง

กนัทีเป็นสาระสําคญัของบริษทัและบริษทัย่อย เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามบญัชีของบริษทัและ

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมนีแลว้  
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  ค) นโยบายการบัญชีทีสําคญัของบริษทัย่อยในส่วนของรายการบญัชีทีเหมือนกนัใช้นโยบายการบัญชี

เช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 

   

  ง) ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม หมายถึงส่วนได้เสียในบริษทัย่อยทีไม่ได้เป็นของบริษทั ซึงได้

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 

 

บริษทัจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพือประโยชน์ต่อสาธารณะโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยตาม

วิธีราคาทุน 

 

 2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

 ในระหว่างปี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบังคบัใช้

สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวันที  1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจน

เกียวกับการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวมาถือปฏิบติันีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

 2.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

 ในระหวา่งปี สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและแนวปฏิบตัิทางการบญัชีฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผล

บงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือใหมี้เนือหาเทา่เทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกียวกับวิธีปฏิบัติ

ทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัใหม่ซึงมีการเปลียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี 

 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 32 การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 การป้องกันความเสียงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวข้างตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจัดประเภทและการวดัมูลค่าเครืองมือทาง

การเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกียวกับ

วิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะ

เกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

เครืองมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่านีจะนาํมาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานทีเกียวขอ้งกบั

เครืองมือทางการเงินเมือมีผลบงัคบัใช ้

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสิน

สําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์อา้งอิงนัน 

มีมูลค่าตาํ การบัญชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัที 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้

หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 

 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินใน

ปีทีเริมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

3.  นโยบายการบญัชีทีสําคัญ 

3.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

รายไดจ้ากการขาย รับรู้เมือไดโ้อนอาํนาจควบคุมของสินคา้ทีมีนัยสําคญัไปให้กบัลูกคา้แลว้ กล่าวคือ 

เมือมีการส่งมอบสินคา้รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าทีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสําหรับสินคา้ทีไดส่้ง

มอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลดโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 

 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เมือให้บริการเสร็จแลว้ 

 

รายไดจ้ากการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมการติดตงั จะรับรู้รายไดก็้ต่อเมือมีการติดตงัเรียบร้อยแลว้ 

 

รายไดจ้ากการให้บริการของบริษทัย่อยแห่งหนึง จะรับรู้เป็นรายไดก็้ต่อเมือสามารถประมาณผลสําเร็จ

ของการให้บริการไดอ้ย่างน่าเชือถือ และรับรู้รายไดเ้มือให้บริการเสร็จเรียบร้อยแลว้ในแต่ละขนัตอน 

(Milestone) ตามทีระบุไวใ้นสัญญา ในกรณีทีมีผลขาดทุนคาดว่าจะเกิดขึนจะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายทนัที 

เมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีตน้ทุนบริการทงัสินจะสูงกวา่รายไดค้่าบริการทงัสิน 

 

ดอกเบียรับบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

 

รายไดอื้นและค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
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 3.2 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบนัทางการเงิน ซึงถึงกาํหนดจ่าย
คืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
 

 3.3 ลูกหนีการคา้ 
ลูกหนีการคา้ แสดงดว้ยมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บสุทธิจากค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 
 

 3.4 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) สุทธิจากค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้หรือ
มูลค่าสุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่ 
 
ตน้ทุนสินคา้ ประกอบดว้ย ตน้ทุนทงัหมดในการซือ ตน้ทุนแปลงสภาพและตน้ทุนอืนๆทีเกิดขึนเพือให้
สินคา้อยูใ่นสภาพและสถานทีปัจจุบนั  
 
มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาทีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายส่วน
เพิมทีจาํเป็นในการขายสินคา้นนั  
 
งานระหว่างทาํประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพฒันาและตน้ทุนให้บริการรอรับรู้ รายได ้
ต้นทุนงานระหว่างทํารวมต้นทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีซือมาเพือพัฒนา ต้นทุนให้บริการจาก
หน่วยงานภายนอกและพนกังานของบริษทัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาดงักล่าว 
 

3.5  เงินลงทุน 
เงินลงทุนชวัคราวและเงินลงทุนระยะยาว 
เงินลงทุนในตราสารหนีทีบริษัทมีความตงัใจถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายสุทธิ 
จากขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถ้ามี) ดอกเบียรับบนัทึกโดยวิธีอตัราดอกเบียทีแท้จริงในงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ส่วนหน่วยลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยคาํนวณจากอตัราผลตอบแทนทีประกาศโดย
สมาคมตราสารหนีไทย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
บริษัทย่อย หมายถึง กิจการทีบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานซึง
โดยทวัไปแลว้บริษทัจะถือหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึงหนึง บริษทัไดร้วมงบการเงินของบริษทัยอ่ย
ไวใ้นงบการเงินรวมตงัแต่วนัทีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทงัอาํนาจควบคุมหมดไป 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกโดยวิธีราคาทุนสุทธิจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)  
 

3.6  อุปกรณ์และค่าเสือมราคา 
อุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเสือมราคาสะสม และค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
ราคาทุนรับรู้เมือเริมแรกทีได้สินทรัพยม์ารวมถึงต้นทุนทางตรงอืนๆ ทีเกียวกับการจัดหาสินทรัพย์
เพือให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภาพพร้อมทีจะใช้ได้ตามวตัถุประสงค์ รวมทงัตน้ทุนในการรือถอน ขนยา้ย 
และการบูรณะสถานทีตงัของสินทรัพยซึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 
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ค่าเสือมราคาคาํนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์ของสินทรัพย ์ดงันี 

 ระยะเวลา (ปี) 

ระบบโทรศพัท ์ 5 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 3 - 5 

เครืองใชส้าํนกังาน 5 

เครืองตกแต่งสาํนกังาน 5 

สินทรัพยเ์พอืสาธิต 3 - 5 

ยานพาหนะ 5 

 

ไม่คิดค่าเสือมราคา สาํหรับสินทรัพยท์ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารให้ประโยชน์ทุกปี 

คิดค่าเสือมราคาสําหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมือ

ส่วนประกอบแต่ละส่วนนนัมีตน้ทุนทีมีนยัสาํคญัเมือเทียบกบัตน้ทุนทงัหมดของสินทรัพยน์นั 

ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ คาํนวณจากผลต่างระหว่างเงินสดรับสุทธิกบัราคาตามบญัชี

และรับรู้เป็นรายไดอ้ืน หรือค่าใชจ้่ายอืนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

3.7  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

  

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ

สินทรัพย ์ดงันี 

  ระยะเวลา (ปี) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 - 5  

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  7 

 

3.8  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย นอกจากสินคา้คงเหลือ ไดรั้บการทบทวน ณ 

ทุกวนัทีในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีขอ้บ่งชีเรืองการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีทีมีขอ้บ่งชี จะทาํการ

ประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

การรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า จะกระทาํทุกครังทีมูลค่าสินทรัพยต์ามบญัชี หรือมูลค่าตามบญัชีของ

หน่วยสินทรัพยท์ีก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่ามูลค่าทีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ 
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การคาํนวณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน หมายถึง ราคาขายของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์แลว้แต่

มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บ

ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีเงินได้ เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจ

ประเมินได้ในตลาดปัจจุบนัซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อสินทรัพย ์สําหรับสินทรัพยที์ไม่

ก่อให้เกิดเงินสดซึงส่วนใหญเ่ป็นหน่วยแยกอิสระจากสินทรัพยอื์นๆให้พิจารณามูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บ

คืนใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดทีสินทรัพยน์นัมีความเกียวขอ้งดว้ย 

 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากมีการเปลียนแปลงประมาณการที

ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

บริษัทและบริษัทย่อยจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพือให้มูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เช่นเดียวกบัในกรณีที

ไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน รายการกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบนัทึก

เป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

 3.9  สัญญาเช่า 

สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าซึงบริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บโอนผลตอบแทนและความเสียงส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของ

ทรัพย์สิน ยกเวน้กรรมสิทธิทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทัและบริษัทย่อยบันทึก

สินทรัพยที์เช่าในราคายุติธรรม ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระหนีสินทีจะตอ้งจ่ายค่าเช่า 

ในอนาคตหักดว้ยส่วนทีเป็นดอกเบีย (ถา้มี) ดอกเบียหรือค่าใช้จ่ายทางการเงิน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามส่วนของยอดเงินตน้คงเหลือ 

 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

สัญญาเช่าซึงความเสียง และประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นยงัคงอยูก่บัผูใ้ห้เช่าบนัทึก

เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าทีเกิดขึนจากสัญญาเช่าดงักล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จตามอายขุองสัญญาเช่า 

 

 3.10 เครืองมือทางการเงิน 

บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบายทีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบการเงินทีเป็นตรา

สารอนุพนัธ์เพือการเก็งกาํไรหรือเพือการคา้ 

 

เครืองมือทางการเงินทีแสดงในงบการเงินประกอบด้วยเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหนีการคา้ เงินให้

กูย้ืม เจา้หนีการคา้ เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะยาว ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน ซึงนโยบายการบญัชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละ

รายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ทีเกียวขอ้ง 
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 3.11   รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ  

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่า

เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนันนั กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ  

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีไม่เป็นตวัเงินซึงเกิดจากรายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตาม

เกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ   

 

3.12 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสัน 

บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนสํารอง

เลียงชีพเป็นค่าใชจ้่ายเมือเกิดรายการ 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบด้วยเงินที

