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บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 
1. ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

บริษทั โคแมนช่ี อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) ได้จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกัดตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทย เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2546 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน
เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 และบริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2559 
 
ดาํเนินธุรกิจคา้ขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงให้การบริการบาํรุงรักษาและบริการอ่ืน 
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 
สถานประกอบการจดทะเบียนอยูเ่ลขท่ี 252/118 ห้อง จี ชั้น 23 อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภทัร 2 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  

 
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 
 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้าํข้ึนตามแบบ
กาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงินสําหรับบริษทัมหาชนจาํกดั ท่ีกาํหนดโดยประกาศกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 
  งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

  
 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
 

 2.2 หลกัเกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 
  ก) งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั โคแมนช่ี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
อตัราส่วนของการถือหุน้ (ร้อยละ)

ช่ือบริษทัยอ่ย  ประเภทกิจการ  ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  2563  2562 
1. บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั  ใหบ้ริการเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์  กรุงเทพมหานคร  51.00  51.00 
2. บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั  ใหบ้ริการเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์  กรุงเทพมหานคร  99.99  99.99 
3. บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั  ใหบ้ริการเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์  นนทบุรี  51.00  51.00 
4. บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการบริหารจดัการรายได้

ใหก้บัโรงแรม 
 กรุงเทพมหานคร  51.00  51.00 

5. บริษทั โกโกจิ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  
 (เดิมช่ือ บริษทั โคแมน ทราเวล จาํกดั) 

 ให้บริการสาํรองหอ้งพกัและบริการสาํรองอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 

 กรุงเทพมหานคร  99.99  99.99 

 
ข) ในการจดัทาํงบการเงินรวมถือหลกัเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษทัย่อยซ่ึงบริษทั โคแมนช่ี อินเตอร์

เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) มีอาํนาจในการควบคุมหลังจากได้ตดัยอดคงเหลือและรายการ
ระหว่างกนัท่ีเป็นสาระสําคญัของบริษทัและบริษทัย่อย เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามบญัชีของ
บริษทั และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  
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  ค) นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัของบริษทัยอ่ยในส่วนของรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัใชน้โยบายการบญัชี
เช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 

   
  ง) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม หมายถึงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซ่ึงได้

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 
 

บริษทัจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตาม
วิธีราคาทุน 

 
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชี
กบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
หลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
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
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผล
บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
สาํหรับสญัญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 
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การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใชใ้นคร้ังแรกโดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงกบักาํไรสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (Modified Retrospective Approach) และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 4  

 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 
 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และ 
มีผลบงัคบัใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 
1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 
-  เลือกท่ีจะไม่นาํขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ในการวดั

มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
- เลือกท่ีจะไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

2.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 
ในระหวา่งปี สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 
สําหรับกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) และมีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินจากปี 2562 เป็นจาํนวนหลายฉบบั โดยให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซ่ึงการปรับปรุงดังกล่าวเกิดจากการ
ปรับปรุง/แกไ้ขหลกัการดงัต่อไปน้ี 
 
การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัประกอบดว้ยการอา้งอิงหรือการอา้งถึง “IASC’s Framework 
for the Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินไดป้รับการอา้งอิงหรือการอา้งถึงบางส่วนท่ีกล่าวขา้งตน้ใหเ้ป็นปัจจุบนั
และทําการปรับปรุงอ่ืน ๆ เพ่ืออธิบายให้ชัดเจนข้ึนว่าเอกสารแต่ละฉบับนั้ นเป็นการอ้างอิง “กรอบ
แนวคิด” ของปีใด 
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คาํนิยามของธุรกิจ 
คาํนิยามของธุรกิจ ท่ีปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ไดอ้ธิบายให้
ชดัเจนข้ึนถึงคาํนิยามของธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยให้กิจการใชใ้นการกาํหนดว่ารายการคา้นั้นตอ้ง
บนัทึกรายการเป็น “การรวมธุรกิจ” หรือ “การซ้ือสินทรัพย”์ หรือไม่ การปรับปรุงมีดงัน้ี 

1. อธิบายใหช้ดัเจนข้ึนในเร่ืองการพิจารณาวา่เป็น “ธุรกิจ” นั้น กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตอ้งรวมถึงขอ้มูลปัจจยันาํเขา้และกระบวนการท่ีสาํคญัเป็นอยา่งนอ้ยซ่ึงเม่ือนาํมารวมกนัมีส่วนอยา่ง
มีนยัสาํคญัทาํใหเ้กิดความสามารถในการสร้างผลผลิต 

2. ตดัเร่ืองการประเมินว่าผูร่้วมตลาดสามารถทดแทนปัจจยันาํเขา้หรือกระบวนการท่ีขาดหายไปใด ๆ 
และสร้างผลผลิตต่อไปได ้ออกจากมาตรฐานฯ 

3. เพ่ิมแนวปฏิบติัและตวัอย่างเพ่ือประกอบความเขา้ใจเพ่ือช่วยให้กิจการประเมินว่ากระบวนการท่ี
สาํคญัไดถู้กซ้ือหรือไม่ 

4. ทาํให้นิยามของธุรกิจและนิยามของผลผลิตแคบลง โดยการให้ความสนใจในตวัของสินคา้และ
บริการท่ีใหก้บัลูกคา้ และตดัเร่ืองการอา้งอิงความสามารถในการลดตน้ทุนออกจากมาตรฐานฯ 

5. เพิ่มเร่ืองการทดสอบความตั้งใจเป็นทางเลือก ซ่ึงอนุญาตให้ทาํการประเมินอย่างง่ายว่ากลุ่มของ
กิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ไดม้าไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่ 

 
คาํนิยามของความมีสาระสําคญั 
คาํนิยามของความมีสาระสําคญั ทาํให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนองบ
การเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ
ขอ้ผดิพลาด และทาํใหเ้กิดการปรับปรุงซ่ึงเป็นผลท่ีสืบเน่ืองไปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน 
การปรับปรุงช่วยทาํใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึนของคาํนิยามของความมีสาระสาํคญัโดย 

1. การทาํให้คาํนิยามเป็นแนวทางเดียวกนัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิดเพ่ือ
หลีกเล่ียงความสบัสนท่ีอาจเกิดข้ึนจากความแตกต่างของคาํนิยาม 

2. การรวมขอ้กาํหนดสนับสนุนเขา้ไวด้ว้ยกนัของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนองบ
การเงิน ในคาํนิยามเพ่ือทาํใหค้าํนิยามมีความชดัเจนมากข้ึนและอธิบายถึงการนาํความมีสาระสาํคญั
ไปประยกุตไ์ดช้ดัเจนข้ึน 

3. การนาํแนวปฏิบติัท่ีมีอยูข่องคาํนิยามของความมีสาระสาํคญัมาไวใ้นท่ีเดียวกนั ร่วมกนักบัคาํนิยาม 
 
การปฏิรูปอัตราดอกเบีย้อ้างอิง 
การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ทาํให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทาง
การเงิน การปรับปรุงนั้นไดป้รับเปล่ียนขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงโดยเฉพาะเพ่ือเป็นการ
บรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง เช่น อตัรา
ดอกเบ้ียอา้งอิงท่ีกาํหนดจากธุรกรรมการกูย้ืม (interbank offer rates-IBORs) นอกจากน้ี การปรับปรุงได้
กาํหนดให้กิจการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมกบันักลงทุนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงท่ีไดรั้บ
ผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น 
 
ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
3.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

รายไดจ้ากการขาย รับรู้เม่ือไดโ้อนอาํนาจควบคุมของสินคา้ท่ีมีนัยสําคญัไปให้กบัลูกคา้แลว้ กล่าวคือ 
เม่ือมีการส่งมอบสินคา้รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บสาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้ง
มอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลดโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือใหบ้ริการเสร็จแลว้ 
 
รายไดจ้ากการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมการติดตั้ง จะรับรู้รายไดก้ต่็อเม่ือมีการติดตั้งเรียบร้อยแลว้ 
 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 
รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

 
 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบนัทางการเงิน ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืน
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
 

 3.3 ลูกหน้ีการคา้ 
ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บชาํระใน
กรณีท่ีมีส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 
 
ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญ โดยใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9  
ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงกาํหนดให้พิจารณาผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนตลอดอายหุน้ีและรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหน้ีการคา้ ในการพิจารณาผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ลูกหน้ีการคา้จะถูกจดักลุ่มตามวนัท่ีครบกาํหนดชาํระ อตัราความเสียหาย
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะข้ึนอยู่กบัประวติัการชาํระเงินและขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตซ่ึงมีการปรับ
เพ่ือสะท้อนข้อมูลปัจจุบันและการคาดการณ์ล่วงหน้าเก่ียวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อ
ความสามารถของลูกคา้ในการชาํระหน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดร้ะบุผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 
อตัราการว่างงาน และดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) ของประเทศท่ีขายสินคา้และบริการให้
เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด และปรับอตัราการสูญเสียในอดีตตามการเปล่ียนแปลงท่ีคาดการณ์ไวใ้น
ปัจจยัเหล่าน้ี ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนภายใตค่้าใชจ่้ายในการบริหาร 
 
ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้ แสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บสุทธิจากค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

