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บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วันที 30 มิถุนายน 2563 

 
1. ข้อมูลทัวไปของบริษัท 

บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชนัแนล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนจัดตงัเป็นบริษัทจาํกัดตาม
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 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนีได้จดัทาํขึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไทย 
ซึงไดก้าํหนดเพือเป็นการให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด โดยเน้นการให้
ข้อมูลเพิมเติมทีเป็นปัจจุบันเกียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือไม่ให้ขอ้มูลที
นาํเสนอซําซ้อนกบัขอ้มูลทีได้รายงานไปแล้ว งบการเงินระหว่างกาลนีควรอ่านควบคู่กบังบการเงิน
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 
  งบการเงินระหว่างกาลนีได้จัดทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืนใน

นโยบายการบญัชี 
  

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 
 2.2 หลกัเกณฑ์การจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลรวม 
  ก) งบการเงินระหว่างกาลรวมนีได้รวมงบการเงินของบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ดงันี 
อตัราส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ)

ชือบริษทัยอ่ย  ประเภทกิจการ  ทีตงัสาํนกังานใหญ่ 

 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

1. บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั  ให้บริการเกียวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์  กรุงเทพมหานคร  51.00  51.00 

2. บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั  ให้บริการเกียวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์  กรุงเทพมหานคร  99.99  99.99 

3. บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั  ให้บริการเกียวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์  นนทบุรี  51.00  51.00 

4. บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั  ให้คาํปรึกษาเกียวกบัการบริหารจดัการรายได้

ให้กบัโรงแรม 

 กรุงเทพมหานคร  51.00  51.00 

5. บริษทั โคแมน ทราเวล จาํกดั  ให้บริการสํารองห้องพกัและบริการสาํรองอนื ๆ 

ทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทยีว 

 กรุงเทพมหานคร  99.99  99.99 
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ข) ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลรวมถือหลกัเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษทัย่อยซึงบริษทั โคแมนชี 
อินเตอร์เนชนัแนล จาํกัด (มหาชน) มีอาํนาจในการควบคุมหลังจากได้ตดัยอดคงเหลือและ
รายการระหวา่งกนัทีเป็นสาระสาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามบญัชี
ของบริษทั และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมนีแลว้  

   
  ค) นโยบายการบญัชีทีสําคญัของบริษทัย่อยในส่วนของรายการบญัชีทีเหมือนกนัใชน้โยบายการบญัชี

เช่นเดียวกบับริษทัใหญ ่
   

  ง) ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม หมายถึงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยทีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซึงได้
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ ่

 

บริษทัจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการเพือประโยชน์ต่อสาธารณะโดยแสดงเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

 
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบงัคบัใช้ในงวดปัจจุบนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกับวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั
ทางบัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนีทีมีการ
เปลียนแปลงหลกัการสาํคญัซึงสามารถสรุปไดด้งันี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 
ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที 32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมลูค่าเครืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเกียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัทีมีผล
บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์และหนีสิน

สาํหรับสัญญาเช่าทกุรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนันมีมูลค่าตาํ 

 

การบญัชีสําหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 ผูใ้หเ้ช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั

กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 

 

บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินและมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัที 16 มาใชใ้นครังแรกโดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงกบักาํไรสะสม  

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 (Modified Retrospective Approach) และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที

แสดงเปรียบเทียบ ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4  

 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเพือรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง มาตรการผอ่นปรนชวัคราวสําหรับทางเลือก

เพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พือลดผลกระทบในบางเรืองจากการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินบางฉบบั และเพือให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาทียงัมีความไม่แน่นอน

เกียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

 

แนวปฏิบตัิทางการบญัชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมือวนัที 22 เมษายน 2563 และ 

มีผลบงัคบัใชส้ําหรับการจดัทาํงบการเงินทีมีรอบระยะเวลารายงานสินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที 

1 มกราคม 2563 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2563  
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชวัคราวสาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปนี 
-  เลือกทีจะไม่นําขอ้มูลทีมีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ในการวดั

มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 
- เลือกทีจะไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งชีของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 36 เรือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 
 บริษัทและบริษทัย่อยได้ใช้นโยบายการบัญชีทีสําคัญในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกับทีใช้ใน 

งบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี ดงัต่อไปนี 
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3.1 ลูกหนีการคา้ 
ลูกหนีการคา้รับรู้เมือเริมแรกดว้ยจาํนวนเงินของสิงตอบแทนทีปราศจากเงือนไขในการได้รับชาํระ 
ในกรณีทีมีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินทีมีนัยสําคญัจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิงตอบแทน
ลูกหนีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผือหนีสงสัยจะ
สูญ โดยใชวิ้ธีการอยา่งง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 ในการวดั
มูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ซึงกาํหนดให้พิจารณาผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอด
อายุหนีและรับรู้ผลขาดทุนตงัแต่การรับรู้รายการลูกหนีการคา้ ในการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาด
วา่จะเกิดขึน ลูกหนีการคา้จะถูกจดักลุ่มตามวนัทีครบกาํหนดชาํระ อตัราความเสียหายทีคาดว่าจะเกิดขึนจะ
ขึนอยู่กับประวติัการชําระเงินและขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซึงมีการปรับเพือสะท้อนขอ้มูล
ปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหน้าเกียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคทีมีผลต่อความสามารถของลูกคา้ใน
การชาํระหนี ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนภายใตค้่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
3.2 สัญญาเช่า 
 ณ วนัเริมต้นสัญญา บริษทัย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานันเป็นการให้สิทธิในการควบคุม
การใชสิ้นทรัพยที์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึงเพอืการแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน 

 
 สินทรัพย์สิทธกิารใช้ - ผู้ เช่า 
 สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเสือมราคา

สะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถา้มี) 
ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จาํนวนเงินของหนีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเริมแรก ตน้ทุนทาง
ตรงทีเกิดขึน และการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใด ๆ ทีจ่ายชาํระ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัที
สัญญาเริมมีผลหกัสิงจูงใจตามสัญญาเช่าทีไดรั้บ 

 
 ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนทีจะเกิดขึนสําหรับผูเ้ช่าในการรือและขน

ยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานทีตงัของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ใน
สภาพตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงือนไขของสัญญาเช่า 

 
 ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุของ
สัญญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท  
 

 หนีสินตามสัญญาเช่า 
 หนีสินตามสัญญาเช่ารับรู้ดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริม

มีผลโดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพิม หลงัจากวนัที
สัญญาเช่าเริมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะเพิมขึนโดยสะท้อนดอกเบียจากหนีสิน
ตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีจ่ายชําระแล้ว นอกจากนี มูลค่าตาม
บญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหมเ่มือมีการเปลียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

 
 สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํา 
 สาํหรับสัญญาเช่าทีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกวา่นบัจากวนัทีสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการ

เลือกซือ และสัญญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ จาํนวนเงินทีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะ
รับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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4. ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิ  
ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2.3 บริษัทและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัใน
ระหว่างงวดปัจจุบนั โดยปรับผลกระทบสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีกบักาํไรสะสม ณ วนัที 
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ 
 
จากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้มาถือ
ปฏิบติั แสดงไดด้งันี   
4.1  กลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562  

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

กลุ่มเครืองมือ 

ทางการเงิน  

ณ วนัที 1 

มกราคม 2563  

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562  

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

กลุ่มเครืองมือ 

ทางการเงิน  

ณ วนัที 1 

มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน            

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 29,800,403  (1,886,923)  27,913,480  15,452,141  (748,922)  14,703,219 

เงินลงทุนชวัคราว 342,922,177  (342,922,177)  -  336,892,103  (336,892,103)  - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื -  342,922,177  342,922,177  -  336,892,103  336,892,103 

รวมสินทรัพย ์ 537,964,031  (1,886,923)  536,077,108  475,838,813  (748,922)  475,089,891 

หนิสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 341,597  (227,600)  113,997  -  -  - 
รวมหนีสิน 71,436,994  (227,600)  71,209,394  41,223,912  -  41,223,912 

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 41,775,371  (1,659,323)  40,116,048  37,878,838  (748,922)  37,129,916 

            

     ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ ่ (2,369,030)  (1,296,699)  (3,665,729)  3,481,674  (748,922)  2,732,752 

     ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ 

             ควบคุมของบริษทัยอ่ย 

 

929,701 

  

(362,624) 

  

567,077 

  
- 

  
- 

  
- 

 
4.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562  

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัที 16  

ณ วนัที 1 

มกราคม 2563  

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562  

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัที 16  

ณ วนัที 1 

มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน            

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ -  17,789,053  17,789,053  -  7,525,399  7,525,399 

หนีสินตามสัญญาเช่า -  17,213,151  17,213,151  -  7,204,503  7,204,503 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอนื -  575,902  575,902  -  320,897  320,897 
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5. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการทีเกยีวข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ทีมีความเกียวขอ้งกับบริษัทและบริษทัย่อย  