พนกังานจ่ายสะสมและเงินทีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพได้

แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินทีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในปี

ทีเกิดรายการ 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 

บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน ซึงบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน  

 

บริษทัและบริษทัย่อยคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธี

คิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระได้ทาํการ

ประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใช้

ขอ้สมมติทีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเกียวกบัอตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการ

เปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 

 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 

สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

โดยถือเป็นส่วนหนึงของกาํไรสะสม 

 

3.13 การใชป้ระมาณการทางการบญัชี 

ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การ 

ประมาณและตงัขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีเกียวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย

สินทรัพยแ์ละหนีสิน และการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัสินทรัพยแ์ละหนีทีอาจจะเกิดขึน ซึงผลทีเกิดขนึ จริง

อาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณไว ้
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 3.14 ประมาณการหนีสิน 

การประมาณการหนีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมือบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระหนีสิน

เกิดขึนจากข้อพิพาททางกฎหมาย หรือภาระผูกพันซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีต และมีความ

เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือชําระภาระหนีสินดังกล่าว 

โดยจาํนวนภาระหนีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินได้อย่างน่าเชือถือ ถา้ผลกระทบดงักล่าว

เป็นนยัสาํคญั 

 

3.15 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 

ในกรณีทีบริษทั เสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นทีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินนีตงัเป็นทุน

สาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญันีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
3.16 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดย

บริษทัไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัทีทาํ

หน้าทีถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการทีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนีบุคคลหรือกิจการที
เกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซึงถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม

และมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทัตลอดทงั

สมาชิกในครอบครัวทีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการทีเกียวขอ้งกบับุคคลเหล่านนั 

 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัท

คาํนึงถึงเนือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

3.17 ภาษีเงินได ้
 ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจาํนวนทีจะต้องจ่าย คาํนวณตามหลักเกณฑ์แห่ง
ประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ของกาํไรก่อนภาษีเงินได ้หลงัจากปรับปรุงบวกกลบัดว้ย

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหักออกดว้ยรายการทีไดรั้บยกเวน้

หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี 

 
 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณขึนจากผลแตกต่างชวัคราวระหว่างมูลค่าตาม

บญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหนีสินนนั ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลียนแปลงของ

สินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนทีเกียวกับรายการทีรับรู้

โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 
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ผลแตกต่างชวัคราวทีใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเมือมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอทีจะนํา

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้และผลแตกต่างชวัคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ

จะถูกรับรู้เป็นหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีเงินไดส้ําหรับงวดทีบริษทั

คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะจ่ายชาํระหนีสินภาษีเงินได ้โดย

ใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรทีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือทีคาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายใน

สินรอบระยะเวลาทีรายงาน  
 

ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน

และปรับลดมูลค่า เมือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้
 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเมือ

กิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั 
 

3.18 กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของหุ้นสามญั

ทีออกและไดรั้บชาํระแลว้ระหว่างปี 
 

 3.19 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชีทีสาํคญั 

 ในการจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส่งผลกระทบ

ต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึน

จริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการทีสาํคญัมีดงันี 
 

 ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี 

 ในการประมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ

ผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนี โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีทีคง

คา้งและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็นอยูใ่นขณะนนั เป็นตน้ 
 

 ค่าเผอืการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  

 ในการประมาณค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ

ผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากสินค้าคงเหลือนัน โดยค่าเผือการลดลงของมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ

พิจารณาจากราคาทีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นัน และค่าเผือ

สาํหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคลือนไหวชา้หรือเสือมคุณภาพพจิารณาจากอายโุดยประมาณของสินคา้แต่ละ

ชนิด จาํนวนค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทีประมาณได ้เมือนาํมาเปรียบเทียบกบัจาํนวนเดิม

ทีมีในบญัชี ค่าเผอืการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทงัทีลดลงและเพิมขนึจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายภายใต้

หวัขอ้ตน้ทุนขายและบริการในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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สัญญาเช่า  
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย

บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่าบริษทัไดโ้อน
หรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 
 อุปกรณ์และค่าเสือมราคาและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 ในการคํานวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์  และค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของอาคาร
และอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน 

 
 นอกจากนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ในแต่ละ

ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืนตาํกว่ามูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยน์ัน ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยน์นั 

 
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   
 บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษี

และขาดทุนทางภาษีทีไม่ไดใ้ช้เมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวและขาดทุนนัน ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณ
การว่าควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวน
กาํไรทางภาษีทีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  
 หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกันภยั ซึงต้องอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน เช่น อัตราคิดลด อตัราการขึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 
4. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการทีเกยีวข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ทีมีความเกียวข้องกับบริษัทและ บริษัทย่อย  

โดยการเป็นผูถื้อหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกนั บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการกบับุคคลหรือ
กิจการทีเกียวขอ้งกนั งบการเงินนีรวมผลของรายการดงักล่าวซึงเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญาทีตกลงร่วมกนั 
 
รายละเอียดความสัมพนัธ์ทีบริษทัและบริษทัย่อยมีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกันซึงมีการควบคุม หรือเป็น
กิจการทีบริษทัควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการทีมีรายการบญัชีกบับริษทัและบริษทัย่อย มีดงันี 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั   ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

1.  บริษทัยอ่ย     

 1.1 บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั   ถือหุ้นร้อยละ 51.00 

 1.2 บริษทั วนิสตาร์เทค จาํกดั  ถือหุ้นร้อยละ 99.99  

 1.3 บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั   ถือหุ้นร้อยละ 51.00 (ตงัแต่วนัที 21 มกราคม 2562) 

 1.4 บริษทั รูมซ์ อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกดั  ถือหุ้นร้อยละ 51.00 (ตงัแต่วนัที 14 พฤษภาคม 2562) 

 1.5 บริษทั โคแมน ทราเวล จาํกดั  ถือหุ้นร้อยละ 99.99 (ตงัแต่วนัที 20 มิถุนายน 2562) 

2.  บุคคลทีเกียวขอ้งกนั   เป็นกรรมการของบริษทั 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งันี 
  นโยบายการกาํหนดราคา 

ค่าบริการจ่าย ราคาตลาด 

ดอกเบียรับ รอ้ยละ 2.50 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั  

 ไดแ้ก่ เบียประชุม เงินเดือน โบนสั 

ตามทีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั 

  

รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัทีสาํคญับนงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

มีดงันี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ดอกเบียค้างรับ        

บริษทั วนิสตาร์เทค จาํกดั -  -  -  6,849 

 รวม -  -  -  6,849 

ลูกหนีการค้า        

บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั -  -  582,933  - 

 รวม -  -  582,933  - 

ลูกหนีอืน ๆ        

บริษทั วนิสตาร์เทค จาํกดั -  -  246,100  - 

 รวม -  -  246,100  - 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน        

บริษทั วนิสตาร์เทค จาํกดั -  -  2,000,000  2,000,000 

 รวม -  -  2,000,000  2,000,000 

เงินมัดจําอนื        

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั -  -  -  83,325 

 รวม -  -  -  83,325 

รายได้ค้างรับ        

บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั -  -  124,722  - 

 รวม -  -  124,722  - 

รายได้รับล่วงหน้า        

บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั -  -  107,177  - 

 รวม -  -  107,177  - 

เจ้าหนีอนื        

บริษทั วนิสตาร์เทค จาํกดั -  -  -  7,345 

 รวม -  -  -  7,345 
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รายการทีสาํคญับนงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

รายได้จากการขายและให้บริการ     

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั - - 233,600 - 

บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั - - 1,906,293 - 

 รวม - - 2,139,893 - 

รายได้ค่าบริหารจัดการ     

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั - - 540,000 630,000 

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั - - 60,000 - 

บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั - - 156,000 - 

บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั - - 160,000 - 

บริษทั โคแมน ทราเวล จาํกดั - - 60,000 - 

 รวม - - 976,000 630,000 

รายได้อืน     

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั -  -  75,394 - 

 รวม - - 75,394  - 

ดอกเบียรับ     

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั -  -  50,000 7,384 

 รวม - - 50,000  7,384 

เงินปันผลรับ     

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั - - 5,610,000 4,003,500 

บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั - - 408,000 - 

 รวม - - 6,018,000 4,003,500 

ค่าใช้จ่ายอืน     

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั - - 33,000 - 

 รวม - - 33,000 - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ        

ผลตอบแทนระยะสัน 27,965,589  17,332,268  12,551,890  15,999,969 

ผลตอบแทนระยะยาว 2,199,257  1,127,114  1,304,017  1,127,114 

 รวม 30,164,846  18,459,382  13,855,907  17,127,083 
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บริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทัย่อยเพือให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหาร การจดัการ และการสนับสนุน
การปฏิบตัิงานของธุรกิจอืนแก่บริษัทย่อยดังกล่าว โดยคิดอตัราการให้บริการตามทีตกลงกันซึงอา้งอิงจาก
ประมาณการเวลาและตน้ทุนทีใชไ้ปบวกดว้ยส่วนเพิมค่าบริการสาํหรับปี 2562 และ 2561 มีดงัตอ่ไปนี  

    หน่วย : บาท 
ชือบริษทั  ระยะเวลาของสัญญา  ค่าบริการต่อปี 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2561  630,000 
  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2562  540,000 
บริษทั วนิสตาร์เทค จาํกดั  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2562  60,000 
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2562  156,000 
บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั  1 พฤษภาคม - 31 ธนัวาคม 2562  160,000 
บริษทั โคแมน ทราเวล จาํกดั  1 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม 2562  60,000 

