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บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันที่ 30 กันยายน 2563 

 
1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจาํกัดตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทย เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2546 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน
เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 และบริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2559 
 
ดาํเนินธุรกิจคา้ขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงให้การบริการบาํรุงรักษาและบริการอ่ืน 
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 
สถานประกอบการจดทะเบียนอยู่เลขท่ี 252/118 ห้อง อี-เอฟ ชั้น 23 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 2  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  

 
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 
 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้จดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไทย 
ซ่ึงไดก้าํหนดเพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด โดยเน้นการให้
ขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ี
นาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
  งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้จัดทาํขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนใน

นโยบายการบญัชี 
  

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 
 2.2 หลกัเกณฑ์การจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลรวม 
  ก) งบการเงินระหว่างกาลรวมน้ีได้รวมงบการเงินของบริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
อตัราส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

ช่ือบริษทัยอ่ย  ประเภทกิจการ  ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

1. บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั  ให้บริการเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์  กรุงเทพมหานคร  51.00  51.00 

2. บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั  ให้บริการเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์  กรุงเทพมหานคร  99.99  99.99 

3. บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั  ให้บริการเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์  นนทบุรี  51.00  51.00 

4. บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  ให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัการบริหารจดัการรายได้

ให้กบัโรงแรม 

 กรุงเทพมหานคร  51.00  51.00 

5. บริษทั โกโกจิ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  

 (เดิมช่ือ บริษทั โคแมน ทราเวล จาํกดั) 

 ให้บริการสํารองห้องพกัและบริการสาํรองอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 

 กรุงเทพมหานคร  99.99  99.99 
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ข) ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลรวมถือหลกัเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษทัย่อยซ่ึงบริษทั โคแมนช่ี 
อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) มีอาํนาจในการควบคุมหลังจากได้ตดัยอดคงเหลือและ
รายการระหวา่งกนัท่ีเป็นสาระสาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามบญัชี
ของบริษทั และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

   
  ค) นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัของบริษทัย่อยในส่วนของรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัใชน้โยบายการบญัชี

เช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 
   

  ง) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม หมายถึงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซ่ึงได้
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 

 

บริษทัจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะโดยแสดงเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

 
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในงวดปัจจุบนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั
ทางบัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปน้ีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผล
บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์และหน้ีสิน

สาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

 

การบญัชีสําหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั

กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 

บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใชใ้นคร้ังแรกโดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงกบักาํไรสะสม  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (Modified Retrospective Approach) และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ี

แสดงเปรียบเทียบ ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4  

 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือก

เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน

เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และ 

มีผลบงัคบัใชส้ําหรับการจดัทาํงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 

1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 
-  เลือกท่ีจะไม่นําขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ในการวดั

มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 
- เลือกท่ีจะไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

3. นโยบายการบัญชีที่สําคญั 
 บริษัทและบริษทัย่อยได้ใช้นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ดงัต่อไปน้ี 
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3.1 ลูกหน้ีการคา้ 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการได้รับชาํระ 
ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินท่ีมีนัยสําคญัจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของส่ิงตอบแทน
ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญ โดยใชวิ้ธีการอยา่งง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ในการวดั
มูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงกาํหนดให้พิจารณาผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด
อายุหน้ีและรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหน้ีการคา้ ในการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้น ลูกหน้ีการคา้จะถูกจดักลุ่มตามวนัท่ีครบกาํหนดชาํระ อตัราความเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจะ
ขึ้นอยู่กับประวติัการชําระเงินและขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซ่ึงมีการปรับเพื่อสะท้อนขอ้มูล
ปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหน้าเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อความสามารถของลูกคา้ใน
การชาํระหน้ี ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนภายใตค้่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
3.2 สัญญาเช่า 
 ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา บริษทัย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุม
การใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 
 สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 
 สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคา

สะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถา้มี) 
ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทาง
ตรงท่ีเกิดขึ้น และการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ี
สัญญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

 
 ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นสําหรับผูเ้ช่าในการร้ือและขน

ยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ใน
สภาพตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 

 
 ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุของ
สัญญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท  
 