โดยการเป็นผูถื้อหุ้นหรือมีผูถ้ือหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกัน บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการกบับุคคล
หรือกิจการทีเกียวขอ้งกัน งบการเงินนีรวมผลของรายการดงักล่าวซึงเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญาที
ตกลงร่วมกนั 
   

 รายละเอียดความสัมพนัธ์ทีบริษทัและบริษทัย่อยมีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัซึงมีการควบคุม หรือเป็น
กิจการทีบริษทัควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการทีมีรายการบญัชีกบับริษทัและบริษทัย่อย มีดงันี 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั   ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

1.  บริษทัยอ่ย     

 1.1 บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ี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 อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั  ถือหุ้นร้อยละ 51.00 (ตงัแต่วนัที 14 พฤษภาคม 2562) 

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

2.  บุคคลทีเกียวขอ้งกนั   เป็นกรรมการของบริษทั 

 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งันี 

  นโยบายการกาํหนดราคา 

ค่าบริการจ่าย ราคาตลาด 

ดอกเบียรับ รอ้ยละ 2.50 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั ไดแ้ก่   

 เบียประชุม เงินเดือน โบนสั 

ตามทีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั 

  
รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัทีสําคญับนงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัสินงวด มีดงันี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

ลูกหนีการค้า        

บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั -  -  330,775  582,933 

 รวม -  -  330,775  582,933 

ลูกหนีหมุนเวียนอืน        

บริษทั วนิสตาร์เทค จาํกดั -  -  538,400  246,100 

 รวม -  -  538,400  246,100 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน        

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

 รวม -  -  2,000,000  2,000,000 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

รายได้ค้างรับ        

บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั -  -  -  124,722 

 รวม -  -  -  124,722 

รายได้รับล่วงหน้า        

บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั -  -  105,417  107,177 

 รวม -  -  105,417  107,177 
  

รายการทีสําคญับนงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 
และ 2562 มีดงันี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 
สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน  
สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน 
 2563  2562  2563  2562 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคญั        

ผลตอบแทนระยะสัน 6,106,430  5,878,448  13,883,213  11,867,109 
ผลตอบแทนระยะยาว 233,388  516,360  893,231  1,074,417 

 รวม 6,339,818  6,394,808  14,776,444  12,941,526 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน  
สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน 
 2563  2562  2563  2562 

รายได้จากการขายและให้บริการ       
บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 82,313 - 164,626 - 

 รวม 82,313 -  164,626  - 

ต้นทุนการให้บริการ     
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั - 45,000 - 127,850 

 รวม - 45,000 - 127,850 

รายได้ค่าบริหารจัดการ     
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั 114,000 135,000 228,000 270,000 
บริษทั วนิสตาร์เทค จาํกดั 15,000 15,000 30,000 30,000 
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั 45,000 39,000 90,000 78,000 
บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 60,000 40,000 120,000 40,000 
บริษทั โคแมน ทราเวล จาํกดั 15,000 - 65,000 - 

 รวม 249,000 229,000 533,000 418,000 

 
 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
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 หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน  

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน 
 2563  2562  2563  2562 

เงินปันผลรับ       
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั - -  6,630,000  5,610,000 
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั - -  3,060,000  408,000 

 รวม - -  9,690,000  6,018,000 

ดอกเบียรับ       

บริษทั วนิสตาร์เทค จาํกดั 12,466 12,466 24,932 24,795 

 รวม 12,466 12,466 24,932 24,795 

รายได้อืน       

บริษทั วนิสตาร์เทค จาํกดั 4,800 - 14,522 - 

 รวม 4,800 - 14,522 - 

ค่าใช้จ่ายอืน        

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั 9,000 9,000 18,000 15,000 

 รวม 9,000 9,000 18,000 15,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ     

ผลตอบแทนระยะสัน 2,640,984 2,988,551 6,061,040 6,040,211 

ผลตอบแทนระยะยาว 243,877 333,504 584,205 637,009 

 รวม 2,884,861  3,322,055  6,645,245  6,677,220 

 
บริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทัย่อยเพือให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหาร การจดัการ และการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของธุรกิจอืนแก่บริษัทย่อยดังกล่าว โดยคิดอตัราการให้บริการตามทีตกลงกันซึงอา้งอิงจาก
ประมาณการเวลาและตน้ทุนทีใชไ้ปบวกดว้ยส่วนเพิมค่าบริการสาํหรับปี 2563 และ 2562 มีดงัตอ่ไปนี  

    หน่วย : บาท 

ชือบริษทั  ระยะเวลาของสัญญา  ค่าบริการต่อปี 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2562  540,000 

  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2563  456,000 

บริษทั วนิสตาร์เทค จาํกดั  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2562  60,000 