 
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 
   หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561  2562  2561 

เงินสดในมือ 148,216  17,579  90,235  1,609 

เงินฝากธนาคาร -  กระแสรายวนั 30,577,734  25,077,704  658,052  509,285 

เงินฝากธนาคาร -  ออมทรัพย ์ 35,655,658  174,934,073  13,443,493  171,557,360 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66,381,608  200,029,356  14,191,780  172,068,254 
 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบียทีแท้จริงในอตัราร้อยละ 0.37  ต่อปี ถึง 

ร้อยละ 0.50 ต่อปี และร้อยละ 0.37 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.40 ต่อปี ตามลาํดบั 
 

6. เงินลงทุน  

เงินลงทุน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

เงินลงทุนชวัคราว        

เงินฝากประจาํกบัธนาคาร 50,000,000  201,042,864  50,000,000  201,042,864 

บตัรเงินฝากและตวัแลกเงิน 190,839,491  -  190,839,491  - 

หุ้นกู ้ 20,000,000  -  20,000,000  - 

หน่วยลงทุน - กองทุนรวม 82,082,686  -  76,052,612  - 

รวมเงินลงทุนชวัคราว 342,922,177  201,042,864  336,892,103  201,042,864 

 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนมีอตัราดอกเบียทีแท้จริงในอัตราร้อยละ 1.40 ต่อปี ถึงร้อยละ 

6.00 ต่อปี และร้อยละ 1.70 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.75 ต่อปี ตามลาํดบั 
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7. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนีการคา้ - บริษทัอนื 21,770,169  14,156,304  9,127,784  4,942,214 

ลูกหนีอืน - บริษทัอืน 164,013  124,817  246,100  - 

รายไดค้า้งรับ 2,217,589  2,786,598  1,256,233  1,470,923 

ดอกเบียคา้งรับ - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  -  -  6,849 

ดอกเบียคา้งรับ 1,372,632  822,619  1,371,340  815,010 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 1,403,245  743,945  578,529  462,980 

ลูกหนีเงินประกนัผลงาน 17,092  8,846  16,492  8,246 

เงินมดัจาํ 2,855,663  2,141,670  2,855,663  2,111,995 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 29,800,403  20,784,799  15,452,141  9,818,217 

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหนีทีคา้งชาํระ มีดงันี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนกีารค้า       

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 4,990,381  7,040,067  3,910,624 2,955,169 

เกินกาํหนดชาํระน้อยกว่า 3 เดือน 12,701,733  5,672,397  4,503,274 1,044,979 

เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 3,121,877  1,155,430  596,511 982,848 

เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 857,819  542,558  92,696 123,097 

เกินกว่า 12 เดือน 1,109,460  157,030  445,408 97,299 

 22,781,270  14,567,482  9,548,513 5,203,392 

หัก  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (1,011,101)  (411,178)  (420,729) (261,178)

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 21,770,169  14,156,304  9,127,784 4,942,214 

 

 รายการเคลือนไหวของบญัชีค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ มีดงันี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ยอดยกมาตน้ปี (411,178)  (411,178)  (261,178) (261,178) 

บวก ค่าเผอืเพมิขึนในระหว่างปี (599,923)  -  (159,551) - 

ยอดคงเหลือสินปี (1,011,101)  (411,178)  (420,729) (261,178)

 

8. เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่บริษัททีเกยีวข้องกนั 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสันแก่บริษทัย่อยแห่งหนึงจาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท  

คิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 2.50 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์าํประกัน และมีกาํหนดจ่ายคืนภายใน 12 เดือนนับจาก

วนัทีในสญัญา 
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9. เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่บริษัทอืน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562  และ 2561 บริษทัมีเงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัแห่งหนึงจาํนวนเงิน 5.34 ลา้นบาท

และ 15.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีและร้อยละ 5 ต่อปี คาํประกนัโดยกรรมการ

ของบริษทัดงักล่าว 

 

10.  สินทรัพย์หมุนเวียนอืน 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 58,448 755,759 - - 

ภาษีซือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 104,417  23,239 27,729  5,508 

ลูกหนีกรมสรรพากร 1,118,878  - -  - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอนื 1,281,743  778,998 27,729  5,508 

 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

11.1  เงินลงทุนในบริษทัย่อย ประกอบดว้ย 
          หน่วย : บาท 

          งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ทุนชาํระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   วิธีราคาทุน  

ชือบริษทัยอ่ย  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

1. บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั  10,000,000  10,000,000  51.00  51.00  52,020,000  52,020,000 

2. บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั  3,300,000  3,300,000  99.99  87.50  14,580,000  14,580,000 

3. บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั  3,000,000  -  51.00  -  10,200,000  - 

4. บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 3,750,000  -  51.00  -  1,529,925  - 

5. บริษทั โคแมน ทราเวล จาํกดั 22,500,000  -   99.99  -  22,499,775  - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย          100,829,700  66,600,000 

หัก ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั    (12,186,177)  - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ          88,643,523  66,600,000 

  

 บริษัท วินสตาร์เทค จํากัด 

เมือวนัที 1 มิถุนายน 2561 บริษทัไดซื้อเงินลงทุนในบริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั (“วินสตาร์เทค”) จาํนวน 28,875 หุ้น 

คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 87.50 ของทุนทีชาํระแลว้ บริษทัจดัประเภทการลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็น

บริษทัยอ่ย  

 

ในระหวา่งปี 2562 บริษทัไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพือประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์ีไดม้าทีระบไุด้

และหนีสินทีรับมา และปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัทีซือธุรกิจ ซึงบริษทัไดรั้บรายงานการประเมิน

ทีเสร็จสมบูรณ์ลงวนัที 2 สิงหาคม 2562 จากผูป้ระเมินราคาอิสระดงักล่าวแลว้ บริษทัไดป้ฏิบติัและรับรู้รายการ

การซือธุรกิจครังนี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2561) เรือง การรวมธุรกิจ ซึงขอ้มูล

ของสิงตอบแทนทงัหมดทีโอนให้และมูลค่ายุติธรรมทีรับรู้ ณ วนัทีซือ สําหรับสินทรัพยที์ไดม้าและหนีสินที

รับมาแต่ละประเภททีสาํคญั ณ วนัทีซือธุรกิจ ประกอบดว้ยรายการต่อไปนี 
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 หน่วย : บาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 214,031 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 800,406 

สินคา้คงเหลือ 183,817 

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื 63,064 

อุปกรณ์ 16,069 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,511,651 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 360,416 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (1,207,435)

หนีสินหมนุเวียนอืน (88,225)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (534,434)

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (92,352)

สินทรัพย์และหนีสินสุทธิทรีะบุได้  2,227,008 

หกั ส่วนของผูถื้อหุน้ทีไม่มีอาํนาจควบคุม (278,376)

ส่วนของสินทรัพยสุ์ทธิจากการซือ 1,948,632 

สิงตอบแทนในการซือ - เงินสดจ่าย 14,580,000 

ค่าความนิยม  12,631,368 

  

สิงตอบแทนในการซือ - เงินสดจ่าย 14,580,000 

หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัทีซือ (214,031)

กระแสเงินสดจ่ายในการซือกิจการ - สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีไดรั้บ 14,365,969 

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัไดพิ้จารณารายการมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยที์ไดม้าและหนีสินทีรับมาจากการรวมธุรกิจครังนีและบันทึกผลต่างระหว่างราคาซือกบัมูลค่าของสิง

ตอบแทนทีไดรั้บจากการซือธุรกิจดงักล่าวไวใ้นบญัชีค่าความนิยม เป็นจาํนวนเงิน 12.63 ลา้นบาท บริษทัทาํการ

ปรับยอ้นหลงัประมาณการทีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัซือธุรกิจ และรับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินเพิมเติมและบญัชีต่าง ๆ  

ทีเกียวขอ้งเพือให้สะท้อนผลของขอ้มูลเพิมเติมทีได้รับทีเกียวกับขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มทีมีอยู ่ 

ณ วนัทีซือธุรกิจ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33 

 

 เมือวนัที 31 กรกฎาคม 2562 บริษทัรับโอนหุ้นของ วินสตาร์เทค จาํนวน 4,123 หุ้น จากผูถื้อหุน้รายหนึง โดยไม่

ตอ้งจ่ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าวทาํใหส้ัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั เปลียนแปลงจากเดิมทีบริษทั 

ถือหุ้น จาํนวน 28,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของทุนจดทะเบียนทงัหมด เป็นถือหุ้นทงัหมด จาํนวน 32,998 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทงัหมด 

 

บริษัท เอไอ ซอฟท์ จํากัด 

เมือวนัที 21 มกราคม 2562 บริษทัไดซื้อเงินลงทุนในบริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั (“เอไอ ซอฟท”์) จาํนวน 153,000 หุ้น 

คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51.00 ของทุนทีชาํระแลว้ บริษทัจดัประเภทการลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็น

บริษทัยอ่ย  
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ในระหวา่งปี 2562 บริษทัไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพือประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์ีไดม้าทีระบไุด้

และหนีสินทีรับมา และปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัทีซือธุรกิจ ซึงบริษทัไดรั้บรายงานการประเมิน

ทีเสร็จสมบูรณ์ลงวนัที 30 กรกฏาคม 2562 จากผูป้ระเมินราคาอิสระดังกล่าวแล้ว บริษัทได้ปฏิบัติและรับรู้
รายการการซือธุรกิจครังนี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2561) เรือง การรวมธุรกิจ 