3.4 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) สุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้หรือ
มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
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ตน้ทุนสินคา้ ประกอบด้วย ตน้ทุนทั้งหมดในการซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพและตน้ทุนอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึน
เพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสภาพและสถานท่ีปัจจุบนั  
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใชจ่้ายส่วน
เพ่ิมท่ีจาํเป็นในการขายสินคา้นั้น  
 
งานระหวา่งทาํประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งพฒันาและตน้ทุนใหบ้ริการรอรับรู้ รายได ้
ต้นทุนงานระหว่างทาํรวมต้นทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมาเพ่ือพัฒนา ต้นทุนให้บริการจาก
หน่วยงานภายนอกและพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาดงักล่าว 
 

3.5 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
การจัดประเภทรายการข้ึนอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจดัการสินทรัพย์
ทางการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการวดัมูลค่าดงัน้ี 

• รายการท่ีวดัมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือผ่านกําไร
ขาดทุน) และ 

• รายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งจดัประเภทรายการใหม่สาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีเฉพาะเม่ือบริษทัและ
บริษทัยอ่ยเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยเ์หล่านั้น 
       
ตราสารทุนสามารถจาํแนกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าไดส้องประเภท 
ไดแ้ก่ การวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุน หรือการวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ซ่ึงไม่สามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรขาดทุนในภายหลงั  
      
ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักดว้ย
ตน้ทุนการทาํรายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสิน
ทางการเงินนั้น ตน้ทุนการทาํรายการของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไร
ขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุน 
    
สินทรัพยท์างการเงินซ่ึงประกอบดว้ยอนุพนัธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมว่ากระแสเงินสดท่ีเกิดจาก
สินทรัพยท์างการเงินนั้นเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่  
     
การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีข้ึนอยู่กบัโมเดลทางธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยในการ
จดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน การวดั
มูลค่าตราสารหน้ีสามารถทาํได ้3 วิธี โดยข้ึนอยูก่บัการจดัประเภทตราสารหน้ีของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

• ราคาทุนตดัจาํหน่าย  สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเม่ือบริษทัและ
บริษัทย่อยถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้ นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์การถือครอง
สินทรัพยท์างการเงินเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญา และขอ้กาํหนดตามสญัญาของสินทรัพยท์าง
การเงินซ่ึงทาํใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงิน
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ตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง กาํไรขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการจะรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุนและ
แสดงรายการในกาํไรขาดทุนอ่ืน พร้อมกบักาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน รายการขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าแสดงเป็นกาํไรขาดทุน 

• มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยถือครองสินทรัพยท์างการเงินตามโมเดล
ธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพ่ือขายสินทรัพยท์างการเงิน และ
ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงทาํใหเ้กิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงิน
ตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของ
สินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่า 
รายไดด้อกเบ้ีย และกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นกาํไรขาดทุน เม่ือมีการ
ตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน กาํไรขาดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
จะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากาํไรขาดทุน และแสดงรายการในกาํไรขาดทุนอ่ืน รายได้
ดอกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง รายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุน 

• มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จาํหน่ายหรือวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
กาํไรขาดทุนจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน และแสดงรายการสุทธิในกาํไรขาดทุนอ่ืนในรอบ
ระยะเวลาท่ีเกิดรายการ 

 
เงินปันผลท่ีไดรั้บจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอ่ื้นเม่ือบริษทั
และบริษทัยอ่ยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน
จะรับรู้เป็นกาํไรขาดทุนอ่ืนในงบกาํไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (และการกลบัรายการขาดทุน
จากการดอ้ยค่า) ของตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะ
ไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในมูลค่ายติุธรรม 

 
 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินและส่วนของผูถื้อหุน้ 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือตรา
สารทุนโดยพิจารณาภาระผกูพนัตามสญัญา 

• หากบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีจะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพยท์าง
การเงินอ่ืนให้กบักิจการอ่ืน โดยไม่สามารถปฏิเสธการชาํระหรือเล่ือนการชาํระออกไปอยา่งไม่มี
กาํหนดไดน้ั้น เคร่ืองมือทางการเงินนั้นจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงิน เวน้แต่ว่าการชาํระ
นั้นสามารถชาํระโดยการออกตราสารทุนของบริษทัและบริษทัย่อยเองดว้ยจาํนวนตราสารทุนท่ี
คงท่ี และเปล่ียนกบัจาํนวนเงินท่ีคงท่ี 

• หากบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีภาระผูกพนัตามสัญญาหรือสามารถเล่ือนการชาํระภาระผกูพนัตาม
สญัญาไปได ้เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 



 
 

 

- 19 - 

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่า
ยติุธรรม บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย
ราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้หน้ีสินทางการเงินบางรายการ  
 
การรับรู้รายการและการตดัรายการ 
บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะเม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นคู่สญัญาตามขอ้กาํหนดของสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น การ
ซ้ือหรือขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติต้องรับรู้รายการในวนัซ้ือขาย ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัและ
บริษทัย่อยตกลงท่ีจะซ้ือหรือขายสินทรัพย ์สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการเฉพาะเม่ือสิทธิตาม
สัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายุ หรือเม่ือบริษทัและบริษทัย่อยโอน
สินทรัพยท์างการเงิน และเป็นการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมด
ของสินทรัพยท์างการเงิน 

 
การดอ้ยค่า 
บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินขอ้มูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึนท่ีเก่ียวขอ้งกับตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายและท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน วิธีการประเมินการด้อยค่าท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับความเป็น
สาระสําคญัของความเส่ียงด้านเครดิต บริษทัและบริษทัย่อยใช้วิธีทัว่ไป (General approach) ในการ
พิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

3.6  เงินลงทุน 
เงินลงทุนชัว่คราวและเงินลงทุนระยะยาว 
ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีบริษทัมีความตั้งใจถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายสุทธิ 
จากขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ดอกเบ้ียรับบนัทึกโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ส่วนหน่วยลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยคาํนวณจากอตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดย
สมาคมตราสารหน้ีไทย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
บริษัทย่อย หมายถึง กิจการท่ีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงานซ่ึง
โดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกวา่ก่ึงหน่ึง บริษทัไดร้วมงบการเงินของบริษทัยอ่ย
ไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อาํนาจควบคุมหมดไป 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกโดยวิธีราคาทุนสุทธิจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)  
 

3.7  อุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
อุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
ราคาทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามวตัถุประสงค์ รวมทั้งตน้ทุนในการร้ือถอน ขนยา้ย 
และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 
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ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

ประเภทของทรัพยสิ์น  ระยะเวลา (ปี) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 3 - 5 
ระบบโทรศพัท ์ 5 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 5 
สินทรัพยเ์พ่ือสาธิต 3 - 5 
ยานพาหนะ 5 

 

ไม่คิดค่าเส่ือมราคา สาํหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 

คิดค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเม่ือ
ส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัสาํคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ คาํนวณจากผลต่างระหว่างเงินสดรับสุทธิกบัราคาตามบญัชี
และรับรู้เป็นรายไดอ่ื้น หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
3.8 ค่าความนิยม  

บริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการ
รวมธุรกิจ บริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 
บริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมทุกปี หรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการ
ด้อยค่าของค่าความนิยม บริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการให้กับหน่วย
สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เพ่ิมข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วย
ของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) 
หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทั
จะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
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3.9  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
การบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีไดม้าจากการอ่ืนจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรก
ของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน  
  
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพย ์ดงัน้ี 

ประเภทของทรัพยสิ์น  ระยะเวลา (ปี) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 - 5  
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้  7 
 

3.10  การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 
ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย นอกจากสินคา้คงเหลือ ไดรั้บการทบทวน ณ 
ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี จะทาํการ
ประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
การรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า จะกระทาํทุกคร้ังท่ีมูลค่าสินทรัพยต์ามบญัชี หรือมูลค่าตามบญัชีของ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง ราคาขายของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์แลว้แต่
มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บ
ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจ
ประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์สําหรับสินทรัพยท่ี์ไม่
ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยแยกอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น ๆ ให้พิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการดอ้ยค่า 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ี
ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
บริษัทและบริษัทย่อยจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพ่ือให้มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เช่นเดียวกบัในกรณีท่ี
ไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน รายการกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทึก
เป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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3.11 สญัญาเช่า 
ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญา
เช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการให้สิทธิใน
การควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
      
บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินอายสุัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญาเช่าหรือตาม
ระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องสัญญาเช่าท่ีมีผลอยู ่ณ วนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ัง
แรก (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหากมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 
หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งน้ีพิจารณาถึงผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อ
อายขุองสญัญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 
  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ผูเ้ช่า 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคา
สะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถา้มี) 
ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทาง
ตรงท่ีเกิดข้ึน และการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ี
สญัญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 
 
ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนสาํหรับผูเ้ช่าในการร้ือและขน
ยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยูใ่น
สภาพตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสญัญาเช่า 
 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายขุอง
สญัญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท  