  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2563  60,000 

บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2562  156,000 

  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2563  180,000 

บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั  1 พฤษภาคม - 31 ธนัวาคม 2562  160,000 

  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2563  240,000 

บริษทั โคแมน ทราเวล จาํกดั  1 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม 2562  60,000 

  1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563  50,000 

  1 เมษายน - 31 ธนัวาคม 2563  45,000 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

   หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

  ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

เงินสดในมือ 104,409  148,216  58,976  90,235 

เงินฝากธนาคาร -  กระแสรายวนั 18,426,956  30,577,734  2,973,153  658,052 

เงินฝากธนาคาร -  ออมทรัพย ์ 75,129,932  35,655,658  63,767,994  13,443,493 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 93,661,297  66,381,608  66,800,123  14,191,780 

 
ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงในอตัราร้อยละ 

0.05 ต่อปี ถึงร้อยละ 0.60 ต่อปี และร้อยละ 0.37 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.40 ต่อปี ตามลาํดบั 
 

7. ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

ลูกหนีการคา้สุทธิ - บริษทัอืน 11,838,531  21,770,169  3,900,690  9,127,784 
ลูกหนีอืน - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -               -  538,400  - 

ลูกหนีอืน - บริษทัอืน 195,717  164,013  -  246,100 

รายไดค้า้งรับ 933,400  2,217,589  280,055  1,256,233 
ดอกเบียคา้งรับ 1,857,997  1,372,632  1,853,827  1,371,340 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 1,545,882  1,403,245  913,750  578,529 
ลูกหนีเงินประกนัผลงาน 9,446 17,092  8,246  16,492 
เงินมดัจาํ 1,172,069 2,855,663  1,172,069  2,855,663 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน - สุทธิ 17,553,042  29,800,403  8,667,037  15,452,141 
 
การวิเคราะห์อายุของลูกหนีทีคา้งชาํระ มีดงันี 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

ลกูหนกีารค้า      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,966,828  4,990,381 207,881 3,910,624 
เกินกาํหนดชาํระนอ้ยกว่า 3 เดือน 5,206,561  12,701,733 1,277,572 4,503,274 
เกินกว่า 3 เดือน แตไ่ม่เกิน 6 เดือน 6,977,487  3,121,877 3,487,755 596,511 
เกินกว่า 6 เดือน แตไ่ม่เกิน 12 เดือน 5,606,958  857,819 2,774,045 92,696 
เกินกว่า 12 เดือน 748,142  1,109,460 86,000 445,408 

 20,505,976  22,781,270 7,833,253 9,548,513 
หัก  ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (8,667,445)  (1,011,101) (3,932,563) (420,729)

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 11,838,531  21,770,169 3,900,690 9,127,784 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
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8. เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่บริษัททีเกยีวข้องกนั 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 และวนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีเงินให้กู้ยืมระยะสันแก่บริษทัย่อยแห่งหนึง

จาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท คิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 2.5 ต่อปี ไม่มีหลักทรัพยค์าํประกนั และมีกาํหนดจ่ายคืน

ภายใน 12 เดือนนับจากวนัทีในสัญญา 
 
9. เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่บริษัทอืน 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563  และวนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสันแก่บริษทัแห่งหนึงจาํนวน

เงิน 5.34 ล้านบาท คิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี และร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามลาํดบั คาํประกันโดยกรรมการ

ของบริษทัดงักล่าว 
 
เมือวนัที 16 มีนาคม 2563 บริษทัไดข้ยายระยะเวลาชาํระหนีไปอีก 12 เดือน โดยกาํหนดชาํระในวนัที 9 เมษายน 

2564 และลดอตัราดอกเบียเป็นอตัราร้อยละ 3 ต่อปี 
 

10. สินทรัพย์ทางการเงนิอืน 

สินทรัพยท์างการเงินอืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน        

บตัรเงินฝากและตวัแลกเงิน 242,347,602  -  242,347,602  - 

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

หน่วยลงทุน - กองทุนรวม 12,061,965  -  -  - 

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอืน 274,409,567  -  262,347,602  - 

        

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน        

หุ้นกู ้ 8,054,212  -  8,054,212  - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื 8,054,212  -  8,054,212  - 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 และวนัที 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพยท์างการเงินอืน มีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงในอตัรา

ร้อยละ 0.70 ต่อปี ถึงร้อยละ 6 ต่อปี 
 

11.  สินทรัพย์หมุนเวียนอืน 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 321,825 58,448 36,221 - 

ภาษีซือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 25,716  104,417 16,586  27,729 
ลูกหนีกรมสรรพากร 1,377,528  1,118,878 -  - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอนื 1,725,069  1,281,743 52,807  27,729 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
12.1  เงินลงทุนในบริษทัย่อย ประกอบดว้ย 

          หน่วย : บาท 

          งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ทุนชาํระแลว้ (บาท)  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   วิธีราคาทุน  

ชือบริษทัยอ่ย 

 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

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  99.99  14,580,000  14,580,000 

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

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

5. บริษทั โคแมน ทราเวล จาํกดั 30,000,000  22,500,000   99.99  99.99  29,999,700  22,499,775 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย          108,329,625  100,829,700 

หัก ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน        

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

- บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชันแนล จาํกดั    (1,529,925)  - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ          94,613,523  88,643,523 

  

เมือวนัที 16 มกราคม 2563 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นส่วนทีเหลือทงัหมดให้กบั บริษทั โคแมน ทราเวล จาํกดั เป็น
จาํนวนเงิน 7.50 ลา้นบาท  
 
ในระหวา่งปี 2563 ฝ่ายบริหารของบริษทัไดพิ้จารณาบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั รูมซ์ 
อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั จาํนวนเงิน 1.53 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ฝ่ายบริหารเห็นว่ามี
ความไม่แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ และอยูร่ะหวา่งการพจิารณาทิศทางในการดาํเนินธุรกิจนีต่อไปในอนาคต 

 

 12.2 ค่าความนิยม 
 ค่าความนิยม ประกอบดว้ย 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม 

ชือบริษทัยอ่ย 
 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั  40,789,850  40,789,850 
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั  5,572,454  5,572,454 

รวมค่าความนิยม  46,362,304  46,362,304 
 
12.3 เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 และ 2562  
มีดงันี 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชือบริษทัยอ่ย  2563  2562 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั  6,630,000  5,610,000 
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั  3,060,000  408,000 

รวมเงินปันผลรับ  9,690,000  6,018,000 
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13. อุปกรณ์  

  รายการเปลียนแปลงของบญัชีอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งันี 

 หน่วย : บาท 

 

 งบการเงินรวม 

 

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 18,607,193  11,474,757 

ซือสินทรัพยเ์พมิระหว่างงวด 936,653  389,698 

จาํหน่ายระหวา่งงวด (249,760)  (23,200) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 19,294,086  11,841,255 

ค่าเสือมราคาสะสม    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 (13,428,132) (8,388,708) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (1,385,395) (828,390) 

จาํหน่ายระหวา่งงวด 166,168 20,766 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 (14,647,359)  (9,196,332) 

มูลค่าสุทธิตามบญัช ี    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 5,179,061  3,086,049 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 4,646,727  2,644,923 

 

14. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งันี 

   หน่วย : บาท 

  

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 -  - 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16   

      มาถือปฏิบตั ิ 17,789,053 

 

7,525,399 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 17,789,053  7,525,399 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (891,765)  (361,219) 

มูลค่าสุทธิตามบญัช ี    

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 16,897,288  7,164,180 

 

 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

 
 

 

- 24 -

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 สรุป

ไดด้งันี 

 หน่วย : บาท 

 
 งบการเงินรวม 

 

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 46,399,846  10,442,391 

ซือสินทรัพยเ์พมิระหว่างงวด 1,575,074  880,024 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 47,974,920  11,322,415 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 (12,439,550)  (2,417,384) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (2,895,646) (612,121) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 (15,335,196)  (3,029,505) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 33,960,296  8,025,007 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 32,639,724  8,292,910 

 

16. สินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,774,579  1,862,338  645,497  646,851 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,854,276)  (2,203,935)  -  - 

 920,303  (341,597)  645,497  646,851 
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 รายการเปลียนแปลงสาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งันี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562  

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

ฉบบัที 9  

รบัรู้ในกาํไร 

ขาดทุน  

รบัรู้ในกาํไร 

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอืน  

ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          

ลูกหนีการคา้ 118,074  227,600  601,302  -  946,976 

สินคา้คงเหลือ 17,523  -  -  -  17,523 

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์

พนกังาน 

 

1,726,741 

  

- 

  

69,588 

  

(4,647) 

  

1,791,682 

หนีสินตามสัญญาเช่า -  -  18,398  -  18,398 

  รวม 1,862,338  227,600  689,288  (4,647)  2,774,579 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          

ผลต่างจากการปรับมูลค่ายตุธิรรมของ

สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยจากการซือ

ธุรกิจ (2,203,935)  -  349,659  - (1,854,276)

  รวม (2,203,935)  -  349,659  - (1,854,276)