ซึงขอ้มูลของสิงตอบแทนทงัหมดทีโอนให้และมูลค่ายุติธรรมทีรับรู้ ณ วนัทีซือ สําหรับสินทรัพยที์ได้มาและ

หนีสินทีรับมาแต่ละประเภททีสาํคญั ณ วนัทีซือธุรกิจ ประกอบดว้ยรายการต่อไปนี 

 หน่วย : บาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,809,553 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 2,435,638 

สินคา้คงเหลือ 1,473,083 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 13,532 

อุปกรณ์ 275,173 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,748,297 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 380,343 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (3,051,104) 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (158,430) 

หนีสินหมนุเวียนอืน (264,626) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (2,332,025) 

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,255,814) 

สินทรัพย์และหนีสินสุทธิทีระบไุด้  9,073,620 

หกั ส่วนของผูถื้อหุน้ทีไม่มีอาํนาจควบคุม (4,446,074) 

ส่วนของสินทรัพยสุ์ทธิจากการซือ 4,627,546 

สิงตอบแทนในการซือ - เงินสดจ่าย 10,200,000 

ค่าความนิยม  5,572,454 

  

สิงตอบแทนในการซือ - เงินสดจ่าย 10,200,000 

หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัทีซือ (3,809,553) 

กระแสเงินสดจ่ายในการซือกิจการ - สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีไดรั้บ 6,390,447 

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัไดพ้ิจารณารายการมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยที์ไดม้าและหนีสินทีรับมาจากการซือธุรกิจครังนีและบนัทึกผลต่างระหวา่งราคาซือกบัมูลค่าของ

สิงตอบแทนทีไดรั้บจากการซือธุรกิจดงักล่าวไวใ้นบญัชีค่าความนิยม เป็นจาํนวนเงิน 5.57 ลา้นบาท  

 

บริษัท รูมซ์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด 

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริหาร ครังที 2/2562 เมือวนัที 5 เมษายน 2562 อนุมติัให้บริษทัเขา้ร่วมลงทุน 

กบับริษทั โนวา แอสเซท แมเนจเมนท ์จาํกดั โดยจดัตงับริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั เพือให้คาํปรึกษา

เกียวกบัการบริหารจดัการรายไดใ้ห้กบัโรงแรม ทุนจดทะเบียน 8 ลา้นบาท (80,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 

100 บาท) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนทังหมด คิดเป็น 40,798 หุ้น โดยชําระ 

ค่าหุ้นแล้ว หุ้นละ 37.50 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 1.53 ลา้นบาท และบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวง

พาณิชย ์เมือวนัที 14 พฤษภาคม 2562 บริษทัจดัประเภทการลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ย 
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บริษัท โคแมน ทราเวล จํากัด 

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 3/2562 เมือวนัที 15 มิถุนายน 2562 อนุมติัให้จัดตงับริษทัใหม่  

ชือ “บริษทั โคแมน ทราเวล จาํกดั” โดยโอนส่วนงาน B2C ออกไปจากบริษทั เพือให้บริการสํารองห้องพกั 

และบริการอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียว ทุนจดทะเบียน 30 ลา้นบาท (300,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 

100 บาท) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด คิดเป็น 299,997 หุ้น โดยชําระ 

ค่าหุ้นแลว้ หุ้นละ 75 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 22.50 ลา้นบาท และบริษัทดงักล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวง

พาณิชย ์เมือวนัที 20 มิถุนายน 2562 บริษทัจดัประเภทการลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ย 
 

11.2 ค่าความนิยม 

 ค่าความนิยม ประกอบดว้ย 
  หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม 

ชือบริษทัยอ่ย  2562   2561 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั  40,789,850  40,789,850 
บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั  -  12,631,368 
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั  5,572,454  - 

รวมค่าความนิยม  46,362,304  53,421,218 
 
การพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมในงบการเงินรวมและเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารของบริษทัไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะ

กิจการ โดยมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนพิจารณาจากมูลค่าจากการใช ้ซึงประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดที

คาดว่าจะไดรั้บในอนาคตทีเกิดขึน โดยประมาณการตามแผนการดาํเนินธุรกิจ และกาํหนดขอ้สมมติจากการ

ประเมินแนวโน้มในอนาคตทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจ อา้งอิงขอ้มูลทีเคยเกิดขึนในอดีตจากแหล่งขอ้มูลภายนอก 

และภายใน รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตทีเชือว่าสมเหตุสมผลในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยหากมีการ

เปลียนแปลงของข้อมูล หรือมีขอ้มูลใหม่ทีชัดเจนขึน อาจทาํให้เกิดผลกระทบต่อการเปลียนแปลงของข้อ

สมมติฐานและอตัราคิดลดทีจะนํามาใช้ในการคาํนวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดตลอดจน

ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
ขอ้สมมติฐานสาํคญัทีใชใ้นการประมาณการมูลค่าจากการใช ้มีดงัต่อไปนี 

 หน่วย : ร้อยละ 

 อตัราคิดลด  อตัราการเติบโต 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั 14.00  3.70 

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั 11.80  0 

บริษทั เอ ไอ ซอฟท ์จาํกดั 10.32  2 
 

จากการทดสอบการดอ้ยค่าดงักล่าว บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั มีมูลค่าทีคาดว่าจะไดค้ืนตาํกว่ามูลค่าตามบญัชี 

บริษทัจึงรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั วินสตาร์เทค จาํกัด ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

และตดัจาํหน่ายค่าความนิยมในงบการเงินรวม สําหรับบริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั และบริษทั เอ ไอ 

ซอฟท์ จาํกดั มีมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี ซึงไม่มีขอ้บ่งชีว่าดอ้ยค่า ดงันนั บริษทัจึงไม่

รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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11.3 เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั  5,610,000  4,003,500 

บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั  408,000  - 

รวมเงินปันผลรับ  6,018,000  4,003,500 

 

11.4 บริษทัยอ่ยทีมีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมีสาระสาํคญั 

งบการเงินรวมไดร้วมบริษทัย่อยแห่งหนึงคือ บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั ซึงมีส่วนไดเ้สียทีไม่

มีอาํนาจควบคุมทีมีสาระสาํคญั ดงันี 
  อตัราส่วนของความเป็นเจา้ของ  หน่วย : บาท 

  และสิทธิในการออกเสียงทีถือโดย

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  

(ร้อยละของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน) 

 กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

จดัสรรสาํหรับส่วนไดเ้สีย 

ทไีม่มีอาํนาจควบคุม 

 ส่วนไดเ้สียทีไม่มี 

อาํนาจควบคุมสะสม 

 

ชือบริษทัยอ่ย  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั  49  49  6,180,252  8,590,417  19,161,979 18,784,228 

บริษทั เอ ไอ ซอฟท์ จาํกดั  49  -  3,354,071  -  7,408,145  - 

บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั  49  -  (355,696)  -  1,114,379  - 

อนื ๆ  -  -  (57,986)  120,486  37,535  (13,638)

 รวม      9,120,641  8,710,903  27,722,038  18,770,590 

 

 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั ก่อนตดัรายการระหวา่งกนั มีดงันี 

 หน่วย : บาท 

 2562  2561 

สินทรัพยห์มุนเวียน 46,764,510  37,964,061 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,791,992  2,735,359 

หนีสินหมุนเวียน 13,528,335  10,422,365 

หนีสินไม่หมุนเวียน 2,723,928  1,448,177 

รายได ้ 69,667,671  57,199,603 

กาํไรสาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,314,856  8,590,416 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,180,252  8,590,416 

เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,390,000  3,846,500 

    

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 21,612,289  17,175,274 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (6,382,549)  (955,090) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (11,087,256)  (7,997,736) 

เงินสดเพมิขึนสุทธิ 4,142,484  8,222,448 
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12. อุปกรณ์  
  อุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   เพิมขึน  เพมิขึน  ลดลง  ยอดคงเหลือ  

 

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

(ปรับปรุงใหม่)    

จากการซือธุรกิจ 

(หมายเหตุ 11) 

   ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

ราคาทุน          

ระบบโทรศพัท์ 314,600   32,500   -  -   347,100  

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 580,444   282,715    113,000    (113,000)   863,159  

เครืองใชส้ํานกังาน 9,753,933  1,865,268   186,965   (17,630)  11,788,536 

เครืองตกแต่งสํานกังาน 3,396,232  170,462   9,991   -  3,576,685 

สินทรัพยเ์พือสาธิต 160,303   81,374   -  -   241,677  

ยานพาหนะ 1,790,036  -  -  -   1,790,036  

รวมราคาทุน 15,995,548  2,432,319   309,956   (130,630)   18,607,193  

ค่าเสือมราคาสะสม          

ระบบโทรศพัท์ (200,601)   (50,129)  -  -   (250,730) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (130,423)   (245,602)   (679)   13,498    (363,206) 

เครืองใชส้ํานกังาน (6,222,785)  (1,758,316)   (34,044)   320   (8,014,825) 

เครืองตกแต่งสํานกังาน (2,894,066)   (236,789)   (60)  -  (3,130,915) 

สินทรัพยเ์พือสาธิต (80,516)   (47,217)  -  -   (127,733) 

ยานพาหนะ (1,392,685)   (148,038)  -  -   (1,540,723) 

รวมค่าเสือมราคาสะสม (10,921,076)  (2,486,091)   (34,783)  13,818  (13,428,132) 