 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่ารับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิม

มีผลโดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม หลงัจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อนดอกเบ้ียจากหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชาํระแล้ว นอกจากน้ี มูลค่าตาม
บญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

 
 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ํา 
 สาํหรับสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกวา่นบัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการ

เลือกซ้ือ และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวจะ
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ  
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2.3 บริษัทและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัใน
ระหว่างงวดปัจจุบนั โดยปรับผลกระทบสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
 
จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้มาถือ
ปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี   
4.1  กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

กลุ่มเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน  

ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

กลุ่มเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน  

ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน            

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

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

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -  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 

หน้ิสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 341,597  (227,600)  113,997  -  -  - 
รวมหน้ีสิน 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 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ 

       ควบคุมของบริษทัยอ่ย 

 

929,701 

  

(362,624) 

  

567,077 

  

- 
  

- 
  

- 

 
4.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 16  

ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 16  

ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน            

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

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

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  575,902  575,902  -  320,897  320,897 
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5. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับบริษัทและบริษทัย่อย  

โดยการเป็นผูถื้อหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการกบับุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั งบการเงินน้ีรวมผลของรายการดงักล่าวซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ี
ตกลงร่วมกนั 
   

 รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัและบริษทัย่อยมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือเป็น
กิจการท่ีบริษทัควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบับริษทัและบริษทัย่อย มีดงัน้ี 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

1.  บริษทัยอ่ย     

 1.1 บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั   ถือหุ้นร้อยละ 51.00 

 1.2 บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั  ถือหุ้นร้อยละ 99.99  

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

 1.4 บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  ถือหุ้นร้อยละ 51.00 (ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562) 

 1.5 บริษทั โกโกจิ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

       (เดิมช่ือ บริษทั โคแมน ทราเวล จาํกดั)  

ถือหุ้นร้อยละ 99.99 (ตั้งแต่วนัท่ี 20 มิถุนายน 2562) 

2.  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   เป็นกรรมการของบริษทั 

 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัน้ี 

  นโยบายการกาํหนดราคา 

ค่าบริการจ่าย  ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ  ร้อยละ 2.5 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั ไดแ้ก่   

 เบ้ียประชุม เงินเดือน โบนสั 

 ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั 

  
รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญับนงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินงวด มีดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

ลูกหนีก้ารค้า        

บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั -  -  352,476  582,933 

 รวม -  -  352,476  582,933 

ลูกหนีอ่ื้น        

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั -  -  573,900  246,100 

 รวม -  -  573,900  246,100 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน        

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั -  -  2,000,000  2,000,000 

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

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

รายได้ค้างรับ        

บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั -  -  -  124,722 

 รวม -  -  -  124,722 

รายได้รับล่วงหน้า        

บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั -  -  42,729  107,177 

 รวม -  -  42,729  107,177 

รายได้รับล่วงหน้า-ค่าบริหารจัดการ        

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั -  -  9,000  - 

 รวม -  -  9,000  - 
  

รายการท่ีสําคญับนงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน  
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ        

ผลตอบแทนระยะส้ัน 5,256,055  7,142,905  19,139,268  19,010,014 
ผลตอบแทนระยะยาว 320,177  562,032  1,213,408  1,636,449 

 รวม 5,576,232  7,704,937  20,352,676  20,646,463 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน  
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562 

รายได้จากการขายและให้บริการ        
บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 82,970  -  247,596  - 

 รวม 82,970  -  247,596  - 

ต้นทุนการให้บริการ        
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั -  -  -  127,850 

 รวม -  -  -  127,850 

รายได้ค่าบริหารจัดการ        
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั 105,000  135,000  333,000  405,000 
บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั 15,000  15,000  45,000  45,000 
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั 45,000  39,000  135,000  117,000 
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 หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน  

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562 

บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั -  60,000  120,000  100,000 
บริษทั โกโกจิ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  
  (เดิมช่ือ บริษทั โคแมน ทราเวล จาํกดั) 15,000  30,000  80,000  30,000 

 รวม 180,000  279,000  713,000  697,000 

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 

ดอกเบีย้รับ        

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั 12,603  12,603  37,534  37,397 