  
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวประกอบดว้ย การจ่ายชาํระคงท่ี (รวมถึง
การจ่ายชาํระคงท่ีโดยเน้ือหา) หักลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และจาํนวนเงินท่ีคาดว่าผูเ้ช่าจะ
จ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากน้ี การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่ายงัรวมถึงราคาใช้
สิทธิของสิทธิการเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจะใช้สิทธิ
เลือกนั้น และการจ่ายชาํระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่า
บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า  
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มื
ส่วนเพ่ิม ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกาํหนด
ได ้ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่า
ความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสญัญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลบริษทัและบริษทั
ย่อยจะวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึนเพ่ือสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า และ
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ลดลงเพ่ือสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชาํระแลว้ นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยจะวดั
มูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระ หรือ
การประเมินสิทธิการเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
 
สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 
บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สญัญาเช่าท่ีมีอายุ
สัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซ้ือ) และสัญญาเช่า
ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
สญัญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บโอนผลตอบแทนและความเส่ียงส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของ
ทรัพยสิ์น ยกเวน้กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึก
สินทรัพยท่ี์เช่าในราคายุติธรรม ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าพร้อมกบัภาระหน้ีสินท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่า 
ในอนาคตหักดว้ยส่วนท่ีเป็นดอกเบ้ีย (ถา้มี) ดอกเบ้ียหรือค่าใช้จ่ายทางการเงิน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามส่วนของยอดเงินตน้คงเหลือ 

 
สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
สญัญาเช่าซ่ึงความเส่ียง และประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นยงัคงอยูก่บัผูใ้หเ้ช่าบนัทึก
เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าดงักล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จตามอายขุองสญัญาเช่า 
 

 3.12   รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่า
เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตาม
เกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ   
 

3.13 ผลประโยชน์พนกังาน 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 
บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 
บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพได้
แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปี
ท่ีเกิดรายการ 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการ
ประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใช้
ขอ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการ
เปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 
 
ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 
สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกาํไรสะสม 
 

 3.14 ประมาณการหน้ีสิน 
การประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระหน้ีสิน
เกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางกฎหมาย หรือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีต และมีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว 
โดยจาํนวนภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ถา้ผลกระทบดงักล่าว
เป็นนยัสาํคญั 

 
3.15 ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 
ในกรณีท่ีบริษทั เสนอขายหุน้สูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุน
สาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
3.16 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดย
บริษทัไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํ
หน้าท่ีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม
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และมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทัตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทั
คาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 

3.17 ภาษีเงินได ้
 ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
บริษทัและบริษทัย่อยบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจาํนวนท่ีจะต้องจ่าย คาํนวณตามหลกัเกณฑ์แห่ง
ประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีท่ีประกาศใช ้โดยคาํนวณจากกาํไรก่อนภาษีเงินได ้หลงัจากปรับปรุงบวก
กลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหักออกดว้ยรายการท่ีไดรั้บ
ยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี 

 
 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าตาม
บญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการเปล่ียนแปลงของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีหรือ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะนํา
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้และผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ
จะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้ําหรับงวดท่ีบริษทั
คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะจ่ายชาํระหน้ีสินภาษีเงินได ้โดย
ใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายใน
ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน
และปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเม่ือ
กิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั 
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3.18 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกและไดรั้บชาํระแลว้ระหวา่งปี 

 
 3.19 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 
 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึน
จริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี 
 ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ

ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ี โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคง
คา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 
 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  
 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ

ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินค้าคงเหลือนั้ น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
พิจารณาจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น และค่าเผื่อ
สาํหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของสินคา้แต่ละ
ชนิด จาํนวนค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีประมาณได ้เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัจาํนวนเดิม
ท่ีมีในบญัชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและเพ่ิมข้ึนจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายภายใต้
หวัขอ้ตน้ทุนขายและบริการในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 
การกาํหนดอายสุญัญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า 
บริษทัและบริษัทย่อยกาํหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวม
ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า หากมีความเเน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิ
เลือกนั้น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ี
จะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่าบริษทัและบริษทัย่อยมีความ
แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือก
ในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาขอ้เท็จจริงและสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งหมดท่ีทาํให้เกิด
ส่ิงจูงใจในทางเศรฐกิจสาํหรับบริษทัและบริษทัยอ่ยในการใชสิ้ทธิเลือกนั้น ภายหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่า
มีผลบริษทัและบริษทัย่อยจะประเมินอายสุัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีนยัสําคญั
ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 
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อุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละค่าเส่ือมราคา สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนและค่าตดัจาํหน่าย 
ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนอ่ืน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้าน
ของอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนและตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
 
นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนอ่ืน ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
คาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่าความนิยม 
 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั 

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือหน่วย
ของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดนั้น ๆ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้สําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ี
ไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จาก
ผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าควรรับรู้จาํนวน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะ
เกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
 

4. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ  
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหวา่งปีปัจจุบนั โดยกิจการไดเ้ลือก
ปรับผลกระทบสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวและไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ 
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การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้มาถือ
ปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี   

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9  

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16  
ณ วนัท่ี 1  

มกราคม 2563 
งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพย์หมุนเวยีน        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 29,800,403  (1,886,923)  -  27,913,480 
เงินลงทุนชัว่คราว 342,922,177  (342,922,177)  -  - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -  342,922,177  -  342,922,177 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน        
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  17,789,053  17,789,053 

รวมสินทรัพย ์ 537,964,031  (1,886,923)  17,789,053  553,866,161 
หนีสิ้นหมุนเวยีน        
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี -  -  1,351,655  1,351,655 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน        
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  -  15,861,496  15,861,496 
หน้ิสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 341,597  (227,600)  -  113,997 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  575,902  575,902 

รวมหน้ีสิน 71,436,994  (227,600)  17,789,053  88,998,447 
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 41,775,371  (1,659,323)  -  40,116,048 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 466,527,037  (1,659,323)  -  464,867,714 
 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9  

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16  
ณ วนัท่ี 1  

มกราคม 2563 
งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพย์หมุนเวยีน        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15,452,141  (748,922)  -  14,703,219 
เงินลงทุนชัว่คราว 336,892,103  (336,892,103)  -  - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน        
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -  336,892,103  -  336,892,103 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  7,525,399  7,525,399 

รวมสินทรัพย ์ 475,838,813  (748,922)  7,525,399  482,615,290 
หนีสิ้นหมุนเวยีน        
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี -  -  467,327  467,327 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน        
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  -  6,737,175  6,737,175 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  320,897  320,897 

รวมหน้ีสิน 41,233,912  -  7,525,399  48,759,311 
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 37,878,838  (748,922)  -  37,129,916 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 434,604,901  (748,922)  -  433,855,979 
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4.1  กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
ผลกระทบท่ีมีต่อกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 41,775,371  37,878,838 
การเพิ่มข้ึนจากค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (1,659,323)  (748,922) 
กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เฉพาะผลกระทบ
จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั  40,116,048  37,129,916 

    
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (1,296,699)  (748,922) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (362,624)  - 

 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจ
ท่ีใชจ้ดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นกาํไรขาดทุน 

 ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย 

 
รวม 

 มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นกาํไรขาดทุน 

 ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย 

 
รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน  
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
  

      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 66,181,608 66,181,608  -  14,191,780  14,191,780 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 27,913,480 27,913,480  -  14,703,219  14,703,219 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนั - -  - 
 

- 
 

2,000,000  2,000,000 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัอ่ืน - 5,347,075 5,347,075  -  5,347,075  5,347,075 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 82,082,686 260,839,491 342,922,177  76,052,612  260,839,491  336,892,103 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - 1,281,743 1,281,743  -  27,729  27,729 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - 3,218,985 3,218,985  -  1,177,610  1,177,610 

82,082,686 364,782,382 446,865,068  76,052,612  298,286,904  374,339,516 
 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 
 

รวม 
 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 
 

รวม 
หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 44,821,603  44,821,603  24,472,814  24,472,814 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,741,036  3,741,036  1,866,252  1,866,252 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 17,213,151  17,213,151  7,204,502  7,204,502 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน 575,902  575,902  320,897  320,897 
 66,351,692  66,351,692  33,864,465  33,864,465 
 
ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน บริษทัและบริษทัย่อยมีการจดักลุ่มลูกหน้ีการคา้ตาม
ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและระยะเวลาเกินกาํหนดชาํระ อตัราขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนพิจารณาจากลกัษณะการจ่ายชาํระเงินในอดีต ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและ
ปัจจยัในอนาคตท่ีจะมีผลกระทบต่ออตัราขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ดว้ยวิธีการดงักล่าว ค่าเผื่อผล
ขาดทุนสาํหรับลูกหน้ีการคา้มีรายละเอียด ดงัน้ี 
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หน่วย : บาท 
งบการเงินรวม 

ยงัไม่ถึง 
กาํหนดชาํระ 

 
 

ไม่เกิน  
3 เดือน  

3 - 6 
เดือน  

6 - 12  
เดือน 

 
 

เกินกวา่ 
12 เดือน  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563        
ยอดลูกหน้ีการคา้ 4,990,381  12,701,733  3,121,877  857,819  1,109,460  22,781,270 
ค่าเผื่อผลขาดทุน 1,735  752,452  838,486  195,891  1,109,460  2,898,024 
 

หน่วย : บาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยงัไม่ถึง 
กาํหนดชาํระ 

 
 

ไม่เกิน  
3 เดือน  

3 - 6 
เดือน  

6 - 12  
เดือน 

 
 