อุปกรณ ์- สุทธิ 5,074,472         5,179,061  

          
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   เพิมขึน  เพมิขึน  ลดลง  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2560 

   จากการซือธุรกิจ 

(หมายเหตุ 11) 

   ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

ราคาทุน          

ระบบโทรศพัท์ 314,600 -  -  -  314,600 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 445,561 460,094  -  (325,211)  580,444 

เครืองใชส้ํานกังาน 9,156,691 1,603,518  20,783  (1,027,059)  9,753,933 

เครืองตกแต่งสํานกังาน 3,663,388 75,412  -  (342,568)  3,396,232 

สินทรัพยเ์พือสาธิต 143,360 16,943  -  -  160,303 

ยานพาหนะ 1,790,036 -  -  -  1,790,036 

รวมราคาทุน 15,513,636 2,155,967  20,783  (1,694,838)  15,995,548 

ค่าเสือมราคาสะสม         

ระบบโทรศพัท์ (150,882) (49,719)  -  -  (200,601) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (92,359) (168,005)  -  129,941  (130,423) 

เครืองใชส้ํานกังาน (5,215,170) (1,551,148)  (4,715)  548,248  (6,222,785) 

เครืองตกแต่งสํานกังาน (2,854,094) (262,157)  -  222,185  (2,894,066) 

สินทรัพยเ์พือสาธิต (40,468) (40,048)  -  -  (80,516) 

ยานพาหนะ (1,181,133) (211,552)  -  -  (1,392,685) 

รวมค่าเสือมราคาสะสม (9,534,106) (2,282,629)  (4,715)  900,374  (10,921,076) 

อุปกรณ ์- สุทธิ 5,979,530       5,074,472 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   เพมิขึน  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 
 

 
 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

ราคาทุน        

ระบบโทรศพัท ์ 314,600  -  - 314,600 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 541,944  87,650  - 629,594 

เครืองใชส้าํนกังาน 6,648,178  1,097,133  (105,556) 7,639,755 

เครืองตกแต่งสาํนกังาน 2,845,428  108,747  (63,367) 2,890,808 

รวมราคาทุน 10,350,150  1,293,530  (168,923)  11,474,757 

ค่าเสือมราคาสะสม     

ระบบโทรศพัท ์ (200,601)  (49,719)  - (250,320) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (122,900)  (205,095)  - (327,995) 

เครืองใชส้าํนกังาน (4,048,996)  (1,170,133)  15,861 (5,203,268) 

เครืองตกแต่งสาํนกังาน (2,436,418)  (183,115)  12,408 (2,607,125) 

รวมค่าเสือมราคาสะสม (6,808,915) (1,608,062)  28,269 (8,388,708) 

อุปกรณ ์- สุทธิ 3,541,235    3,086,049 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   เพมิขึน  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2560 

 
 

 
 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

ราคาทุน        

ระบบโทรศพัท ์ 314,600  -  - 314,600 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 120,350  421,594  - 541,944 

เครืองใชส้าํนกังาน 5,674,796  973,382  - 6,648,178 

เครืองตกแต่งสาํนกังาน 2,807,089  57,274  (18,935) 2,845,428 

รวมราคาทุน 8,916,835  1,452,250  (18,935)  10,350,150 

ค่าเสือมราคาสะสม       

ระบบโทรศพัท ์ (150,882)  (49,719)  - (200,601) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (11,066)  (111,834)  - (122,900) 

เครืองใชส้าํนกังาน (3,050,796)  (998,200)  - (4,048,996) 

เครืองตกแต่งสาํนกังาน (2,266,227)  (179,987)  9,796 (2,436,418) 

รวมค่าเสือมราคาสะสม (5,478,971) (1,339,740)  9,796 (6,808,915) 

อุปกรณ ์- สุทธิ 3,437,864    3,541,235 
 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ค่าเสือมราคา 2,486,091  2,282,629  1,608,062  1,339,740 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมียานพาหนะอยู่ภายใตส้ัญญาเช่าซือ มูลค่าตาม

ตามบญัชีสุทธิรวมจาํนวนเงิน 0.21 ล้านบาท และ 0.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรับงบการเงินรวม 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อุปกรณ์ซึงหักค่าเสือมราคาทงัจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใช้งานอยู่ มีราคา

ทุนจาํนวนเงิน 6.19 ล้านบาท และ 6.17 ลา้นบาท ตามลาํดับ สําหรับงบการเงินรวมและจาํนวนเงิน 4.69 

ลา้นบาท และ 3.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  
ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

 เพิมขึน  เพมิขึนจาก 

การซือธุรกิจ 

(หมายเหตุ 11) 

 ลดลง  ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

ราคาทุน      

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 16,538,590  284,506 8,091,141 -  24,914,237 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 431,098  -  710,296  -  1,141,394 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพฒันา 8,469,294  12,758,921 -  (884,000)  20,344,215 

รวมราคาทุน 25,438,982  13,043,427 8,801,437 (884,000)  46,399,846 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม         

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (6,746,537)  (5,330,528) (169,141) -  (12,246,206) 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (35,925)  (157,419) - -  (193,344) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (6,782,462)  (5,487,947) (169,141) -  (12,439,550) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 18,656,520       33,960,296 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  
ยอดคงเหลือ  เพมิขึน  เพมิขึนจาก  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2560 

   การซือธุรกิจ 

(หมายเหตุ 11) 

   ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

ราคาทุน      

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 40,268,126  242,968  2,884,560  (26,857,064)  16,538,590 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 31,341,387  -  431,098  (31,341,387)  431,098 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพฒันา 8,565,753  7,317,493  120,000  (7,533,952)  8,469,294 

รวมราคาทุน 80,175,266  7,560,461  3,435,658  (65,732,403)  25,438,982 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม          

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (9,749,590)  (6,770,741)  (929,913)  10,703,707  (6,746,537) 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (21,046,003)  (2,710,500)  (35,925)  23,756,503  (35,925) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (30,795,593)  (9,481,241)  (965,838)  34,460,210  (6,782,462) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 49,379,673        18,656,520 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ยอดคงเหลือ  เพมิขนึ  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

     ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

ราคาทุน     

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,363,242  10,604,179  (3,030,000)  8,937,421 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพฒันา 6,931,295  1,504,970  (6,931,295)  1,504,970 

รวมราคาทุน 8,294,537  12,109,149  (9,961,295)  10,442,391 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,351,008)  (1,066,376)  -  (2,417,384) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,351,008)  (1,066,376)  -  (2,417,384) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 6,943,529      8,025,007 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   เพมิขนึ  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 
ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2560 
     

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

ราคาทุน        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,363,242  -  -  1,363,242 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพฒันา 3,924,974  3,006,321  -  6,931,295 

รวมราคาทนุ 5,288,216  3,006,321  -  8,294,537 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,059,626)  (291,382)  -  (1,351,008) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,059,626)  (291,382)  -  (1,351,008) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 4,228,590      6,943,529 
 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

ค่าตดัจาํหน่าย 5,487,947  9,481,241  1,066,376  291,382 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซึงหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมทัง
จาํนวนแล้ว แต่ยงัคงใช้งานอยู่มีราคาทุนจาํนวนเงิน 1.85 ล้านบาท และ 1.09 ล้านบาท ตามลาํดับ สําหรับ 
งบการเงินรวม และจาํนวนเงิน 1.35 ลา้นบาท และ 1.09 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
14. สินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2562  2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,862,338  569,534  646,851  569,534 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,203,935)  (1,593,918)  -  - 

 (341,597)  (1,024,384)  646,851  569,534 
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รายการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 

2562 สรุปไดด้งันี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 31

ธนัวาคม 

2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

 ไดม้าจาก

การซือธุรกิจ 

(หมายเหตุ

ขอ้ 11)  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน  

รับรู้ในกาํไร

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอืน  

ณ วนัที 31 

ธันวาคม  

2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          

ลูกหนีการคา้ -  -  118,074  -  118,074 

สินคา้คงเหลือ -  -  17,523  -  17,523 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 569,534  -  1,064,789  92,418  1,726,741 

  รวม 569,534  -  1,200,386  92,418  1,862,338 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          

ผลต่างจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ 

 สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยจากการซือธุรกิจ (1,593,918)

 

(1,255,814)

 

645,797 

  

- 

 

(2,203,935)

  รวม (1,593,918)  (1,255,814)  645,797  -  (2,203,935)

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 31

ธนัวาคม 

2560 

 

 ไดม้าจาก

การซือธุรกิจ 

(หมายเหตุ

ขอ้ 11)  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน  

รับรู้ในกาํไร

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอืน  

ณ วนัที 31 

ธันวาคม  

2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 43,214  -  136,835  389,485  569,534 

  รวม 43,214  -  136,835  389,485  569,534 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          

ผลต่างจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ 

 สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยจากการซือธุรกิจ (1,939,955)

 

(87,979)

 

434,016 

 

- 

 

(1,593,918)

  รวม (1,939,955)  (87,979)  434,016  -  (1,593,918)

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31

ธนัวาคม 

2561  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน  

รับรู้ในกาํไร

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอืน  

ณ วนัที 31

ธนัวาคม  

2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 569,534  53,574  23,743  646,851 

  รวม 569,534  53,574  23,743  646,851 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31

ธนัวาคม 

2560  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน  

รับรู้ในกาํไร

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอืน  

ณ วนัที 31

ธนัวาคม  

2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 43,214  136,835  389,485  569,534 

