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บริษทั โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที 31 มีนาคม 2562 

 

1. ข้อมูลทัวไปของบริษทั 

บริษทั โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจ้ดทะเบียนจดัตังเป็นบริษทัจาํกัดตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทย เมือวนัที 10 มกราคม 2546 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน

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

ซึงเกียวเนืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 
สถานประกอบการจดทะเบียนอยู่เลขที 252/118 ห้อง อี-เอฟ ชนั 23 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภทัร 2 ถนน

รัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  
 

2. หลกัเกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิ 

 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนีได้จัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 34 (ปรับปรุง 2561) เรือง การ

รายงานทางการเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไทย ซึงไดก้าํหนดเพือเป็นการใหข้อ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอ

ครังล่าสุด โดยเน้นการให้ขอ้มูลเพิมเติมทีเป็นปัจจุบันเกียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์

ใหม่ๆ เพือไม่ใหข้อ้มูลทีนาํเสนอซาํซอ้นกบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหวา่งกาลนีควรอ่าน

ควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 
 

  งบการเงินระหว่างกาลนีได้จัดทาํขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืนใน

นโยบายการบญัชี 
  

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
 

 2.2 หลกัเกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลรวม 

  ก) งบการเงินระหว่างกาลรวมนีได้รวมงบการเงินของบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ดงันี 
      อตัราส่วนของการถือหุน้ (ร้อยละ) 

ชือบริษทัยอ่ย  ประเภทกิจการ  ทีตงัสาํนกังานใหญ่ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

1. บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั  ใหบ้ริการเกียวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์  กรุงเทพมหานคร  51.00  51.00 

2. บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั  ใหบ้ริการเกียวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์  กรุงเทพมหานคร  87.50  87.50 

3. บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั  ใหบ้ริการเกียวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์  นนทบุรี  51.00  - 
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ข) ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลรวมถือหลกัเกณฑก์ารรวมเฉพาะบริษทัย่อยซึงบริษทั โคแมนชี 

อินเตอร์เนชันแนล จาํกัด (มหาชน) มีอาํนาจในการควบคุมหลงัจากไดต้ัดยอดคงเหลือและ

รายการระหว่างกนัทีเป็นสาระสาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามบญัชี

ของบริษทั และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมนีแลว้  
   

  ค) นโยบายการบญัชีทีสาํคญัของบริษทัย่อยในส่วนของรายการบญัชีทีเหมือนกนัใชน้โยบายการบญัชี

เช่นเดียวกบับริษทัใหญ ่
   

  ง) ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม หมายถึงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยทีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซึงได้

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ ่
 

บริษทัจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการเพือประโยชน์ต่อสาธารณะโดยแสดงเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 
 

 2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) จาํนวนหลายฉบบัและฉบบัใหม่ รวมถึงแนว

ปฏิบติัทางบญัชี จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน

หรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ

ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัใหม่ซึงไดมี้การเปลียนแปลงหลกัการสาํคญัสามารถสรุปได ้ดงันี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรือง รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 เรือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 เรือง รายได ้และการตีความมาตรฐานทีเกียวขอ้ง กิจการตอ้งใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบันีกบัสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ทุกฉบบั ยกเวน้สญัญาทีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน

ฉบับอืน มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนด 5 ขนัตอนสําหรับการรับรู้รายไดที้เกิดขึนจากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 

โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการ

แลกเปลียนสินคา้หรือบริการทีใหลู้กคา้ และกาํหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและ

เหตุการณ์ทีเกียวขอ้งทงัหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขนัตอน  
 

 2.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงแนวปฏิบติัทาง

บญัชีฉบับใหม่ ซึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวนัที 1 

มกราคม 2563 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งันี 

          แนวปฏิบัตทิางการบัญชี เรือง เครืองมือทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลสําหรับธุรกิจประกนัภัย 
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   แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัดงักล่าวปรับปรุงใหมี้เนือหาใกลเ้คียงกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 9 โดยสามารถแบ่ง ไดเ้ป็น 4 ส่วน คือ 

1. การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงิน ซึงพฒันาใหใ้กลเ้คียงกบัมาตรฐานการ

บญัชี ฉบบัที 105 (ปรับปรุง 2559) เรือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุน และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน 

2. การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน ซึงมีเนือหาเหมือนกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน 

3. การบญัชีป้องกนัความเสียง ซึงมีเนือหาเหมือนกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 

