
 

 

บริษัท โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 

1. กำรด ำเนินงำนและข้อมูลท่ัวไปของบริษัทและบริษัทย่อย 
บริษทั โคแมนช่ี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ได้จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกัด  
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยข์องไทย เม่ือวนัท่ี 10 มกรำคม 2546 โดยด ำเนินธุรกิจค้ำขำย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงให้กำรบริกำรบ ำรุงรักษำและบริกำรอ่ืน  
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีสถำนประกอบกำรจดทะเบียนอยู่เลขท่ี 252/118 ห้อง อี-เอฟ 
ชั้น 23 อำคำรส ำนกังำนเมืองไทย-ภทัร 2 ถนนรัชดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 

เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2559 ท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ได้มีมติอนุมัติกำรแปรสภำพจำก
บริษทัจ ำกดัเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัเพื่อให้สำมำรถยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์เพื่อออกและเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนและกำรยื่นเขำ้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทั
มหำชนจ ำกดัแลว้เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนำยน 2559 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ไดแ้ก่ กลุ่มนำยสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ซ่ึงถือหุน้ในบริษทั ร้อยละ 33.03  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

ล ำดับ ช่ือบริษัท วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง ธุรกิจหลัก ที่ต้ัง 
1 บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี 

จ ำกดั 
31 พฤษภำคม 2549 ให้บริกำรเก่ียวกบั

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
กรุงเทพมหำนคร
ประเทศไทย 

2 บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั (1) 31 มกรำคม 2556 ให้บริกำรเก่ียวกบั
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

กรุงเทพมหำนคร
ประเทศไทย 

(1) ในวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2561 บริษทัได้ซ้ือหุ้นสำมัญของ บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั จ ำนวน 28,875 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 87.50 ของทุนท่ีช ำระแลว้ (ดูหมำยเหตุขอ้ 4 และ 11) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัมีบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

ล ำดับ ช่ือบริษัท วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง ธุรกิจหลัก ที่ต้ัง 
1 บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ 

(ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
14 กุมภำพนัธ์ 2550 ให้บริกำรเก่ียวกบั

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
กรุงเทพมหำนคร
ประเทศไทย 

2 บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี 
จ ำกดั 

31 พฤษภำคม 2549 ให้บริกำรเก่ียวกบั
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

กรุงเทพมหำนคร
ประเทศไทย 
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เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2561 บริษทัไดล้งนำมในสัญญำซ้ือขำยหุ้นกบัผูถื้อหุ้นรำยเดิม เพื่อขำยหุ้นสำมญัทั้งหมด
ท่ีถืออยู่ในบริษทั เอ็มเอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั จ ำนวน 234,610 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 
ของหุน้ท่ีออกและช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ ซ่ึงกำรขำยแลว้เสร็จในวนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 (ดูหมำยเหตุขอ้ 12) 

บริษทัมีรำยกำรและควำมสัมพนัธ์อยำ่งมีสำระส ำคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นงบกำรเงินน้ีจึงอำจไม่
แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอำจมีอยู่หรือผลกำรด ำเนินงำนซ่ึงอำจเกิดขึ้ นในกรณี ท่ีบริษัทได้ด ำเนินงำน             
โดยปรำศจำกควำมสัมพนัธ์ดงักล่ำว 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2.1 บริษัทและบริษัทย่อยจัดท ำบัญชีเป็นเงินบำทและจัดท ำงบกำรเงินตำมกฎหมำยเป็นภำษำไทยตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

2.2 งบกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง “กำรน ำเสนองบกำรเงิน” ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 เป็นตน้ไป และตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ลงวนัท่ี 2 ตุลำคม 2560 เร่ือง “กำรจดัท ำและส่งงบกำรเงินและรำยกำรเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตำมประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
เร่ือง “ก ำหนดรำยกำรยอ่ท่ีตอ้งมีในงบกำรเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559” ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 

2.3 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงิน 
ยกเวน้ตำมท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

2.4 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
(ก) งบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ไดร้วมบญัชีของบริษทัและ

บริษทัย่อย ซ่ึงบริษทัมีอ ำนำจควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ในบริษทัยอ่ยโดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษัท ประเภท จัดตั้งขึน้ใน จ ำนวนหุ้นท่ีถือ ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 
 ธุรกิจ ประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 
   2561 2560 2561 2560 

บริษัทย่อย       
บริษทั เอ็มเอสแอล ซอฟตแ์วร์  

 (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
บริกำรโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ไทย - 234,610 - 99.99 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ำกดั บริกำรโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ไทย 51,000 51,000 51.00 51.00 

  บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั บริกำรโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ไทย 28,875 - 87.50 - 
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(ข) กำรรวมธุรกิจ 
บริษทับนัทึกบญัชีส ำหรับกำรรวมธุรกิจตำมวิธีซ้ือ 

ค่ำควำมนิยม ถูกวดัมูลค่ำ ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจำกมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึง
กำรรับรู้จ ำนวนส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักด้วยมูลค่ำสุทธิ (มูลค่ำยุติธรรม)      
ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำซ่ึงวดัมูลค่ำ ณ วนัท่ีซ้ือ 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีบริษทัก่อขึ้น
เพื่อจ่ำยช ำระให้แก่เจำ้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของที่ออกโดยบริษทั ทั้งน้ี
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหย้งัรวมถึงมูลค่ำยติุธรรมของหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นเม่ือรวมธุรกิจ  

หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมำจำกกำรรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหำกมีภำระผูกพนั
ในปัจจุบนัซ่ึงเกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และสำมำรถวดัมูลค่ำยติุธรรมไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือของบริษทัท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรรวมธุรกิจ เช่น ค่ำท่ีปรึกษำ
กฎหมำย ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพและค่ำท่ีปรึกษำอ่ืน  ๆถือเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดขึ้น 

(ค) รำยกำรบญัชีระหวำ่งบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดับญัชีออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้
งบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ได้จดัท ำขึ้นโดยใช้งบกำรเงินของ
บริษทัย่อย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ ยกเวน้งบกำรเงิน
ของบริษทัวินสตำร์เทค จ ำกดั ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ดงันั้น งบกำรเงินรวมไดร้วมงบกำรเงินของบริษทั
ดงักล่ำว โดยอำศยัขอ้มูลท่ีจดัท ำโดยผูบ้ริหำรของบริษทัย่อย สินทรัพย ์หน้ีสิน และก ำไร (ขำดทุน) 
ของบริษทัดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่มีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินรวม  

(ง) ในวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2560 บริษัทได้ซ้ือหุ้นสำมัญของ บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ำกัด 
จ ำนวน 51,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนท่ีช ำระแลว้ (ดูหมำยเหตุขอ้ 11)  

(จ) ในวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2561 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสำมญัของ บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั จ ำนวน 28,875 
หุน้ คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 87.50 ของทุนท่ีช ำระแลว้ (ดูหมำยเหตุขอ้ 11)  
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(ฉ) บริษทัไดล้งนำมในสัญญำซ้ือขำยหุ้นเม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2561 เพื่อขำยหุน้สำมญัทั้งหมดท่ีถืออยูใ่น 
บริษทั เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั  จ ำนวน 234,610 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
99.99 ของหุ้นท่ีออกและช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ให้แก่ผูถื้อหุ้นรำยเดิมในรำคำเสนอซ้ือ 487.70 
บำทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ำ 114.42 ลำ้นบำท บริษทัไดรั้บช ำระเงินค่ำหุ้นจ ำนวน 11.44 ลำ้นบำท 
เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2561 และบริษัทได้รับช ำระเงินค่ำหุ้นส่วนท่ีเหลือแล้วเม่ือวนัท่ี           
9 ตุลำคม 2561 

2.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนำคต
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

1) กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มำถือปฏิบติั 

ในระหว่ำงงวด บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง
และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดังกล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท ์
กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
บริษทั 

 

 

2) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 

2.1) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 

สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้เม่ือวนัท่ี 
14 มีนำคม 2561 และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 เป็นตน้ไป 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ก ำหนดหลกักำรส ำหรับกำรรับรู้รำยไดจ้ำก
สัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ โดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีจะน ำมำแทน
มำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองรำยไดเ้ม่ือมีผลบงัคบัใช้ ไดแ้ก่ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง 
รำยได้ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 31 เร่ือง รำยได้ - รำยกำรแลกเปล่ียน
เก่ียวกับบริกำรโฆษณำ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง 
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย ์และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ ซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ก ำหนดวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงโดยให้ใชว้ิธีปรับยอ้นหลงัตำม
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 8 เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำร  
ทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด หรือรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงัจำกกำรปรับใชม้ำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีเป็นรำยกำรปรับปรุงก ำไรสะสมตน้งวดของงวดปัจจุบนั 

หลกักำรส ำคญัของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำ
ท่ีท ำกบัลูกคำ้ คือกิจกำรรับรู้รำยไดเ้พื่อแสดงกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำรท่ีสัญญำให้
ลูกค้ำในจ ำนวนเงิน ท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ี กิจกำรคำดว่ำจะมี สิทธิได้รับ               
จำกกำรแลกเปล่ียนสินค้ำหรือบริกำร มำตรฐำนก ำหนดหลักกำรส ำคัญ 5 ขั้นตอน      
ในกำรรับรู้รำยไดด้งัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนแรก: ระบุสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 

ขั้นท่ีสอง: ระบุภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญำ 

ขั้นท่ีสำม: ก ำหนดรำคำของรำยกำร 

ขั้นท่ีส่ี: ปันส่วนรำคำของรำยกำรใหก้บัภำระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสัญญำ 

ขั้นท่ีหำ้: รับรู้รำยไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจกำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 

ภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
กิจกำรตอ้งรับรู้รำยไดเ้ม่ือกิจกำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน เช่น เม่ืออ ำนำจ
ควบคุมของสินคำ้หรือบริกำรท่ีจะตอ้งปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นมีกำรส่งมอบ
สินคำ้หรือบริกำรใหก้บัลูกคำ้เสร็จส้ินแลว้ 
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2.2) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศเก่ียวกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงก ำรเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน ซ่ึงได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้เม่ือวนัท่ี 21 กันยำยน 
2561 และจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป ประกอบดว้ยมำตรฐำนดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับน้ีก ำหนดหลักกำรเก่ียวกับกำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือ          
ทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจำ้ของ และกำรหักกลบสินทรัพยท์ำงกำรเงินกบั
หน้ีสินทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัน้ีใชก้บักำรจดัประเภทเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ในมุมของผูอ้อกเคร่ืองมือทำงกำรเงินเพื่อจดัเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน 
และตรำสำรทุน รวมถึงกำรจดัประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 
และสถำนกำรณ์ท่ีท ำใหสิ้นทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินตอ้งหกักลบกนั  