 รวม 12,603  12,603  37,534  37,397 

รายได้อ่ืน        

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั 1,700  64,000  16,222  64,000 

 รวม 1,700  64,000  16,222  64,000 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน        

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั 9,000  9,000  27,000  24,000 

 รวม 9,000  9,000  27,000  24,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ        

ผลตอบแทนระยะส้ัน 2,436,294  2,848,041  8,497,334  8,888,252 

ผลตอบแทนระยะยาว 222,235  333,505  806,440  970,513 

 รวม 2,658,529  3,181,546  9,303,774  9,858,765 

 
บริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทัย่อยเพื่อให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหาร การจดัการ และการสนบัสนุน
การปฏิบติังานของธุรกิจอ่ืนแก่บริษทัย่อยดังกล่าว โดยคิดอตัราการให้บริการตามท่ีตกลงกันซ่ึงอา้งอิงจาก
ประมาณการเวลาและตน้ทุนท่ีใชไ้ปบวกดว้ยส่วนเพิ่มค่าบริการสาํหรับปี 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี  

    หน่วย : บาท 

ช่ือบริษทั  ระยะเวลาของสัญญา  ค่าบริการ 

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

  1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563  228,000 

  1 กรกฏาคม - 31 ธนัวาคม 2563  210,000 

บริษทั วินสตาร์เทค 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 
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    หน่วย : บาท 

ช่ือบริษทั  ระยะเวลาของสัญญา  ค่าบริการ 

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

  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2563  240,000 

บริษทั โกโกจิ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  1 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม 2562  60,000 

    (เดิมช่ือ บริษทั โคแมน ทราเวล จาํกดั)  1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563  50,000 

  1 เมษายน - 31 ธนัวาคม 2563  45,000 

 
หมายเหตุ บริษทัไดย้กเวน้การเก็บค่าบริหารจดัการกบับริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นการชัว่คราว
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นตน้มา เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 
   หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

  ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

เงินสดในมือ 207,958  148,216  173,408  90,235 

เงินฝากธนาคาร -  กระแสรายวนั 16,476,409  30,577,734  393,598  658,052 

เงินฝากธนาคาร -  ออมทรัพย ์ 124,708,346  35,655,658  112,717,626  13,443,493 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 141,392,713  66,381,608  113,284,632  14,191,780 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในอตัราร้อยละ 

0.05 ต่อปี ถึงร้อยละ 0.65 ต่อปี และร้อยละ 0.37 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.40 ต่อปี ตามลาํดบั 
 
7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

  ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้สุทธิ - บริษทัอื่น 9,608,788  21,770,169  4,450,105  8,544,851 

ลูกหน้ีการคา้สุทธิ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั              -               -  61,507  582,933 

ลูกหน้ีอื่น - บริษทัอืน่ 220,917  164,013  -  - 

ลูกหน้ีอื่น - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั              -               -  573,900  246,100 

เงินทดรองจ่าย 58,120               -  58,120  - 

รายไดค้า้งรับ 3,843,680  2,217,589  2,197,277  1,256,233 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 2,290,102  1,372,632  2,286,703  1,371,340 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 1,699,293  1,403,245  986,464  578,529 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 137,417  17,092  136,817  16,492 

เงินมดัจาํ 884,778  2,855,663  884,778  2,855,663 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 18,743,095  29,800,403  11,635,671  15,452,141 
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การวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระ มีดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

  ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

ลูกหนี้การค้า - บริษทัอื่นและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 3,578,989  4,990,381  1,997,761  3,910,624 
เกินกาํหนดชาํระนอ้ยกว่า 3 เดือน 3,607,122  12,701,733  1,060,010  4,503,274 
เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 2,690,116  3,121,877  1,749,353  596,511 
เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 6,494,018  857,819  2,620,036  92,696 
เกินกว่า 12 เดือน 2,181,281  1,109,460  226,530  445,408 

 18,551,526  22,781,270  7,653,690  9,548,513 
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (8,942,738)  (1,011,101)  (3,142,078)  (420,729) 

ลูกหน้ีการคา้สุทธิบริษทัอืน่และบริษทั 
 ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,608,788  21,770,169  4,511,612  9,127,784 