เรือง เครืองมือทางการเงิน 

4. การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน ซึงมีเนือหาเหมือนกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 7 เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

เนืองจากการเช่าถือเป็นธุรกรรมทีสําคัญของหลายๆ กิจการในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนัน จึงมี

ความสําคญัทีผูใ้ช้งบการเงินควรไดรั้บขอ้มูลทีให้ภาพเกียวกบักิจกรรมการเช่าของกิจการทีสมบูรณ์และ

สามารถเปรียบเทียบกนัได ้ซึงวิธีการบญัชีเดิมสําหรับสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง

สัญญาเช่า ได้กาํหนดให้ผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่าจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่า

ดาํเนินงานและบนัทึกบญัชีสําหรับสัญญาเช่าทงัสองประเภทนีอย่างแตกต่างกนัซึงวิธีการบญัชีดงักล่าวไม่

สามารถสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้บการเงินไดเ้นืองจากวิธีการบญัชี ดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นตวัแทนอนัเทียง

ธรรมสําหรับรายการการเช่าในทุกกรณี โดยเฉพาะการทีไม่ได ้กาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินที

เกิดขึนจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน ซึงส่งผลใหส้ัญญาเช่าจาํนวนมากไม่ถูกรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละหนีสินใน

งบแสดงฐานะการเงิน ทงัทีสิทธิการใช้สินทรัพย์และภาระผูกพนัทีเกิดขึนจากสัญญาเช่าเขา้นิยามของ

สินทรัพยแ์ละหนีสิน รวมทงัส่งผลให้อตัราส่วน ทางการเงินทีสําคญัถูกบิดเบือน ซึงวิธีการบญัชีใหม่ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรืองสัญญาเช่า ซึงกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพย์

เป็นสินทรัพยใ์นงบการเงินและรับรู้หนีสินจากภาระผูกพนัทีเกิดขึนจากสัญญาเช่าเขา้มาในงบการเงินซึง

วิธีการบญัชีนีจะส่งผลให้การ นําเสนอสินทรัพยแ์ละหนีสินของผูเ้ช่าเป็นตวัแทนอนัเทียงธรรมมากขึน

รวมทงัยงัเพิมการเปิดเผย ขอ้มูลซึงจะสะทอ้นสภาพความเสียงทางการเงินและเงินทุนของผูเ้ช่าไดดี้ขึน 
 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินใน

ปีทีเริมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
 

3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

 บริษัทและบริษทัย่อยได้ใช้นโยบายการบัญชีทีสําคัญในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกบัทีใช้ใน 

งบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 
 
 เงินลงทุนชวัคราว 

 เงินลงทุนในตราสารหนีแสดงตามมูลค่ายุติธรรม สําหรับมูลค่ายุติธรรมของตวัแลกเงิน ตวัเงินคลัง หุ้นกู้และ

พนัธบตัร คาํนวณจากอตัราผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 
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4. รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการทีเกยีวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ทีมีความเกียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัย่อย  

โดยการเป็นผูถื้อหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการกบับุคคล

หรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั งบการเงินนีรวมผลของรายการดงักล่าวซึงเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญาที

ตกลงร่วมกนั 
  

 รายละเอียดความสัมพนัธ์ทีบริษทัและบริษทัย่อยมีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัซึงมีการควบคุม หรือเป็น

กิจการทีบริษทัควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการทีมีรายการบญัชีกบับริษทัและบริษทัย่อย มีดงันี 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั   ลกัษณะความสมัพนัธ ์

1.  บริษทัยอ่ย     

 1.1. บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั   ถือหุ้นร้อยละ 51.00 

 1.2. บริษทั วนิสตาร์เทค จาํกดั  ถือหุ้นร้อยละ 87.50 

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

2.  บุคคลทีเกียวขอ้งกนั   เป็นกรรมการของบริษทั 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งันี 

  นโยบายการกาํหนดราคา 

ค่าบริการจ่าย ราคาตลาด 

ดอกเบียรับ ร้อยละ 2.50 ตอ่ปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั ไดแ้ก่   

 เบียประชุม เงินเดือน โบนสั 

ตามทีไดรั้บอนุมตัิจากกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 

  

 รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัทีสาํคญับนงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัสินงวด มีดงันี 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 
 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 
 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