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติัโดยปรับยอ้นหลงั ทั้งน้ีส ำหรับกำรถือปฏิบติั
เป็นคร้ังแรกส ำหรับงบกำรเงินประจ ำปีท่ีเร่ิมในหรือก่อนปี 2563 กิจกำรอำจเลือก
ปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีโดยไม่ตอ้งปรับปรุงยอ้นหลงัโดย
ให้กิจกำรปรับปรุงรำยกำรทั้งหมดท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก โดยพิจำรณำ
ตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนฉบับน้ี และผลกระทบสะสมท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก เป็นรำยกำรปรับปรุงกับก ำไร
สะสมหรือองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (ตำมควำมเหมำะสม) ณ วนัแรกท่ีมี
กำรถือปฏิบติัตำมมำตรฐำน ทั้งน้ีใหเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่ำว 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ก ำหนดให้กิจกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน
เพื่อให้ผู ้ใช้งบกำรเงินสำมำรถประเมินเก่ียวกับควำมมีนัยส ำคัญของเคร่ืองมือ 
ทำงกำรเงินต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำร และลกัษณะและระดับ
ของควำมเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีกิจกำรเปิดรับระหว่ำงรอบระยะเวลำ
รำยงำนและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รวมทั้งแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง
ดงักล่ำว  
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ส ำหรับงบกำรเงินประจ ำปีท่ีกิจกำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัน้ีเป็นคร้ังแรก กิจกำรไม่จ ำเป็นตอ้งแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบส ำหรับกำรเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะและระดบัของควำมเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ก ำหนดหลกักำรส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ส ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินเพื่อเสนอข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ 
กำรตดัสินใจและเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บกำรเงินในกำรประเมินถึงจ ำนวนเงิน จงัหวะ
เวลำ และควำมไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนำคตของกิจกำร มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัน้ี แบ่งเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ กำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำ กำรดอ้ยค่ำ 
และกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินทั้งหมดท่ีถูกรับรู้ภำยใตข้อบเขตมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือ
มูลค่ำยุติธรรม ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีถือตำมโมเดลธุรกิจซ่ึงมีวตัถุประสงค์
เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและกระแสเงินสดตำมสัญญำนั้นเป็นกำรจ่ำยเพียง 
เงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไวต้้องวดัมูลค่ำด้วย
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีถือตำม
โมเดลธุรกิจซ่ึงเขำ้เง่ือนไขทั้งสองขอ้คือเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำย
สินทรัพยท์ำงกำรเงินและขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ซ่ึงท ำให้เกิด
กระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ใน
วนัท่ีก ำหนดไวต้อ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เงินลงทุน
ในตรำสำรหน้ีท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขทั้งหมดและเงินลงทุนในตรำสำรทุนตอ้งวดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน นอกจำกน้ีภำยใต้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน กิจกำรอำจเลือก
ให้เงินลงทุนในตรำสำรทุน (ไม่ใช่เงินลงทุนท่ีถือไวเ้พื่อคำ้หรือไม่เป็นส่ิงตอบแทนท่ี
คำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซ่ึงเกิดจำกกำรรวมธุรกิจ) วดัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
ให้แสดงกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมท่ีเกิดขึ้นภำยหลงัในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน กิจกำรตอ้งรับรู้เงินปันผลจำกเงินลงทุนดงักล่ำวในก ำไรหรือขำดทุน 
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กำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  ก ำหนดให้จ ำนวนเงินของ 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นผลจำกกำรเปล่ียนแปลง    
ควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของหน้ีสินนั้นต้องแสดงในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เวน้แต่    
กำรรับรู้ของกำรเปล่ียนแปลงในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะก่อให้เกิดหรือขยำยกำรจบัคู่
อย่ำงไม่เหมำะสมทำงกำรบญัชีในก ำไรหรือขำดทุน กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรม
ของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นผลจำกกำรเปล่ียนแปลงควำมเส่ียงดำ้นเครดิตตอ้งไม่ถูกโอน
ไปเป็นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 9       
เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดให้ใช้วิธีผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น   
วิธีผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นนั้นก ำหนดใหกิ้จกำรตอ้งบนัทึกค่ำเผ่ือผลขำดทุน
ส ำหรับผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นและกำรเปล่ียนแปลงของผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นในแต่ละวนัท่ีรำยงำนเพื่อสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงควำมเส่ียง
ดำ้นเครดิตนบัตั้งแต่กำรรับรู้เม่ือเร่ิมแรก หรือกล่ำวอีกอย่ำงหน่ึงคือกำรรับรู้ผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตไม่จ ำเป็นตอ้งรอใหเ้กิดเหตุกำรณ์ดำ้นเครดิตขึ้นก่อน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดลกัษณะ
ของรำยกำรท่ีเขำ้เง่ือนไขกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง โดยเฉพำะลกัษณะของเคร่ืองมือท่ี
เขำ้เง่ือนไขส ำหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันควำมเส่ียงซ่ึงมีอย่ำงแพร่หลำยและลกัษณะ
ขององค์ประกอบของควำมเส่ียงของรำยกำรท่ีไม่ใช่รำยกำรทำงกำรเงินท่ีเขำ้เง่ือนไข
กำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง นอกจำกน้ีมำตรฐำนได้น ำหลักกำรควำมสัมพันธ์ทำง
เศรษฐกิจมำใช้ในกำรทดสอบควำมมีประสิทธิผล พร้อมทั้งก ำหนดกำรเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบักิจกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของกิจกำร 
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กิจกำรสำมำรถเลือกปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีแบบปรับปรุง
ยอ้นหลังตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบำยกำรบัญชี   
กำรเปล่ียนแปลงกำรประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัน้ีไม่ตอ้งถือปฏิบติักบัรำยกำรท่ีไดมี้กำรตดัรำยกำรแลว้ ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ใช้
มำตรฐำนคร้ังแรก หรือกิจกำรสำมำรถเลือกปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับน้ีโดยปรับปรุงรำยกำรผลกระทบสะสมท่ีเกิดจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำน  
ทำงกำรเงินฉบบัน้ีเป็นคร้ังแรก เป็นรำยกำรปรับปรุงกบัก ำไรสะสม (หรือองคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น (ตำมควำมเหมำะสม)) ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ใชม้ำตรฐำนคร้ังแรก ทั้งน้ี 
ใหเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่ำว 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของ
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี อธิบำยประเด็นส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจำกเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ 
สกุลเงินท่ีใช้น ำเสนองบกำรเงินไม่ก่อให้เกิดฐำนะเปิดต่อควำมเส่ียงท่ีกิจกำรน ำกำร
บัญชีป้องกันควำมเส่ียงมำปฏิบัติ และเคร่ืองมือท่ีใช้ ป้องกันควำมเส่ียงท่ีใช้ในกำร
ป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ กำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีก ำหนดให้ใช้วิธี เป ล่ียนทันทีเป็นต้นไปส ำหรับ 
กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงิน
ดว้ยตรำสำรทุน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ระบุถึงกรณีท่ีลูกหน้ีออกตรำสำรทุน
ให้แก่เจำ้หน้ีเพื่อช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดหรือบำงส่วน ลูกหน้ีตอ้งตดัรำยกำร
หน้ีสินทำงกำรเงินทั้ งหมดหรือบำงส่วนดังกล่ำว กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน    
ทำงกำรเงินฉบบัน้ีก ำหนดใหใ้ชวิ้ธีปรับยอ้นหลงัส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 
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2.3) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง 2561 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง 2561 ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ 
งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2562 เป็นตน้ไป  
ไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้เมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกำยน 2561 ทั้งน้ี มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดร้ับกำรปรับปรุงเพื ่อให้มีเนื้อหำเท ่ำเทียมกบั
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุง
ถอ้ยค ำและค ำศพัท ์และกำรอ้ำงอิงถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัอ่ืน ยกเวน้
มำตรฐำนฉบบัต่อไปน้ีซ่ึงมีกำรปรับปรุงหรือเพิ ่มเติมขอ้ก ำหนดและแนวปฏิบติั
ทำงกำรบญัชี 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและ 
กำรร่วมคำ้ 

มำตรฐำนกำรบัญชีที่ปรับปรุงใหม่น้ี อธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับกำรเลือกวิธีกำร
วดัมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้ดว้ยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน (ซ่ึงถือโดยกิจกำรหรือถือโดยทำงออ้มผ่ำนกิจกำรซ่ึงเป็นกิจกำรร่วมลงทุน 
กองทุนรวม กองทรัสต ์หรือกิจกำรท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั รวมถึงกองทุนประกนัภยั
แบบควบกำรลงทุน) โดยกิจกำรตอ้งเลือกวิธีกำรน้ีส ำหรับแต่ละบริษทัร่วมหรือ 
กำรร่วมคำ้ ณ วนัที่รับรู้รำยกำรคร้ังแรกของบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ มำตรฐำน 
กำรบญัชีฉบบัน้ีก ำหนดให้ใชวิ้ธีปรับยอ้นหลงัส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 

นอกจำกน้ี มำตรฐำนกำรบญัชีที่ปรับปรุงใหม่น้ี ไดอ้ธิบำยให้ชดัเจนถึงกำรพิจำรณำ
เก่ียวกบักำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่น้ี อธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรโอนอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุนไปยงับญัชีอ่ืน ๆ หรือกำรโอนจำกบญัชีอ่ืน ๆ มำเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อ
กำรลงทุนเฉพำะเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้งำนของอสังหำริมทรัพยน์ั้น มำตรฐำน
กำรบัญชีฉบับน้ีก ำหนดให้ใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปส ำหรับกำรเปล่ียนแปลง
ดงักล่ำว 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่น้ี ไดเ้พิ่มขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.) ให้ข้อก ำหนดเก่ียวกับวิธีปฏิบัติส ำหรับเง่ือนไขกำรได้รับสิทธิและเง่ือนไข  
กำรไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขกำรบริกำรหรือผลงำน ส ำหรับกำรจ่ำยโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑท่ี์ช ำระดว้ยเงินสด  

2.) ให้ข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช ำระด้วยยอดสุทธิจำก  
ภำระผกูพนัภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำย  

3.) ให้ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรบญัชีส ำหรับกำรปรับปรุงเง่ือนไขของกำรจ่ำยโดยใชหุ้้น
เป็นเกณฑ์ท่ีเปล่ียนกำรจดัประเภทจำกกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงินสดเป็นกำรจ่ำยช ำระ
ดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีก ำหนดให้ใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป 
ส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญำประกนัภยั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่น้ี ก ำหนดทำงเลือกส ำหรับธุรกิจ
ประกนัภยัในกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน (“TFRS 9”) ดงัน้ี 

1.) กำรยกเวน้กำรถือปฏิบติัตำม TFRS 9 เป็นกำรชัว่ครำว  

กิจกำรท่ีมีกิจกรรมหลกัเก่ียวขอ้งกบักำรประกนัภยัอำจเลือกท่ีจะถือปฏิบติัตำมแนว
ปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับธุรกิจ
ประกนัภยั แทนกำรถือปฏิบติัตำม TFRS 9 โดยกิจกำรสำมำรถยกเวน้กำรถือปฏิบติั
ตำม TFRS 9 น้ีจนถึงรอบบญัชีท่ีเร่ิมก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 หรือก่อน TFRS 17 
จะมีผลบงัคบัใช ้