เกินกวา่ 
12 เดือน  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563        
ยอดลูกหน้ีการคา้ 3,910,624  4,503,274  596,511  92,696  445,408  9,548,513 
ค่าเผื่อผลขาดทุน -  499,919  149,647  74,677  445,408  1,169,651 
 
การกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กบัค่าเผื่อผลขาดทุนของลูกหน้ี
การคา้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัน้ี  
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,011,101 420,729 
ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาท่ีมีต่อกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,886,923 748,922 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,898,024 1,169,651 
 
4.2 สญัญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าววดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ี
ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัและบริษทัยอ่ย อตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้ืมส่วนเพ่ิมดงักล่าวท่ีนาํมาคาํนวณหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 อยูร่ะหว่างร้อยละ 
2.57 ต่อปี 
 
สําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 บริษทัและ
บริษทัยอ่ยรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าวก่อนวนันาํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตาม
สญัญาเช่า ณ วนัท่ีนาํมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก  
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเปิดเผย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 8,924,763  4,911,300 
หกั สัญญาเช่าระยะส้ันท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรง (1,550,017)  (1,054,680) 
หกั   สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่าท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรง (40,000)  - 
บวก สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยายระยะเวลาท่ีค่อนขา้งแน่ท่ีจะมีการใชสิ้ทธิ 17,637,683  7,375,413 
หกั  สัญญาพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (5,341,048)  (2,946,780) 
 19,631,381  8,285,253 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (2,418,230)  (1,080,751) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั  17,213,151  7,204,502 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 71,319  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 17,284,470  7,204,502 
    
ประกอบดว้ย    

หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 1,422,974  467,327 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 15,861,496  6,737,175 

 17,284,470  7,204,502 

 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไดด้งัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

สาํนกังาน 17,789,053  7,525,399 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 17,789,053  7,525,399 

 
5. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัได้แก่บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัย่อย  

โดยการเป็นผูถื้อหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการกบับุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั งบการเงินน้ีรวมผลของรายการดงักล่าวซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ี
ตกลงร่วมกนั 
  

 รายละเอียดความสมัพนัธ์ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือเป็น
กิจการท่ีบริษทัควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบับริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
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บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
1.  บริษทัยอ่ย     
 1.1 บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั   ถือหุน้ร้อยละ 51.00 
 1.2 บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั  ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
 1.3 บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั   ถือหุน้ร้อยละ 51.00 (ตั้งแต่วนัท่ี 21 มกราคม 2562) 
 1.4 บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  ถือหุน้ร้อยละ 51.00 (ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562) 
 1.5 บริษทั โกโกจิ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
       (เดิมช่ือ บริษทั โคแมน ทราเวล จาํกดั)  

ถือหุน้ร้อยละ 99.99 (ตั้งแต่วนัท่ี 20 มิถุนายน 2562) 

2.  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   เป็นกรรมการของบริษทั 
 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัน้ี 

  นโยบายการกาํหนดราคา 
ค่าบริการจ่าย ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ ร้อยละ 2.5 ต่อปี 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั ไดแ้ก่   
 เบ้ียประชุม เงินเดือน โบนสั 

ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 

  
รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสําคญับนงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562  2563  2562 
ลูกหนีก้ารค้า        
บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั -  -  374,179  582,933 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงัสยัจะสูญ -  -  (374,179)  - 
 รวม -  -  -  582,933 
ลูกหนีอ่ื้น        
บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั -  -  645,900  246,100 
 รวม -  -  645,900  246,100 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั -  -  1,500,000  2,000,000 
 รวม -  -  1,500,000  2,000,000 
รายได้ค้างรับ        
บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั -  -  -  124,722 
 รวม -  -  -  124,722 
เจ้าหนีก้ารค้า        
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั -  -  235,400  - 
 รวม -  -  235,400  - 
รายได้รับล่วงหน้า        
บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั -  -  -  107,177 
 รวม -  -  -  107,177 
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รายการท่ีสาํคญับนงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
รายได้จากการขายและให้บริการ       
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั - -  -  233,600 
บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 310,607 1,906,293 
 รวม - -  310,607  2,139,893 
ต้นทุนการให้บริการ     
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั - - 169,500 - 
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั - - 890,000 - 
 รวม - - 1,059,500 - 
รายได้ค่าบริหารจัดการ     
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั - - 438,000 540,000 
บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั - - 60,000 60,000 
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั - - 180,000 156,000 
บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - 120,000 160,000 
บริษทั โกโกจิ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  
  (เดิมช่ือ บริษทั โคแมน ทราเวล จาํกดั) 

 
- 

 
- 95,000 

 
60,000 

 รวม - - 893,000 976,000 
เงินปันผลรับ       
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ี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 - - 48,048 50,000 
 รวม - - 48,048 50,000 
รายได้อ่ืน       
บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั - - 17,813 75,394 
 รวม - - 17,813 75,394 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน        
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั - - 36,000 33,000 
 รวม - - 36,000 33,000 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคญั       
ผลตอบแทนระยะสั้น 24,763,991 27,965,589  11,209,146  12,551,890 
ผลตอบแทนระยะยาว 1,533,585 2,199,257 1,028,674 1,304,017 
 รวม 26,297,576 30,164,846  12,237,820  13,855,907 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทัยอ่ยเพ่ือให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหาร การจดัการ และการสนบัสนุน
การปฏิบติังานของธุรกิจอ่ืนแก่บริษทัย่อยดงักล่าว โดยคิดอตัราการให้บริการตามท่ีตกลงกนัซ่ึงอา้งอิงจาก
ประมาณการเวลาและตน้ทุนท่ีใชไ้ปบวกดว้ยส่วนเพิ่มค่าบริการสาํหรับปี 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี  
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    หน่วย : บาท 
ช่ือบริษทั  ระยะเวลาของสญัญา  ค่าบริการ 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2562  540,000 
  1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563  228,000 
  1 กรกฎาคม - 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 
บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  1 พฤษภาคม - 31 ธนัวาคม 2562  160,000 
  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2563  120,000 
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
ตั้ งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

   หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562   2563  2562 
เงินสดในมือ 170,774  148,216  141,737  90,235 
เงินฝากธนาคาร -  กระแสรายวนั 21,792,056  30,577,734  75,152  658,052 
เงินฝากธนาคาร -  ออมทรัพย ์ 236,496,248  35,455,658  215,338,471  13,443,493 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 258,459,078  66,181,608  215,555,360  14,191,780 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในอตัราร้อยละ 0.05 ต่อปี ถึงร้อยละ 
0.60 ต่อปี และร้อยละ 0.37 ต่อปี ถึงร้อยละ 0.50 ต่อปี ตามลาํดบั 

 
7. เงินลงทุนช่ัวคราวและสินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินลงทุนชัว่คราวและสินทรัพยท์างการเงิน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เงินลงทุนชัว่คราว        
เงินฝากประจาํกบัธนาคาร -  50,000,000  -  50,000,000 
บตัรเงินฝากและตัว๋แลกเงิน -  190,839,491  -  190,839,491 
หุน้กู ้ -  20,000,000  -  20,000,000 
หน่วยลงทุน - กองทุนรวม -  82,082,686  -  76,052,612 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว -  342,922,177  -  336,892,103 
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 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน        
เงินฝากประจาํ 103,107,094  -  103,107,094  - 
หน่วยลงทุน - กองทุนรวม 12,081,439  -  -  - 
รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 115,188,533  -  103,107,094  - 
        
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน        
หุน้กู ้ 8,030,851  -  8,030,851  - 
รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,030,851  -  8,030,851  - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในอตัราร้อยละ 0.625 ต่อปี ถึงร้อยละ 
3.05 ต่อปี และร้อยละ 1.40 ต่อปี ถึงร้อยละ 6.00 ต่อปี ตามลาํดบั 

 
8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562   2563  2562 
ลูกหน้ีการคา้สุทธิ - บริษทัอ่ืน 16,609,886  21,770,169  5,392,144  8,544,851 
ลูกหน้ีการคา้สุทธิ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -               -  -  582,933 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 253,317  164,013  -  - 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -               -  645,900  246,100 
รายไดค้า้งรับ 4,126,509  2,217,589  3,125,909  1,256,233 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,214,207  1,372,632  1,211,916  1,371,340 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 1,186,610  1,403,245  561,133  578,529 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 137,417 17,092  136,817  16,492 
เงินมดัจาํ 293,139 2,855,663  293,139  2,855,663 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 23,821,085  29,800,403  11,366,958  15,452,141 

 
การวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระ มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562   2563  2562 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืนและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 8,500,194  4,990,381 2,689,913 3,910,624 
เกินกาํหนดชาํระนอ้ยกวา่ 3 เดือน 7,858,909  12,701,733 2,374,407 4,503,274 
เกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 649,308  3,121,877 253,371 596,511 
เกินกวา่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 5,517,684  857,819 2,296,787 92,696 
เกินกวา่ 12 เดือน 4,817,040  1,109,460 1,524,195 445,408 
 27,343,135  22,781,270 9,138,673 9,548,513 
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (10,733,249)  (1,011,101) (3,746,529) (420,729)
รวมลูกหน้ีการคา้สุทธิ - บริษทัอ่ืนและบริษทั 
 ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,609,886  21,770,169 5,392,144 9,127,784 
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รายการเคล่ือนไหวของบญัชีค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ มีดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562   2563  2562 
ยอดยกมาตน้ปี (1,011,101)  (411,178)  (420,729)  (261,178) 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี (9,722,148)  (599,923)  (3,325,800)  (159,551) 
ยอดคงเหลือส้ินปี (10,733,249)  (1,011,101)  (3,746,529)  (420,729) 