 
8. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึง
จาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.5 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และมีกาํหนดจ่ายคืน
ภายใน 12 เดือนนับจากวนัท่ีในสัญญา 

 
9. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัแห่งหน่ึงจาํนวน
เงิน 5.34 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี และร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามลาํดบั คํ้าประกนัโดยกรรมการ
ของบริษทัดงักล่าว 
 
เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 บริษัทได้ขยายระยะเวลาการชําระหน้ีไปอีก 12 เดือน โดยกําหนดชําระในวนัท่ี  
9 เมษายน 2564 และลดอตัราดอกเบ้ียเป็นอตัราร้อยละ 3 ต่อปี 

 
10. สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

  ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น        

บตัรเงินฝากและตัว๋แลกเงิน 202,525,068  -  202,525,068  - 

หุ้นกู ้ 10,000,000  -  10,000,000  - 

หน่วยลงทุน - กองทุนรวม 12,071,657  -  -  - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 224,596,725  -  212,525,068  - 

        

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น        

หุ้นกู ้ 8,042,532  -  8,042,532  - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 8,042,532  -  8,042,532  - 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน มีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในอตัรา

ร้อยละ 0.70 ต่อปี ถึงร้อยละ 6 ต่อปี 
 

11.  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

  ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 419,119  58,448  49,783  - 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 33,803  104,417  14,709  27,729 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 685,277  -  -  - 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 1,379,874  1,118,878  -  - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 2,518,073  1,281,743  64,492  27,729 

 
12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 12.1  เงินลงทุนในบริษทัย่อย ประกอบดว้ย 
          หน่วย : บาท 

          งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ทุนชาํระแลว้ (บาท)  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   วิธีราคาทุน  

ช่ือบริษทัยอ่ย 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 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 อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 3,750,000  3,750,000  51.00  51.00  1,529,925  1,529,925 

5. บริษทั โกโกจิ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

    (เดิมช่ือ 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 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน        

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

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

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

  

เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2563 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือทั้งหมดใหก้บับริษทั โกโกจิ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั

(เดิมช่ือ บริษทั โคแมน ทราเวล จาํกดั) เป็นจาํนวนเงิน 7.50 ลา้นบาท  

 

ในระหว่างปี 2563 ฝ่ายบริหารของบริษทัไดพ้ิจารณาบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั 

รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั จาํนวนเงิน 1.53 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ฝ่ายบริหาร

เห็นว่ามีความไม่แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ และอยู่ระหว่างการพิจารณาทิศทางในการดาํเนินธุรกิจน้ีต่อไปใน

อนาคต 
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 12.2 ค่าความนิยม 
 ค่าความนิยม ประกอบดว้ย 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทัยอ่ย 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี 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 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562  
มีดงัน้ี 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทัยอ่ย  2563  2562 

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

รวมเงินปันผลรับ  9,690,000  6,018,000 

 

13. อุปกรณ์  

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 

 งบการเงินรวม 

 

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

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

ซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมระหว่างงวด 998,120  404,400 

จาํหน่ายระหว่างงวด (5,760,065)  (5,475,991) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 13,845,248  6,403,166 

ค่าเส่ือมราคาสะสม    

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

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (2,034,242)  (1,217,787) 

จาํหน่ายระหว่างงวด 5,439,874  5,282,979 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (10,022,500)  (4,323,516) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 3,822,748  2,079,650 
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14. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

   หน่วย : บาท 

  

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  - 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16   

      มาถือปฏิบติั 17,789,053 

 

7,525,399 

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

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 1,337,648  541,828 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 16,451,405  6,983,571 

 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุป

ไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 
 งบการเงินรวม 

 

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

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

ซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมระหว่างงวด 2,616,748  1,697,389 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 49,016,594  12,139,780 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม    

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

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (4,349,873)  (921,497) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (16,789,423)  (3,338,881) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 32,227,171  8,800,899 
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16. สินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

  ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,031,066  1,862,338  645,785  646,851 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,679,446)  (2,203,935)  -  - 

 1,351,620  (341,597)  645,785  646,851 

  
 รายการเปล่ียนแปลงสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

   ผลกระทบจาก  รายได ้(ค่าใชจ้่าย)   