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที 31

ธนัวาคม 2562  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอืน  

ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

  ประมาณการหนีสินผลประโยชนพ์นกังาน 646,851  895  (2,403)  645,343 

  หนีสินตามสัญญาเช่า -  154  -  154 

  รวม 646,851  1,049  (2,403)  645,497 

 

17.    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน  

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

เงินมดัจาํ 282,788  514,288  6,550  237,250 

เงินมดัจาํค่าเช่าอาคารและอุปกรณ ์ 1,164,800  1,383,501  926,260  940,360 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 1,074,570  1,016,196  -  - 

เงินประกนัผลงาน 305,000  305,000  -  - 

เงินฝากธนาคารติดภาระคาํประกนั 200,000  -  -  - 

อืน ๆ 230,700  -  230,700  - 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3,257,858  3,218,985  1,163,510  1,177,610 
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บริษทัยอ่ยแห่งหนึงไดน้าํบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์จาํนวนเงิน 0.2 ลา้นบาท ไปคาํประกนัความเสียหายทีอาจจะ

เกิดขนึจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงเกียวกบัธุรกิจนาํเทยีวกบัหน่วยงานราชการแห่งหนึง 
 

18. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน ประกอบด้วย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

เจา้หนีการคา้ - บริษทัอนื 204,971  1,337,120  -  - 

เจา้หนีหมุนเวียนอืน        

เงินมดัจาํจากลูกคา้ 2,549,712  2,784,123  -  - 

เงินเดือนและโบนสัคา้งจ่าย 1,224,000  7,432,950  -  - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,646,763  1,707,940  685,744  650,557 

รายไดรั้บล่วงหน้า 33,289,390  29,883,441  24,793,495  23,166,749 

อืน ๆ 604,659  1,676,029  476,290  655,508 

     รวมเจา้หนีหมุนเวียนอนื 40,314,524  43,484,483  25,955,529  24,472,814 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 40,519,495  44,821,603  25,955,529  24,472,814 

 

19.    หนีสินตามสัญญาเช่า 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีหนีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งันี 

 หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม 

 

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 71,319  - 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั ที 16 มาถือปฏิบติั 17,213,151  7,204,503 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2563 17,284,470  7,204,503 

จ่ายชาํระสาํหรับงวด (705,627) (223,903)

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 16,578,843  6,980,600 

หัก ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (1,420,687) (496,013)

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีเกินกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15,158,156  6,484,587 

 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัสัญญาเช่าทีรับรู้ในรายการต่อไปนีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยจ์ากหนีสินตามสัญญาเช่า 891,765  361,219 

ดอกเบียจ่ายจากหนีสินตามสัญญาเช่า 219,082  91,330 

  รวม 1,110,847  452,549 
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20. ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนักงาน 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 30 

มิถุนายน 2563 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน

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

เพมิขึนจากการซือธุรกิจ -  2,332,026  -  - 

ลดลงจากการเลิกจา้งพนกังานของบริษทัยอ่ย (121,946)  (497,528)  -  - 

ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั (2,156,563)  2,045,239  (2,145,342)  1,701,861 

ตน้ทุนการบริการในอดีต        

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

ตน้ทุนบริการและดอกเบีย 1,143,011  3,332,619  799,548  2,257,598 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน

ปลายงวด 18,656,203  19,791,701  12,924,510  14,270,304 

 

ค่าใช้จ่ายทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน:- 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 สําหรบังวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด 

 วนัที 30 มิถุนายน  วนัที 30 มิถุนายน 

 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนการบริการในอดีต -  -  -  2,044,052 

ตน้ทุนการบริการปัจจุบนั        

 ตน้ทุนขายและบริการ 14,464  361,116  553,372  782,646 

 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 19,973  50,385  87,740  100,770 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (123,930)     (173,884)  238,565  183,186 

     ดอกเบียภาระผกูพนั 39,394  82,571  141,388  165,142 

 (50,099)  320,188  1,021,065  1,231,744 

รวม (50,099)  320,188  1,021,065  3,275,796 
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 หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน 

 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนการบริการในอดีต -  -  -  1,618,953 

ตน้ทุนการบริการปัจจุบนั        

 ตน้ทุนขายและบริการ 6,830  308,698  375,533  617,391 

 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 45,368  43,985  73,163  87,969 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 76,053  141,861  236,628  283,724 

     ดอกเบียภาระผกูพนั 29,074  69,858  114,224  139,716 

 157,325  564,402  799,548  1,128,800 

รวม 157,325  564,402  799,548  2,747,753 

 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 หน่วย : อตัราร้อยละ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