ดอกเบยีค้างรับ        

บริษทั วนิสตาร์เทค จาํกดั -  -  -  6,849 

 รวม -  -  -  6,849 

เงนิปันผลค้างรับ     
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั - - 5,610,000 - 
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั - - 408,000 - 

 รวม - - 6,018,000 - 

ลูกหนอืีน        

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั -  -  48,150  - 

 รวม -  -  48,150  - 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

 
 

 

- 16 -

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

เงนิให้กู้ ยืมระยะสัน        

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

 รวม -  -  2,000,000  2,000,000 

เงนิมดัจําอืน        
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั -  -  -  83,325 

 รวม -  -  -  83,325 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน        
บริษทั เอไอ ซอฟท์ จาํกดั -  -  524,000  - 

 รวม -  -  524,000  - 

เจ้าหนีอืน        

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั -  -  6,000  - 

บริษทั วนิสตาร์เทค จาํกดั -  -  9,336  7,345 

 รวม -  -  15,336  7,345 
  

รายการทีสําคญับนงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561  

มีดงันี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

รายได้ค่าบริการ     

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั - - 135,000 157,500 

บริษทั วนิสตาร์เทค จาํกดั - - 15,000 - 

บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั - - 39,000 - 

 รวม - - 189,000 157,500 

เงนิปันผลรับ     

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

บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั - - 408,000 - 

 รวม - - 6,018,000 4,003,500 

ค่าใช้จ่ายอืน     

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั - - 6,000 - 

 รวม - - 6,000 - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคญั     

ผลตอบแทนระยะสนั 5,988,661 4,067,361 3,051,660 4,067,361 

ผลตอบแทนระยะยาว 558,057 308,605 303,505 308,605 

 รวม 6,546,718  4,375,966  3,355,165  4,375,966 
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บริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทัย่อยเพือใหค้วามช่วยเหลือดา้นการบริหาร การจดัการ และการสนบัสนุน

การปฏิบัติงานของธุรกิจอืนแก่บริษทัย่อยดงักล่าว โดยคิดอตัราการให้บริการตามทีตกลงกนัซึงอา้งอิงจาก

ประมาณการเวลาและตน้ทุนทีใชไ้ปบวกดว้ยส่วนเพิมค่าบริการสาํหรับปี 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปนี  

    หน่วย : บาท 

ชือบริษทั  ระยะเวลาของสัญญา  ค่าบริการต่อปี 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2561  630,000 

  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2562  540,000 

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

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

 

5. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 
   หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

  ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

เงินสดในมือ 59,962  17,579  37,439  1,609 

เงินฝากธนาคาร -  กระแสรายวนั 30,740,440  25,077,704  686,626  509,285 

เงินฝากธนาคาร -  ออมทรัพย ์ 32,157,789  174,934,073  25,860,753  171,557,360 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 62,958,191  200,029,356  26,584,818  172,068,254 
 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และวนัที 31 ธนัวาคม  2561 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงในอตัราร้อยละ 

0.37 ต่อปี ถึงร้อยละ 0.88 ต่อปี และร้อยละ 0.37 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.40 ต่อปี ตามลาํดบั 
 
6. เงนิลงทุนชัวคราว  

เงินลงทุนชวัคราว ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

เงินฝากประจาํกบัธนาคาร 201,042,864  201,042,864  201,042,864  201,042,864 

บตัรเงินฝากและตวัแลกเงิน 69,138,444  -  69,138,444  - 

กองทุนเปิด 50,011,847  -  50,011,847  - 

หุน้กู ้ 10,000,000  -  10,000,000  - 

รวมเงินลงทุนชวัคราว 330,193,155  201,042,864  330,193,155  201,042,864 
 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และวนัที 31 ธนัวาคม  2561 เงินลงทุนชวัคราวมีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงในอตัราร้อยละ 

0.50 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.66 ต่อปี และร้อยละ 1.70 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.75 ต่อปี ตามลาํดบั 
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7. ลูกหนกีารค้าและลูกหนอืีน 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

ลูกหนีการคา้ - บริษทัอนื 17,601,140  14,156,304  7,422,973  4,942,214 

ลูกหนีอืน - บริษทัอืน 321,617  124,817  48,150  - 

รายไดค้า้งรับ 3,176,818  2,786,598  2,170,430  1,470,923 

ดอกเบียคา้งรับ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 56,055  -  56,055  6,849 

ดอกเบียคา้งรับ 1,895,284  822,619  1,894,917  815,010 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 1,485,658  743,945  1,059,546  462,980 