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 9  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอ่ืน  

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          

ลูกหน้ีการคา้ 118,074  227,600  814,457  -  1,160,131 

สินคา้คงเหลือ 17,523  -  -  -  17,523 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์

พนกังาน 

 

1,726,741 

  

- 

 

103,416 

 

(3,831) 

 

1,826,326 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  -  27,086  -  27,086 

  รวม 1,862,338  227,600  944,959  (3,831)  3,031,066 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          

ผลต่างจากการปรับมูลค่ายตุิธรรมของ

สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยจากการซ้ือธุรกิจ (2,203,935)  -  524,489  -  (1,679,446) 

  รวม (2,203,935)  -  524,489  -  (1,679,446) 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   

 

ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2562  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื่น  

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 646,851  377  (1,588)  645,640 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  145  -  145 

  รวม 646,851  522  (1,588)  645,785 
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17.    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

  ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

เงินมดัจาํ 278,338  514,288  2,100  237,250 

เงินมดัจาํค่าเช่าอาคารและอุปกรณ ์ 678,196  1,383,501  439,656  940,360 

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

เงินประกนัผลงาน 305,000  305,000  -  - 

เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั 200,000  -  -  - 

อื่น ๆ 230,700  -  230,700  - 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 2,766,804  3,218,985  672,456  1,177,610 

 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดน้าํบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์จาํนวนเงิน 0.2 ลา้นบาท ไปคํ้าประกนัความเสียหายท่ีอาจจะ

เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงเก่ียวกบัธุรกิจนาํเท่ียวกบัหน่วยงานราชการแห่งหน่ึง 

 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

  ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอื่น 731,762  1,337,120  -  - 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น        

เงินมดัจาํจากลูกคา้ 3,200,122  2,784,123  -  - 

เงินเดือนและโบนสัคา้งจ่าย 3,237,189  7,432,950  601,189  405,844 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,228,113  1,707,940  298,448  244,713 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 24,602,865  29,883,441  18,778,650  23,166,749 

อื่น ๆ 560,932  1,676,029  445,220  655,508 

     รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 33,829,221  43,484,483  20,123,507  24,472,814 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 34,560,983  44,821,603  20,123,507  24,472,814 
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19.    หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

   หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม 

 

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 71,319  - 

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

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

จ่ายชาํระสาํหรับงวด (1,070,376)  (345,224) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 16,214,094  6,859,279 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,426,109)  (517,308) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีเกินกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14,787,985  6,341,971 

 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยจ์ากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,337,648  541,828 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 324,982  135,921 

 รวม 1,662,630  677,749 

 

20. ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

  ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

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

เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ -  2,332,026  -  - 

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

ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,156,563)  2,045,239  (2,145,342)  1,701,861 

ตน้ทุนการบริการในอดีต        

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

ตน้ทุนบริการและดอกเบ้ีย 1,720,848  3,332,619  1,205,653  2,257,598 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (696,288)  -  (696,288)  - 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 18,537,752  19,791,701  12,634,327  14,270,304 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน:- 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน  วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนการบริการในอดีต -  -  -  2,044,052 

ตน้ทุนการบริการปัจจุบนั        

 ตน้ทุนขายและบริการ 277,186  363,741  818,895  1,146,387 

 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 43,870  50,382  131,611  151,152 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 174,556  336,633  523,668  519,819 

     ดอกเบ้ียภาระผกูพนั 82,225  82,571  246,674  247,713 

 577,837  833,327  1,720,848  2,065,071 

รวม 577,837  833,327  1,720,848  4,109,123 

  

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนการบริการในอดีต -  -  -  1,618,953 

ตน้ทุนการบริการปัจจุบนั        

 ตน้ทุนขายและบริการ 194,097  308,697  569,630  926,088 

 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 36,582  43,983  109,745  131,952 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 118,314  141,862  354,941  425,586 

     ดอกเบ้ียภาระผกูพนั 57,112  69,858  171,337  209,574 

 406,105  564,400  1,205,653  1,693,200 

รวม 406,105  564,400  1,205,653  3,312,153 

 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 หน่วย : อตัราร้อยละ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

