
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
  

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั วนิท์คอม เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และ 

บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบด้วย 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง 

ส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึง

หมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และ

กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค ความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

จากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ี

เ ก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 

ดา้นจรรยาบรรณอ่ืน  ๆ  ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ

เหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

 



 

 

 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน  ข ้าพเจ ้าได้นาํ เ ร่ือง เหล่า น้ีมาพิจารณาในบริบทของ  

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ได้

แสดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

การรับรู้รายได้ตามสัญญา 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 (ค) 3 (ต) และ 19 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
 

การรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทมีความซับซ้อนเน่ืองจาก

บริษัทมีสัญญากับลูกค้าจํานวนมาก ซ่ึงมีบางสัญญาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสัญญาท่ีมีหลายภาระท่ีตอ้งปฏิบติั โดยรวมการ

ขายสินค้า การให้บริการ และการให้บริการหลงัการขาย 

(รายได้จากการบริการบาํรุงรักษา) การปันส่วนราคาของ

รายการให้กับภาระท่ีต้องปฏิบัติท่ีรวมอยู่ในสัญญา และ

จงัหวะเวลาของการรับรู้รายได ้

  

ขา้พเจา้ให้ความสนใจในเร่ืองการรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

การใชว้ิจารณญาณท่ีสําคญัของผูบ้ริหารในการพิจารณาถึง

สัญญาท่ีมีหลายภาระท่ีต้องปฏิบัติ การพิจารณาถึงเกณฑ ์

การปันส่วนราคาตามเกณฑ์ของราคาขายแบบเอกเทศของ

สินคา้หรือบริการ การคาํนวณการปันส่วนราคาของสัญญาท่ี

มีหลายภาระท่ีตอ้งปฏิบติั และจงัหวะเวลาของการรับรู้รายได ้

 

ดงันั้นเร่ืองดงักล่าวจึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัในการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ 

 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ทาํความเขา้ใจและการประเมินการออกแบบการควบคุม

ภายในและการนํามาปฏิบัติใช้ของการควบคุมภายในท่ี

เก่ียวขอ้งกับการรับรู้รายได้ของสัญญาท่ีมีหลายภาระท่ี

ตอ้งปฏิบติั ซ่ึงไดแ้ก่ การตรวจทานของฝ่ายจดัการสาํหรับ

สญัญาท่ีมีหลายภาระท่ีตอ้งปฏิบติั การพิจารณามูลค่าราคา

ขายแบบเอกเทศ การคาํนวณการปันส่วน และจงัหวะเวลา

ของการรับรู้รายได ้
 

• สุ่มทดสอบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้

รายไดข้องสัญญาท่ีมีหลายภาระท่ีตอ้งปฏิบติั รวมถึงการ

สุ่มทดสอบความเหมาะสมของราคาขายแบบเอกเทศท่ีใช้

เป็นเกณฑ์ในการปันส่วนกับเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และ

จงัหวะเวลาของการรับรู้รายได ้
 

• อ่านเง่ือนไขท่ีสําคญัของสัญญา ทดสอบการแยกภาระท่ี

ตอ้งปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง และการคาํนวณการปันส่วน และ

จงัหวะเวลาของการรับรู้รายได ้โดยการสุ่มตวัอยา่ง 
 

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อ มูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจากการซ้ือธุรกิจ การดอ้ยค่าของค่าความนิยม และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 (ค) 3 4 10 และ 13 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
 

เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือบริษทัย่อย

แห่งหน่ึงซ่ึงประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการให้บริการด้าน

ความปลอดภยัในระบบสารสนเทศ โดยในระหวา่งปี 2562

กลุ่มบริษัทได้ทบทวนการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจและ 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้อง

จ่ายเสร็จส้ินแลว้ ส่งผลให้มีการปรับปรุงค่าความนิยมเพ่ือ

สะท้อนถึงขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีได้รับเก่ียวกับขอ้เท็จจริงและ

สถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ  

 

ทั้ งน้ีการบัญชีสําหรับการซ้ือธุรกิจตอ้งใช้ดุลยพินิจของ

ผู ้บริหารในการระบุและประเมินมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจและ 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้อง

จ่าย ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ และในระหวา่งช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า 

 

นอกจากน้ี เ น่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ีปรับตัวลดลงใน

ปัจจุบัน การแข่งขันท่ีเ พ่ิมสูงข้ึน และการเปล่ียนแปลง 

อย่างรวดเร็วในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อ 

การดาํเนินงานในอนาคตของบริษทัย่อยซ่ึงเป็นขอ้บ่งช้ีว่า 

ค่าความนิยม และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวอาจเกิดการ

ดอ้ยค่า การพิจารณาการดอ้ยค่าตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร

ในการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

ดงักล่าว  

 

เน่ืองจากการประเมินมูลค่ายติุธรรมและการประมาณมูลค่า 

ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนดังกล่าวข้างต้นมีความซับซ้อนของ

วิธีการประเมินมูลค่าท่ีใชแ้ละขอ้มูลท่ีใชเ้ก่ียวเน่ืองกบัการใช้

ดุลยพินิจในการกาํหนดขอ้สมมติท่ีมีนัยสําคญัโดยผูบ้ริหาร 

ดงันั้นขา้พเจา้จึงเห็นวา่เร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัในการ

ตรวจสอบ 
 

 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 

•  อ่านสัญญาซ้ือขายธุรกิจ และรายงานการประชุมของ 

ฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

•   สอบถามผู ้บริหารเพ่ือทําความเข้าใจถึงข้อกําหนดและ

เง่ือนไขท่ีสาํคญั รวมถึงลกัษณะของรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การบันทึกบัญชีของการซ้ือธุรกิจ และกระบวนการ

ประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพ่ือพิจารณาการดอ้ยค่า 
 

•  ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพยท่ี์ได้มาและ

หน้ีสินท่ีรับมาและส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงส่ิงตอบ

แทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย และพิจารณาเอกสารประกอบการ

ซ้ือและจ่ายเงิน 
 

• พิจารณาขอ้สมมติหลกัในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาและส่ิงตอบแทนท่ีโอน

ให้รวมถึงส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย โดยอา้งอิงจาก

แหล่งขอ้มูลภายนอก และขอ้มูลภายใน  
 

• ประเมินความเหมาะสมของวิธีการวัดมูลค่าท่ีคาดว่า 

จะไดรั้บคืนของค่าความนิยมท่ีนาํมาใช ้และขอ้สมมติหลกั

ท่ีสําคัญ อันได้แก่ ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย 

ประมาณการอตัรากาํไร อตัราการเติบโต และอตัราคิดลด 

โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต แผนการดําเนินงาน 

รวมถึงขอ้มูลภายนอก ทดสอบการคาํนวณ และวิเคราะห์

ความอ่อนไหวของขอ้สมมติท่ีสาํคญั 

 

• การพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 

 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 การประเมินมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจากการซ้ือธุรกิจ ซ่ึงบริษทัไดม้า

เม่ือเดือนตุลาคม 2561 ได้ดาํเนินการเสร็จในเดือนตุลาคม 2562 ตวัเลขเปรียบเทียบท่ีนํามาแสดงน้ีนํามาจากงบการเงินท่ี

ตรวจสอบแลว้ ณ วนัท่ี และสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และหลงัจากปรับปรุงรายการตามท่ีได้อธิบายไวใ้น 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 

 

ข้อมลูอ่ืน  

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้

ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่

ต่อขอ้มูลอ่ืน  

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน

ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัทาํแลว้ และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญัหรือไม่  

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและขอใหท้าํการแกไ้ข 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถ

จดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและ

บริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี

สาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง 

แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่า 

มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อ

การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ

วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง

ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียง 

ท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้

การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ 

กลุ่มบริษทัและบริษทั   

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ 

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน 

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้

เกิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้

ขอ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกต

ถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าว 

ไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึง

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให ้

กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูล

โดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 

และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจ้าได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ 

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน

หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ํารับรองแก่ผู ้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับ 

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่า 

มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้

ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีใน

รายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ 

ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถ

คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

 

(มาริษา ธราธรบรรพกลุ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 5752 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

26 กมุภาพนัธ์ 2563 
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   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

7

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 260,736,928      186,624,597      124,706,418      83,800,805        

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 5, 8 540,109,037      747,865,977      340,087,155      543,902,680      

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้อง 5 -                     -                     35,972,061        24,866,956        

สินค้าคงเหลือ 9 23,127,723        36,214,436        17,329,163        15,329,986        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 823,973,688      970,705,010      518,094,797      667,900,427      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระผูกพัน 7, 15 17,473,351        18,132,574        16,725,000        16,725,000        

ลูกหนี�การค้า 8 3,922,669          -                     -                     -                     

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 4, 10 -                     -                     362,078,952      310,240,789      

อุปกรณ์ 12 36,065,564        30,680,566        11,238,770        11,651,858        

ค่าความนิยม 4, 13 210,007,302      210,007,302      -                     -                     

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 4, 14 4,666,029          7,536,427          194,359             285,488             

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 22 10,674,121        5,128,633          10,066,875        5,378,465          

ภาษีเงินได้และภาษีถูกหัก ณ ที�จ่ายขอคืน 46,846,634        36,415,316        33,369,589        28,343,886        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 7,420,467          7,349,460          2,231,767          2,156,411          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 337,076,137      315,250,278      435,905,312      374,781,897      

รวมสินทรัพย์ 1,161,049,825   1,285,955,288   954,000,109      1,042,682,324   

งบการเงินรวม 

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
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8

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 15 -                     177,000,000      -                     177,000,000      

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 5, 16 461,052,524      473,209,996      333,460,422      308,196,158      

เจ้าหนี�ค่าซื�อธุรกิจ 4, 26 81,879,291        14,455,631        81,879,291        -                     

ส่วนของหนี�สินระยะยาว

    ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 15 3,141,204          3,429,648          -                     -                     

หนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

    ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 15 439,117             570,655             439,117             570,655             

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 4,941,599          3,877,505          3,128,033          3,128,033          

รวมหนี�สินหมุนเวียน 551,453,735      672,543,435      418,906,863      488,894,846      

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 15 -                     2,454,774          -                     -                     

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 15 2,630,981          852,875             2,630,981          852,875             

เจ้าหนี�ค่าซื�อธุรกิจ 4 80,336,824        135,135,137      80,336,824        135,135,137      

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียน

    สําหรับผลประโยชน์พนักงาน 17 19,801,587        13,018,665        12,002,019        7,820,680          

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 102,769,392      151,461,451      94,969,824        143,808,692      

รวมหนี�สิน 654,223,127      824,004,886      513,876,687      632,703,538      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
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9

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

    ทุนจดทะเบียน

    (หุ้นสามัญจํานวน 300 ล้านหุ้น

       มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 

    ทุนที�ออกและชําระแล้ว

    (หุ้นสามัญจํานวน 300 ล้านหุ้น

       มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 18 182,453,164 182,453,164 182,453,164 182,453,164 

กําไรสะสม

    จัดสรรแล้ว

       ทุนสํารองตามกฎหมาย 18 15,000,000        15,000,000        15,000,000        15,000,000        

    ยังไม่ได้จัดสรร 93,506,019        62,727,815        93,624,878        62,846,674        

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 18 (954,620)           (321,052)           (954,620)           (321,052)           

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 440,004,563      409,859,927      440,123,422      409,978,786      

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 11 66,822,135        52,090,475        -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 506,826,698      461,950,402      440,123,422      409,978,786      

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,161,049,825   1,285,955,288   954,000,109      1,042,682,324   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
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10

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขายและบริการ 5, 19 1,773,790,577   1,801,478,940   951,120,952      1,289,649,841   

ต้นทุนขายและบริการ 5 (1,390,698,220) (1,526,508,007) (812,342,746) (1,152,701,004)

กําไรขั�นต้น 383,092,357      274,970,933      138,778,206      136,948,837      

รายได้อื�น 5 8,035,990          12,870,559        5,012,291          7,916,166          

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย 5 (55,594,847) (43,767,754) (28,863,777) (26,896,383)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5 (235,912,865) (152,281,938) (87,290,037) (61,396,632)

ต้นทุนทางการเงิน (4,453,494) (2,361,090) (3,741,227) (1,614,870)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 -                     -                     47,757,231 14,469,988 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 95,167,141        89,430,710        71,652,687        69,427,106        

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 22 (13,657,277)      (17,643,492)      (4,874,483)        (10,888,063)      

กําไรสําหรับปี 81,509,864        71,787,218        66,778,204        58,539,043        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

    กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่า

    หน่วยงานต่างประเทศ 10 (633,568)           (286,393)           (633,568)           (286,393)           

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

    กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่

    ของผลประโยชน์พนักงานที�กําหนดไว้ 17 -                     1,743,699          -                     1,392,025          

ส่วนแบ่งกําไรเบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทย่อย -                     -                     -                     179,354             

ภาษีเงินได้ของรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

    ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 22 -                     (348,741)           -                     (314,276)           

-                     1,394,958          -                     1,257,103          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -

    สุทธิจากภาษีเงินได้ (633,568)           1,108,565          (633,568)           970,710             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 80,876,296        72,895,783        66,144,636        59,509,753        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

(บาท)
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 66,778,204        58,420,184        66,778,204        58,539,043        

    ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 11 14,731,660 13,367,034 -                     -                     

กําไรสําหรับปี 81,509,864        71,787,218        66,778,204        58,539,043        

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 66,144,636        59,390,894        66,144,636        59,509,753        

    ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 11 14,731,660        13,504,889 -                     -                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 80,876,296        72,895,783        66,144,636        59,509,753        

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 23 0.22                   0.19                   0.22                   0.20                   

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอื�น

ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น รวมส่วน ส่วนของ

ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสํารอง ยังไม่ได้ การแปลงค่า ของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที� รวมส่วน

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จัดสรร งบการเงิน ของบริษัทใหญ่ ไม่มีอํานาจควบคุม ของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 150,000,000    182,453,164    15,000,000      22,549,326      (34,659)            369,967,831    38,585,586      408,553,417    

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 24 -                   -                   -                   (19,498,798)     -                   (19,498,798)     -                   (19,498,798)     

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                   -                   -                   (19,498,798)     -                   (19,498,798)     -                   (19,498,798)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กําไรหรือขาดทุน -                   -                   -                   58,420,184      -                   58,420,184      13,367,034      71,787,218      

    กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                   -                   -                   1,257,103         (286,393)          970,710            137,855            1,108,565         

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                   -                   -                   59,677,287      (286,393)          59,390,894      13,504,889      72,895,783      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 150,000,000    182,453,164    15,000,000      62,727,815      (321,052)          409,859,927    52,090,475      461,950,402    

(บาท)

งบการเงินรวม

กําไรสะสม 
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอื�น

ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น รวมส่วน ส่วนของ

ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสํารอง ยังไม่ได้ การแปลงค่า ของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที� รวมส่วน

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จัดสรร งบการเงิน ของบริษัทใหญ่ ไม่มีอํานาจควบคุม ของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 150,000,000    182,453,164    15,000,000      62,727,815      (321,052)          409,859,927    52,090,475      461,950,402    

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 24 -                   -                   -                   (36,000,000)     -                   (36,000,000)     -                   (36,000,000)     

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                   -                   -                   (36,000,000)     -                   (36,000,000)     -                   (36,000,000)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กําไรหรือขาดทุน -                   -                   -                   66,778,204      -                   66,778,204      14,731,660      81,509,864      

    กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                   -                   -                   -                   (633,568)          (633,568)          -                   (633,568)          

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                   -                   -                   66,778,204      (633,568)          66,144,636      14,731,660      80,876,296      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 150,000,000    182,453,164    15,000,000      93,506,019      (954,620)          440,004,563    66,822,135      506,826,698    

งบการเงินรวม

กําไรสะสม 

(บาท)
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น                                        

องค์ประกอบอื�นของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสํารอง การแปลงค่า รวมส่วน

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย   ยังไม่ได้จัดสรร งบการเงิน ของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 150,000,000 182,453,164           15,000,000 22,549,326 (34,659) 369,967,831 

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 24 -                          -                          -                          (19,498,798)            -                          (19,498,798)            

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                          -                          -                          (19,498,798)            -                          (19,498,798)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กําไรหรือขาดทุน -                          -                          -                          58,539,043             -                          58,539,043             

    กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                          -                          -                          1,257,103               (286,393)                 970,710                  

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                          -                          -                          59,796,146             (286,393)                 59,509,753             

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 150,000,000           182,453,164           15,000,000             62,846,674             (321,052)                 409,978,786           

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กําไรสะสม 
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น                                        

องค์ประกอบอื�นของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสํารอง การแปลงค่า รวมส่วน

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย   ยังไม่ได้จัดสรร งบการเงิน ของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 150,000,000 182,453,164           15,000,000 62,846,674 (321,052) 409,978,786 

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 24 -                          -                          -                          (36,000,000)            -                          (36,000,000)            

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                          -                          -                          (36,000,000)            -                          (36,000,000)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กําไรหรือขาดทุน -                          -                          -                          66,778,204             -                          66,778,204             

    กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                          -                          -                          -                          (633,568)                 (633,568)                 

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                          -                          -                          66,778,204             (633,568)                 66,144,636             

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 150,000,000           182,453,164           15,000,000             93,624,878             (954,620)                 440,123,422           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กําไรสะสม 

(บาท)
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับปี 81,509,864      71,787,218      66,778,204      58,539,043      

ปรับรายการที�กระทบกําไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 13,657,277      17,643,492      4,874,483        10,888,063      

ต้นทุนทางการเงิน 4,453,494        2,361,090        3,741,227        1,614,870        

ค่าเสื�อมราคา 12,803,783      10,197,197      4,798,503        4,775,853        

ค่าตัดจําหน่าย 3,091,860        2,491,867        131,129           150,547           

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น 54,210             (103,558)          2,140,102        540,966           

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                   -                   (47,757,231)     (14,469,988)     

(กลับรายการ) หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ 28,548             (242,253)          -                   228,404           

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า 135,193           79,955             135,193           79,955             

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 289,004           (176,400)          -                   (154,361)          

ภาษีหัก ณ ที�จ่ายตัดบัญชี -                   -                   -                   5,769               

ดอกเบี�ยรับ (1,813,496)       (1,724,627)       (1,984,734)       (1,656,632)       

การปรับปรุงการประมาณการมูลค่ายุติธรรม

   ของเจ้าหนี�ค่าซื�อธุรกิจ 4 23,714,586      -                   23,714,586      -                   

137,924,323    102,313,981    56,571,462      60,542,489      

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 202,987,492    (335,063,679)   203,311,215    (277,170,075)   

สินค้าคงเหลือ 12,951,520      12,699,055      (2,134,370)       24,649,692      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (71,007)            (354,625)          (75,356)            68,657             

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น (10,882,412)     114,364,992    25,563,030      53,219,974      

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 6,782,922        1,425,135        4,181,339        (614,267)          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน 349,692,838    (104,615,141)   287,417,320    (139,303,530)   

ภาษีเงินได้รับคืน 8,722,335        6,311,944        8,722,335        4,373,413        

ภาษีเงินได้จ่ายออก (37,292,324)     (29,962,672)     (23,310,931)     (18,019,605)     

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 321,122,849    (128,265,869)   272,828,724    (152,949,722)   

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

(บาท)
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื�อเพิ�มทุนในบริษัทย่อย -                   -                   (4,714,500)       (3,819,600)       

เงินสดจ่ายเพื�อชําระเจ้าหนี�ซื�อธุรกิจ 26 (14,911,576)     -                   -                   -                   

เงินสดจ่ายซื�อบริษัทย่อยสุทธิเงินสดที�ได้มา 4, 10 -                   (86,503,444)     -                   (115,000,000)   

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 964,198           461,705           17,806             58,892             

เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออุปกรณ์ (17,336,593)     (5,937,328)       (1,540,217)       (2,581,091)       

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (436,345)          (1,209,034)       (40,000)            (79,650)            

เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั�น

   แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน -                   -                   19,800,000      -                   

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน -                   -                   (32,859,044)     (24,949,325)     

เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระผูกพันเพิ�มขึ�น -                   (16,032,574)     -                   (14,625,000)     

เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระผูกพันลดลง 659,223           2,500,000        -                   2,500,000        

ดอกเบี�ยรับ 1,783,580        1,728,694        2,274,465        1,364,331        

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (29,277,513)     (104,991,981)   (17,061,490)     (157,131,443)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 177,000,000 375,000,000 177,000,000 375,000,000 

เงินสดจ่ายเพื�อชําระกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน (354,000,000) (198,000,000) (354,000,000) (198,000,000)

เงินสดจ่ายเพื�อชําระเงินกู้ยืม (2,743,218)       (20,485,930)     -                   -                   

เงินสดที�ผู้เช่าจ่ายเพื�อลดจํานวนหนี�สินซึ�งเกิดขึ�น

    จากสัญญาเช่าการเงิน (1,353,432)       (531,312)          (1,353,432)       (531,312)          

เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 24 (36,000,000)     (19,498,798)     (36,000,000)     (19,498,798)     

ดอกเบี�ยจ่าย (668,979)          (1,365,074)       (411,690)          (1,275,922)       

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (217,765,629)   135,118,886    (214,765,122)   155,693,968    

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง)

    สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยน 74,079,707      (98,138,964)     41,002,112      (154,387,197)   

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสด

    และรายการเทียบเท่าเงินสด 32,624             130,624           (96,499)            (281,478)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 74,112,331      (98,008,340)     40,905,613      (154,668,675)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 มกราคม 186,624,597    284,632,937    83,800,805      238,469,480    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม 6 260,736,928    186,624,597    124,706,418    83,800,805      

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

ซื�ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 3,000,000        -                   3,000,000        -                   

เจ้าหนี�ค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 261,688           1,337,476        38,032             175,028           

เจ้าหนี�ค่าซื�อธุรกิจ 4 25,574,049      135,135,136    25,574,049      135,135,136    

(บาท)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

หมายเหตุ  สารบัญ 

1  ขอ้มูลทัว่ไป 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

4  การซ้ือบริษทัยอ่ย 

5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

7  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 

8  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

9  สินคา้คงเหลือ 

10  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

11  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

12  อุปกรณ์ 

13  ค่าความนิยม 

14  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

15  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

16  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

17  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

18  ส่วนเกินมูลค่าหุน้และสาํรอง 

19  ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

20  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 

21  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

22  ภาษีเงินได ้

23  กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

24  เงินปันผล 

25  เคร่ืองมือทางการเงิน 

26  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

27  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

28  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

29  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

19 



บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั วนิทค์อม เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และจดทะเบียนกบัตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนธันวาคม 2560 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยูเ่ลขท่ี 159/21 อาคารเสริม

มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
 

บริษทัใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั วเีน็ท แคปปิทอล จาํกดั (ถือหุน้ร้อยละ 68) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ

ไทย 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟตแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้ง และ

การใหบ้ริการเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้น

หมายเหตุขอ้ 10 
 

2 เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 

สภาวชิาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี 

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2562 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น 

มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสําคญัต่องบการเงินของ

กลุ่มบริษทั ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทาํกับ

ลกูค้า (“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียดของ

นโยบายการบญัชีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต) 
 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวด

ปัจจุบันมาถือปฏิบัติในการจดัทาํงบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ

ปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 29 
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(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัทาํเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณการ

และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ

แตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง 

การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

(1) การใชว้จิารณญาณ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้จิารณญาณในการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดต่อจาํนวน

เงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 
 

3 (ต) และ 19 การพิจารณาเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้

• การขายสินคา้และบริการหลายประเภทเขา้ดว้ยกนัจะสามารถบนัทึกรายการแยกจากกนั

ไดห้รือไม่ 

• การปันส่วนราคาของรายการไปยงัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญาโดยใชเ้กณฑ์ของราคา

ขายแบบเอกเทศของสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกนั 

• การขายสินคา้ควรจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง หรือควรจะรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  

3 (น) และ 15 การบญัชีสาํหรับขอ้ตกลงซ่ึงประกอบดว้ยสญัญาเช่า และการจดัประเภทสญัญาเช่า 
 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีความเส่ียง

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระสําคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน 

ปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตขุอ้ต่อไปน้ี 
 

3 (ฎ) 10 และ 13  การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเก่ียวกับการใชข้อ้สมมติท่ีสําคญัในการ

ประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

3 (ฒ) และ 17 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ก่ียวกบัขอ้สมมติ

หลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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3 (ด) และ 4 การซ้ือบริษทัยอ่ย ซ่ึงการวดัมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้(รวมส่ิงตอบ

แทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย) และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ี

รับมาวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑก์ารประมาณการ 

3 (ต) และ 19 การรับรู้รายไดข้องสญัญาท่ีมีหลายภาระท่ีตอ้งปฏิบติั และ 

27 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

3 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
 

 นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัตอ่ไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
 

การรวมธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัยอ่ย) ถูกโอน

ไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอาํนาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การกาํหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบั

การโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จาํนวน 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสิน

ท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ กาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายชาํระให้แก่ 

เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหย้งัรวมถึงมูลค่ายติุธรรม

ของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถู้กซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ 

หากการรวมธุรกิจมีผลให้ส้ินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ ให้ใชร้าคาท่ีตํ่ากว่า

ระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาด ไปหักจากส่ิงตอบแทน 

ท่ีโอนใหแ้ละรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน 
  

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ 

ทุกวนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดข้ึน

จากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือของกลุ่มบริษัทท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกสําหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการรวม

ธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพ่ือรายงาน มูลค่าประมาณการ

ดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพ่ิมเติมในระหวา่งช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า เพ่ือสะทอ้นผล

ของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการ 

วดัมูลค่าของจาํนวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 

 

บริษทัย่อย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้เกิดผล

กระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมี

การควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มอีาํนาจควบคุม 
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจาก 

ผูถู้กซ้ือ 
 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ทาํใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะบนัทึกบญัชี

โดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
 

การสูญเสียการควบคุม 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก 

รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น กาํไรหรือ

ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงั 

คงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก

รายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม 
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(ข) เงินตราต่างประเทศ  

 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดย

ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม 

แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น  
 

หน่วยงานในต่างประเทศ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา ณ 

วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจาก

อตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าท่ีถูก 

ปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 

เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจาํหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีทาํให้สูญเสียการควบคุม ผลสะสมของ

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานต่างประเทศนั้นตอ้งถูกจดัประเภทเป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยเป็น

ส่วนหน่ึงของกาํไรขาดทุนจากการจาํหน่าย หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมี 

การควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสดัส่วนใหก้บัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  
 

รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี

แผนการชาํระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้า่จะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้ กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาก

รายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกวา่มีการจาํหน่ายเงิน

ลงทุนนั้นออกไป 
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(ค) อนุพนัธ์  

 

อนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีเกิดจาก

กิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรมลงทุน อนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือคา้  
 

อนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการทาํรายการดงักล่าวบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรกใชมู้ลค่ายติุธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่

ใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 

(ง) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก 

และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของ

กิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(จ) ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ทีเ่กดิจากสัญญา 

 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้

ก่อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จาํนวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพยท่ี์เกิดจาก

สญัญา 
 

ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ีและการ

คาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

(ฉ) สินค้าคงเหลอื 

 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชว้ิธีเฉพาะเจาะจง สาํหรับสินคา้ท่ีซ้ือมาเฉพาะสาํหรับลูกคา้รายใดรายหน่ึง และโดยวิธี 

เขา้ก่อนออกก่อน สาํหรับสินคา้ท่ีมิไดซ้ื้อมาเฉพาะสาํหรับลูกคา้รายใดรายหน่ึง ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ 

ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นโดยประมาณ

ในการขาย 
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(ช) เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการทาํ

รายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึก

ตามวธีิส่วนไดเ้สียของบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการจนถึงวนัท่ีบริษทัสูญเสียการควบคุม 
 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและ 

เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 

(ซ) อุปกรณ์ 

 

การรับรู้และการวดัมลูค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

อุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการได้มาของสินทรัพย ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ 

สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานได้

โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมี

นยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 
 

กําไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจาํหน่ายกับมูลค่า 

ตามบญัชีของอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
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สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ให้จดั

ประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน ส่วนอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือ

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสญัญา เพ่ือ

ทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงใน

กาํไรหรือขาดทุน 
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการอุปกรณ์ ถ้ามี 

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่า

ตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน

ในการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการ 

เปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงได้

ดงัน้ี 
 

อะไหล่   5 ปี 

อุปกรณ์สาํนกังาน   1 - 6 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง   1 - 6 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า   3 - 10 ปี 

ยานพาหนะ   5 ปี 
  

 วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน  

 รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฌ) สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา 

 

สินทรัพยต์น้ทุนของสัญญาเป็นตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนจากการทาํสัญญากบัลูกคา้ โดยกลุ่มบริษทัคาดว่าจะสามารถ

เรียกเก็บตน้ทุนดงักล่าวได ้อยา่งไรก็ตาม ตน้ทุนส่วนเพ่ิมจากการทาํสัญญาจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึนหากคาดว่า

ระยะเวลาในการตดัจาํหน่ายเท่ากบัหรือนอ้ยกวา่หน่ึงปี 
 

สินทรัพยต์น้ทุนของสัญญาวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าตดัจาํหน่าย

บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณตามเกณฑอ์ยา่งเป็นระบบตลอดอายขุองสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัการรับรู้รายไดข้องสญัญานั้น 
 

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยม 

ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ก) และภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธี

ราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม สาํหรับเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชีของ 

ค่าความนิยมรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนให้

สินทรัพยใ์ด ๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม 
 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืนๆ 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม

และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น

สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนภายในรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือ

เกิดข้ึน 
 

 ค่าตัดจาํหน่าย 
 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดั

จาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน ์
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ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 5 ปี  

สญัญาใหบ้ริการ         5 ปี 11 เดือน   
 

วธีิการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฎ) การด้อยค่า 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ในกรณี

ท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน สาํหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุ

การให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลา

เดียวกนั   
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกใน

กาํไรหรือขาดทุน  

 

การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์

ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินได้

เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์สําหรับ

สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วย

สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั  

และการเพ่ิมข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า

หรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่

จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชี

ภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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(ฏ) หนี้สินทีม่ีภาระดอกเบี้ย 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการบนัทึก

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือ 

ครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฐ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฑ) หนี้สินทีเ่กดิจากสัญญา 

 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้เม่ือ 

กลุ่มบริษัทได้รับชําระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการได้รับส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ได้จากลูกคา้ก่อนท่ี 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลา

ท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ

ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงักล่าว

ไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 

การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต

เป็นประจาํ โดยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกําหนดไวสุ้ทธิ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสิน

ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดย

คาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชาํระ

ผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชนรั์บรู้รายการในกาํไรหรือขาดทุน 
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เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก

ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง 

หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูก

คิดลดกระแสเงินสด 
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระ 

หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานได้

ทาํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ณ) ประมาณการหนี้สิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึนใน

ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมีความ

เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว ประมาณการหน้ีสิน

พิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้ 

เพ่ือให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการ

หน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

(ด) การวดัมูลค่ายตุิธรรม 

 

กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่ม ผูป้ระเมิน

มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนัยสําคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ

รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัอยา่งสมํ่าเสมอ 

หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผูป้ระเมินได้

ประเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัลาํดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
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ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้

มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือ หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มสําหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจาก

ราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3 ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

หากขอ้มูลท่ีนํามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี

แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม

ของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

  กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน  
 

(ต) รายได้ 

 

นโยบายการบัญชีสําหรับการรับรู้รายได้ในปี 2562 

 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่า 

จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจาํนวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลด

ตามปริมาณ 
 

การขายสินค้าและบริการ 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 

สาํหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจาํนวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก 

ว่าจะไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนัยสําคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ยประมาณการ 

รับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้ห้บริการ ขั้นความสาํเร็จของงานประเมินโดยใชว้ิธีอตัราส่วน

ของต้นทุนท่ีเกิดข้ึนแล้วจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนทั้ งส้ิน ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 

เม่ือเกิดข้ึน 
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สําหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินค้าและบริการเข้าด้วยกัน กลุ่มบริษัทบันทึกสินค้าและบริการแยกจากกัน 

หากสินคา้และบริการดงักล่าวแตกต่างกนั (เช่น หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้

ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น) หรือมีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ีแตกต่างกนั 

ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้นๆ ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้น

รายงานอตัราค่าสินคา้หรือบริการท่ีกลุ่มบริษทัขายสินคา้และบริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก  
 

นโยบายการบัญชีสําหรับการรับรู้รายได้ในปี 2561 

 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ 
 

สาํหรับสัญญาท่ีมีหลายส่วนประกอบ ซ่ึงรวมการขายสินคา้ การให้บริการ และการให้บริการหลงัการขาย (รายไดจ้าก

การบริการบาํรุงรักษา) ในสัญญาเดียวกนั กิจการปันส่วนรายไดใ้ห้แต่ละส่วนประกอบนั้นตามราคามูลค่ายติุธรรม ณ 