ลูกหนีเงินประกนัผลงาน 9,446  8,846  8,246  8,246 

เงินมดัจาํ 938,059  2,141,670  938,059  2,111,995 

เงินปันผลคา้งรับ -  -  6,018,000  - 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 25,484,077  20,784,799  19,616,376  9,818,217 

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหนีทีคา้งชาํระ มีดงันี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

ลูกหนีการค้า       

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 5,348,941  7,040,067  2,979,916 2,955,169 

เกินกาํหนดชาํระนอ้ยกวา่ 3 เดือน 9,197,985  5,672,397  4,396,669 1,044,979 

เกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 2,735,062  1,155,430  5,050 982,848 

เกินกวา่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 476,641  542,558  298,702 123,097 

เกินกวา่ 12 เดือน 253,689  157,030  3,814 97,299 

 18,012,318  14,567,482  7,684,151 5,203,392 

หัก  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (411,178)  (411,178)  (261,178) (261,178)

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 17,601,140  14,156,304  7,422,973 4,942,214 

 

8. เงนิให้กู้ ยืมระยะสันแก่กิจการทีเกยีวข้องกนั 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และวนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสันแก่บริษทัย่อยแห่งหนึง

จาํนวน 2 ลา้นบาท คิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 2.50 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์าํประกนั และมีกาํหนดจ่ายคืน

ภายใน 12 เดือนนบัจากวนัทีในสัญญา 
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9. เงนิให้กู้ ยืมระยะสัน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562  และวนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีเงินให้กู้ยืมระยะสันแก่บริษัทแห่งหนึงจาํนวน 

15.19 ลา้นบาท คิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์าํประกนั และมีกาํหนดจ่ายคืนภายใน  

6 เดือน นบัจากวนัทีในสญัญา  
 

เมือวนัที 9 เมษายน  2562 บริษทัไดท้าํขอ้ตกลงการดาํเนินการชาํระหนีสินคงคา้งฉบบัใหม่ โดยมีตารางการรับชาํระ 

ดงันี   

เงินตน้  

วนัครบกาํหนด

ชาํระ  

อตัราดอกเบีย 

(ต่อปี)  ผูค้าํประกนั 

2.25 ลา้นบาท        9 เมษายน 2562  5%     

คาํประกนัโดยกรรมการ 

ของบริษทัดงักล่าว 

2.25 ลา้นบาท    9 พฤษภาคม 2562   5%  

5.35 ลา้นบาท       9 ตุลาคม 2562  7.5%  

5.35 ลา้นบาท       9 เมษายน 2563  7.5%  

 

10.  สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 360,384 755,759 - - 

ภาษีซือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 201,129  23,239 187,998  5,508 

ลูกหนีกรมสรรพากร 2,477  - -  - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 563,990  778,998 187,998  5,508 

 

11. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  

11.1  เงินลงทุนในบริษทัย่อย ประกอบดว้ย 
          หน่วย : บาท 

          งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ทุนชาํระแลว้ (บาท)  สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   วิธีราคาทุน  

 

ชือบริษทัยอ่ย 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

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

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

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

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย          76,800,000  66,600,000 
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 การซือธุรกจิ 

บริษทั เอไอ ซอฟท์ จาํกดั 

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

หุน้ คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51.00 ของทุนทีชาํระแลว้ บริษทัจดัประเภทการลงทุนในบริษทัดงักล่าว

เป็นบริษทัยอ่ย   
 

 สินทรัพยสุ์ทธิทีระบุไดข้องกิจการทีถูกซือ ณ วนัทีซือธุรกิจ ประกอบดว้ยรายการต่อไปนี 

 หน่วย : บาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,809,553 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2,435,637 

สินคา้คงเหลือ 1,473,083 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 13,531 

อุปกรณ์ 473,073 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,271,329 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 380,343 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (3,051,102)

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (158,430)

หนีสินหมนุเวียนอืน (264,626)

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (2,332,026)

สินทรัพย์และหนีสินสุทธิทรีะบุได้  4,050,365 

หกั ส่วนของผูถื้อหุน้ทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,984,679)

ส่วนของสินทรัพยสุ์ทธิจากการซือ 2,065,686 

สิงตอบแทนในการซือ - เงินสดจ่าย 10,200,000 

ค่าความนิยม  8,134,314 

  

สิงตอบแทนในการซือ - เงินสดจ่าย 10,200,000 

หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัทีซือ (3,809,553)