2.) วิธีปรับผลกระทบรำยกำร (The Overlay approach)  

วิธีกำรน้ีไม่อนุญำตใหใ้ชใ้นประเทศไทย 
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ผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งมำ
เร่ิมถือปฏิบติักบังบกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อย เม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหวำ่งกำรประเมินผล
กระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวท่ีมีต่องบกำรเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

 

3. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
งบกำรเงินน้ีได้จัดท ำขึ้ นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน 
ยกเวน้ตำมท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
3.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกสถำบันทำงกำรเงิน  ซ่ึงถึง
ก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

3.2 เงินลงทุนชัว่ครำว 
เงินฝำกประจ ำท่ีถึงก ำหนดจ่ำยคืนเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน และไม่ติดภำระค ้ำประกัน
จดัเป็นเงินลงทุนชัว่ครำว โดยแสดงในรำคำทุน 

3.3 ลูกหน้ีกำรคำ้ 
ลูกหน้ีกำรคำ้ แสดงดว้ยมูลค่ำท่ีจะไดรั้บสุทธิจำกค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (ถำ้มี) บริษทัและบริษทัย่อย
ตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจำรณำจำกอำยุหน้ีคงคำ้งและประสบกำรณ์ของผูบ้ริหำรเก่ียวกับ 
กำรช ำระหน้ี 

3.4 สินคำ้คงเหลือ 
สินคำ้คงเหลือแสดงตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุน
ค ำนวณโดยวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน 

มูลค่ำสุทธิที่จะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำที่จะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหักค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขำย 

งำนระหวำ่งท ำประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งพฒันำและตน้ทุนให้บริกำรรอรับรู้  
รำยได ้ตน้ทุนงำนระหว่ำงท ำรวมตน้ทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมำเพื่อพฒันำ ตน้ทุนกำรให้บริกำร
จำกหน่วยงำนภำยนอกและพนกังำนของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำดงักล่ำว 
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3.5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยถือเป็นเงินลงทุนระยะยำว แสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนสุทธิจำก  
ค่ำเผื ่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บริษัทจะบันทึกขำดทุน 
จำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ของเงินลงทุนดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินสุทธิท่ีได้รับและมูลค่ำตำมบัญชี  
จะถูกบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.6 อุปกรณ์ 
อุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ (ถำ้มี) 

อุปกรณ์ไดร้ับกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ ณ สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนเมื่อมีเหตุกำรณ์หรือ 
กำรเปล่ียนแปลงในสถำนกำรณ์ ซ่ึงบ่งช้ีวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้นอำจจะไม่ไดรั้บคืน 

ค่ำเส่ือมรำคำ 
ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ค่ำเส่ือมรำคำ
ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์แต่ละรำยกำร 
ประมำณกำรอำยกุำรใหป้ระโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

ระบบโทรศพัท ์ 5 ปี 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 5 ปี 

วิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ อำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่ำคงเหลือ ถูกทบทวนทุกส้ิน
รอบปีบญัชีและปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

3.7 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์และควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ ซ่ึงแสดงในรำคำทุน
หกัดว้ยค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม และค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ (ถำ้มี)  
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ค่ำตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละรำยกำร ค ำนวณตำมระยะเวลำอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ดงัน้ี 

ประเภท วิธีกำรตดัจ ำหน่ำย ระยะเวลำ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีเส้นตรง 3 - 5 ปี 
ควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ วิธีเส้นตรง 2 ปี 
ควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ วิธีอตัรำส่วนของประมำณกำรรำยได ้ 5 ปี 4 เดือน 

3.8 กำรดอ้ยค่ำ 
สินทรัพยค์งเหลือตำมบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยไดร้ับกำรทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนว่ำ มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรด้อยค่ำหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณ
มูลค่ำสินทรัพยท่ี์คำดวำ่จะได้รับคืน 

บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำ
ตำมบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ำมูลค่ำท่ีจะได้รับคืน  ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
บนัทึกในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน หมำยถึง รำคำขำยสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้ของ
สินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์ ประมำณกำร
กระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคิดลด ก่อนค ำนวณ
ภำษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียง
ท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส ำหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยแยก
อิสระจำกสินทรัพยอ่ื์น จะพิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

กำรกลบัรำยกำรดอ้ยค่ำ 
บริษทัและบริษทัย่อยจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำร
ท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

บริษทัและบริษทัย่อยจะกลบัรำยกำรบญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเพียงเท่ำท่ีมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพย ์ไม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหักค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย เสมือนหน่ึง  
ไม่เคยมีกำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 
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3.9 ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนเม่ือเกษียณอำย ุ
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน เป็นประมำณกำรเก่ียวกับภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงำนท่ีได้สิทธิรับเงินชดเชยเม่ือเกษียณอำยุตำมข้อบังคับกำรท ำงำนของ
บริษทัและบริษทัย่อยและเป็นไปตำมกฎเกณฑข์องพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน โดยประมำณ
กำรหน้ีสินดังกล่ำวค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภยัอิสระโดยพิจำรณำจำกขอ้สมมติฐำน 
ทำงคณิตศำสตร์ประกันภัยตำมวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit 
Method) อันเป็นประมำณกำรจำกมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีคำดว่ำ
จะต้องจ่ำยในอนำคตโดยค ำนวณบนพื้นฐำนของเงินเดือนพนักงำน อัตรำกำรหมุนเวียนของ
พนักงำน อตัรำมรณะ อำยุงำน และปัจจยัอ่ืนๆ ทั้งน้ีอตัรำคิดลดท่ีใช้ในกำรค ำนวณประมำณกำร
หน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำนอ้ำงอิงจำกอัตรำผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบำล ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน
และก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดรำยกำร ทั้งน้ี ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผลประโยชน์ของพนกังำนจะบนัทึกเป็นก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
บริษทัได้จดัตั้งเงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนักงำนท่ีสมคัรเขำ้โครงกำรหลงัจำกผ่ำน 
กำรทดลองงำน 3 เดือน และได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

บริษทับนัทึกเงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนกังำนเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

โครงกำรร่วมลงทุนระหวำ่งนำยจำ้งและลูกจำ้ง 
บริษทัได้จัดตั้ งโครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำงเพื่อลงทุนซ้ือหุ้นของบริษัท
ส ำหรับพนกังำนท่ีผำ่นกำรทดลองงำนและสมคัรเขำ้ร่วมโครงกำร 

บริษทับนัทึกเงินจ่ำยสมทบโครงกำรร่วมลงทุนระหวำ่งนำยจำ้งและลูกจำ้งเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
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3.10 ประมำณกำรหน้ีสิน 
ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษทัและบริษทัย่อยมีภำระหน้ีสินตำมกฎหมำยท่ีเกิดขึ้น
ในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัขึ้น อนัเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้ง
แน่นอนว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ำยไปเพื่อช ำระภำระหน้ีสินดงักล่ำว และสำมำรถ
ประมำณจ ำนวนภำระหน้ีสินไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

3.11 กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 
รำยไดจ้ำกกำรขำยจะรับรู้เป็นรำยไดก้็ต่อเม่ือมีกำรส่งมอบและโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนไป
ยงัลูกคำ้แลว้ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรส ำหรับสัญญำระยะสั้ นจะรับรู้เป็นรำยได้ก็ต่อเม่ือมีกำรให้บริกำร
เรียบร้อยแลว้ 

รำยได้จำกกำรขำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมกำรติดตั้ง จะรับรู้เป็นรำยได้ก็ต่อเม่ือมีกำรติดตั้ง
เรียบร้อยแลว้ 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง จะรับรู้เป็นรำยไดก้็ต่อเม่ือสำมำรถประมำณผลส ำเร็จ
ของกำรให้บริกำรได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ และรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือให้บริกำรเสร็จเรียบร้อยแลว้ในแต่ละ
ขั้นตอน (Milestone) ตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ ในกรณีท่ีมีผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจะบนัทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยทนัที เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีตน้ทุนกำรบริกำรทั้งส้ินจะสูงกว่ำรำยไดค้่ำบริกำร
ทั้งส้ิน 

ดอกเบ้ียรับ รับรู้เป็นรำยไดใ้นงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

3.12 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
รำยกำรบัญชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำร ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนแปลงค่ำเป็นเงินบำท โดยใชอ้ตัรำอำ้งอิงของธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วนันั้น 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนและ 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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3.13 สัญญำเช่ำ 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
สัญญำเช่ำซ่ึงทั้งควำมเส่ียงและผลประโยชน์ส่วนใหญ่จำกกำรเป็นเจำ้ของสินทรัพยย์งัคงอยูก่บัผูใ้หเ้ช่ำ
ไดจ้ดัประเภทเป็นกำรเช่ำด ำเนินงำน ค่ำเช่ำท่ีเกิดขึ้นจำกสัญญำเช่ำดงักล่ำว จึงรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยใน
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

สัญญำเช่ำกำรเงิน 
สัญญำเช่ำซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บโอนผลตอบแทนและควำมเส่ียงส่วนใหญ่ของกำรเป็น
เจำ้ของทรัพยสิ์นยกเวน้กรรมสิทธ์ิทำงกฎหมำยถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน บริษทัและบริษทัย่อย
บันทึกสินทรัพย์ท่ีเช่ำในรำคำยุติธรรม ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญำเช่ำ พร้อมกับภำระหน้ีสินท่ี
จะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำในอนำคตหักส่วนท่ีเป็นดอกเบ้ีย และคิดค่ำเส่ือมรำคำโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุ
กำรใชง้ำนโดยประมำณของสินทรัพย ์ดอกเบ้ียทำงกำรเงินรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุน
และก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตำมสัดส่วนยอดสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

3.14 ภำษีเงินได ้
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยจ ำนวนรวมของค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชี 
3.14.1 ภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 

ภำษีเงินได้ในงวดปัจจุบันคือ จ ำนวนภำษีเงินได้ท่ีต้องช ำระโดยค ำนวณจำกก ำ ไร 
ทำงภำษีส ำหรับปี ก ำไรทำงภำษีแตกต่ำงจำกก ำไรท่ีแสดงในงบก ำไรขำดทุนและก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเน่ืองจำกก ำไรทำงภำษีไม่ไดร้วมรำยกำรท่ีสำมำรถถือเป็นรำยได้
หรือค่ำใชจ้่ำยทำงภำษีในปีอ่ืนๆ และไม่ไดร้วมรำยกำรที่ไม่สำมำรถถือเป็นรำยไดห้รือ
ค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี ภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัค ำนวณโดยใชอ้ตัรำภำษี ณ วนัท่ีรำยงำน 
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3.14.2 ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นกำรรับรู้ผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงมูลค่ำทำงบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินกบัมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ที่ใช้ในกำร
ค ำนวณก ำไรทำงภำษี (ฐำนภำษี) บริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีส ำหรับ 
ผลแตกต่ำงชั่วครำวทุกรำยกำร และรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับ               
ผลแตกต่ำงชั่วครำวเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำก ำไรทำงภำษีจะมีจ ำนวนเพียงพอ      
ท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชั่วครำวนั้ น มำใช้ประโยชน์ได้โดยมีกำรทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี       
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนของแต่ละงวด สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะ               
ถูกปรับลดลง เม่ือก ำไรทำงภำษี ท่ีจะน ำมำใช้ประโยชน์ลดลง กำรกลับรำยกำรจะท ำ                    
เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชีบำงส่วนหรือทั้งหมดมำใชป้ระโยชน์ได ้