 
9. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึงจาํนวนเงิน 1.5 
ลา้นบาท และ 2 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.5 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และมี
กาํหนดจ่ายคืนภายใน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีในสัญญา 

 
10. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัแห่งหน่ึงจาํนวนเงิน 5.34 ลา้นบาท 
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี และร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามลาํดบั คํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัดงักล่าว 
 
เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 บริษัทได้ขยายระยะเวลาการชําระหน้ีไปอีก 12 เดือน โดยกําหนดชําระในวนัท่ี  
9 เมษายน 2564 และลดอตัราดอกเบ้ียเป็นอตัราร้อยละ 3 ต่อปี 

 
11. สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจท่ี
ใช้จดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงัน้ียอด
คงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

หน่วย : บาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นกาํไร
ขาดทุน 

 
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 

รวม 

 
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 

รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 258,459,078 258,459,078 215,555,360 215,555,360 
ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน   - 23,821,085 23,821,085 11,366,958 11,366,958 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั       - - - 1,500,000 1,500,000 
เงินลงทุนระยะส้ันแก่บริษทัอ่ืน  - 5,347,075 5,347,075 5,347,075 5,347,075 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 12,081,439 103,107,094 115,188,533 103,107,094 103,107,094 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 8,030,851 8,030,851 8,030,851 8,030,851 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - 1,494,401 1,494,401 25,634 25,634 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - 2,450,458 2,450,458 671,147 671,147 

12,081,439 402,710,042 414,791,481 345,604,119 345,604,119 
หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 33,392,502 33,392,502 19,201,852 19,201,852 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - 2,303,149 2,303,149 1,082,370 1,082,370 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 15,861,496 15,861,496 6,737,176 6,737,176 
 - 51,557,147 51,557,147 27,021,398 27,021,398 
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12.  สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562   2563  2562 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 28,079  58,448 - - 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 27,560  104,417 25,634  27,729 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 1,438,762  1,118,878 -  - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,494,401  1,281,743 25,634  27,729 

 
13. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยสองแห่งมีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยจ์าํนวนเงิน 0.40 
ลา้นบาท และ 0.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยจาํนวนเงิน 0.20 ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัประกนัเพื่อให้ธนาคารออก
หนงัสือคํ้าประกนัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศกแ์ละจาํนวนเงิน 0.20 ลา้นบาท ใชเ้ป็น
หลกัประกนัและภาระผกูพนัต่าง ๆ กบัธนาคารเพื่อประกนัการชาํระหน้ี 

 
14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 14.1  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 
      หน่วย : บาท 
      งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ทุนชาํระแลว้ (บาท)  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  วิธีราคาทุน  

ช่ือบริษทัยอ่ย  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
1. บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ี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) 40,000,000  22,500,000  99.99  99.99  39,999,700  22,499,775 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย          118,329,625  100,829,700 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน        

- บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั    (14,580,000)  (12,186,177) 
- บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั    (1,529,925)  - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ          102,219,700  88,643,523 

 
เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2563 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดใหก้บับริษทั โกโกจิ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั
(เดิมช่ือ บริษทั โคแมน ทราเวล จาํกดั) เป็นจาํนวนเงิน 7.50 ลา้นบาท  
 
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท  โกโกจิ  คอร์ปอเรชั่น  จํากัด คร้ังท่ี  2/2563 เม่ือวันท่ี  
27 พฤศจิกายน 2563 ผูถื้อหุ้นได้มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน  
30 ลา้นบาท (300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 40 ลา้นบาท (400,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) โดยออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้100 บาท 
บริษทัเรียกชาํระค่าหุ้นเต็มจาํนวนและไดรั้บชาํระค่าหุ้นครบถว้นแลว้ บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน
ดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2563 
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ในระหว่างปี 2563 ฝ่ายบริหารของบริษทัไดพ้ิจารณาบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั 
วินสตาร์เทค จาํกดั และบริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั จาํนวนเงิน 2.39 ลา้นบาทและ 1.53 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ฝ่ายบริหารเห็นว่ามีความไม่แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ 
และอยูร่ะหวา่งการพิจารณาทิศทางในการดาํเนินธุรกิจน้ีต่อไปในอนาคต 
 

 14.2 ค่าความนิยม 
 ค่าความนิยม ประกอบดว้ย 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทัยอ่ย  2563  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 

 
การพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมในงบการเงินรวม 
 
ผูบ้ริหารของบริษทัไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม โดยมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนพิจารณาจากมูลค่า
จากการใช ้ซ่ึงประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตท่ีเกิดข้ึน โดยประมาณการตาม
แผนการดาํเนินธุรกิจ และกาํหนดขอ้สมมติจากการประเมินแนวโน้มในอนาคตท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ อา้งอิง
ข้อมูลท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตจากแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่า
สมเหตุสมผลในสถานการณ์ปัจจุบนั โดยหากมีการเปล่ียนแปลงของขอ้มูล หรือมีขอ้มูลใหม่ท่ีชดัเจนข้ึนอาจทาํ
ให้เกิดผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานและอตัราคิดลดท่ีจะนาํมาใชใ้นการคาํนวณประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดตลอดจนความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
ขอ้สมมติฐานสาํคญัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าจากการใช ้มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : ร้อยละ 
 อตัราคิดลด  อตัราการเติบโต 
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั 11.80  3.70 
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั 11.80  2.00 

 
จากการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมบริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั และบริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั 
มีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี ซ่ึงไม่มีขอ้บ่งช้ีวา่บริษทัทั้งสองจะดอ้ยค่า  
 
14.3 เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
  หน่วย : บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทัยอ่ย  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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14.4  บริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั 
งบการเงินรวมได้รวมบริษทัย่อยสองแห่งคือ บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั และบริษทั เอไอ 
ซอฟท ์จาํกดั ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 
 

  อตัราส่วนของความเป็นเจา้ของ  หน่วย : บาท 
  และสิทธิในการออกเสียงท่ีถือโดย

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  
(ร้อยละของจาํนวนหุน้จดทะเบียน) 

 กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จ 
จดัสรรสาํหรับส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี 
อาํนาจควบคุมสะสม 

ช่ือบริษทัยอ่ย  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั  49.00  49.00  6,048,470  6,180,252  18,827,335  19,161,979 
บริษทั เอ ไอ ซอฟท ์จาํกดั  49.00  49.00  918,350  3,354,071  5,055,314  7,408,145 
บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  49.00  49.00  (1,194,339)  (355,696)  (98,289)  1,114,379 
อ่ืน ๆ  -  -  -  (57,986)  37,610  37,535 
 รวม      5,772,481  9,120,641  23,821,970  27,722,038 

 
 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั ก่อนตดัรายการระหวา่งกนั มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 
 2563  2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน 45,055,383  46,764,510 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 4,445,351  2,791,992 
หน้ีสินหมุนเวียน 12,067,853  13,528,335 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 3,105,557  2,723,928 
รายได ้ 55,639,604  69,667,671 
กาํไรสาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,056,250  6,314,856 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,048,470  6,180,252 
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,370,000  5,390,000 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 14,535,696  21,612,289 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (8,501,138)  (6,382,549) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (13,073,140)  (11,087,256) 
เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (7,038,582)  4,142,484 
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 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั ก่อนตดัรายการระหวา่งกนั มีดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 
 2563  2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน 15,684,336  22,403,635 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,400,674  1,965,611 
หน้ีสินหมุนเวียน 8,227,067  11,145,762 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,969,599  2,675,523 
รายได ้ 27,545,691  32,044,351 
กาํไรสาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 906,171  3,354,071 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 918,350  3,354,071 
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,940,000  392,000 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (1,492,350)  11,819,495 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (131,884)  (493,897) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (6,000,000)  (800,000) 
เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (7,624,234)  10,525,598 

 
15. อุปกรณ์  

  อุปกรณ์ ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ       ยอดคงเหลือ  

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  เพิ่มข้ึน  ลดลง 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
ราคาทุน        

ระบบโทรศพัท ์  347,100   198,450  (91,000)  454,550 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  863,159   -  (258,350)  604,809 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 11,788,536  869,981  (2,944,301)  9,714,216 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 3,576,685  16,533  (2,461,159)  1,132,059 
สินทรัพยเ์พื่อสาธิต  241,677   17,433  -  259,110 
ยานพาหนะ  1,790,036   -  -  1,790,036 
รวมราคาทุน  18,607,193   1,102,397  (5,754,810)  13,954,780 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ระบบโทรศพัท ์  (250,730)  (85,379)  32,919  (303,190) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  (363,206)  (228,299)  201,463  (390,042) 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน (8,014,825)  (1,953,674)  2,833,653  (7,134,846) 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน (3,130,915)  (197,569)  2,373,262  (955,222) 
สินทรัพยเ์พื่อสาธิต  (127,733)  (41,337)  -  (169,070) 
ยานพาหนะ  (1,540,723)  (141,513)  -  (1,682,236) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (13,428,132)  (2,647,771)  5,441,297  (10,634,606) 