กระแสเงินสดจ่ายในการซือกิจการ - สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีไดรั้บ 6,390,447 

 

นบัตงัแต่วนัทีซือกิจการจนถึงวนัที 31 มีนาคม 2562 เอไอ ซอฟท์มีรายไดจ้าํนวน 3.41 ลา้นบาท และมีกาํไร

สุทธิจาํนวน 0.21 ลา้นบาท ซึงรวมเป็นส่วนหนึงของผลการดาํเนินงานในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 
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บริษทั วนิสตาร์เทค จาํกดั 

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

คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 87.50 ของทุนทีชาํระแลว้ บริษทัจดัประเภทการลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็น

บริษทัยอ่ย  

 

สินทรัพยสุ์ทธิทีระบุไดข้องกิจการทีถูกซือ ณ วนัทีซือธุรกิจในราคาตามบญัชี ประกอบดว้ยรายการต่อไปนี 

 หน่วย : บาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 214,031 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 800,406 

สินคา้คงเหลือ 183,817 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 63,064 

อุปกรณ์ 36,035 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,029,926 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 360,416 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (1,207,435)

หนีสินหมนุเวียนอืน (88,225)

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (534,434)

สินทรัพย์และหนีสินสุทธิทรีะบุได้  1,857,601 

หกั ส่วนของผูถื้อหุน้ทีไม่มีอาํนาจควบคุม (232,200)

ส่วนของสินทรัพยสุ์ทธิจากการซือ 1,625,401 

สิงตอบแทนในการซือ - เงินสดจ่าย 14,580,000 

ค่าความนิยม  12,954,599 

  

สิงตอบแทนในการซือ - เงินสดจ่าย 14,580,000 

หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัทีซือ (214,031)

กระแสเงินสดจ่ายในการซือกิจการ - สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีไดรั้บ 14,365,969 

 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 วินสตาร์เทคมีรายไดจ้าํนวน 0.37 ลา้นบาท และขาดทุนสุทธิ

จาํนวน 0.66 ลา้นบาท  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 บริษทัใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ตามบญัชีจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของทงัสองบริษทัขา้งตน้ รวมทงัพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ทีอาจจะ

กระทบต่อขอ้มูลดงักล่าวเป็นมูลค่าของสิงตอบแทนทีไดรั้บจากการซือธุรกิจครังนี รวมทงัวดัมูลค่าของส่วนได้

เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิตามสัดส่วนของหุน้ทีถือและบนัทึกผลต่างระหว่างราคาซือ

กบัมูลค่าของสิงตอบแทนทีไดรั้บจากการซือธุรกิจดงักล่าวไวใ้นบญัชีค่าความนิยม เป็นจาํนวน 21.08 ลา้นบาท 
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ทงัสองบริษทัขา้งตน้อยู่ระหว่างดาํเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีไดม้าจากการรวม

ธุรกิจ ดงันนับริษทัยงัไม่ไดรั้บรู้รายการปรับปรุงดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิดงักล่าวในงบการเงิน

รวมสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารคาดว่าการประเมินมูลค่า

ยติุธรรมดงักล่าวจะเสร็จภายใน 12 เดือนนบัจากวนัทีซือ กระบวนการวดัมูลค่าทงัสองบริษทัจะถูกดาํเนินการ

ใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินกว่าหนึงปีนบัจากวนัทีซือกิจการ ตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2561) “การรวมธุรกิจ” โดยในระหวา่งช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า บริษทัจะ

ทาํการปรับยอ้นหลงัประมาณการทีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัทีซือกิจการ และรับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินเพิมเติม และ

บญัชีต่าง ๆ ทีเกียวข้อง เพือให้สะทอ้นผลของข้อมูลเพิมเติมทีได้รับทีเกียวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์

แวดลอ้มทีมีอยู ่ณ วนัทีซือกิจการ 

 

11.2 ค่าความนิยม 

 ค่าความนิยม ประกอบดว้ย 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม 

ชือบริษทัยอ่ย 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562  

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั  40,789,850  40,789,850 

บริษทั วนิสตาร์เทค จาํกดั  12,954,599  12,954,599 

บริษทั เอไอ ซอฟท์ จาํกดั  8,134,314  - 

รวมค่าความนิยม  61,878,763  53,744,449 

 

11.3 เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561  

มีดงันี 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561 

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

บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั  408,000  - 

รวมเงินปันผลรับ  6,018,000  4,003,500 
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12. อุปกรณ์  

  รายการเปลียนแปลงของบญัชีอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งันี 
 หน่วย : บาท 

 
 งบการเงินรวม 

 

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 16,089,359  10,350,150 

ซือสินทรัพยเ์พมิระหวา่งงวด 496,949  482,523 

เพิมขึนจากการซือธุรกิจ 2,116,447  - 

จาํหน่ายระหวา่งงวด (1,136,956)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 17,565,799  10,832,673 

ค่าเสือมราคาสะสม    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 (10,994,920)  (6,808,915) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (574,252)  (382,468) 

เพิมขึนจากการซือธุรกิจ (1,643,374)  - 

จาํหน่ายระหวา่งงวด 1,116,652  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 (12,095,894)  (7,191,383) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 5,094,439  3,541,235 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 5,469,905  3,641,290 
 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งันี 
 หน่วย : บาท 

 
 งบการเงินรวม 

 

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 24,957,257  8,294,537 

ซือสินทรัพยเ์พมิระหวา่งงวด 2,912,097  3,201,450 

เพิมขึนจากการซือธุรกิจ 1,440,469  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 29,309,823  11,495,987 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 (6,740,630)  (1,351,008) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (1,032,676)  (252,353) 

เพิมขึนจากการซือธุรกิจ (169,141)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 7,942,447  (1,603,361) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 18,216,627  6,943,529 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 21,367,376  9,892,626 
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14. สินทรัพย์และหนีสินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที 31 

มนีาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 636,301  569,534  636,301  569,534 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,397,435)  (1,505,939)  -  - 

 (761,134)  (936,405)  636,301  569,534 
  
 รายการเปลียนแปลงสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งันี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 31

ธนัวาคม 

2561  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน  

รับรู้ในกาํไร

ขาดทุน 

เบด็เสร็จอืน  

ณ วนัที 31 

มีนาคม 

2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 569,534  66,767  -  636,301 

  รวม 569,534  66,767  -  636,301 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ผลต่างจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ 

 สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยจากการซือธุรกิจ (1,505,939)

  

108,504 

 

- 

  

1,397,435 

  รวม (1,505,939)  108,504  -  1,397,435 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31

ธนัวาคม 

2561  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน  

รับรู้ในกาํไร

ขาดทุน 

เบด็เสร็จอืน  

ณ วนัที 31 

มีนาคม 

2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 569,534  66,767  -  636,301 

  รวม 569,534  66,767  -  636,301 

 

 

 

 

 

 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

 
 

 

- 25 -

15.    สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน  

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

เงินมดัจาํ 8,910  6,550  6,550  6,550 

เงินมดัจาํค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ 1,382,786  1,264,223  938,044  962,716 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 1,347,460  591,702  231,285  231,285 

เงินประกนัผลงาน 305,000  -  -  - 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 3,044,156  1,862,475  1,175,879  1,200,551 

 

16. เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีอืน 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

เจา้หนีการคา้ - บริษทัอืน 1,037,470  1,109,811  -  - 

เจา้หนีอืน        

เงินมดัจาํจากลูกคา้ 2,116,959  199,177  -  - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,923,862  4,466,521  741,831  1,362,901 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 26,314,998  23,812,304  19,670,752  18,050,513 

เงินปันผลคา้งจ่าย 19,182,000  -  13,400,000  - 

อืน ๆ 1,169,590  443,531  1,060,313  355,485 

     รวมเจา้หนีอืน 50,707,409  28,921,533  34,872,896  19,768,899 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 51,744,879  30,031,344  34,872,896  19,768,899 

 

17. หนสิีนตามสัญญาเช่าการเงนิ  

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

สัญญาเช่า - ยานพาหนะ 132,739  163,949  -  - 

หัก  ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (82,476)  (87,511)  -  - 

สุทธิ 50,263  76,438  -  - 
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และวนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยมีสัญญาเช่าการเงินจาํนวน 1 สัญญา โดยมี

จาํนวนเงินการผ่อนชาํระ 19 งวด งวดละเท่า ๆ กนัทุกเดือน โดยกรรมสิทธิในทรัพยสิ์นทีซือภายใตส้ัญญาเช่า