บริษทัค ำนวณมูลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีดว้ยอตัรำภำษีท่ีคำดว่ำ
จะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีหรือในงวดท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระ
หน้ีสินภำษี โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่วำ่จะมีผลบงัคบัใช ้
ณ ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

รำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัจะหักกลบกนัไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิ
ตำมกฎหมำยในกำรน ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวมำหักกลบกนัและบริษทัตั้งใจ
จะช ำระหน้ีสินดงักล่ำวดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับช ำระสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในเวลำ
เดียวกนัและทั้งสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงำนกำรจดัเก็บภำษีเดียวกนั 

บริษทัแสดงรำยกำรค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดห้รือรำยไดภ้ำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัก ำไรหรือ
ขำดทุนไวใ้นงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน รำยกำรภำษีเงินได้ในงวด
ปัจจุบนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะบนัทึกโดยตรงไปยงัองค์ประกอบอ่ืนของส่วน
ของผู ้ถือหุ้น ถ้ำภำษีเงินได้ท่ีเกิดขึ้ นนั้ นเก่ียวข้องกับรำยกำรท่ีได้บันทึกโดยตรงไปยัง
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในงวดบญัชีเดียวกนัหรือต่ำงงวด 
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3.15 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก
ของหุ้นสำมญัท่ีออกและช ำระแลว้ระหว่ำงปี บริษทัและบริษทัย่อยไม่ มีหุ้นสำมญัเทียบเท่ำอ่ืน
เพื่อน ำมำค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรับลด 

3.16 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
มูลค่ำยุติธรรมเป็นรำคำท่ีจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์ หรือจะจ่ำยเพื่อโอนหน้ีสินในรำยกำรท่ี
เกิดขึ้นในสภำพปกติระหวำ่งผูร่้วมตลำด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ ไม่วำ่รำคำนั้นจะสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรง
หรือประมำณมำจำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรสินทรัพย์
หรือหน้ีสินรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง บริษทัและบริษัทย่อยพิจำรณำถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินนั้นซ่ึงผูร่้วมตลำดจะน ำมำพิจำรณำในกำรก ำหนดรำคำของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดั
มูลค่ำ โดยกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมและ/หรือกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินรวมน้ีใชต้ำมเกณฑต์ำมท่ีกล่ำว  

นอกจำกน้ี กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมได้จัดล ำดับชั้ นเป็นระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 และระดับท่ี 3 โดยแบ่ง
ตำมล ำดบัขั้นของขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได ้และตำมล ำดบัควำมส ำคญัของขอ้มูลท่ีใชว้ดัมูลค่ำยติุธรรม 
ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 
- ระดบัท่ี 1 เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย ์

หรือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัและกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้มส ำหรับสินทรัพยน์ั้น
หรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

3.17 ประมำณกำรทำงบญัชีและแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำร 
3.17.1 กำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรท่ีส ำคญัในกำรใชน้โยบำยกำรบญัชี 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน บริษทัและบริษทัย่อย
ตอ้งอำศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหำรในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชี กำรประมำณกำรและ
กำรตั้งขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรแสดงจ ำนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
รวมทั้งกำรแสดงรำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยของงวดบญัชี ถึงแมว้่ำกำรประมำณกำรของผูบ้ริหำร 
ได้พิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใตเ้หตุกำรณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจมีควำม
แตกต่ำงไปจำกประมำณกำรนั้น 
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3.17.2 แหล่งขอ้มูลส ำคญัเก่ียวกบัควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำร 
กำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม 
กำรประเมินกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมจ ำเป็นตอ้งใช้กำรประมำณกำรมูลค่ำจำกกำรใช้
ของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงมีกำรปันส่วนค่ำควำมนิยมให้ ในกำรค ำนวณ
มูลค่ำจำกกำรใช้นั้น ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระมำณกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดว่ำ
จะไดรั้บจำกหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้
อัตรำคิดลดท่ีเหมำะสม หำกกระแสเงินสดในอนำคตท่ีเกิดจริงน้อยกว่ำท่ีคำดกำรณ์ไว ้
แสดงวำ่อำจมีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในจ ำนวนท่ีเป็นสำระส ำคญัเกิดขึ้น 

4. กำรซ้ือธุรกจิ 
เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2561 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั (“วินสตำร์เทค”) จ ำนวน 
28,875 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 87.50 ของทุนท่ีช ำระแลว้ บริษทัจดัประเภทกำรลงทุนใน
บริษทัดงักล่ำวเป็นบริษทัยอ่ย  

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องกิจกำรท่ีถูกซ้ือ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจในรำคำตำมบญัชี ประกอบดว้ยรำยกำรต่อไปน้ี 

  หน่วย : บำท 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด   214,031 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   800,406 
สินคำ้คงเหลือ   183,817 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น   63,064 
อุปกรณ์   36,035 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น   2,029,926 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น   360,416 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   (1,207,435) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   (88,225) 
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน   (534,434) 
สินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิท่ีระบุได้    1,857,601 
หกั ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม    

(ค ำนวณดว้ยมูลค่ำของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตำมสัดส่วนของหุ้นท่ี
ถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม) 

   
(232,200) 

   1,625,401 
ส่ิงตอบแทนในกำรซ้ือ   14,580,000 
ค่ำควำมนิยม    12,954,599 

นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจกำรจนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 วินสตำร์เทคมีรำยไดจ้ ำนวน 3.86 ลำ้นบำท และ
ก ำไรสุทธิจ ำนวน 1.00 ลำ้นบำท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงินรวมส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
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บริษทัอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้ำจำกกำรรวมธุรกิจ 
ดงันั้นบริษทัยงัไม่ไดรั้บรู้รำยกำรปรับปรุงดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิดงักล่ำวในงบกำรเงิน
รวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 อย่ำงไรก็ตำม ผูบ้ริหำรคำดว่ำกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม
ดงักล่ำวจะเสร็จภำยใน 12 เดือนนับจำกวนัท่ีซ้ือ กระบวนกำรวดัมูลค่ำน้ีจะถูกด ำเนินกำรให้แลว้เสร็จ
ภำยในระยะเวลำไม่เกินกว่ำหน่ึงปีนับจำกวนัท่ีซ้ือกิจกำร ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) “กำรรวมธุรกิจ” โดยในระหว่ำงช่วงระยะเวลำในกำรวดัมูลค่ำ 
บริษทัจะท ำกำรปรับยอ้นหลงัประมำณกำรท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือกิจกำร และรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
เพิ่มเติม และบญัชีต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวกบัขอ้เท็จจริง
และสถำนกำรณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือกิจกำร 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัใชมู้ลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิตำมบญัชี
จำกขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลของวินสตำร์เทครวมทั้งพิจำรณำถึงปัจจยัต่ำงๆ ท่ีอำจจะกระทบต่อขอ้มูล
ดงักล่ำวเป็นมูลค่ำของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรซ้ือธุรกิจคร้ังน้ี รวมทั้งวดัมูลค่ำของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุมดว้ยมูลค่ำของสินทรัพยสุ์ทธิของวินสตำร์เทค ตำมสัดส่วนของหุ้นท่ีถือและบนัทึกผลต่ำง
ระหว่ำงรำคำซ้ือกบัมูลค่ำของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับจำกกำรซ้ือธุรกิจดังกล่ำวไวใ้นบญัชีค่ำควำมนิยม  
เป็นจ ำนวนเงิน 12.95 ลำ้นบำท 

5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
เงินสดในมือ 17,579  181,260  1,609  111,467 
เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวนั 25,077,704  23,455,810  509,285  1,228,551 
เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย ์ 174,934,073  176,126,996  171,557,360  172,779,636 

รวม 200,029,356  199,764,066  172,068,254  174,119,654 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดทั้งหมดของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 
เป็นสกุลเงินบำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เงินฝำกธนำคำรมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในอตัรำระหว่ำง ร้อยละ 
0.37 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.40 ต่อปี และร้อยละ 0.37 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.50 ต่อปี ตำมล ำดบั   
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6. เงินลงทุนช่ัวครำว 
เงินลงทุนชัว่ครำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
เงินฝำกประจ ำกบัธนำคำร 201,042,864  77,798,235  201,042,864  77,796,305 

รวม 201,042,864  77,798,235  201,042,864  77,796,305 

7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัอื่น 14,156,304  27,652,860  4,942,214  7,287,576 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  1,070,000 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอืน่ 124,817  222,048  -  - 
รำยไดค้ำ้งรับ 2,786,598  18,422,226  1,470,923  1,934,990 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  6,849  125,000 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 822,619  207,388  815,010  203,629 
เงินปันผลคำ้งรับ (ดูหมำยเหตขุอ้ 11) -  -  -  8,999,150 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 743,945  2,874,090  462,980  699,916 

รวม 18,634,283  49,378,612  7,697,976  20,320,261 

กำรวิเครำะห์อำยขุองลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหนีก้ำรค้ำ        
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 7,040,067  8,035,527  2,955,169  1,787,255 
เกินก ำหนดช ำระนอ้ยกว่ำ 3 เดือน 5,672,397  7,785,741  1,044,979  2,500,247 
เกินกว่ำ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 1,155,430  2,496,836  982,848  431,169 
เกินกว่ำ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 542,558  7,455,066  123,097  693,081 
เกินกว่ำ 12 เดือน 157,030  2,290,868  97,299  2,137,002 
 14,567,482  28,064,038  5,203,392  7,548,754 
หกั  คำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (411,178)  (411,178)  (261,178)  (261,178) 
ลูกหนีก้ำรค้ำสุทธ ิ 14,156,304  27,652,860  4,942,214  7,287,576 
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8. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจ ำนวน 2 ลำ้นบำท คิดดอกเบ้ียใน
อตัรำร้อยละ 2.50 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั และมีก ำหนดจ่ำยคืนภำยใน 12 เดือนนบัจำกวนัท่ีในสัญญำ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจ ำนวน 5 ลำ้นบำท คิดดอกเบ้ียใน
อตัรำร้อยละ 2.50 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั และมีก ำหนดจ่ำยคืนภำยใน 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีในสัญญำ 

9. เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัแห่งหน่ึงจ ำนวน 15.19 ลำ้นบำท คิดดอกเบ้ีย
ในอตัรำร้อยละ 5 ต่อปี  ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั และมีก ำหนดจ่ำยคืนภำยใน 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีในสัญญำ 

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 755,759  -  -  - 
ภำษีซ้ือยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 23,239  221,071  5,508  7,124 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 8,846  8,246  8,246  8,246 
เงินมดัจ ำ 2,141,670  751,273  2,111,995  741,173 

รวม 2,929,514  980,590  2,125,749  756,543 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย  

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษัทย่อย สัดส่วนกำรถือหุ้น ทุนช ำระแล้ว วิธีรำคำทุน  เงินปันผลรับ 

 2561 2560 2561 2560 2561  2560  2561  2560 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) บำท บำท บำท  บำท  บำท  บำท 

บริษทั เอ็มเอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั - 99.99 - 23,461,300 -  112,299,567  -  - 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ำกดั 51.00 51.00 10,000,000 10,000,000 52,020,000  52,020,000  4,003,500  - 

บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั 87.50 - 3,300,000 - 14,580,000  -  -  - 

     66,600,000  164,319,567  4,003,500  - 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัมีเงินปันผลคำ้งรับจ ำนวน 8.99 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุขอ้ 7 และขอ้ 26) 
(2561 : ไม่มี) 

เมื่อวนัที่ 20 มิถุนำยน 2560 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสำมญัของ บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ำกดั จ ำนวน 
51,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1,020 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 52.02 ลำ้นบำท โดยบริษทัถือหุ้นเป็นจ ำนวน
ร้อยละ 51 ของทุนท่ีช ำระแลว้ บริษทับนัทึกค่ำควำมนิยมจ ำนวน 40.79 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวม 

เมื่อวนัที่ 1 มิถุนำยน 2561 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสำมญัของ บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั จ ำนวน 28,875 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 504.94 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 14.58 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุขอ้ 4) โดยบริษทัถือหุ้นเป็นจ ำนวน
ร้อยละ 87.50 ของทุนท่ีช ำระแลว้ บริษทับนัทึกค่ำควำมนิยมจ ำนวน 12.95 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวม 

12. กำรด ำเนินงำนท่ียกเลกิและกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2561 บริษทัได้ท ำสัญญำซ้ือขำยหุ้นเพื่อขำยหุ้นสำมัญทั้งหมดท่ีถืออยู่ในบริษัท     
เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด จ ำนวน 234,610 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99  ของหุ้นท่ี
ออกและช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ให้แก่ผูถื้อหุ้นรำยเดิมในรำคำเสนอซ้ือ 487.70 บำทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ำ 
114.42 ลำ้นบำท ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 2/2561 ได้มีมติอนุมติักำรขำยเงินลงทุนเม่ือ
วนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2561 และท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติอนุมติักำรขำยเงินลงทุน
ดังกล่ำวแล้ว เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2561 บริษัทได้รับช ำระเงินค่ำหุ้นสำมัญจ ำนวน 11.44 ล้ำนบำท      
เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2561 ซ่ึงกำรขำยหุ้นสำมญัดังกล่ำวไดด้ ำเนินกำรเสร็จส้ินแลว้และบริษทัไดรั้บ
ช ำระค่ำหุน้สำมญัส่วนท่ีเหลือแลว้เม่ือวนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 แสดงรำยกำร ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรขำย 114,420,000  114,420,000 
    
สินทรัพยร์วม (1)130,545,751  112,299,567 
หน้ีสินรวม 28,678,150  - 
สินทรัพย์สุทธ ิ 101,867,601  112,299,567 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 12,552,399  2,120,433 

(1) สินทรัพยร์วมไดร้วมค่ำควำมนิยมจ ำนวน 64.26 ลำ้นบำท 
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งบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ได้ถูกจดัประเภทใหม่เพื่อน ำเสนอ
กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง ดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 

 2561  2560 
กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก     
รำยได ้ 21,565,499  54,695,000 
ค่ำใชจ้่ำย 36,643,219  46,564,725 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (15,077,720)  8,130,275 
ก ำไรเบด็เสร็จอื่นจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก -  525,586 
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมจำกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (15,077,720)  8,655,861 

ก ำไรต่อหุ้น    
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท) (0.11)  0.06 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
   เฉพำะกิจกำร 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 114,420,000  114,420,000 
หกั เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทัยอ่ยท่ีจ ำหน่ำย (1,988,744)  - 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 112,431,256  114,420,000 
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13. อุปกรณ์ 
อุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  ยอดคงเหลือ  
 ณ วันที ่    จำกกำรซ้ือ    ณ วันที ่
 1 มกรำคม    ธุรกิจ    31 ธันวำคม 
 2561        2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน          

ระบบโทรศพัท ์ 314,600  -  -  -  314,600 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 9,156,691  1,603,518  114,594  (1,027,059)  9,847,744 
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 3,663,388  75,412  -  (342,568)  3,396,232 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 445,561  460,094  -  (325,211)  580,444 
สินทรัพยเ์พื่อสำธิต 143,360  16,943  -  -  160,303 
ยำนพำหนะ 1,790,036  -  -  -  1,790,036 
รวมรำคำทุน 15,513,636  2,155,967  114,594  (1,694,838)  16,089,359 

          

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
ระบบโทรศพัท ์ (150,882)  (49,719)  -  -  (200,601) 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน (5,215,170)  (1,551,148)  (78,559)  548,248  (6,296,629) 
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน (2,854,094)  (262,157)  -  222,185  (2,894,066) 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ (92,359)  (168,005)  -  129,941  (130,423) 
สินทรัพยเ์พื่อสำธิต (40,468)  (40,048)  -  -  (80,516) 
ยำนพำหนะ (1,181,133)  (211,552)  -  -  (1,392,685) 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (9,534,106)  (2,282,629)  (78,559)  900,374  (10,994,920) 

อุปกรณ์ 5,979,530        5,094,439 
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ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2560 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  ยอดคงเหลือ  
 ณ วันที ่    จำกกำรซ้ือ    ณ วันที ่
 1 มกรำคม    ธุรกิจ    31 ธันวำคม 
 2560        2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน          

ระบบโทรศพัท ์ 270,600 
 

44,000 
 

- 
 

- 
 

314,600 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5,145,853 

 
1,677,424 

 
2,552,764 

 
(219,350) 

 
9,156,691 

เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 3,160,788  263,497  525,163  (286,060)  3,663,388 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 937,354  120,350  -  (612,143)  445,561 
สินทรัพยเ์พื่อสำธิต -  20,600  122,760  -  143,360 
ยำนพำหนะ - 

 
- 

 
1,790,036 

 
- 

 
1,790,036 

รวมรำคำทุน 9,514,595 
 

2,125,871 
 

4,990,723 
 

(1,117,553) 
 

15,513,636 
          

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          

ระบบโทรศพัท ์ (103,899) 
 

(46,983) 
 

- 
 

- 
 

(150,882) 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน (2,568,511)  (1,283,360)  (1,523,177)  159,878  (5,215,170) 
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน (2,259,419)  (263,574)  (406,298)  75,197  (2,854,094) 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ (34,532)  (126,755)  -  68,928  (92,359) 
สินทรัพยเ์พื่อสำธิต - 

 
(19,921) 

 
(20,547) 

 
- 

 
(40,468) 

ยำนพำหนะ - 
 

(150,256) 
 

(1,030,877) 
 

- 
 

(1,181,133) 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (4,966,361) 

 
(1,890,849) 

 
(2,980,899) 

 
304,003 

 
(9,534,106) 

อุปกรณ์ 4,548,234 
       

5,979,530 

       
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม       

2561     บำท  2,282,629 

2560     บำท  1,890,849 

 



 
- 28 - 

 

 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่      ณ วันที ่
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2561      2561 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
รำคำทุน        
ระบบโทรศพัท ์ 314,600  -  -  314,600  
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 120,350  421,594  -  541,944  
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5,674,796  973,382  -  6,648,178  
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 2,807,089  57,274  (18,935)  2,845,428  
รวมรำคำทุน 8,916,835  1,452,250  (18,935)  10,350,150 
        

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ระบบโทรศพัท ์ (150,882)  (49,719)  -  (200,601)  
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ (11,066)  (111,834)  -  (122,900)  
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน (3,050,796)  (998,200)  -  (4,048,996)  
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน (2,266,227)  (179,987)  9,796  (2,436,418)  
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (5,478,971)  (1,339,740)  9,796  (6,808,915) 

อุปกรณ์ 3,437,864      3,541,235  
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ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2560 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่      ณ วันที ่
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2560      2560 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
รำคำทุน        
ระบบโทรศพัท ์ 270,600  44,000  -  314,600  
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ -  120,350  -  120,350  
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 4,563,275  1,280,919  (169,398)  5,674,796  
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 2,709,383  154,996  (57,290)  2,807,089  
รวมรำคำทุน 7,543,258  1,600,265  (226,688)  8,916,835 
        

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ระบบโทรศพัท ์ (103,899)  (46,983)  -  (150,882)  
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ -  (11,066)  -  (11,066)  
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน (2,318,338)  (888,196)  155,738  (3,050,796)  
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน (2,156,010)  (165,845)  55,628  (2,266,227)  
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (4,578,247)  (1,112,090)  211,366  (5,478,971) 

อุปกรณ์ 2,965,011      3,437,864  

 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

   
 

  

2561     บำท  1,339,740 

2560     บำท  1,112,090 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 รำคำทุนของอุปกรณ์ท่ีหักค่ำเส่ือมรำคำครบแลว้และยงัคงใช้งำนอยู่ 
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีจ ำนวน 6.17 ลำ้นบำท และ 4.32 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (บริษทั: 3.58 ลำ้นบำท 
และ 2.98 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 งบกำรเงินรวม  

ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  เพ่ิมขึน้จำก  จ ำหน่ำย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่    กำรซ้ือ    ณ วันที่ 
 1 มกรำคม    ธุรกิจ    31 ธันวำคม 
 2561        2561 

 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
รำคำทุน          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 40,268,126  242,968  2,833,933  (26,857,064)  16,487,963 
ควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ 31,341,387  -  -  (31,341,387)  - 

รวมรำคำทุน 71,609,513  242,968  2,833,933  (58,198,451)  16,487,963 
          

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (9,749,590)  (6,770,741)  (924,006)  10,703,707  (6,740,630) 
ควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ (21,046,003)  (2,710,500)  -  23,756,503  - 

รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (30,795,593)  (9,481,241)  (924,006)  34,460,210  (6,740,630) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงพฒันำ 8,565,753  7,317,493  120,000  (7,533,952)  8,469,294 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 49,379,673        18,216,627 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้ 

 
เพ่ิมขึน้จำก 

 
จ ำหน่ำย 

 
ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่    กำรซ้ือ    ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  

  
ธุรกิจ 

 
 

 
31 ธันวำคม 

 2560  
      

2560 
 บำท  บำท 

 
บำท 

 
บำท 

 
บำท 

รำคำทุน          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 27,976,637  26,201  12,265,288  -  40,268,126 
ควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ 31,341,387  -  -  -  31,341,387 