อตัราคิดลด (ต่อปี) 1.94 - 1.98  2.71 - 2.83  1.94  2.71 

อตัราการเพมิขึนของเงินเดือนในอนาคต (ต่อปี) 5.00 - 6.33  5.00 - 6.33  6.00  6.33 

สัดส่วนของพนกังานทีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 

     (ขนึอยูก่บัช่วงอายขุองพนักงาน) (ต่อปี) - พนักงานรายเดือน 1.91 - 22.92  0 - 15  1.91 - 22.92  0 - 15 

 
 
21. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 

 ส่วนประกอบหลักของรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 
มิถุนายน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย  

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 

 สําหรบังวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน 

 2563 2562  2563  2562 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวด (132,510)  (262,865) (1,275,701)  (498,076) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราว        

 ทีรับรู้เมือเริมแรกและทีกลบัรายการ 809,686  118,523 1,038,947  297,379 

  รวม (677,176)  (144,342) (236,754)  (200,697) 
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 หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน 

 2563 2562  2563 2562 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 434,830  (262,864) -  (498,075) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราว        

 ทีรับรู้เมือเริมแรกและทีกลบัรายการ (753)  6,433 1,049  (73,200) 

  รวม   434,077  (256,431) 1,049  (424,875) 

 
22.  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษทัเสนอขายหุ้นสูง
กว่ามูลค่าหุ้นทีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินนีตงัเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นนีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
23. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัใหญ่ (ไม่รวมกาํไรและขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) และจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกและชาํระ
แลว้ระหวา่งงวด  
 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 

 งบการเงินรวม 

 สําหรบังวดสามเดือนสินสุด  สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด 

 วนัที 30 มิถุนายน  วนัที 30 มิถุนายน 

 2563 2562  2563  2562 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท) (13,026,959)  4,073,744  (16,411,385)  3,249,553 

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

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.0972)  0.0304  (0.1225)  0.0242 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรบังวดสามเดือนสินสุด  สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด 

 วนัที 30 มิถุนายน  วนัที 30 มิถุนายน 

 2563 2562  2563  2562 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท) (12,039,655)  1,849,279  (1,235,951)  5,330,953 

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

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.0898)         0.0138  (0.0092)  0.0398 
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24.    เงินปันผลจ่าย 
  บริษทั โคแมนชี อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 

 เมือวนัที 28 มีนาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัครังที 4/2563 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
สาํหรับหุ้นสามญั จาํนวน 134,000,000 หุ้น ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทงัสิน 13.40 ลา้นบาท 
กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 27 เมษายน 2563 
 

  บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั 
เมือวนัที 11 มีนาคม 2563 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัครังที 1/2563 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล สําหรับหุ้น
สามัญ จาํนวน 100,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 130 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทงัสิน 13.00 ล้านบาท กาํหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัที 27 มีนาคม 2563 
 

  บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั 
เมือวนัที 24 มีนาคม 2563 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัครังที 1/2563 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล สําหรับหุ้น
สามญั จาํนวน 300,000 หุ้น ในอตัราหุน้ละ 20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทงัสิน 6.00 ลา้นบาท กาํหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวนัที 31 มีนาคม 2563 
 

25.   บัตรส่งเสริมการลงทุน 
เมือวนัที 20 พฤศจิกายน 2560 บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที 60-1302-1-00-2-0 
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการประเภท 5.7.2 กิจการซอฟทแ์วร์ ประเภท ENTERPRISE 
SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยไดรั้บ
สิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัทีเริมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ สําหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 บริษทัย่อยยงัไมมี่รายไดจ้ากการประกอบกิจการตามบตัร
ส่งเสริมการลงทุนนี 
 
เมือวนัที 17 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที 61-0565-1-01-2-0 
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการประเภท 5.7.2 กิจการซอฟทแ์วร์ ประเภท ENTERPRISE 
SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิ
ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกําหนดเวลา 7 ปี นับแต่วนัทีเริมมีรายได้จากการประกอบกิจการ ซึงคือวนัที  
6 มิถุนายน 2561 
 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 

มิถุนายน 2563 และ 2562 จาํแนกตามกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม มีดงันี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 
 2563  2562 
 ส่วนทไีดรั้บ

ส่งเสริมการ
ลงทุน 

 ส่วนทีไม่ได้
รับส่งเสริม 
การลงทุน 

 

รวม  

ส่วนทีไดรั้บ
ส่งเสริมการ

ลงทุน  

ส่วนทีไม่ได้
รับส่งเสริม 
การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ            
 ในประเทศ 12,095,850  14,557,437  26,653,287  15,493,157  19,738,476  35,231,633 
 ในต่างประเทศ 932,114         -  932,114  1,906,715  8,646  1,915,361 