ซือนีจะโอนเป็นกรรมสิทธิของบริษทั ต่อเมือบริษทัไดช้าํระเงินงวดสุดทา้ยแลว้ 
 

บริษทัยอ่ยมีรายละเอียดจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายชาํระ ดงันี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2562  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 เงินตน้  ดอกเบียจา่ย  รวม  เงินตน้  ดอกเบียจา่ย  รวม 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 82,476  5,293  87,769  87,511  6,401  93,912 

ถึงกาํหนดชาํระหลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 50,263  935  51,198  76,438  1,822  78,260 

รวม 132,739  6,228  138,967  163,949  8,223  172,172 
 

18. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานตน้งวด 10,535,294  6,166,491  8,691,892  4,818,475 

เพมิขึนจากการซือธุรกิจ 2,332,026  534,434  -  - 

ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย -  (326,044)  -  - 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  2,866,389  -  2,866,389 

ตน้ทุนการบริการในอดีต        

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

ตน้ทุนบริการและดอกเบีย 911,556  1,294,024  564,398  1,007,028 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 15,822,928  10,535,294  10,875,243  8,691,892 
 

ค่าใชจ่้ายทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:- 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนการบริการในอดีต 2,044,052  -  1,618,953  - 
ตน้ทุนการบริการปัจจุบนั        
 ตน้ทุนขายและบริการ 421,530  162,154  308,693  113,255 
 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 50,385  17,263  43,984  13,500 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 357,070  294,362  141,863  92,118 

 828,985  473,779  494,540  218,873 
ดอกเบียภาระผกูพนั 82,571  40,114  69,858  32,882 

 911,556  513,893  564,398  251,755 

รวม 2,955,608  513,893  2,183,351  251,755 
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พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงานได้ลงราชกิจจานุเบกษาแลว้ เมือวนัที 5 เมษายน 2562 โดยกาํหนดอตัรา

ค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึงทํางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึนไปให้มีสิทธิ 

ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 ว ัน จากปัจจุบันอัตราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 ว ัน  

โดยพระราชบัญญติันีให้ใช้บงัคับเมือพน้กาํหนดสามสิบวนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  

การเปลียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โดยบริษทัและบริษทัย่อย

รับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรขาดทุน และมีผลทาํให้บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ภาระผูกพนั

ผลประโยชน์พนักงานเพิมขึน 2.04 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 1.62 ล้านบาท) และกําไรลดลง 1.64 ล้านบาท  

(เฉพาะกิจการ 1.30 ลา้นบาท) 

 

19. ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

 ส่วนประกอบหลกัของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561

ประกอบดว้ย  

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561  2562  2561 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท้ีแสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 235,211  761,178 235,211  761,178 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราว        

 ทีรับรู้เมือเริมแรกและทีกลบัรายการ (175,271)  (148,362) (66,767)  (39,858) 

  รวม 59,940  612,816 168,444  721,320 

 

20.  ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษทัเสนอขายหุน้สูง

กว่ามูลค่าหุน้ทีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินนีตงัเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกิน

มูลค่าหุน้นีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

21. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของ

บริษทั (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) และจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนําหนักทีออกและชําระแลว้

ระหวา่งงวด  
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สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561  2562  2561 

กาํไร (ขาดทุน) ทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญั 

 ของบริษทั (บาท) (809,849)  3,382,328  3,481,674  7,474,641 

จาํนวนหุ้นสามญัทีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก (หุ้น) 134,000,000  134,000,000  134,000,000  134,000,000 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) (0.006)  0.025  0.026  0.056 
 

22.   เงนิปันผลจ่าย 

  บริษทั โคแมนชี อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

เมือวนัที 28 มีนาคม 2562 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัครังที 1/2562 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล สาํหรับหุ้น

สามญั จาํนวน 134,000,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทงัสิน 13.40 ลา้นบาท บริษทัได้

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เมือวนัที 26 เมษายน 2562 
 

  บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั 

เมือวนัที 25 มีนาคม 2562 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัครังที 1/2562 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล สาํหรับหุ้น

สามญั จาํนวน 100,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 110 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทังสิน 11 ลา้นบาท บริษัทได้

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เมือวนัที 30 เมษายน 2562 
 

  บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั 

เมือวนัที 22 มีนาคม 2562 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัครังที 1/2562 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล สาํหรับหุ้น

สามญั จาํนวน 300,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 2.67 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทงัสิน 0.80 ลา้นบาท บริษทัได้

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เมือวนัที 12 เมษายน 2562 
 

23.   บัตรส่งเสริมการลงทุน 

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

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สาํหรับกิจการประเภท 5.7.2 กิจการซอฟท์แวร์ ประเภท ENTERPRISE 