รวมรำคำทุน 59,318,024  26,201  12,265,288  -  71,609,513 
         

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,995,688)  (6,993,844)  (760,058)  -  (9,749,590) 
ควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ (15,792,157)  (5,253,846)  -  -  (21,046,003) 

รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (17,787,845)  (12,247,690)  (760,058)  -  (30,795,593) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงพฒันำ 1,567,704  6,998,049  -  -  8,565,753 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 43,097,883        49,379,673 

        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม       

2561     บำท  9,481,241 
2560     บำท  12,247,690 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ   เพ่ิมขึน้  จ ำหน่ำย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2561      2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน        

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

        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        

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

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงพฒันำ 3,924,974  3,006,321  -  6,931,295 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,228,590      6,943,529 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ   เพ่ิมขึน้  จ ำหน่ำย  ยอดคงเหลือ  
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2560      2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,356,033  7,209  -  1,363,242 
รวมรำคำทุน 1,356,033  7,209  -  1,363,242 

        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (616,635)  (442,991)  -  (1,059,626) 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (616,635)  (442,991)  -  (1,059,626) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงพฒันำ 1,567,704  2,357,270  -  3,924,974 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,307,102      4,228,590 

        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม       

2561     บำท  291,382 
2560     บำท  442,991 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 รำคำทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมทั้งจ ำนวนแลว้ 
แต่ยงัคงใช้งำนอยู่ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจ ำนวน 1.09 ล้ำนบำท และ 0.02 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
(บริษทั: 1.09 ลำ้นบำท และ 0.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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15. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 569,534  43,214  569,534  43,214 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (1,505,939)  (1,939,955)  -  - 
รวม (936,405)  (1,896,741)  569,534  43,214 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหวำ่งปี มีดงัน้ี  

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 
 งบกำรเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้ในก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วันที ่
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม  

2561      2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชี        
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 43,214  136,835  389,485  569,534 
รวม 43,214  136,835  389,485  569,534 

        
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ผลต่ำงจำกกำรปรับมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย์
ของบริษทัยอ่ยจำกกำรซ้ือธุรกิจ (1,939,955)  

 
434,016 

 
- 

 
(1,505,939) 

รวม (1,939,955)  434,016  -  (1,505,939) 
รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (1,896,741)      (936,405) 
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ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2560 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  ได้มำจำก รับรู้ในก ำไร ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่  กำรซ้ือธุรกิจ หรือขำดทุน ณ วันที ่
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม  

2560      2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชี        
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 7,074  -  36,140  43,214 
รวม 7,074  -  36,140  43,214 

        
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ผลต่ำงจำกกำรปรับมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย์
ของบริษทัยอ่ยจำกกำรซ้ือธุรกิจ -  (2,170,079) 

 
230,124 

 
(1,939,955) 

รวม -  (2,170,079)  230,124  (1,939,955) 
รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 7,074      (1,896,741) 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้ในก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วันที ่
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2561      2561 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชี        

ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 43,214  136,835  389,485  569,534 
รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี 43,214  136,835  389,485  569,534 
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ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2560 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้ในก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วันที ่
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2560      2560 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชี        

ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 7,074  36,140  -  43,214 
รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี 7,074  36,140  -  43,214 

บริษทัและบริษทัย่อยใชอ้ตัรำภำษีร้อยละ 20 ในกำรค ำนวณค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชี ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
มีดงัน้ี 

หน่วย :บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   

2561 
 

2560  2561  2560 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั  5,258,071  1,502,273  5,258,071  1,502,273 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีรับรู้ในปีปัจจุบนั ( (570,851)  (266,264)  (136,835)  (36,140) 

รวมค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในปีปัจจบุนั  4,687,220  1,236,009  5,121,236  1,466,133 

 



 
- 35 - 

 

 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม สำมำรถกระทบยอดกบัก ำไรทำงบญัชีได ้ดงัน้ี 

หน่วย :บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

2561  2560  2561 
 

2560 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษเีงินได ้        
- ธุรกิจท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้ 23,320,935  18,561,026  12,888,970  15,209,670 
- ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้ 37,949,192  7,131,597  25,590,824  7,278,020 
รวมก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 61,270,127  25,692,623  38,479,794  22,487,690 
อตัรำภำษี 20%  20%  20%  20% 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดค้  ำนวณตำมอตัรำภำษี 7,589,838  1,426,319  5,118,165  1,455,604 
ผลกระทบทำงภำษีของรำยกำรท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกั        
ในกำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี 234,433  46,954  139,906  46,669 
ผลกระทบของขำดทนุทำงภำษท่ีีคำดว่ำจะไม่ไดใ้ช ้ (2,566,200)  29,000  -  - 
รำยไดภ้ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
ผลแตกต่ำงชัว่ครำว (570,851)  (266,264)  (136,835)  (36,140) 
รวมค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดรั้บรู้เป็นก ำไรหรือขำดทนุ 4,687,220  1,236,009  5,121,236  1,466,133 

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินมดัจ ำ 6,550  22,674  6,550  6,550 
เงินมดัจ ำค่ำเช่ำอำคำรและอปุกรณ์ 1,264,223  1,337,955  962,716  867,895 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 591,702  231,285  231,285  231,285 
เงินฝำกธนำคำรและรำยกำรเทียบเท่ำ         
เงินสดท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 
(ดูหมำยเหตขุอ้ 31.1) - 

 
5,225,960 

 
- 

 
- 

รวม 1,862,475  6,817,874  1,200,551  1,105,730 
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17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัอื่น 1,109,811  11,102,406  -  - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - บริษทัอืน่ 443,531  1,196,235  355,485  488,441 
เงินมดัจ ำจำกลูกคำ้ 199,177  19,416  -  - 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 4,466,521  6,562,217  1,362,901  3,534,809 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 23,812,304  23,282,235  18,050,513  18,066,614 

รวม 30,031,344  42,162,509  19,768,899  22,089,864 

18. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน  
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม 
 จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีต้องจ่ำย  มูลค่ำปัจจุบันของ 
   จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีต้องจ่ำย 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ภำยใน 1 ปี 93,912  159,649  87,511  147,736 
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 78,260  172,172  76,438  163,949 

 172,172  331,821  163,949  311,685 
หกั  ดอกเบ้ียรอกำรตดับญัชี 8,223  20,136  -  - 

 163,949  311,685  163,949  311,685 
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19. ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
บริษทัและบริษทัย่อยมีโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนหลงัออกจำกงำนตำมพระรำชบัญญัติคุม้ครองแรงงำน              
และตำมระเบียบกำรเกษียณอำยุพนักงำนของบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงจดัเป็นโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนด      
ไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จ ำนวนท่ีบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน
หลงัออกจำกงำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

  หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560  2561  2560 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 1,133,568  1,221,043  875,500  758,281 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 160,456  136,906  131,528  107,900 

 1,294,024  1,357,949  1,007,028  866,181 

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์ของพนักงำนหลงัออก
จำกงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

  หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560  2561  2560 
ประมำณกำรหน้ีสินตำมโครงกำร        

ผลประโยชน์พนกังำนยกมำ 6,166,491  4,455,638  4,818,475  3,952,294 
เพ่ิมขึ้นจำกกำรซ้ือธุรกิจ 534,434  1,689,899  -  - 
ลดลงจำกกำรขำยบริษทัยอ่ย (326,044)  -  -  - 
บวก ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 1,133,568  1,221,043  875,500  758,281 
        ตน้ทุนดอกเบ้ีย 160,456  136,906  131,528  107,900 
ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ของ        

ผลประโยชน์พนกังำนท่ีก ำหนดไว ้        
- จำกกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนดำ้นประสบกำรณ์กำรท ำงำน (309,087)  (618,392)  (309,087)  - 
- จำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐำนทำงกำรเงิน 2,489,065  33,945  2,489,065  - 
- จำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐำนดำ้นประชำกรศำสตร์ 686,411  58,861  686,411  - 
- จำกกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรค ำนวณ -  (811,409)  -  - 

ประมำณกำรหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนยกไป 10,535,294  6,166,491  8,691,892  4,818,475 
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ขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยัท่ีส ำคญัท่ีใช้ในกำรค ำนวณประมำณกำร
หน้ีสินภำยใตโ้ครงกำรผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560  2561 2560 

อตัรำคิดลด (ต่อปี) 2.71% - 2.83% 2.73% - 3.50%  2.71% 2.73% 
อตัรำกำรเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนำคต (ต่อปี) 5.00% - 6.33% 4.00% - 5.00%  6.33% 4.00% 
สัดส่วนของพนกังำนท่ีเลือกลำออกก่อนเกษียณ      
อำย ุ(ขึ้นอยูก่บัช่วงอำยขุองพนกังำน) (ต่อปี)      
- พนกังำนรำยเดือน 0% - 15% 0% - 25%  0% - 15% 0% - 9% 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงมีผลกระทบเพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560  2561 2560 
อัตรำคิดลด      
อตัรำคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 1,304,428 729,049  1,095,370 508,808 
อตัรำคิดลด - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (1,085,028) (613,653)  (909,142) (429,420) 

      อัตรำกำรเติบโตของเงินเดือน      
อตัรำกำรเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (1,103,166) (669,898)  (918,999) (488,451) 
อตัรำกำรเติบโตของเงินเดือน - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 1,296,658 781,609  1,081,378 569,888 

      อัตรำกำรหมนุเวียนของพนกังำน      
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน - ลดลงร้อยละ 1 601,671 304,657  520,623 221,071 

อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (1,169,929) (667,544)  (978,223) (466,069) 
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20. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพและโครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง 
20.1  กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

ผลประโยชน์ของพนักงำนตำมแผนกำรจ่ำยเงินสมทบประกอบดว้ย กองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับ
พนักงำนของบริษัทบนพื้นฐำนควำมสมัครใจของพนักงำนในกำรเป็นสมำชิกของกองทุน โดย
พนักงำนจ่ำยเงินสะสมในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือนและบริษทัจ่ำยสมทบในอตัรำร้อยละ 
5 ของเงินเดือนของพนกังำนทุกเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพตำมขอ้ก ำหนดของกระทรวงกำรคลงัและจดักำรกองทุนโดยผูจ้ดักำรกองทุนท่ีไดรั้บอนุญำต 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เงินสมทบของบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ซ่ึง
บนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 
1.94 ลำ้นบำท และ 2.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (บริษทั: 1.94 ลำ้นบำท และ 1.70 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