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

อตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ต่อปี) 5.00 - 6.33  5.00 - 6.33  6.00  6.33 

สัดส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 

     (ขึ้นอยูก่บัช่วงอายขุองพนักงาน) (ต่อปี) - พนกังานรายเดือน 1.91 - 22.92  0 - 15  1.91 - 22.92  0 - 15 
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21. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 
 ส่วนประกอบหลักของรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  

30 กนัยายน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย  
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563  2562  2563  2562 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวด (1,319,740)  (2,515,818)  (2,595,441)  (3,013,894) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ 430,502  697,818  1,469,448  1,052,081 

  รวม (889,238)  (1,818,000)  (1,125,993)  (1,961,813) 

 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563  2562  2563  2562 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวด -  107,404  -  (390,671) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (527)  (9,010)  522  64,189 

  รวม (527)  98,394  522  (326,482) 

 
22.  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูง
กว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
23. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัใหญ่ (ไม่รวมกาํไรและขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) และจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกและชาํระ
แลว้ระหวา่งงวด  
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สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน  วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563  2562  2563  2562 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท) 5,736,319  (12,214,743)  (10,675,066)  (8,845,391) 

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 134,000,000  134,000,000  134,000,000  134,000,000 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.0428  (0.0912)  (0.0797)  (0.0660) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน  วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563  2562  2563  2562 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท) 4,890,500  (13,352,148)  3,654,549  (8,021,196) 

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 134,000,000  134,000,000  134,000,000  134,000,000 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.0365  (0.0996)  0.0273  (0.0599) 
 
 

24.    เงินปันผลจ่าย 
  บริษทั โคแมนช่ี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 4/2563 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
สาํหรับหุน้สามญั จาํนวน 134,000,000 หุ้น ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 13.40 ลา้นบาท 
กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 เมษายน 2563 
 

  บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั 
เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล สาํหรับหุ้น
สามญั จาํนวน 100,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 130 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 13.00 ล้านบาท กาํหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 
 

  บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั 
เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล สาํหรับหุ้น
สามญั จาํนวน 300,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 6.00 ลา้นบาท กาํหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 

25.   บัตรส่งเสริมการลงทุน 
เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 60-1302-1-00-2-0 
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการประเภท 5.7.2 กิจการซอฟทแ์วร์ ประเภท ENTERPRISE 
SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยไดรั้บ
สิทธิยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกําหนดเวลา 5 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ ซ่ึงใน
ระหว่างงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัย่อยยงัไม่มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการตามบตัรส่งเสริม
การลงทุน 
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เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 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 นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ ซ่ึงคือวนัท่ี  
6 มิถุนายน 2561 
 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 และ 2562 จาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม มีดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563  2562 
 ส่วนท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการ
ลงทุน 

 ส่วนท่ีไม่ได้
รับส่งเสริม 
การลงทุน 

 

รวม  

ส่วนท่ีไดรั้บ
ส่งเสริมการ

ลงทุน  

ส่วนท่ีไม่ได้
รับส่งเสริม 
การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ            
 ในประเทศ 16,252,201  21,192,045  37,444,246  19,219,457  29,771,819  48,991,276 
 ในต่างประเทศ 3,699,414  -  3,699,414  1,278,020  27,600  1,305,620 

 รวม 19,951,615  21,192,045  41,143,660  20,497,477  29,799,419  50,296,896 

  
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563  2562 
 ส่วนท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการ
ลงทุน 

 ส่วนท่ีไม่ได้
รับส่งเสริม 
การลงทุน 

 

รวม  

ส่วนท่ีไดรั้บ
ส่งเสริมการ

ลงทุน  

ส่วนท่ีไม่ได้
รับส่งเสริม 
การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ            
 ในประเทศ 50,456,460  53,558,499  104,014,959  52,066,518  72,187,881  124,254,399 
 ในต่างประเทศ 5,666,834  274,980  5,941,814  4,727,390  483,142  5,210,532 

 รวม 56,123,294  53,833,479  109,956,773  56,793,908  72,671,023  129,464,931 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563  2562 
 ส่วนท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการ
ลงทุน 

 ส่วนท่ีไม่ได้
รับส่งเสริม 
การลงทุน 

 