อุปกรณ์ - สุทธิ 5,179,061      3,320,174 
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 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ         ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561  เพิ่มข้ึน  ลดลง  
เพิ่มข้ึน 

จากการซ้ือธุรกิจ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ราคาทุน          

ระบบโทรศพัท ์ 314,600  32,500   -  -   347,100  
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 580,444  282,715    (113,000)   113,000    863,159  
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 9,753,933 1,865,268  (17,630)   186,965   11,788,536 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 3,396,232 170,462  -   9,991   3,576,685 
สินทรัพยเ์พื่อสาธิต 160,303  81,374   -  -   241,677  
ยานพาหนะ 1,790,036 -  -  -   1,790,036  
รวมราคาทุน 15,995,548 2,432,319  (130,630)   309,956    18,607,193  

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ระบบโทรศพัท ์ (200,601)  (50,129)  -  -   (250,730) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (130,423)  (245,602)   13,498    (679)   (363,206) 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน (6,222,785) (1,758,316)   320    (34,044)  (8,014,825) 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน (2,894,066)  (236,789)  -   (60)  (3,130,915) 
สินทรัพยเ์พื่อสาธิต (80,516)  (47,217)  -  -   (127,733) 
ยานพาหนะ (1,392,685)  (148,038)  -  -   (1,540,723) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (10,921,076) (2,486,091)  13,818   (34,783)  (13,428,132) 

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

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ      ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 

เพิ่มข้ึน  ลดลง 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
ราคาทุน        
ระบบโทรศพัท ์ 314,600  -  (44,000) 270,600 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 629,594   -  (219,850) 409,744 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 7,639,755  368,441  (2,755,865) 5,252,331 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 2,890,808  65,621  (2,446,939) 509,490 
รวมราคาทุน 11,474,757  434,062  (5,466,654)  6,442,165 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       
ระบบโทรศพัท ์ (250,320)  (46,787)  29,528 (267,579) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (327,995)  (183,992)  175,814 (336,173) 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน (5,203,268)  (1,206,875)  2,697,885 (3,712,258) 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน (2,607,125)  (139,211)  2,370,416 (375,920) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (8,388,708) (1,576,865)  5,273,643 (4,691,930) 

อุปกรณ์ - สุทธิ 3,086,049    1,750,235 
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 หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ      ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 

เพิ่มข้ึน  ลดลง 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ราคาทุน        
ระบบโทรศพัท ์ 314,600  -  - 314,600 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 541,944  87,650  - 629,594 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 6,648,178  1,097,133  (105,556) 7,639,755 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 2,845,428  108,747  (63,367) 2,890,808 
รวมราคาทุน 10,350,150  1,293,530  (168,923)  11,474,757 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       
ระบบโทรศพัท ์ (200,601)  (49,719)  - (250,320) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (122,900)  (205,095)  - (327,995) 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน (4,048,996)  (1,170,133)  15,861 (5,203,268) 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน (2,436,418)  (183,115)  12,408 (2,607,125) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (6,808,915) (1,608,062)  28,269 (8,388,708) 

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

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2,647,771  2,486,091  1,576,865  1,608,062 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยมียานพาหนะอยู่ภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ มูลค่าตามตามบญัชีสุทธิรวม
จาํนวนเงิน 0.21 ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินรวม 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อุปกรณ์ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู่ มีราคา
ทุนจาํนวนเงิน 4.92 ลา้นบาท และ 6.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั สําหรับงบการเงินรวมและจาํนวนเงิน 0.95 
ลา้นบาท และ 4.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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16. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
แสดงไดด้งัน้ี 

  หน่วย : บาท 
 

งบการเงินรวม 
 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  - 
ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  
 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 17,789,053 

 
7,525,399 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 17,789,053  7,525,399 
ค่าเส่ือมราคาระหวา่งปี (1,783,531)  (722,438) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 16,005,522  6,802,961 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  - 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 17,789,053  7,525,399 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 16,005,522  6,802,961 

 
17. สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 
   งบการเงินรวม  

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 

เพิ่มข้ึน 

 

ลดลง  
โอนเขา้ 
(ออก) 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
ราคาทุน      
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 24,914,237  - - 2,248,970  27,163,207 
ความสัมพนัธ์กบัลกูคา้ 1,141,394  -  -  -  1,141,394 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ระหวา่งพฒันา 20,344,215  3,028,920 -  (2,248,970)  21,124,165 
รวมราคาทุน 46,399,846  3,028,920 - -  49,428,766 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (12,246,206)  (5,664,598) - -  (17,910,804) 
ความสัมพนัธ์กบัลกูคา้ (193,344)  (163,056) - -  (356,400) 
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (12,439,550)  (5,827,654) - -  (18,267,204) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 33,960,296       31,161,562 
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 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

 

เพิ่มข้ึน  ลดลง  
เพิ่มข้ึนจาก 
การซ้ือธุรกิจ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
ราคาทุน      
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 16,538,590  284,506  -  8,091,141  24,914,237 
ความสัมพนัธ์กบัลกูคา้ 431,098  -  -  710,296  1,141,394 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ระหวา่งพฒันา 8,469,294  12,758,921  (884,000)  -  20,344,215 
รวมราคาทุน 25,438,982  13,043,427  (884,000)  8,801,437  46,399,846 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (6,746,537)  (5,330,528)  -  (169,141)  (12,246,206) 
ความสัมพนัธ์กบัลกูคา้ (35,925)  (157,419)  -  -  (193,344) 
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (6,782,462)  (5,487,947)  -  (169,141)  (12,439,550) 

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

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ยอดคงเหลือ        ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 

เพิ่มข้ึน  ลดลง 
 โอนเขา้ 

(ออก) 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน      
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8,937,421  -  -  2,012,047  10,949,468 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งพฒันา 1,504,970  1,885,250  -  (2,012,047)  1,378,173 
รวมราคาทุน 10,442,391  1,885,250  -  -  12,327,641 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2,417,384)  (1,254,425)  -  -  (3,671,809) 
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,417,384)  (1,254,425)  -  -  (3,671,809) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 8,025,007        8,655,832 
 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ยอดคงเหลือ        ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 

เพิ่มข้ึน  ลดลง 
 โอนเขา้ 

(ออก) 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ราคาทุน      
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,363,242  3,672,884  (3,030,000)  6,931,295  8,937,421 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งพฒันา 6,931,295  1,504,970  -  (6,931,295)  1,504,970 
รวมราคาทุน 8,294,537  5,177,854  (3,030,000)  -  10,442,391 

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

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 6,943,529        8,025,007 
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 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 5,827,654  5,487,947  1,254,425  1,066,376 
 

ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  ซ่ึงหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมทั้ง
จาํนวนแล้ว แต่ยงัคงใช้งานอยู่มีราคาทุนจาํนวนเงิน 1.88 ล้านบาท และ 1.85 ล้านบาท ตามลาํดับ สําหรับ 
งบการเงินรวม และจาํนวนเงิน 1.35 ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
18. สินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,317,319  1,862,338  646,298  646,851 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,504,616)  (2,203,935)  -  - 

 1,812,703  (341,597)  646,298  646,851 
  
รายการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
   ผลกระทบจาก  รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562  

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 9  
รับรู้ในกาํไร 
ขาดทุน  

รับรู้ในกาํไร 
ขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          
ลูกหน้ีการคา้ 118,074  227,600  1,051,670  -  1,397,344 
สินคา้คงเหลือ 17,523  -  5,770  -  23,293 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,726,741  -  137,891  (3,446)  1,861,186 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  -  35,496  -  35,496 

  รวม 1,862,338  227,600  1,230,827  (3,446)  3,317,319 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          
ผลต่างจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยจากการซ้ือธุรกิจ (2,203,935)  -  699,319  - (1,504,616) 
  รวม (2,203,935)  -  699,319  - (1,504,616) 
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 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
     รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   
 

ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2561 

  
ไดม้าจากการ 
ซ้ือธุรกิจ  

รับรู้ในกาํไร 
ขาดทุน  

รับรู้ในกาํไร
ขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน  

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          
ลูกหน้ีการคา้ -  -  118,074  -  118,074 
สินคา้คงเหลือ -  -  17,523  -  17,523 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 569,534  -  1,064,789  92,418  1,726,741 

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

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          
ผลต่างจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยจากการซ้ือธุรกิจ (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 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   

 
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2562  
รับรู้ในกาํไร 
ขาดทุน  

รับรู้ในกาํไร
ขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน  
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2563 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 646,851  505  (1,201)  646,155 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  143  -  143 

  รวม 646,851  648  (1,201)  646,298 
 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   

 
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2561  
รับรู้ในกาํไร 
ขาดทุน  

รับรู้ในกาํไร
ขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน  
ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2562 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 569,534  53,574  23,743  646,851 

  รวม 569,534  53,574  23,743  646,851 
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19.    สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน  
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562   2563  2562 

เงินมดัจาํ 278,338  514,288  2,100  237,250 
เงินมดัจาํค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ 676,887  1,383,501  438,347  940,360 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 959,533  1,016,196  -  - 
เงินประกนัผลงาน 305,000  305,000  -  - 
อ่ืน ๆ 230,700  -  230,700  - 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,450,458  3,218,985  671,147  1,177,610 