 รวม 13,027,964  14,557,437  27,585,401  17,399,872  19,747,122  37,146,994 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

 2563  2562 

 ส่วนทไีดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

 ส่วนทีไม่ได้

รับส่งเสริม 

การลงทุน 

 

รวม  

ส่วนทีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน  

ส่วนทีไม่ได้

รับส่งเสริม 

การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ            

 ในประเทศ 34,204,259  32,465,318  66,669,577  32,847,061  42,416,062  75,263,123 

 ในต่างประเทศ 1,967,420  176,115  2,143,535  3,449,370  455,542  3,904,912 

 รวม 36,171,679  32,641,433  68,813,112  36,296,431  42,871,604  79,168,035 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

 2563  2562 

 ส่วนทไีดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

 ส่วนทีไม่ได้

รับส่งเสริม 

การลงทุน 

 

รวม  

ส่วนทีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน  

ส่วนทีไม่ได้

รับส่งเสริม 

การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ            

 ในประเทศ 12,178,162  23,824  12,201,986  15,493,157  1,976,214  17,469,371 

 ในต่างประเทศ 932,114  -  932,114  1,906,715  187,190  2,093,905 

 รวม 13,110,276  23,824  13,134,100  17,399,872  2,163,404  19,563,276 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

 2563  2562 

 ส่วนทไีดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

 ส่วนทีไม่ได้

รับส่งเสริม 

การลงทุน 

 

รวม  

ส่วนทีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน  

ส่วนทีไม่ได้

รับส่งเสริม 

การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ            

 ในประเทศ 34,368,885  202,871  34,571,756  32,847,061  5,118,944  37,966,005 

 ในต่างประเทศ 1,967,420  -  1,967,420  3,449,370  455,542  3,904,912 

 รวม 36,336,305  202,871  36,539,176  36,296,431  5,574,486  41,870,917 
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26. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัทีผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดําเนินงานไดร้ับและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรและ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย 
 
บริษทัและบริษทัย่อยดําเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจประกอบกิจการขายเครืองคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงการใหบ้ริการบาํรุงรักษาและบริการอืนซึงเกียวเนืองกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 

30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงันี 
 หน่วย : บาท 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

 2563  2562 

 ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม  ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 26,653,287  932,114  27,585,401  35,231,633  1,915,361  37,146,994 

ตน้ทุนขายและให้บริการ 16,471,484  -  16,471,484  18,366,076  22,748  18,388,824 

กาํไรขนัตน้ 10,181,803  932,114  11,113,917  16,865,557  1,892,613  18,758,170 

 หน่วย : บาท 

 สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

 2563  2562 

 ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม  ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 66,669,577  2,143,535  68,813,112  75,263,123  3,904,912  79,168,035 

ตน้ทุนขายและให้บริการ 36,187,545  24,000  36,211,545  39,377,204  71,578  39,448,782 

กาํไรขนัตน้ 30,482,032  2,119,535  32,601,567  35,885,919  3,833,334  39,719,253 

 
ขอ้มูลเกียวกบัลูกคา้รายใหญ ่
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีรายได้
จากการขายและให้บริการกบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหนึงทีมีจาํนวนเงินตงัแต่ร้อยละ 10 ขึนไป  

 
27. ภาระผูกพนั 
  ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 บริษทัและบริษทัย่อย มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานสําหรับสํานักงานและ

บริการเป็นเวลา 3 ปี ซึงมีเงินทีตอ้งจ่ายในอนาคต สรุปไดด้งัต่อไปนี 
 หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ไม่เกิน 1 ปี 1,562,870  1,187,564 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 99,089  - 

 รวม 1,661,959  1,187,564 
 

28. สัญญาทีสําคัญ 
บริษทัได้ทาํสัญญาแต่งตังตวัแทนในการจดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัในต่างประเทศซึงมี
วตัถุประสงค์หลกัคือเพือให้ตวัแทนดงักล่าวทาํการตลาด จาํหน่าย ติดตงั และให้บริการลูกคา้อายุสัญญา 2 ปี 
และกาํหนดอตัราค่าตอบแทนตามทีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัและตวัแทนในแต่ละประเทศ 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
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29. การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบันไดข้ยายวงกวา้งขึนอย่าง

ต่อเนือง ส่งผลทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม 

สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย และการรับรู้และการวดัมูลค่า

ของสินทรัพยแ์ละหนีสินในงบการเงิน อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์

ดงักล่าวและทาํการประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสิน

ทีอาจเกิดขึนอยา่งต่อเนือง  

 

30. การอนุมัติงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเมือวนัที 7 สิงหาคม 2563 