รวม  

ส่วนท่ีไดรั้บ
ส่งเสริมการ

ลงทุน  

ส่วนท่ีไม่ได้
รับส่งเสริม 
การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ            
 ในประเทศ 16,335,171  8,102  16,343,273  19,219,457  516,298  19,735,755 
 ในต่างประเทศ 3,699,414  -  3,699,414  1,278,020  27,600  1,305,620 

 รวม 20,034,585  8,102  20,042,687  20,497,477  543,898  21,041,375 

 
 หน่วย : บาท 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563  2562 
 ส่วนท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการ
ลงทุน 

 ส่วนท่ีไม่ได้
รับส่งเสริม 
การลงทุน 

 

รวม  

ส่วนท่ีไดรั้บ
ส่งเสริมการ

ลงทุน  

ส่วนท่ีไม่ได้
รับส่งเสริม 
การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ            
 ในประเทศ 50,704,056  210,973  50,915,029  52,066,518  5,635,242  57,701,760 
 ในต่างประเทศ 5,666,834  -  5,666,834  4,727,390  483,142  5,210,532 

 รวม 56,370,890  210,973  56,581,863  56,793,908  6,118,384  62,912,292 

 
26. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดําเนินงานไดร้ับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื ่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรและ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย 
 
บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจประกอบกิจการขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงการใหบ้ริการบาํรุงรักษาและบริการอ่ืนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563  2562 

 ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม  ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 37,444,246  3,699,414  41,143,660  48,991,276  1,305,620  50,296,896 

ตน้ทุนขายและให้บริการ 17,254,393  226,887  17,481,280  22,726,943  -  22,726,943 

กาํไรขั้นตน้ 20,189,853  3,472,527  23,662,380  26,264,333  1,305,620  27,569,953 

  

 หน่วย : บาท 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563  2562 

 ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม  ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 104,014,959  5,941,814  109,956,773  124,254,399  5,210,532  129,464,931 

ตน้ทุนขายและให้บริการ 53,441,938  250,887  53,692,825  61,819,722  71,579  61,891,301 

กาํไรขั้นตน้ 50,573,021  5,690,927  56,263,948  62,434,677  5,138,953  67,573,630 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 
สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีรายได้
จากการขายและใหบ้ริการกบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหน่ึงท่ีมีจาํนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป  

 
 
 
 
 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
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27. ภาระผูกพนั 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัและบริษทัย่อย มีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการเป็นเวลา 3 ปี ซ่ึงมีเงินท่ีตอ้ง

จ่ายในอนาคต สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ไม่เกิน 1 ปี 986,462  618,156 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 13,762  - 

 รวม 1,000,224  618,156 
 

28. สัญญาที่สําคัญ 
บริษทัได้ทาํสัญญาแต่งตั้งตวัแทนในการจดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัในต่างประเทศซ่ึงมี
วตัถุประสงค์หลกัคือเพ่ือให้ตวัแทนดงักล่าวทาํการตลาด จาํหน่าย ติดตั้ง และให้บริการลูกคา้อายุสัญญา 2 ปี 
และกาํหนดอตัราค่าตอบแทนตามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัและตวัแทนในแต่ละประเทศ 
 

29. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง ส่งผลทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม 

สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และการรับรู้และการวดัมูลค่า

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์

ดงักล่าวและทาํการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสิน

ท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง  

 

30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

30.1 เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่ม

วตัถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็น

คร้ังแรก (IPO) ใหม่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1.  ลงทุนในธุรกิจให้บริการด้านการท่องเท่ียว หรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องด้านการท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็น

ทางตรงหรือทางออ้ม 

2. ลงทุนในธุรกิจให้บริการทางดา้นเทคโนโลยใีนอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

30.2 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 8/2563 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน 

จดทะเบียนของบริษทั โกโกจิ คอร์ปอเรชั่น จาํกัด จาํนวน 10 ล้านบาท โดยวิธีออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

จาํนวน 100,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน ภายหลงัการ 

จดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวเสร็จส้ิน บริษทั โกโกจิ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั จะมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 

30 ลา้นบาท เป็น 40 ลา้นบาท 

 

31. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 
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