20.2 โครงกำรร่วมลงทุนระหวำ่งนำยจำ้งและลูกจำ้ง 
บริษทัได้จดัตั้งโครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำงส ำหรับพนักงำนของบริษทั
บนพื้นฐำนควำมสมคัรใจของพนักงำนในกำรเขำ้ร่วมโครงกำรเพื่อลงทุนซ้ือหุ้นของบริษทั โดย
พนกังำนจ่ำยเงินสะสมเขำ้โครงกำรทุกเดือนในอตัรำร้อยละ 5 ของจ ำนวนเงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบ 
และบริษัทจ่ำยเงินสมทบในอัตรำท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไขของโครงกำรทุกเดือน ระยะเวลำของ
โครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจำ้งและลูกจำ้งคือ 3 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหำคม 2560 ถึงวนัท่ี 
31 กรกฎำคม 2563 เงินสะสมของพนักงำนและเงินสมทบของบริษทัจะถูกน ำไปซ้ือหุ้นสำมญั
ของบริษทั โดยผำ่นนำยหนำ้ท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกบริษทั ซ่ึงจะท ำกำรซ้ือหุน้ดว้ยวิธี Dollar Cost 
Average ในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ทุกเดือน  

ทั้ งน้ีพนักงำนจะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญของบริษัทท่ีมีอยู่ในบัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์ของ
โครงกำรร่วมลงทุนระหวำ่งนำยจำ้งและลูกจำ้งได ้จนกวำ่จะส้ินสุดโครงกำร ในวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 
หำกพนกังำนลำออกจำกโครงกำรก่อนส้ินสุดโครงกำร พนกังำนจะไดรั้บหุ้นทั้งหมดในส่วนของเงิน
สะสมของพนกังำน และในส่วนของเงินสมทบของบริษทั พนกังำนจะตอ้งคืนใหก้บัโครงกำรใน
อตัรำร้อยละ 90 และหำกพนักงำนพน้สภำพจำกกำรเป็นพนักงำนของบริษทัก่อนส้ินสุดโครงกำร
เน่ืองจำกเสียชีวิต ทุพพลภำพ หรือเกษียณอำย ุพนกังำนจะไดรั้บหุน้ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธ์ิของพนกังำน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เงินสมทบของบริษทัซ่ึงบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยใน
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 2.77 ลำ้นบำท และ 
1.24 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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21. ทุนเรือนหุ้น  
 ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 

ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบญัญัติบริษทัมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอ              
ขำยหุ้นสูงกว่ำมูลค่ำหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน ำค่ำหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกิน
มูลค่ำหุน้”) ส่วนเกินมูลค่ำหุน้น้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัรับรู้ค่ำใชจ่้ำยทำงตรงเพิ่มเติมซ่ึงเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำย
หุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้กบัประชำชนคร้ังแรก (Initial Public Offering)โดยน ำไปสุทธิจำกส่วนเกินมูลค่ำ
หุ้นสำมญัเป็นจ ำนวน 2.76 ลำ้นบำท 

22. ก ำไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐำน 
กำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ค  ำนวณโดยกำรหำร
ก ำไรสุทธิส ำหรับปีที่เป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัและจ ำนวนหุ้นสำมญัถวั เฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีออก
และช ำระแลว้ระหว่ำงปี ทั้งน้ี ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 
ค  ำนวณโดยรวมผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้น เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงกำรเปล่ียนแปลงของ
ก ำไรต่อหุน้จำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ดงักล่ำวแสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน        
ก ำไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทั  32,789,602  30,146,419  33,358,558  21,021,557 
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของ 

หุ้นสำมญั 
 

134,000,000 
  

134,000,000 
  

134,000,000 
  

134,000,000 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 0.24  0.22  0.25  0.16 
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23. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
ตำมพระรำชบญัญัติบริษทัมหำชนจ ำกัด บริษทัตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรอง                  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำส ำรองน้ีจะมี
จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ำรองตำมกฎหมำยน้ีห้ำมมิใหน้ ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผล 

ตำมบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งพำณิชย ์บริษทัย่อยตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิอย่ำงน้อยร้อยละ 5 เป็น
ส ำรองตำมกฎหมำยทุกคร้ังท่ีประกำศจ่ำยเงินปันผล จนกว่ำส ำรองตำมกฎหมำยจะมีจ ำนวนเท่ำกบัร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน ทุนส ำรองน้ีจะน ำมำจดัสรรเงินปันผลไม่ได ้

24. เงินปันผลจ่ำย 
เม่ือวันท่ี  25 เมษำยน 2561 ท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังท่ี  1/2561 ได้มีมติจ่ำยเงินปันผล 
ส ำหรับหุ้นสำมญัจ ำนวน 134,000,000 หุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.063 บำท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 8.44 ลำ้นบำท 
บริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2561 

เม่ือวันท่ี  28 เมษำยน 2560 ท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังท่ี  1/2560 ได้มีมติ จ่ำยเงินปันผล 
ส ำหรับหุ้นสำมญัจ ำนวน 134,000,000 หุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.051 บำท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 6.82 ลำ้นบำท 
บริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2560  

25. กำรจัดกำรส่วนทุน 
วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรทุนของบริษทัเป็นไปเพื่อกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง
ของบริษทั เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 

ฝ่ำยบริหำรไดมี้กำรก ำหนดกลยุทธ์ต่ำงๆ เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
รวมทั้งกำรก ำหนดนโยบำยจ่ำยเงินปันผลและกำรบริหำรเงินทุนเพื่อกำรด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนและ
ตน้ทุนทำงกำรเงินของทุนท่ีเหมำะสม  
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26. รำยกำรกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจกำรต่ำง ๆ ท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับบริษัทโดยกำรมีผูถื้อหุ้น
ร่วมกนัหรือมีกรรมกำรร่วมกนั รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้ ำหนดขึ้นโดยใชร้ำคำตลำดหรือรำคำท่ี
ตกลงกนัตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับแต่ละรำยกำรอธิบำยไดด้งัน้ี 

 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ค่ำบริกำรจ่ำย รำคำตลำด 
ดอกเบ้ียรับ ร้อยละ 2.50 ต่อปี 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั ไดแ้ก่ 
บ ำเหน็จกรรมกำร เบ้ียประชุม เงินเดือน โบนสั 

ตำมท่ีไดรั้บอนุมติัจำกกรรมกำรและผูถื้อหุ้น ของบริษทั 

26.1 ยอดคงคำ้งระหวำ่งกนั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

ยอดคงเหลือกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย        
บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั -  -  -  112,299,567 
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ำกดั -  -  52,020,000  52,020,000 
บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั -  -  14,580,000  - 
รวม -  -  66,600,000  164,319,567 
        
ลูกหนีอ่ื้น        
บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั -  -  -  1,070,000 
รวม -  -  -  1,070,000 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
เงินมัดจ ำอ่ืนๆ        
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ำกดั -  -  83,325  - 
รวม -  -  83,325  - 

        
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั -  -  -  5,000,000 
บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั -  -  2,000,000  - 
รวม -  -  2,000,000  5,000,000 

        
เงินปันผลค้ำงรับ        
บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั -  -  -  8,999,150 
รวม -  -  -  8,999,150 

        
เจ้ำหนีอ่ื้น        
บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั -  -  7,345  - 
รวม -  -  7,345  - 

        
ดอกเบีย้ค้ำงรับ        
บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั -  -  -  125,000 
บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั -  -  6,849  - 
รวม -  -  6,849  125,000 
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26.2 รำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญัท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงปี 
รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัสรุปส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
รำยได้ค่ำบริกำร        
บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั. -  -  -  500,000 
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ำกดั -  -  630,000  - 
รวม -  -  630,000  500,000 

        
เงินปันผลรับ        
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ำกดั -  -  4,003,500  - 
รวม -  -  4,003,500  - 

        
ดอกเบีย้รับ        
บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั -  -  -  125,000 
บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั -  -  7,384  - 
รวม -  -  7,384  125,000 

        
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ        
ผลตอบแทนระยะส้ัน 17,332,268  14,086,317  17,332,268  14,086,317 
ผลตอบแทนระยะยำว 1,127,114  926,894  1,127,114  926,894 
รวม 18,459,382  15,013,211  18,459,382  15,013,211 

26.3 เม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 และ 2560 บริษทัไดท้ ำสัญญำบริกำรกบับริษทัย่อยเพื่อให้ควำมช่วยเหลือดำ้น
กำรบริหำร กำรจดักำร และกำรสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนของธุรกิจอ่ืนแก่บริษทัยอ่ยดงักล่ำว โดยคิดอตัรำ 
กำรให้บริกำรตำมท่ีตกลงกัน ซ่ึงอ้ำงอิงจำกประมำณกำรเวลำและต้นทุนท่ีใช้ไปบวกด้วยส่วนเพิ่ม
ค่ำบริกำรส ำหรับปี 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี  

ช่ือบริษัท ระยะเวลำของสัญญำ ค่ำบริกำรต่อปี 
  บำท 
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ำกดั 1 มกรำคม - 31 ธนัวำคม 2561 630,000 
บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 1 มกรำคม - 31 ธนัวำคม 2560 500,000 
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27. บัตรส่งเสริมกำรลงทุน 
เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2552 บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1156(7)/2552 
จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ส ำหรับกิจกำรประเภท 5.8 กิจกำรซอฟท์แวร์ ประเภท ENTERPRISE 
SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT ตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยไดรั้บสิทธิ
ยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรซ่ึงคือวนัท่ี 
3 กนัยำยน 2552 

เม่ือวนัท่ี 8 ตุลำคม 2552 บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี  1776(7)/2552 
จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ส ำหรับกิจกำรประเภท 5.8  กิจกำรซอฟท์แวร์ ประเภท ENTERPRISE 
SOFTWARE และDIGITAL CONTENT ตำมพระรำชบญัญตัิส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520โดยไดรั้บ
สิทธิยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร ซ่ึงคือวนัท่ี 
20 ตุลำคม 2552 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2560 บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 60-1302-1-00-2-0 
จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ส ำหรับกิจกำรประเภท 5.7.2 กิจกำรซอฟทแ์วร์ ประเภท ENTERPRISE 
SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดย
ไดรั้บสิทธิยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก ำหนดเวลำ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร 
ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัยงัไม่มีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรตำมบตัรส่งเสริม
กำรลงทุนน้ี 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2561 บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 61-0565-1-01-2-0 
จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ส ำหรับกิจกำรประเภท 5.7.2 กิจกำรซอฟทแ์วร์ ประเภท ENTERPRISE 
SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดย
ไดรั้บสิทธิยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก ำหนดเวลำ 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร 
ซ่ึงคือวนัท่ี 6 มิถุนำยน 2561 
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รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรของบริษทัและบริษทัย่อยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม จ ำแนกตำมกิจกำร                
ท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมและไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
 2561 

  ส่วนที่ได้รับส่งเสริม  ส่วนที่ไม่ได้รับ  รวม 
 กำรลงทุน  ส่งเสริมกำรลงทุน   
 บำท  บำท  บำท 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำรในประเทศ 32,484,151  129,846,998  162,331,149 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำรต่ำงประเทศ 3,593,249  7,656,820  11,250,069 
รวม 36,077,400  137,503,818  173,581,218 