  รวม 43,214  136,835  389,485  569,534 
 

15.   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน  

        สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

เงินมดัจาํ 514,288  6,550  237,250  6,550 

เงินมดัจาํค่าเช่าอาคารและอุปกรณ ์ 1,383,501  1,264,223  940,360  962,716 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 1,016,196  591,702  -  231,285 

เงินประกนัผลงาน 305,000  -  -  - 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3,218,985  1,862,475  1,177,610  1,200,551 
 

16. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน ประกอบด้วย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

เจา้หนีการคา้ - บริษทัอนื 1,337,120  1,109,811  -  - 

เจา้หนีอืน        

เงินมดัจาํจากลูกคา้ 2,784,123  199,177  -  - 

เงินเดือนและโบนสัคา้งจ่าย 7,432,950  -  -  - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,707,940  4,466,521  650,557  1,362,901 

รายไดรั้บล่วงหน้า 29,883,441  23,812,304  23,166,749  18,050,513 

อืน ๆ 1,676,029  443,530  655,508  355,485 

     รวมเจา้หนีอืน 43,484,483  28,921,532  24,472,814  19,768,899 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 44,821,603  30,031,343  24,472,814  19,768,899 

 
17. หนสิีนตามสัญญาเช่าการเงิน  

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

สัญญาเช่า - ยานพาหนะ 71,319  163,949  -  - 

หัก  ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (71,319)  (87,511)  -  - 

สุทธิ -  76,438  -  - 
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยมีสัญญาเช่าการเงินจาํนวน 1 สัญญา โดยมีจาํนวนเงินการผ่อน

ชาํระ งวดละเท่า ๆ กนัทุกเดือน โดยกรรมสิทธิในทรัพยสิ์นทีซือภายใตส้ัญญาเช่าซือนีจะโอนเป็นกรรมสิทธิ

ของบริษทั ต่อเมือบริษทัไดช้าํระเงินงวดสุดทา้ยแลว้ 
 
บริษทัยอ่ยมีรายละเอียดจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายชาํระ ดงันี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 2562  2561 

 เงินตน้  ดอกเบียจ่าย  รวม  เงินตน้  ดอกเบียจ่าย  รวม 

ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 83,648  2,963  86,611  87,511  6,401  93,912 

ถึงกาํหนดชาํระหลงัจาก 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 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 10,535,293  6,166,491  8,691,892  4,818,475 

เพมิขึนจากการซือธุรกิจ 2,332,026  534,434  -  - 

ลดลงจากการจาํหน่ายบริษทัยอ่ย -  (326,044)  -  - 

ลดลงจากการเลิกจา้งพนกังานของบริษทัยอ่ย (497,528)  -  -  - 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,045,239  2,866,389  1,701,861  2,866,389 

ตน้ทุนบริการและดอกเบียในอดีต        

 - การแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,044,052  -  1,618,953  - 

ตน้ทุนบริการและดอกเบียในปัจจุบนั 3,332,619  1,294,023  2,257,598  1,007,028 

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานปลายปี 19,791,701  10,535,293  14,270,304  8,691,892 

 
ค่าใช้จ่ายทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนบริการในอดีต 2,044,052  -  1,618,953  - 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        

 ตน้ทุนการขายและให้บริการ 1,472,871  525,743  1,234,781  453,026 

 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 201,537  69,056  175,936  54,001 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 830,398  538,768  567,449  368,473 

 ดอกเบียภาระผกูพนั 330,284  160,456  279,432  131,528 

 2,835,090  1,294,023  2,257,598  1,007,028 

รวม 4,879,142  1,294,023  3,876,551  1,007,028 
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ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 หน่วย : อตัราร้อยละ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

อตัราคิดลด (ต่อปี) 2.71 - 2.83  2.71 - 2.83  2.71  2.71 

อตัราการเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต (ต่อปี) 5.00 - 6.33  5.00 - 6.33  6.33  6.33 

สัดส่วนของพนกังานทีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 

     (ขนึอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน) (ต่อปี) - พนกังานรายเดือน 0 - 15  0 - 15  0 - 15  0 - 15 

 

ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคัญต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังาน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561  2562  2561 

อัตราคิดลด        

อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 2,028,389  1,304,428  1,685,011  1,095,370 

อตัราคิดลด - เพมิขึนร้อยละ 1 (1,681,308)  (1,085,028)  (1,391,153)  (909,142) 

อัตราการเติบโตของเงินเดือน    

อตัราการเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (1,833,162)  (1,103,166)  (1,508,661)  (918,999) 

อตัราการเติบโตของเงินเดือน - เพมิขึนร้อยละ 1 2,174,716  1,296,658  1,794,117  1,081,378 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน    

อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 1 938,136  601,671  818,808  520,623 

อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน - เพมิขึนร้อยละ 1 (1,808,805)  (1,169,929)  (1,494,290)  (978,223) 

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานได้ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือวนัที 5 เมษายน 2562 โดยกําหนดอตัรา

ค่าชดเชยเพิมเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึงทํางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึนไปให้ มีสิทธิ 

ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน จากปัจจุบันอัตราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน  

โดยพระราชบญัญัตินีให้ใช้บงัคบัเมือพน้กาํหนดสามสิบวนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  

การเปลียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โดยบริษทัและบริษทัย่อย

รับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

ในระหว่างปี 2562 อัตราดอกเบียระยะยาวปรับลดลงอย่างมาก ส่งผลต่ออัตราคิดลดทีนักคณิตศาสตร์

ประกันภัยตังสมมติฐานไวจ้ากอัตราร้อยละ 2.71 ต่อปี ถึงร้อยละ 2.83 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 1.70 ต่อปี  

ถึงร้อยละ 1.83 

 ต่อปี บริษทัและบริษทัย่อยได้พิจารณาบนัทึกภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเพิมขึนเป็นจาํนวนเงิน 2.05 

ล้านบาท (บริษทัจาํนวนเงิน 1.70 ลา้นบาท) และรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเป็น

จาํนวนเงิน 1.95 ลา้นบาท (บริษทัจาํนวนเงิน 1.68 ลา้นบาท) และสําหรับขอ้มูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ขา้งตน้ อาจมีการเปลียนไปจากทีไดแ้สดงไว ้อย่างไรก็ตามบริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผล

ประโยชน์พนกังานโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใหม่ 
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19. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
19.1  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย  

   หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

 2562  2561 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท้ีแสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :        

 ภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 6,199,134  5,258,071 1,580,742  5,258,071 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราว        

 ทีรับรู้เมอืเริมแรกและทีกลบัรายการ (1,846,183) (575,224) (53,574)  (136,835) 

  รวม 4,352,951  4,682,847 1,527,168  5,121,236 

ภาษีเงินไดเ้กียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน :       

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบั       

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั        

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 158,347  - 23,743  - 

 รวม 158,347  - 23,743  - 

 
19.2  การกระทบยอดระหว่างจาํนวนค่าใชจ้่ายและผลคูณของกาํไรทางภาษีกบัอตัราภาษีทีใช้สําหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี 
   หนว่ย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

(ปรบัปรุงใหม่) 

 2562  2561 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้        

ธุรกิจทีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ 4,125,212  23,320,935  4,125,212  12,888,970 

ธุรกิจทีไม่ไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินได ้ 23,901,895  37,949,192  1,623,424  25,590,824 

รวมกาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายเงินไดส้าํหรับปี 28,027,107  61,270,127  5,748,636  38,479,794 

อตัราภาษีทีใช ้(ร้อยละ) 20  20  20  20 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษทีีใช ้ 5,605,422  12,254,025  1,149,727  7,695,959 

รายการกระทบยอด        

 ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถนาํมาหกัในการ 

  คาํนวณกาํไรทางภาษ ี

       

-  ค่าใชจ้่ายทีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ

กาํไรทางภาษี 2,600,812  1,035,133 

 

3,239,089  121,094 

 ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือกาํไรทีไม่ตอ้งนาํมา 

  คาํนวณกาํไรทางภาษ ี  

   

 

  

-  รายไดเ้งินปันผลทีไดรั้บยกเวน้ (1,203,600)  (800,700)  (1,203,600)  (800,700)

-  กาํไรของกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทนุทีไดรั้บยกเวน้ (1,578,534) (4,664,187) (1,578,534)  (1,895,117)

-  ค่าใชจ้่ายทีหักเป็นรายจ่ายไดเ้พมิทางภาษ ี (79,514)  -  (79,514)  - 

 ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยไ์ดภ้าษีเงิน 

  รอการตดับญัชี 932,168 

 

(2,566,200)

 

- 

 

- 

 อนืๆ (1,923,803)  (575,224)  -  - 
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รวมรายการกระทบยอด (1,252,471)  (7,571,178)  377,441  (2,574,723)

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 4,352,951  4,682,847  1,527,168  5,121,236 

19.3  การกระทบยอดระหว่างอตัราภาษีทีแทจ้ริงถวัเฉลียและอตัราภาษีทีใช้สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 
2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี 
 งบการเงินรวม 

 2562  2561 

 จาํนวนภาษี  

(บาท) 

 อตัราภาษ ี 

(ร้อยละ) 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 28,027,107   61,270,127   

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษทีีใช ้ 5,605,422  20 12,254,025  20 

รายการกระทบยอด (1,252,471)  (5) (7,571,178)  (12) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษทีีแทจ้ริงถวัเฉลีย 4,352,951  15 4,682,847 8 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 จาํนวนภาษ ี 

(บาท) 

 อตัราภาษ ี 

(ร้อยละ) 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 5,748,636   38,479,794   

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษทีีใช ้ 1,149,727  20 7,695,959  20 