วนัท่ีสญัญาเร่ิม การรับรู้รายไดส้าํหรับแต่ละส่วนประกอบ และสาํหรับสญัญาท่ีมีส่วนประกอบเดียวรับรู้รายไดด้งัน้ี 

 

การขายสินค้า 
 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไปให้กบั

ผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ี

มีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายได้

และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้   
 

การให้บริการ 
 

สัญญาบริการรับรู้เม่ือผลของรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสามารถประมาณไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ กิจการตอ้งรับรู้

รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการเป็นรายไดต้ามขั้นความสาํเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการ

กาํหนดขั้นความสําเร็จของรายการตามสัดส่วนของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบนัเทียบกบัประมาณการตน้ทุนทั้งส้ิน 

หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ กิจการตอ้งรับรู้รายได ้

ไม่เกินจาํนวนค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ไปแลว้ซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

รายไดจ้ากการบริการบาํรุงรักษารับรู้ตลอดอายขุองสญัญา 
 

การใหบ้ริการอ่ืนรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 
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(ถ) รายได้ค่าเช่า 

 

รายไดค้่าเช่าจากสัญญาเช่าการเงินรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ี

เกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา  ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็น

รายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 

 
(ท) รายได้จากการลงทุน 

 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน

ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ธ) ต้นทุนทางการเงิน 

 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณี

ท่ีมีการบันทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือ 

การผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเพ่ือขาย   
 

(น) สัญญาเช่าดาํเนินงาน  

 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

ตามสญัญาเช่า จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บ 

การยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   
 

ณ วนัท่ีเร่ิมต้นข้อตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น

ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กับ 

การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีสิทธิ

ในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ีเป็น

องคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสญัญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์

ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนัย 

จากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
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(บ) ภาษเีงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง 

งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน 

การรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปี 

ท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษี 

ท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่าง

ชั่วคราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่ 

การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทั

คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชําระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลา 

ท่ีรายงาน 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชั่วคราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย 

ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัคาํนึงถึงผลกระทบของ

สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทั 

เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก 

หลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐาน 

การประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะ 

ทาํให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงใน 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้

ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับ 

หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือ

ตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง 

การกลบัรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดังนั้น กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการ 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจาํนวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึก

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ทั้ งจํานวน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูก 

ปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ป) กาํไรต่อหุ้น  

 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับหุน้สามญั กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุน

ของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี  

 

(ผ) บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้อง 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและ

ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือ

กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่มบริษทั 

มีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้ งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญในการตัดสินใจ 

ทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 
 

(ฝ) รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น 

การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีได้รับการปันส่วน 

อย่างสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดอ่ื้น ตน้ทุนในการ 

จดัจาํหน่าย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ตน้ทุนทางการเงิน และส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

4 การซ้ือบริษัทย่อย 

 

เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอาํนาจควบคุมในบริษทั ไอ-ซีเคียว จาํกัด ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการเก่ียวกบั 

การเฝ้าระวงัระบบรักษาความปลอดภยัทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (MSSP) ใหบ้ริการศูนยเ์ฝ้าระวงัระบบรักษา

ความปลอดภยัทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (SOC) และใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัระบบรักษาความปลอดภยั โดยการ

ซ้ือหุน้ทุนและสิทธิออกเสียงในบริษทัร้อยละ 100 จากบุคคลท่ีไม่เก่ียวโยงกนัของบริษทั (“ผูข้าย”) 
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การมีอาํนาจควบคุมในบริษทั ไอ-ซีเคียว จาํกัด จะทาํให้บริษทัสามารถขยายขอบเขตการให้บริการไปสู่ธุรกิจการ

ดาํเนินการเฝ้าระวงัระบบรักษาความปลอดภยัทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย อนัจะเป็นการเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่บริษทั 

รวมทั้ งทาํให้เกิดการประสานประโยชน์ร่วมกัน ทั้ งด้านการแนะนําลูกค้า การถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ 

ความเช่ียวชาญจากบุคลากรท่ีอยูใ่นธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทน้ีมาเป็นเวลานาน และมีฐานลูกคา้เป็นบริษทั

หรือองคก์รขนาดใหญ่จาํนวนมาก ซ่ึงคาดวา่ผลการดาํเนินงานของบริษทั ไอ-ซีเคียว จาํกดัจะสามารถสร้างรายไดแ้ละ 

ผลการดาํเนินงานท่ีดีใหแ้ก่บริษทัในระยะยาว รวมทั้งสร้างโอกาสในการตอบรับผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุน 
 

สาํหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 17 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั ไอ-ซีเคียว จาํกดัมีรายไดเ้ป็นจาํนวนเงิน 

47 ลา้นบาท และกาํไรจาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหาร 

คาดวา่หากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จะมีรายไดร้วมเพ่ิมข้ึนจาํนวนเงิน 141 ลา้นบาท และ

กาํไรรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึนจาํนวนเงิน 4 ลา้นบาท ในการกาํหนดมูลค่าดงักล่าว ฝ่ายบริหาร

ใชข้อ้สมมติในการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม โดยถือเสมือนวา่การรวมกิจการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดนั้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2561 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้ผูบ้ริหารทาํการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หน้ีสินและหน้ีสินท่ี

อาจเกิดข้ึนท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัไดท้บทวนการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสิน

ท่ีรับมาและส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหร้วมถึงส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย ภายในระยะเวลาในการวดัมูลค่า (measurement 

period) ซ่ึงตอ้งไม่เกินหน่ึงปี นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการเพ่ือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและ

สถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ โดยขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจาํนวนต่าง ๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ

ธุรกิจ ทั้งน้ีการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ และส่ิงตอบแทนท่ีโอน

ใหร้วมถึงส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายไดด้าํเนินการเสร็จส้ินในระหวา่งปี 2562 งบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ท่ีแสดงเปรียบเทียบอยู่ในงบการเงินน้ี ไดถู้กปรับปรุงจากงบการเงินท่ีไดจ้ดัทาํไวเ้ดิม เพ่ือสะทอ้นถึงขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ี

ไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ  
 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัได้บันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีจะต้องจ่ายท่ีเกิดจากเหตุการณ์ 

ท่ีเกิดข้ึนภายหลงั ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ จาํนวน 24 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
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รายละเอียดของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา และส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละคาดวา่จะตอ้งจ่าย 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ มีดงัน้ี 
 

 

 

 มูลค่ายุตธิรรม 

เดมิทีรั่บรู้ 

  

ปรับปรุง* 

 

 มูลค่ายุตธิรรม

หลงัปรับปรุง 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  28,497  -  28,497 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  50,222  -  50,222 

สินคา้คงเหลือ  6,812  -  6,812 

อุปกรณ์  3,220  -  3,220 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน  2,081  1,639  3,720 