 
20. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562   2563  2562 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 1,539,851  1,337,120  -  - 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

เงินมดัจาํจากลกูคา้ 2,164,315  2,784,123  -  - 
เงินเดือนและโบนสัคา้งจ่าย 4,738,642  7,432,950  140,810  405,844 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,319,668  1,707,940  2,894,281  244,713 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 20,109,095  29,883,441  15,618,653  23,166,749 
อ่ืน ๆ 520,931  1,676,029  548,108  655,508 

     รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 31,852,651  43,484,483  19,201,852  24,472,814 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 33,392,502  44,821,603  19,201,852  24,472,814 

 
21.    หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าและการเคล่ือนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
  หน่วย : บาท 
 

งบการเงินรวม 
 
 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 71,319  - 
ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั 17,213,151  7,204,502 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 17,284,470  7,204,502 
เงินจ่ายชาํระ (1,422,974)  (467,326)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 15,861,496  6,737,176 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (1,449,472)  (538,740)
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 14,412,024  6,198,436 
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ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
  หน่วย : บาท 
 

งบการเงินรวม 
 
 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,783,531  722,438 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 428,405  179,729 
  รวม 2,211,936  902,167 

 
22. ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 19,791,701  10,535,293  14,270,304  8,691,892 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ -  2,332,027  -  - 
ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,156,563)  2,045,239  (2,145,342)  1,701,861 
ตน้ทุนการบริการในอดีต        
 - การแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน -  2,044,052  -  1,618,953 
ตน้ทุนบริการและดอกเบ้ียปัจจุบนั 2,286,022  3,332,619  1,599,095  2,257,598 
ลดลงจากการเลิกจา้งพนกังานของบริษทัยอ่ย (121,946)  (497,529)  -  - 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (696,288)  -  (696,288)  - 
มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานปลายปี 19,102,926  19,791,701  13,027,769  14,270,304 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน:- 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนการบริการในอดีต -  2,044,052  -  1,618,953 
ตน้ทุนการบริการปัจจุบนั        
 ตน้ทุนขายและบริการ 1,083,419  1,472,871  751,065  1,234,781 
 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 175,481  201,537  146,327  175,936 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 698,224  830,398  473,255  567,449 
     ดอกเบ้ียภาระผกูพนั 328,898  330,284  228,448  279,432 
 2,286,022  2,835,090  1,599,095  2,257,598 
รวม 2,286,022  4,879,142  1,599,095  3,876,551 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

อตัราคิดลด (ต่อปี) 1.94 - 1.98  2.71 - 2.83  1.94  2.71 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (ต่อปี) 5.00 - 6.33  5.00 - 6.33  6.00  6.33 
สัดส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 

     (ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน) (ต่อปี) - พนกังานรายเดือน 1.91 - 22.92  0 - 15.00  1.91 - 22.92  0 - 15.00 
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ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562  2563 2562 

อัตราคดิลด        
ลดลงร้อยละ 1 2,687,186  2,028,389 1,718,421  1,685,011 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 (2,205,506)  (1,681,308) (1,415,975)  (1,391,153) 

อัตราการเติบโตของเงินเดือน   
ลดลงร้อยละ 1 (2,150,260)  (1,833,162) (1,378,394)  (1,508,661) 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 2,552,885  2,174,716 1,629,288  1,794,117 

อัตราการหมุนเวยีนของพนักงาน   
ลดลงร้อยละ 1 -  938,136 -  818,808 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 -  (1,808,805) -  (1,494,290) 
ลดลงร้อยละ 20 2,039,337  - 1,206,755  - 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 (1,708,868)  - (1,020,778)  - 

 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานได้ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 โดยกาํหนดอัตรา
ค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซ่ึงทํางานติดต่อกันครบ  20 ปี ข้ึนไปให้มีสิทธิ 
ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน  จากปัจจุบันอัตราค่าชดเชยสูงสุดคือ  300 วัน  
โดยพระราชบญัญติัน้ีให้ใช้บงัคบัเม่ือพน้กาํหนดสามสิบวนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โดยบริษทัและบริษทัย่อย
รับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

23. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
23.1  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย  

   หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :        
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 5,336,190  6,199,134 207,566  1,580,742 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (1,930,145) (1,846,183) (648)  (53,574) 
  รวม 3,406,045  4,352,951 206,918  1,527,168 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :       

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั       
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั       
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (3,446)  92,418 (1,201)  23,743 

  รวม (3,446)  92,418 (1,201)  23,743 
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23.2  การกระทบยอดระหว่างจาํนวนค่าใชจ่้ายและผลคูณของกาํไรทางภาษีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้าํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

   หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        
ธุรกิจท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ (6,352,065)  4,125,212  (6,352,065)  4,125,212 
ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ 9,194,355  11,663,656  9,347,103  1,623,424 

รวมกาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายเงินไดส้าํหรับปี 2,842,290  15,788,868  2,995,038  5,748,636 
อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ) 20  20  20  20 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ 568,458  3,157,774  599,008  1,149,727 
รายการกระทบยอด        

 ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัในการ 
  คาํนวณกาํไรทางภาษี 

       

-  ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ
กาํไรทางภาษี 1,837,324  2,600,812 

 
1,613,362  3,239,089 

 ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือกาํไรท่ีไม่ตอ้งนาํมา 
  คาํนวณกาํไรทางภาษี 

 
 

  
 

-  รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ -  -  (1,938,000)  (1,203,600)
-  กาํไรของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนท่ีไดรั้บยกเวน้ - (1,578,534) - (1,578,534)
-  ค่าใชจ่้ายท่ีหกัเป็นรายจ่ายไดเ้พิ่มทางภาษี (67,452)  (79,514)  (67,452)  (79,514)

 ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยไ์ดภ้าษีเงิน 
  รอการตดับญัชี 1,028,005 

 
252,413 

 
- 

 
- 

 อ่ืน ๆ 39,710  -  -  - 
รวมรายการกระทบยอด 2,837,587  1,195,177  (392,090)  377,441 
รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 3,406,045  4,352,951  206,918  1,527,168 

 
23.3  การกระทบยอดระหว่างอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัราภาษีท่ีใชส้ําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
 จาํนวนภาษี  

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 
 จาํนวนภาษี 

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 2,842,290   15,788,868   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 568,458  20 3,157,774  20 
รายการกระทบยอด 2,837,587  100 1,195,177  8 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 3,406,045  120 4,352,951 28 
  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
 จาํนวนภาษี  

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 
 จาํนวนภาษี 

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 2,995,038   5,748,636   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 599,008  20 1,149,727  20 
รายการกระทบยอด (392,090)  (13) 377,441  7 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 206,918  7 1,527,168 27 
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24.  กองทุนสํารองเลีย้งชีพและโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
24.1  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
 ผลประโยชน์ของพนักงานตามแผนการจ่ายเงินสมทบประกอบด้วย กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับ

พนกังานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังาน
จ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือนและบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของ
เงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพตาม
ขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินสมทบของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหน่ึง  
ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนรวมมีจาํนวนเงิน 2.01 ลา้นบาท และ 2.16 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
(เฉพาะกิจการ : 2.01 ลา้นบาท และ 2.06 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 
24.2  โครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง 

บริษทัไดจ้ดัตั้งโครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งสาํหรับพนกังานของบริษทับนพื้นฐานความ
สมคัรใจของพนกังานในการเขา้ร่วมโครงการเพื่อลงทุนซ้ือหุ้นของบริษทั โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมเขา้
โครงการทุกเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของจาํนวนเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบ และบริษทัจ่ายเงินสมทบในอตัราท่ี
ระบุไวใ้นเง่ือนไขของโครงการทุกเดือน ระยะเวลาของโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้งคือ  
3 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เงินสะสมของพนกังานและเงินสมทบ
ของบริษทัจะถูกนาํไปซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โดยผา่นนายหนา้ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทั ซ่ึงจะทาํการ
ซ้ือหุน้ดว้ยวิธี Dollar Cost Average ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ทุกเดือน  
 
ทั้งน้ีพนกังานจะไม่สามารถขายหุ้นสามญัของบริษทัท่ีมีอยูใ่นบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องโครงการร่วม
ลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งได ้จนกวา่จะส้ินสุดโครงการ ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 หากพนกังาน
ลาออกจากโครงการก่อนส้ินสุดโครงการ พนักงานจะได้รับหุ้นทั้ งหมดในส่วนของเงินสะสมของ
พนักงาน และในส่วนของเงินสมทบของบริษทั พนักงานจะต้องคืนให้กับโครงการในอตัราร้อยละ  
90 และหากพนักงานพน้สภาพจากการเป็นพนักงานของบริษทัก่อนส้ินสุดโครงการเน่ืองจากเสียชีวิต 
ทุพพลภาพ หรือเกษียณอาย ุพนกังานจะไดรั้บหุน้ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธ์ิของพนกังาน 
 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินสมทบของบริษัทซ่ึงบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและเฉพาะกิจการมีจาํนวนเงิน 1.81 ลา้นบาท และ 3.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

25. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูง
กว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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26. สํารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดใหบ้ริษทัจดัสรรสาํรองตามกฎหมายดว้ยจาํนวน
เงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกว่าสาํรองน้ีจะมียอดเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
สาํรองดงักล่าวจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