  
 งบกำรเงินรวม 

 2560 
 ส่วนที่ได้รับส่งเสริม  ส่วนที่ไม่ได้รับ  รวม 
 กำรลงทุน  ส่งเสริมกำรลงทุน   
 บำท  บำท  บำท 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำรในประเทศ 73,944,342  36,847,555  110,791,897 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำรต่ำงประเทศ 9,034,142  1,011,731  10,045,873 
รวม 82,978,484  37,859,286  120,837,770 

  
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 
 ส่วนที่ได้รับส่งเสริม  ส่วนที่ไม่ได้รับ  รวม 
 กำรลงทุน  ส่งเสริมกำรลงทุน   
 บำท  บำท  บำท 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำรในประเทศ 32,484,151  70,315,048  102,799,199 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำรต่ำงประเทศ 3,593,249  6,149,073  9,742,322 
รวม 36,077,400  76,464,121  112,541,521 

  
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 
 ส่วนที่ได้รับส่งเสริม  ส่วนที่ไม่ได้รับ  รวม 
 กำรลงทุน  ส่งเสริมกำรลงทุน   
 บำท  บำท  บำท 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำรในประเทศ 63,725,591  18,196,705  81,922,296 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำรต่ำงประเทศ 8,874,678  926,672  9,801,350 
รวม 72,600,269  19,123,377  91,723,646 
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28. ข้อมูลเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมส่วนงำน 
ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกับรำยงำนภำยในส ำหรับใช้ในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรร
ทรัพยำกรและประเมินผลกำรด ำเนินงำน ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนของบริษทั คือ 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของบริษทั 

ส่วนงำนธุรกิจ 
กลุ่มบริษทัด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจประกอบกิจกำรขำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พร้อมติดตั้ง รวมถึงกำรใหบ้ริกำรบ ำรุงรักษำและบริกำรอ่ืนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ 
ส่วนงำนด ำเนินงำนจ ำแนกตำมเขตภูมิศำสตร์ในงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 
 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561   ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 
 ภำยใน  ภำยนอก  รวม  ภำยใน  ภำยนอก  รวม 
 ประเทศ  ประเทศ    ประเทศ  ประเทศ   
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำร 162,331,149  11,250,069  173,581,218  110,791,897  10,045,873  120,837,770 
ตน้ทุนกำรขำยและให้บริกำร 57,088,171  521,761  57,609,932  41,709,005  868,991  42,577,996 
ก ำไรขั้นตน้ 105,242,978  10,728,308  115,971,286  69,082,892  9,176,882  78,259,774 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีรำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำรกบัลูกคำ้
ภำยนอกรำยใดรำยหน่ึงท่ีมีจ ำนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของรำยไดร้วม 
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29. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ค่ำเช่ำและค่ำใชจ้่ำยส ำนกังำน 4,765,953  3,804,347  3,685,353  3,343,680 
ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำน 79,145,407  59,074,512  59,197,284  48,827,862 
ค่ำยำนพำหนะและท่ีพกัเดินทำง 1,550,673  1,484,946  1,142,674  1,220,053 
ค่ำใชจ้่ำยสำธำรณูปโภค 3,073,692  2,438,930  2,115,362  1,968,539 
ค่ำบริกำรวิชำชีพและค่ำธรรมเนียม 8,125,119  8,985,289  7,175,414  7,688,929 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 4,839,082  3,225,777  1,631,122  1,555,081 
ค่ำโฆษณำและค่ำส่งเสริมกำรขำย 3,242,367  3,810,773  2,703,966  3,043,475 
ค่ำจำ้งบคุคลภำยนอกบริกำรลูกคำ้ 1,323,383  598,701  1,160,985  598,701 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 11,965  10,183  52  - 
ค่ำใชจ้่ำยอื่น 732,238  933,057  726,768  931,632 
หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ (กลบัรำยกำร) 428,536  (289,111)  267,260  (289,111) 
ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 1,555,000  1,530,000  1,555,000  1,530,000 

30. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
30.1 ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ 

ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือหมำยถึง ควำมเส่ียงจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมสัญญำซ่ึงเกิดจำกกำรท่ี
ลูกหน้ีไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำซ่ึงอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษทัและบริษทัย่อย 
อย่ำงไรก็ตำม บริษทัและบริษทัย่อยไม่เคยเกิดควำมเสียหำยเน่ืองจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ
ของลูกหน้ี และบริษทัและบริษทัยอ่ยคำดวำ่จะไม่มีควำมเส่ียงทำงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ 

ในกรณีของกำรรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพย์ ซ่ึงบันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงินถือเป็นมูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำร                   
ไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ 
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30.2 ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย 
ควำมเส่ียงเก่ียวกับอตัรำดอกเบ้ียเกิดจำกกำรท่ีอตัรำดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงอำจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนแก่บริษทัและบริษทัย่อยในปีปัจจุบนัและในปีต่อๆ ไป ในกรณีท่ี
อตัรำดอกเบ้ียสูงขึ้นอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัย่อย เน่ืองจำกเงินกูย้ืม
ส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำดอกเบ้ียเป็นแบบลอยตวั อย่ำงไรก็ตำม ในระหวำ่งปี 2561 
บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ียเน่ืองจำกบริษทัและบริษทัย่อยไม่มี
เงินกูย้มื 

30.3 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ              
ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบแก่บริษทัและบริษทัย่อย ในปีปัจจุบนัและในปีต่อๆ ไป อย่ำงไรก็ตำม 
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีจะเปล่ียนแปลงไม่มีสำระส ำคัญต่อบริษัทและบริษทัย่อย 
เน่ืองจำกบริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มีรำยกำรเงินตรำต่ำงประเทศท่ีมีสำระส ำคญั 

30.4 มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ในกำรเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำ
ยุติธรรม ดังนั้ นมูลค่ำยุติธรรมท่ีประมำณขึ้ นท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินน้ี                       
จึงไม่จ ำเป็นต้องบ่งช้ีถึงจ ำนวนเงิน ซ่ึงเกิดขึ้นจริงในตลำดแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน กำรใช้
ข้อสมมติฐำนทำงกำรตลำดและหรือวิธีกำรประมำณท่ีแตกต่ำงกันอำจมีผลกระทบท่ีมี
สำระส ำคญัต่อมูลค่ำยุติธรรมท่ีประมำณขึ้น บริษทัและบริษทัย่อยใช้วิธีกำรและขอ้สมมติฐำน
ดงัต่อไปน้ีในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
รำยไดค้ำ้งรับ ดอกเบ้ียคำ้งรับ เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน มีมูลค่ำยติุธรรม
โดยประมำณเท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชี กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมใช้ล ำดับขั้นมูลค่ำยุติธรรมระดับ 3 
โดยประมำณกำรมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บหรือตอ้งจ่ำยช ำระ 

หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินมีมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณเท่ำกับมูลค่ำตำมบญัชี กำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมใชล้ ำดบัขั้นมูลค่ำยุติธรรมระดบั 3 โดยประมำณกำรมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิท่ี
คำดวำ่จะไดรั้บหรือตอ้งจ่ำยช ำระ 
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31. ภำระผูกพนั 
31.1 หนงัสือค ้ำประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัย่อยมีหนงัสือสัญญำค ้ำประกนั (L/G) ท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของ
บริษทัย่อยจ ำนวนเงิน 3.42 ลำ้นบำท เพื่อประกนักำรปฏิบติังำนตำมสัญญำ หนังสือค ้ำประกนัท่ีออก
โดยธนำคำรดังกล่ำวค ้ำประกันโดยบัญชีเงินฝำกธนำคำรของบริษทัย่อย (ดูหมำยเหตุข้อ 16) 
(2561 : ไม่มี) 

31.2  สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัย่อยไดท้ ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนส ำหรับ
ส ำนักงำนและบริกำรเป็นเวลำ 3 ปี ซ่ึงเงินท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
ไม่เกิน 1 ปี 5,111,760  3,594,573  3,582,360  1,218,333 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6,138,900  711,000  4,911,300  - 

                      รวม 11,250,660  4,305,573  8,493,660  1,218,333 

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำเช่ำและบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน                   
เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 จ ำนวน 4.77 ลำ้นบำท และ 6.83 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั (บริษทั: 3.69 ลำ้นบำท และ 3.34 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

32. สัญญำที่ส ำคัญ 
บริษทัไดท้ ำสัญญำแต่งตั้งตวัแทนในกำรจดัจ ำหน่ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัในต่ำงประเทศซ่ึงมี
วตัถุประสงคห์ลกัคือเพื่อใหต้วัแทนดงักล่ำวท ำกำรตลำด จ ำหน่ำย ติดตั้ง และให้บริกำรลูกคำ้อำยสุัญญำ 2 ปี 
และก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทนตำมท่ีตกลงร่วมกนัระหวำ่งบริษทัและตวัแทนในแต่ละประเทศ 
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33. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
รำยกำรในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ไดมี้กำร
จดัประเภทรำยกำรใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรจดัประเภทรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
รำยกำร  จ ำนวนเงิน  กำรแสดงรำยกำรเดิม  กำรแสดงรำยกำรใหม่ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำร  53,749,058  รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำร  ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ี 
  ยกเลิกสุทธิจำกภำษี 

  ดอกเบ้ียรับ  14,956  ดอกเบ้ียรับ  ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ี 
  ยกเลิกสุทธิจำกภำษี 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ   
  ต่ำงประเทศ 

 345,852  ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ   
  ต่ำงประเทศ 

 ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ี 
  ยกเลิกสุทธิจำกภำษี 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร  51,772  ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์
ถำวร 

 ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ี 
  ยกเลิกสุทธิจำกภำษี 

รำยไดอ่ื้น   533,361  รำยไดอ่ื้น   ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ี 
  ยกเลิกสุทธิจำกภำษี 

ตน้ทุนกำรขำยและให้บริกำร  27,321,235  ตน้ทุนกำรขำยและให้บริกำร  ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ี 
  ยกเลิกสุทธิจำกภำษี 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย  249,699  ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย  ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ี 
  ยกเลิกสุทธิจำกภำษี 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  18,896,895  ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ี 
  ยกเลิกสุทธิจำกภำษี 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้  96,895  ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้  ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ี 
  ยกเลิกสุทธิจำกภำษี 

ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ 
  ต่ำงประเทศ 

 253,026  ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ 
  ต่ำงประเทศ 

 ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  525,586  ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ี 
  ยกเลิกสุทธิจำกภำษี 

34. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
34.1 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2561 ไดมี้มติอนุมติัให้เขำ้ซ้ือ

หุ้นสำมญัในบริษทัแห่งหน่ึงจำกผูถื้อหุ้นเดิมจ ำนวน 10.20 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นท่ี
ออกและช ำระแลว้ ซ่ึงไดช้ ำระเงินเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 21 มกรำคม 2562 

34.2 เม่ือวนัท่ี 11 กุมภำพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 ไดมี้มติอนุมติัจ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับหุ้นสำมัญจ ำนวน 134,000,000 หุ้น  ในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท รวมเป็นเงินปันผลทั้ งส้ิน 
13.40 ลำ้นบำท บริษทัจะจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวในวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 กุมภำพนัธ์ 2562 