รายการกระทบยอด 377,441  7 (2,574,723)  (7) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีแทจ้ริงถวัเฉลีย 1,527,168  27 5,121,236 13 

 

20. กองทุนสํารองเลียงชีพและโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

20.1  กองทุนสาํรองเลียงชีพ 

 ผลประโยชน์ของพนักงานตามแผนการจ่ายเงินสมทบประกอบด้วย กองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับ

พนกังานของบริษทับนพืนฐานความสมคัรใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังาน

จ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือนและบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของ

เงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลียงชีพตาม

ขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนทีไดรั้บอนุญาต 

 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินสมทบของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึง  

ซึงบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนรวมและเฉพาะกิจการมีจาํนวน 

2.16 ลา้นบาท และ 1.94 ลา้นบาท ตามลาํดบั (บริษทั : 2.06 ลา้นบาท และ 1.94 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

20.2  โครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง 

บริษทัไดจ้ดัตงัโครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งสําหรับพนกังานของบริษทับนพืนฐานความ

สมคัรใจของพนักงานในการเขา้ร่วมโครงการเพือลงทุนซือหุ้นของบริษทั โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเขา้

โครงการทุกเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของจาํนวนเงินทีบริษทัจ่ายสมทบ และบริษทัจ่ายเงินสมทบในอตัราที

ระบุไวใ้นเงือนไขของโครงการทุกเดือน ระยะเวลาของโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้งคือ  

3 ปี โดยเริมตงัแต่วนัที 1 สิงหาคม 2560 ถึงวนัที 31 กรกฎาคม 2563 เงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบ

ของบริษทัจะถูกนาํไปซือหุน้สามญัของบริษทั โดยผา่นนายหน้าทีไดรั้บการแต่งตงัจากบริษทั ซึงจะทาํการ

ซือหุน้ดว้ยวิธี Dollar Cost Average ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ทุกเดือน  
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ทงันีพนักงานจะไม่สามารถขายหุ้นสามญัของบริษทัทีมีอยู่ในบญัชีซือขายหลกัทรัพยข์องโครงการร่วม

ลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้งได ้จนกวา่จะสินสุดโครงการ ในวนัที 31 กรกฎาคม 2563 หากพนกังาน

ลาออกจากโครงการก่อนสินสุดโครงการ พนักงานจะได้รับหุ้นทังหมดในส่วนของเงินสะสมของ

พนักงาน และในส่วนของเงินสมทบของบริษัท พนักงานจะต้องคืนให้กับโครงการในอัตราร้อยละ  

90 และหากพนักงานพน้สภาพจากการเป็นพนักงานของบริษทัก่อนสินสุดโครงการเนืองจากเสียชีวิต 

ทุพพลภาพ หรือเกษียณอาย ุพนกังานจะไดรั้บหุน้ทงัหมดเป็นกรรมสิทธิของพนกังาน 

 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินสมทบของบริษัทซึงบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนรวมและเฉพาะกิจการมีจาํนวนเงิน 3.30 ลา้นบาท และ 2.77  

ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

21.  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษทัเสนอขายหุ้นสูง

กว่ามูลค่าหุ้นทีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินนีตงัเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นนีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

22. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซึงกาํหนดให้บริษทัจดัสรรสํารองตามกฎหมายด้วยจาํนวน

เงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกว่าสํารองนีจะมียอดเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

สาํรองดงักล่าวจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

23.   เงินปันผลจ่าย 

  บริษทั โคแมนชี อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

เมือวนัที 28 มีนาคม 2562 ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครังที 1/2562 ได้มีมติจ่ายเงินปันผล สําหรับ 

หุ้นสามัญ จาํนวน 134,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทังสิน 13.40 ล้านบาท 

บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เมือวนัที 26 เมษายน 2562 

 

เมือวนัที 25 เมษายน 2561 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษัทครังที 1/2561 ได้มีมติจ่ายเงินปันผล สําหรับ 

หุ้นสามัญ จาํนวน 134,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.063 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทังสิน 8.44 ล้านบาท 

บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เมือวนัที 26 พฤษภาคม 2560 

 

  บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั 

เมือวนัที 25 มีนาคม 2562 ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครังที 1/2562 ได้มีมติจ่ายเงินปันผล สําหรับ 

หุ้นสามัญ จาํนวน 100,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 110 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทงัสิน 11 ล้านบาท บริษัท 

ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เมือวนัที 30 เมษายน 2562 

 

  บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั 
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เมือวนัที 22 มีนาคม 2562 ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครังที 1/2562 ได้มีมติจ่ายเงินปันผล สําหรับ 

หุ้นสามญั จาํนวน 300,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 2.67 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทงัสิน 0.80 ลา้นบาท บริษทั 

ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เมือวนัที 12 เมษายน 2562 

24. กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (ไม่รวม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) และจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนักทีออกและชาํระแลว้ระหวา่งปี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

 2562  2561 

 

กาํไรทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัใหญ ่(บาท) 2,315,276  32,756,826  4,221,468  33,358,558 

จาํนวนหุ้นสามญัทีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 134,000,000  134,000,000  134,000,000  134,000,000 

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.0172  0.2444  0.0315  0.2489 

 
25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะทีสาํคญั ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2562  2561 2562  2561 

ค่าเช่าและค่าใชจ่้ายสาํนกังาน 5,748,319  4,765,953  4,022,347  3,685,353 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 107,329,863  79,145,407  66,372,262  59,197,284 

ค่ายานพาหนะและทีพกัเดินทาง 1,626,783  1,550,673  891,051  1,142,674 

ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 3,095,672  3,073,692  2,067,738  2,115,362 

ค่าบริการวชิาชีพและค่าธรรมเนียม 2,513,046  8,125,119  1,785,196  7,175,414 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 7,974,038  11,805,701  2,674,433  1,631,122 

ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 3,096,932  3,242,367  2,841,608  2,703,966 

ค่าจา้งบุคคลภายนอกบริการลูกคา้ -  1,323,383  -  1,160,985 

ตน้ทุนทางการเงิน 6,497  11,965  -  52 

ค่าใชจ่้ายอนื 787,286  732,238  782,956  726,768 

หนีสงสัยจะสูญและหนีสูญ 599,923  428,536  159,551  267,260 

ค่าเบียประชุมคณะกรรมการบริษทั 1,370,000  1,555,000  1,370,000  1,555,000 

 

26.    บัตรส่งเสริมการลงทุน 

เมือวนัที 17 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที 61-0565-1-01-2-0 

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการประเภท 5.7.2 กิจการซอฟท์แวร์ ประเภท ENTERPRISE 

SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยไดรั้บ

สิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลา 7 ปี นบัแต่วนัทีเริมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ ซึงคือวนัที  

6 มิถุนายน 2561 
 

เมือวนัที 20 พฤศจิกายน 2560 บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที 60-1302-1-00-2-0 

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการประเภท 5.7.2 กิจการซอฟท์แวร์ ประเภท ENTERPRISE 

SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิ
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ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลา 5 ปี นับแต่วนัทีเริมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการสําหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยยงัไม่มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการตามบตัรส่งเสริมการลงทุนนี 
 
รายได้จากการขายและให้บริการของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

จาํแนกตามกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม มีดงันี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
 ส่วนทีไดรั้บ

ส่งเสริมการ
ลงทุน 

 ส่วนทีไม่ได้
รับส่งเสริม 
การลงทุน 

 

รวม  

ส่วนทีไดรั้บ
ส่งเสริมการ

ลงทุน  

ส่วนทีไม่ได้
รับส่งเสริม 
การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ            
 ในประเทศ 81,825,238  105,266,842  187,092,080  32,484,151  129,846,998  162,331,149 
 ในต่างประเทศ 6,173,571  3,212,932  9,386,503  3,593,249  7,656,820  11,250,069 

 รวม 87,998,809  108,479,774  196,478,583  36,077,400  137,503,818  173,581,218 

  
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 
 ส่วนทีไดรั้บ

ส่งเสริมการ
ลงทุน 

 ส่วนทีไม่ได้
รับส่งเสริม 
การลงทุน 

 

รวม  

ส่วนทีไดรั้บ
ส่งเสริมการ

ลงทุน  

ส่วนทีไม่ได้
รับส่งเสริม 
การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ            
 ในประเทศ 81,825,238  6,049,888  87,875,126  32,484,151  70,315,048  102,799,199 
 ในต่างประเทศ 6,173,571  501,442  6,675,013  3,593,249  6,149,073  9,742,322 

 รวม 87,998,809  6,551,330  94,550,139   36,077,400  76,464,121  112,541,521 
 

27. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสาํหรับใชใ้นการตดัสินใจเกียวกบัการจดัสรรทรัพยากร
และประเมินผลการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทั คือ ประธานเจา้หน้าที
บริหารของบริษทั 
 
ส่วนงานธุรกิจ 
บริษทัและบริษทัย่อยดําเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจประกอบกิจการขายเครืองคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงการใหบ้ริการบาํรุงรักษาและบริการอืนซึงเกียวเนืองกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 

 ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 

2561 มีดงันี 
 หน่วย : บาท 

 2562  2561 

 ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม  ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 187,092,080  9,386,503  196,478,583  162,331,149  11,250,069  173,581,218 

ตน้ทุนขายและให้บริการ 89,273,342  561,058  89,834,400  57,334,301  521,761  57,856,062 