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

สิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลา 5 ปี นับแต่วนัทีเริมมีรายได้จากการประกอบกิจการ ซึงใน

ระหว่างงวดสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 บริษทัย่อยยงัไม่มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการตามบตัรส่งเสริม 

การลงทุนนี 
 

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

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สาํหรับกิจการประเภท 5.7.2 กิจการซอฟท์แวร์ ประเภท ENTERPRISE 

SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยไดรั้บสิทธิ

ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกําหนดเวลา 7 ปี นับแต่วนัทีเริมมีรายได้จากการประกอบกิจการ ซึงคือวนัที  

6 มิถุนายน 2561 
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รายไดจ้ากการขายและให้บริการของบริษทัและบริษทัย่อยสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 

และ 2561 จาํแนกตามกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม มีดงันี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 2562  2561 

 ส่วนทีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

 ส่วนทีไม่ได้

รับส่งเสริม 

การลงทุน 

 

รวม  

ส่วนทีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน  

ส่วนทีไม่ได้

รับส่งเสริม 

การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ            

 ในประเทศ 17,353,904  22,677,586  40,031,490  4,138,051  25,372,965  29,511,016 

 ในต่างประเทศ 1,542,655  446,896  1,989,551  343,932  1,596,482  1,940,414 

 รวม 18,896,559  23,124,482  42,021,041  4,481,983  26,969,447  31,451,430 

  

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 ส่วนทีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

 ส่วนทีไม่ได้

รับส่งเสริม 

การลงทุน 

 

รวม  

ส่วนทีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน  

ส่วนทีไม่ได้

รับส่งเสริม 

การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ            

 ในประเทศ 17,353,904  3,142,730  20,496,634  4,138,051  15,848,950  19,987,001 

 ในต่างประเทศ 1,542,655  268,352  1,811,007  343,932  1,177,533  1,521,465 

 รวม 18,896,559  3,411,082  22,307,641  4,481,983  17,026,483  21,508,466 
 

24. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสาํหรับใชใ้นการตดัสินใจเกียวกบัการจดัสรรทรัพยากร

และประเมินผลการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทั คือ ประธานเจา้หน้าที

บริหารของบริษทั 
 
ส่วนงานธุรกิจ 
บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจประกอบกิจการขายเครืองคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงการใหบ้ริการบาํรุงรักษาและบริการอืนซึงเกียวเนืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

2562 และ 2561 มีดงันี 
 หน่วย : บาท 

 2562  2561 

 ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม  ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 40,031,490  1,989,551  42,021,041  29,511,016  1,940,414  31,451,430 

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 20,993,199  48,830  21,042,029  12,220,063  150,000  12,370,063 

กาํไรขนัตน้ 19,038,291  1,940,721  20,979,012  17,290,953  1,790,414  19,081,367 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
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ขอ้มูลเกียวกบัลูกคา้รายใหญ ่

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีรายไดจ้ากการขายและ

ใหบ้ริการกบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหนึงทีมีจาํนวนเงินตงัแต่ร้อยละ 10 ขึนไป  
 

25. ภาระผูกพนั 

  ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าดาํเนินงานสําหรับสํานกังานและบริการเป็น

เวลา 3 ปี ซึงเงินทีตอ้งจ่ายในอนาคต สรุปไดด้งัต่อไปนี 

 หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ไม่เกิน 1 ปี 5,173,765  3,582,360 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,471,549  4,015,710 

 รวม 10,645,314  7,598,070 

 

26. สัญญาทีสําคัญ 

บริษทัไดท้าํสัญญาแต่งตงัตวัแทนในการจดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัในต่างประเทศซึงมี

วตัถุประสงค์หลกัคือเพือให้ตวัแทนดงักล่าวทาํการตลาด จาํหน่าย ติดตงั และให้บริการลูกคา้อายุสัญญา 2 ปี 

และกาํหนดอตัราค่าตอบแทนตามทีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัและตวัแทนในแต่ละประเทศ 

 

27. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ทีประชุมคณะกรรมการบริหาร ครังที 1/2562 เมือวนัที 5 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ขา้ลงทุนในหุน้สามญั

ในบริษทัแห่งหนึงจาํนวน 1.53 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นทีออกและชาํระแลว้ ซึงจะจดัตงับริษทั

ดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562 

 

28. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัเมือวนัที 10 พฤษภาคม 2562 