27.   เงินปันผลจ่าย 
  บริษทั โคแมนช่ี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 4/2563 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
สาํหรับหุน้สามญั จาํนวน 134,000,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายทั้งส้ิน 
13.40 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 

เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2562 ได้มีมติจ่ายเงินปันผล สําหรับ 
หุ้นสามัญ จาํนวน 134,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้ งส้ิน 13.40 ล้านบาท 
บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 

  บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั 
เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2563 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล สาํหรับหุ้น
สามัญ จาํนวน 100,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 130 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้ งส้ิน 13 ล้านบาท บริษทัได้
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 
 
เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2562 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล สาํหรับหุ้น
สามัญ  จํานวน  100,000 หุ้น  ในอัตราหุ้นละ 110 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้ งส้ิน 11 ล้านบาท บริษัท 
ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 

บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั 
เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2563 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล สาํหรับหุ้น
สามญั จาํนวน 300,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 6 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงิน
ปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2562 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล สาํหรับหุ้น
สามญั จาํนวน 300,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 2.67 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 0.80 ลา้นบาท บริษทัได้
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2562 
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28. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัใหญ่ (ไม่รวมกาํไรและขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) และจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกและชาํระ
แลว้ระหวา่งปี  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562  2563 2562 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (บาท) (6,331,838)  2,315,276  2,788,120  4,221,468 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 134,000,000  134,000,000  134,000,000  134,000,000 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) (0.0473)  0.0172  0.0208  0.0315 

 
29.   ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563  2562 2563  2562 

ค่าเช่าและค่าใชจ่้ายสาํนกังาน 4,018,389  5,748,319  2,204,664  4,022,347 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 100,224,309  107,329,863  58,877,586  66,372,262 
ค่ายานพาหนะและท่ีพกัเดินทาง 1,211,345  1,626,783  635,062  891,051 
ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 2,969,653  3,095,672  1,574,245  2,067,738 
ค่าบริการวิชาชีพและค่าธรรมเนียม 2,196,217  2,513,046  1,721,618  1,785,196 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 10,258,955  7,974,038  3,553,728  2,674,433 
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 831,163  3,096,932  423,441  2,841,608 
ค่าจา้งบุคคลภายนอกบริการลกูคา้ 3,162,000  -  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 936,359  787,286  936,359  782,956 
หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 8,171,120  599,923  2,912,772  159,551 
ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 1,501,050  1,370,000  1,501,050  1,370,000 

 
30.   บัตรส่งเสริมการลงทุน 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 60-1302-1-00-2-0 
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สาํหรับกิจการประเภท 5.7.2 กิจการซอฟทแ์วร์ ประเภท ENTERPRISE 
SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยไดรั้บ
สิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ ซ่ึงในระหวา่ง
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยยงัไม่มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการตามบตัรส่งเสริมการลงทุน 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 61-0565-1-01-2-0 
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการประเภท 5.7.2 กิจการซอฟทแ์วร์ ประเภท ENTERPRISE 
SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยไดรั้บสิทธิ
ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกาํหนดเวลา 7 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ ซ่ึงคือวนัท่ี  
6 มิถุนายน 2561 
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รายไดจ้ากการขายและให้บริการของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
จาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
 ส่วนท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการ
ลงทุน 

 ส่วนท่ีไม่ได้
รับส่งเสริม 
การลงทุน 

 

รวม  

ส่วนท่ีไดรั้บ
ส่งเสริมการ
ลงทุน  

ส่วนท่ีไม่ได้
รับส่งเสริม 
การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ            
 ในประเทศ 70,530,981  83,275,639  153,806,620  81,825,238  105,266,842  187,092,080 
 ในต่างประเทศ 6,432,098  332,037  6,764,135  6,173,571  3,212,932  9,386,503 
 รวม 76,963,079  83,607,676  160,570,755  87,998,809  108,479,774  196,478,583 

  
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
 ส่วนท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการ
ลงทุน 

 ส่วนท่ีไม่ได้
รับส่งเสริม 
การลงทุน 

 

รวม  

ส่วนท่ีไดรั้บ
ส่งเสริมการ
ลงทุน  

ส่วนท่ีไม่ได้
รับส่งเสริม 
การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ            
 ในประเทศ 70,841,588  213,703  71,055,291  81,825,238  6,049,888  87,875,126 
 ในต่างประเทศ 6,432,099  -  6,432,099  6,173,571  501,442  6,675,013 
 รวม 77,273,687  213,703  77,487,390  87,998,809  6,551,330  94,550,139  

 
31. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การดาํเนินงานไดร้ับและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื ่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจประกอบกิจการขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงการใหบ้ริการบาํรุงรักษาและบริการอ่ืนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 
ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 
 2563  2562 
 ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม  ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 153,806,620  6,764,135  160,570,755  187,092,080  9,386,503  196,478,583 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 77,447,974  226,887  77,674,861  89,273,342  561,058  89,834,400 
กาํไรขั้นตน้ 76,358,646  6,537,248  82,895,894  97,818,738  8,825,445  106,644,183 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากการขายและให้บริการ
กบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหน่ึงท่ีมีจาํนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป  
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32. ภาระผูกพนั 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าและสัญญาบริการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนั
ตามสญัญาบริการ ซ่ึงมีเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 หน่วย : บาท 
 

งบการเงินรวม  
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ไม่เกิน 1 ปี 726,742  369,288 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 360,000  - 
 รวม 1,086,742  369,288 

 
33. สัญญาท่ีสําคญั 

บริษทัได้ทาํสัญญาแต่งตั้งตวัแทนในการจดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัในต่างประเทศซ่ึงมี
วตัถุประสงค์หลกัคือเพื่อให้ตวัแทนดงักล่าวทาํการตลาด จาํหน่าย ติดตั้ง และให้บริการลูกคา้อายุสัญญา 2 ปี 
และกาํหนดอตัราค่าตอบแทนตามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัและตวัแทนในแต่ละประเทศ 
 

34. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษทัและบริษทัย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชว้ิธีราคาทุน
หรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 
 

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
ระดบัท่ี 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสามารถสังเกตได ้ โดยตรง 

(ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที่คาํนวณมาจากราคา ตลาด) สําหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น  

ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลาํดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

    หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 

 ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม      
หน่วยลงทุน - กองทุนรวม - 12,081,439 -  12,081,439 

 
ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 
มูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนคาํนวณจากอตัราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาด 
ตราสารหน้ีไทย 
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35. เคร่ืองมือทางการเงิน 
35.1 การบริหารความเส่ียง 
 บริษทัและบริษทัย่อยบริหารความเส่ียงทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนในสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใชร้ะบบการจดัการและการควบคุมภายในองคก์รโดยทัว่ไป และไม่ได้
ถือหรือออกอนุพนัธ์ทางการเงินใด ๆ    

 
35.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเนื่องจากมีเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินเบิกเกิน
บญัชี ทั้งน้ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือ 
มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือว่า
ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อผลการ
ดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริษทัและบริษทัยอ่ยมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินอ่ืน
เพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย       
 ปรับข้ึนลง  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี   
 ตามอตัราตลาด  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 236,496,248  -  21,962,830  258,459,078 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  23,821,085  23,821,085 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัอ่ืน -  5,347,075  -  5,347,075 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 12,081,439  103,107,094  -  115,188,533 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  33,392,502  33,392,502 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  15,681,496  -  15,681,496  

 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย       
 ปรับข้ึนลง  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี   
 ตามอตัราตลาด  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 215,338,471  -  216,889  215,555,360 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  11,366,958  11,366,958 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,500,000  -  1,500,000 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัอ่ืน -  5,347,075  -  5,347,075 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -  103,107,094  -  103,107,094 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  19,201,852  19,201,852 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  6,737,176  -  6,737,176 
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35.3 ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ 
  บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุม

ความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น บริษทัไม่
คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการเกบ็เงินจากลูกหน้ีดงักล่าว นอกเหนือไปจากท่ีได้
ตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญไวแ้ลว้ 

35.4 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตราต่างประเทศ 
เน่ืองจากธุรกรรมทางการคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยทาํธุรกิจภายในประเทศ 

35.5 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
บริษทัและบริษทัย่อยมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดบัของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทัรวมทั้งจดัหาวงเงินสินเช่ือระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินต่าง ๆ เพื่อสํารองในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและเพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวน
ของกระแสเงินสด 
 

35.6 มูลค่ายติุธรรม 
 ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีทางการเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตาม

อตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด ฝ่ายบริหารเช่ือวา่มูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจะไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัมูลค่าตามบญัชี 
 

36.  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ือง ส่งผลทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม 
สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และการรับรู้และการวดัมูลค่า
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์
ดงักล่าวและทาํการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสิน
ท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

 
37.  การจัดประเภทรายการใหม่  

บริษทัไดจ้ดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบการเงินของปี 2562 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภท
รายการบญัชีในงบการเงินปีปัจจุบนั โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีรายงานไวด้งัน้ี  

 
 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 
 ก่อนจดั 

ประเภทใหม่ 
 จดัประเภทใหม่ 

เพ่ิม (ลด) 
 หลงัจดั 

ประเภทใหม่ 
งบแสดงฐานะการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66,381,608  (200,000)  66,181,608 
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั -  200,000  200,000 

 
38. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2564 