กาํไรขนัตน้ 97,818,738  8,825,445  106,644,183  104,996,848  10,728,308  115,725,156 
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ขอ้มูลเกียวกบัลูกคา้รายใหญ ่
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีรายไดจ้ากการขายและให้บริการ
กบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหนึงทีมีจาํนวนเงินตงัแต่ร้อยละ 10 ขึนไป  

28. ภาระผูกพนั 

  28.1 ภาระผกูพนัเกียวกบัสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าดาํเนินงานสาํหรับสํานกังานและบริการ

เป็นเวลา 6 เดือน ถึง 3 ปี ซึงเงินทีตอ้งจ่ายในอนาคต สรุปไดด้งัต่อไปนี 

 หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ไมเ่กิน 1 ปี 6,337,186  3,582,360 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,587,577  1,328,940 

 รวม 8,924,763  4,911,300 

 

 28.2 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพนัตามขอ้ตกลงค่าออกแบบอาคาร จาํนวน 1 ฉบับ โดย

บริษทัมีภาระผกูพนัทีตอ้งจ่ายภายใตข้อ้ตกลง เป็นจาํนวนเงิน 0.83 ลา้นบาท 

 

29.  สัญญาทีสําคัญ 

บริษทัไดท้าํสัญญาแต่งตงัตวัแทนในการจัดจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัในต่างประเทศ ซึงมี

วตัถุประสงคห์ลกัคือเพือให้ตวัแทนดงักล่าวทาํการตลาด จาํหน่าย ติดตงั และให้บริการลูกคา้ โดยสัญญามีอาย ุ

2 ปี และกาํหนดอตัราค่าตอบแทนตามทีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัและตวัแทนในแต่ละประเทศ 

 

30. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพ

คล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้บริษทัและบริษทัย่อยจะใช้วิธีราคาทุน

หรือวธีิรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินดงักล่าวแทน 

 

 ลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม 

ระดบัที 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ

หนีสินอย่างเดียวกนั 

ระดบัที 2 ใชข้อ้มูลอืนนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยู่ในระดบั 1 ทีสามารถสังเกตได ้ โดยตรง 

(ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลทีคาํนวณมาจากราคา ตลาด) สําหรับ

สินทรัพยห์รือหนีสินนนั  

ระดบัที 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขึน  
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลาํดบัชนั

ของมูลค่ายุติธรรม ดงันี  
    หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ระดบัที 1 ระดบัที 2 ระดบัที 3  รวม 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

เงินฝากประจาํกบัธนาคาร 50,000,000 - -  50,000,000 

บตัรเงินฝากและตวัแลกเงิน 190,000,000 - -  190,000,000 

หุ้นกู ้ 20,000,000 - -  20,000,000 

หน่วยลงทุน - กองทุนรวม - 82,082,686 -  82,082,686 

 
    หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบัที 1 ระดบัที 2 ระดบัที 3  รวม 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

เงินฝากประจาํกบัธนาคาร 50,000,000 - -  50,000,000 

บตัรเงินฝากและตวัแลกเงิน 190,000,000 - -  190,000,000 

หุ้นกู ้ 20,000,000 - -  20,000,000 

หน่วยลงทุน - กองทุนรวม - 76,052,612 -  76,052,612 

 
ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายตุิธรรม  
 
เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลทีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนคํานวณจากอตัราผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคมตลาด 

ตราสารหนีไทย 

 

31. เครืองมือทางการเงิน 

31.1 การบริหารความเสียง 

 บริษทัและบริษทัย่อยบริหารความเสียงทางการเงินทีอาจเกิดขึนในสินทรัพยท์างการเงินและหนีสิน

ทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใชร้ะบบการจดัการและการควบคุมภายในองคก์รโดยทวัไป และไม่ได้

ถือหรือออกอนุพนัธ์ทางการเงินใด ๆ    

 

31.2 ความเสียงจากอตัราดอกเบีย 

บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสียงจากอตัราดอกเบียเนืองจากมีเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินเบิกเกิน

บญัชี ทงันีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอตัราตลาดหรือ 

มีอตัราดอกเบียคงทีซึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัเชือว่าความผนัผวน

ของอตัราดอกเบียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดของกิจการ บริษทัและบริษทัย่อยมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินอืนเพอืป้องกนัความ

เสียงดงักล่าว 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา

ดอกเบียไดด้งันี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบีย  อตัราดอกเบีย  ไม่ม ี  รวม 

 ปรับขึนลง  คงที  อตัราดอกเบีย   

 ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35,655,658  -  30,725,950  66,381,608 

เงินลงทุนชวัคราว 82,082,686  260,839,491  -  342,922,177 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน -  -  29,800,403  29,800,403 

เงินให้กูยื้มแก่บริษทัอืน -  5,347,075  -  5,347,075 

หนีสินทางการเงิน        

เจา้หนีการคา้และเจ้าหนีอืน -  -  44,821,603  44,821,603  
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบีย  อตัราดอกเบีย  ไม่ม ี  รวม 

 ปรับขึนลง  คงที  อตัราดอกเบีย   

 ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,443,493  -  748,287  14,191,780 

เงินลงทุนชวัคราว 76,052,612  260,839,491  -  336,892,103 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน -  -  15,452,141  15,452,141 

เงินให้กูยื้มแก่บริษทัอืน -  5,347,075  -  5,347,075 

เงินให้กูยื้มแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  2,000,000  -  2,000,000 

หนีสินทางการเงิน        

เจา้หนีการคา้และเจ้าหนีอืน -  -  24,472,814  24,472,814 

 
31.3 ความเสียงจากการใหสิ้นเชือ 

  บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสียงดา้นการให้สินเชือทีเกียวเนืองกบัลูกหนีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความ

เสียงนีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสม ดงันนั บริษทัไม่คาดว่าจะ

ไดรั้บความเสียหายทีเป็นสาระสําคญัจากการเก็บเงินจากลูกหนีดงักล่าว นอกเหนือไปจากทีไดต้งัค่าเผือหนี

สงสัยจะสูญไวแ้ลว้ 

 

31.4 ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีความเสียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนในสกุลเงินตราต่างประเทศ 

เนืองจากธุรกรรมทางการคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยทาํธุรกิจภายในประเทศ 
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31.5 ความเสียงดา้นสภาพคล่อง 

บริษทัและบริษทัย่อยมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทัรวมทงัจดัหาวงเงินสินเชือระยะสัน

จากสถาบนัการเงินต่าง ๆ เพือสํารองในกรณีทีมีความจาํเป็นและเพือลดผลกระทบจากความผนัผวน

ของกระแสเงินสด 

 

31.6 มูลค่ายติุธรรม 

 ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีทางการเงินทีแสดงไวใ้นงบการเงินทีมีอตัราดอกเบียปรับขึนลงตาม

อตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบียคงทีใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด ฝ่ายบริหารเชือว่ามูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินดงักล่าวจะไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัมูลค่าตามบญัชี 

 

32. การจัดประเภทรายการใหม่ 

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดประเภทรายการใหม่ของรายการในงบการเงินปี 2561 เพือให้สอดคล้องกับการจัด

ประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไร (ขาดทุน) หรือส่วนของผูถื้อหุ้นตามทีไดร้ายงานไว ้

ดงันี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ก่อนจดั 

ประเภทใหม่ 

 จดัประเภทใหม่ 

เพมิขึน (ลดลง) 

 หลงัจดั 

ประเภทใหม่ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561      

ตน้ทุนการขายและใหบ้ริการ 57,609,932  204,299 57,814,231 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 10,325,547  (56,125) 10,269,422 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 60,993,632  (147,224) 60,846,408 

ค่าใชจ่้ายอืน 950  (950) - 

 

33. การปรับปรุงงบการเงนิงวดก่อน 

การปรับปรุงงบการเงินปีก่อนเกียวกบัการซือธุรกิจ 

บริษทัไดเ้ขา้ซือหุ้นบริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั เมือวนัที 1 มิถุนายน 2561 บริษทัถือวา่รายการดงักล่าวเป็นการซือ

ธุรกิจ และได้ดาํเนินการให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีระบุได้ ณ วนัทีซือกิจการแล้วเสร็จ 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 ซึงอยู่ภายในระยะเวลาในการวดัมูลค่าไม่เกินกว่าหนึงปีนบัจากวนัทีซือกิจการ ตามทีกาํหนด 

ไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2561) เรือง การรวมธุรกิจ ดังนัน บริษทัได้ทาํการ

ปรับปรุงยอ้นหลงัในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม  2561 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกัน เกียวกับการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิทีระบุได้รวมทังค่าความนิยม  

ณ วนัทีซือกิจการ ดงันี 

 

 

 

 

 



 
 

- 50 -

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ตามที 

รายงานไวเ้ดิม 

 เพมิขึน  

(ลดลง) 

 ตามที 

รายงานไวใ้หม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน    

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561     

อุปกรณ์ 5,094,439 (19,967)  5,074,472 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18,216,627 439,893  18,656,520 

ค่าความนิยม 53,744,449 (323,231)  53,421,218 

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 936,405 87,979  1,024,384 

กาํไรสะสม 55,056,764 (32,776)  55,023,988 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 18,729,096 41,494  18,770,590 

     

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561      

ตน้ทุนการขายและใหบ้ริการ 57,814,231  41,831 57,856,062 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 4,687,220  (4,373) 4,682,847 

กาํไรสาํหรับปี     

    ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ ่ 30,312,698  (32,776) 30,279,922 

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 8,715,585  (4,682) 8,710,903 

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน 0.24  (0.01) 0.23 

 

34.   การอนุมัติงบการเงนิ 

งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั เมือวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2563 

 

 