ภาษีเงินไดแ้ละภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายขอคืน  3,900  -  3,900 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  349  -  349 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  (28,416)  -  (28,416) 

เงินกูย้มืระยะสั้น  (19,800)  -  (19,800) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   (414)  (328)  (742)  

เงินกูย้มืระยะยาว  (6,570)  -  (6,570) 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน  (1,366)  -  (1,366) 

รวมสินทรัพย์สุทธิทีร่ะบุได้  38,515  1,311  39,826 

ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ   154,669  55,338  210,007 

ส่ิงตอบแทนทีโ่อนให้และคาดว่าจะต้องจ่าย ณ วนัซ้ือธุรกจิ  193,184  56,649  249,833 

 

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิ 
 

 

 

 มูลค่ายุตธิรรม 

เดมิทีรั่บรู้ 

  

ปรับปรุง* 

 มูลค่ายุตธิรรม

หลงัปรับปรุง 

  (พันบาท) 

เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย  28,497  -  28,497 

เงินสดท่ีจ่าย  (115,000)  -  (115,000) 

กระแสเงนิสดจ่ายสุทธิ  (86,503)  -  (86,503) 

 

* การปรับปรุงมลูค่ายติุธรรมในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมลูค่า 
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ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้และคาดว่าจะต้องจ่าย 
 

 

 

 มูลค่ายุตธิรรม 

เดมิทีรั่บรู้ 

  

ปรับปรุง* 

 มูลค่ายุตธิรรม

หลงัปรับปรุง 

  (พันบาท) 

เงินสดจ่าย 115,000  -  115,000 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา  

   (มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ) 

 

78,184 

  

56,649 

  

134,833 

ส่ิงตอบแทนทีโ่อนให้และคาดว่าจะต้องจ่าย ณ วนัซ้ือธุรกจิ 193,184  56,649  249,833 

ปรับปรุงการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมของ 

   ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในระหวา่งปี 

 

- 

  

23,715 

  

23,715 

ส่ิงตอบแทนทีโ่อนให้และคาดว่าจะต้องจ่าย ณ วนัซ้ือธุรกจิ 193,184  80,364  273,548 

 

* การปรับปรุงมลูค่ายติุธรรมในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมลูค่า 
 

     มูลค่ายุตธิรรม 

     (พันบาท) 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ณ วนัซ้ือธุรกิจ      

- เงินสดจ่าย     115,000 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย ณ วนัซ้ือธุรกิจ     158,548 

รวม     273,548 

      

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย       

      

ณ วนัซ้ือธุรกิจ     158,548 

ตดัจาํหน่ายดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี     3,668 

ณ 31 ธันวาคม 2562     162,216 

      

ส่วนท่ีหมุนเวยีน     81,879 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน     80,337 

รวม     162,216 

 

บริษทัมีขอ้ตกลงส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายสาํหรับค่าใชจ่้ายส่วนเพ่ิมในการขายหุน้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

โดยเง่ือนไขสาํคญั คือ กาํไรสุทธิหลงัภาษีเงินได ้(NPAT) ท่ีตรวจสอบแลว้ของบริษทั ไอ-ซีเคียว จาํกดัสาํหรับปี 2562 

และ 2563 โดยตอ้งจ่ายชาํระภายในปี 2564 
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ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายดงักล่าวตามประมาณการท่ีดีท่ีสุด โดยใชอ้ตัราคิดลดในอตัราร้อยละ 1.92 ต่อปี บริษทัได้

บนัทึกส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายรวมอยูใ่นบญัชีเจา้หน้ีค่าซ้ือธุรกิจ มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้ง

จ่ายสาํหรับหน้ีสินถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 
 

เทคนิคการประเมนิมูลค่า  

ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้ 

ทีม่นีัยสําคญั  

ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทีไ่ม่

สามารถสังเกตได้ทีม่นีัยสําคญัและ

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

     

มูลค่ายติุธรรมถูกกาํหนดโดยการ

พิจารณาการจ่ายชาํระท่ีคาดการณ์ไว้

คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรา

คิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง การจ่าย

ชาํระท่ีคาดการณ์ไวถู้กกาํหนดดว้ย

การพิจารณาถึงสูตรการคาํนวณท่ีระบุ

ไวใ้นสญัญา 

 • อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง 

(1.92% ต่อปี) 

• NPAT ท่ีคาดการณ์ไวใ้นปี 

2562 และปี 2563 (ปีละ 26 

ลา้นบาท)  

• อตัราการเพ่ิมข้ึนของรายไดต้่อ

ปีท่ีคาดการณ์ไว ้(17%)  

 มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไว้

จะเพ่ิมข้ึนหาก 

• อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความ

เส่ียงตํ่าลง 

• NPAT สูงข้ึน หรือ  

• อตัราการเพ่ิมข้ึนของรายได้

ต่อปีสูงข้ึน 
 

สําหรับมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย การเปล่ียนแปลงขอ้มูลใดขอ้มูลหน่ึงหรือหลายขอ้มูลท่ีไม่

สามารถสังเกตได้ท่ีมีนัยสําคญัซ่ึงใช้เป็นขอ้สมมติท่ีเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลอาจส่งผลกระทบดงัต่อไปน้ี การ

คาํนวณผลกระทบเหล่าน้ีทาํโดยการวดัมูลค่าจากการใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชก้ารประมาณการอนัเป็นทางเลือก

ของขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้ซ่ึงอาจพิจารณาโดยผูมี้ส่วนร่วมในตลาดเพ่ือกาํหนดราคาของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่

จะตอ้งจ่าย ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานอยา่งสมเหตุสมผล ความสัมพนัธ์ใดๆ ระหวา่งขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้

จะไม่ถูกนาํมาพิจารณาวา่มีผลกระทบอยา่งเป็นนยัสาํคญัภายในขอ้สมมติทางเลือกท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

ข้อมลูท่ีไม่สามารถสังเกตได้   เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

   (ล้านบาท) 

NPAT (เปล่ียนแปลง 1 ลา้นบาท)   4.67  (4.67) 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของรายไดต้่อปี (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1)   7.25  (1.57) 

 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สัญญาใหบ้ริการ) พิจารณาโดยเกณฑก์ารประมาณการโดยผูป้ระเมินอิสระ ซ่ึง

ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดว้ยวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash 

Flow) โดยอตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราโดยประมาณอา้งอิงอตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของเงินทุนของธุรกิจ 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

ค่าความนิยม  
 

ค่าความนิยมส่วนใหญ่เน่ืองมาจากทกัษะและความสามารถทางเทคนิคในการทาํงานของบริษทั ไอ-ซีเคียว จาํกดัและ 

การร่วมมือกนัซ่ึงคาดวา่จะสาํเร็จ จากดา้นการแนะนาํลูกคา้ การถ่ายทอดองคค์วามรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญจาก

ผูข้ายท่ีอยูใ่นธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ ทั้งน้ีไม่มีค่าความนิยมท่ีคาดวา่จะนาํมาหกัเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้
 

การปรับปรุงงบการเงินงวดก่อน 
 

งบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีแสดงเปรียบเทียบอยูใ่นงบการเงินน้ี ไดถู้กปรับปรุงจากงบการเงินท่ีไดจ้ดัทาํไว้

เดิม เพ่ือสะทอ้นถึงขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ และรายการ

ปรับปรุงท่ีรับรู้ในภายหลงั ดงัน้ี 
 

ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์     

ค่าความนิยมเพ่ิมข้ึน   55,338 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนเพ่ิมข้ึน     1,639 

รวม   56,977 

    

หนีสิ้น    

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน      328 

เจา้หน้ีค่าซ้ือธุรกิจเพ่ิมข้ึน   56,649 

รวม   56,977 

 

ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน     56,649 

รวม    56,649 

    

หนีสิ้น    

เจา้หน้ีค่าซ้ือธุรกิจเพ่ิมข้ึน      56,649 

รวม    56,649 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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5   บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการ

ระหวา่งกนัท่ีมีนยัสาํคญักบักลุ่มบริษทั ในระหวา่งปีมีดงัน้ี 

 

ช่ือกจิการ ประเทศทีจ่ดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั วเีน็ท แคปปิทอล จาํกดั ไทย ถือหุน้ในบริษทัร้อยละ 68 และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั บีซีบีจี จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอน็ทีเอน็ โซลูชัน่ จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั บลู ฟิซ โซลูชัน่ จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั คอปเปอร์ ไวร์ด จาํกดั  ไทย มีผูถื้อหุน้ และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั วเีฮลท ์ทรีซิกต้ี จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โลจิสทพ์ลสั จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากการขายและบริการ ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาดหรือราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ดอกเบ้ียรับ ตามตัว๋สญัญาใชเ้งิน อตัราร้อยละ 2.15 - 6.25 ต่อปี 

รายไดอ่ื้น ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาดหรือราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ซ้ือสินคา้และบริการ ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

ซ้ือสินทรัพย ์ ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

ค่าเช่าสถานท่ี ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาดหรือราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั อนุมติัจากผูถื้อหุน้และ/หรือคณะกรรมการ/ตามสญัญาจา้งงาน 
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รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ่        

รายไดจ้ากการขายและบริการ 24  24  24  24 

ค่าเช่าสถานท่ี 367  376  367  376 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 311  282  267  280 

บริษัทย่อย        

รายไดจ้ากการขายและบริการ -  -  6,795  1,769 

รายไดอ่ื้น -  -  114     - 

ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  551  563 

ดอกเบ้ียรับ -  -  1,286  296 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  382  - 

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        

รายไดจ้ากการขายและบริการ 223  221  -  120 

รายไดอ่ื้น 1,427  1,427  -  - 

ซ้ือสินคา้และบริการ 1,177  -  353   - 

ซ้ือสินทรัพย ์ 334  678   -  18 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,663  482  193  111 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 27,593  24,683  23,993  21,083 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญัประกอบด้วย 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2562   2561   2562   2561 

 (พันบาท) 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของผูบ้ริหาร 25,024  23,627  21,424  20,027 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ 2,569  1,056  2,569  1,056 

รวม 27,593  24,683  23,993  21,083 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

ลูกหนี้การค้าและลกูหนีอ้ื่น 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2562   2561   2562   2561 

 (พันบาท) 

ลูกหนีก้ารค้า        

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17  -  -  - 

        

ลูกหนีอ่ื้น        

บริษทัยอ่ย -  -  1,465  1,630 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 315  -  315  - 

 315  -  1,780  1,630 

        

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 332  -  1,780  1,630 

 

 อตัราดอกเบีย้ งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

รายการเคลือ่นไหวของ ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 

   เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2562          

บริษทัยอ่ย 2.15 - 2.35  24,867  31,111     (20,006)          35,972 

          

2561          

บริษทัยอ่ย 2.15 - 6.25      -  24,867   -  24,867 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ซ่ึงครบกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 

เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั 
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เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2562   2561   2562   2561 

 (พันบาท) 

เจ้าหนีก้ารค้า        

บริษทัยอ่ย -  -  173  410 

        

เจ้าหนีอ่ื้น        

บริษทัใหญ่ 69  16  30  14 

บริษทัยอ่ย -  -  406  117 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 611  86  230  15 

รวม 680  102  666  146 

  

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 680  102  839  556 

 

สัญญาสําคญัทีท่าํกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

สัญญาการซ้ือขายหรือรับบริการ  

 

สัญญาบริการสาํนักงานและบริการระบบเงินเดือนพนักงาน  
 

บริษทัไดท้าํสัญญาบริการสาํนกังานและบริการระบบเงินเดือนพนกังานกบั บริษทั วีเน็ท แคปปิทอล จาํกดั โดย บริษทั 

วีเน็ท แคปปิทอล จาํกดั จะเป็นผูใ้ห้บริการดา้นสํานักงาน อนัไดแ้ก่ การอาํนวยความสะดวกดา้นสถานท่ี การตอ้นรับ

ลูกคา้และผูม้าติดต่อ การสาธารณูปโภค การจดัการห้องประชุม รวมทั้งบริการจดัทาํระบบเงินเดือน คาํนวณภาษีหกั ณ 

ท่ีจ่าย คาํนวณเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม และจดัเตรียมแบบยื่นแสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยคิดในอตัราคงท่ีเดือน

ละ 45,000 บาท รวมกบัค่าบริการอ่ืนๆท่ีจะเรียกเก็บตามท่ีเกิดข้ึนจริงในอตัราท่ีตกลงกนัไว ้สัญญามีกาํหนดระยะเวลา

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

สัญญาการบริการบริหารอุปกรณ์และอะไหล่  
 

บริษทัไดท้าํสัญญาการบริการบริหารอุปกรณ์และอะไหล่กบั บริษทั วีเซิร์ฟพลสั จาํกดั โดย บริษทั วีเซิร์ฟพลสั จาํกดั  

จะเป็นผูใ้ห้บริการจดัเก็บดูแล และบริการจดัส่งอุปกรณ์และอะไหล่ไปยงัสถานท่ีให้บริการตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนั 

รวมทั้งจดัทาํประกนัอคัคีภยัและประกนัอุบติัเหตุสําหรับอุปกรณ์และอะไหล่ ดงักล่าวดว้ย โดยคิดอตัราคงท่ีเดือนละ 

31,000 บาท สญัญามีกาํหนดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  
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สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

บริษทั วีเซิร์ฟพลสั จาํกดั ไดท้าํสัญญาอนุญาตให้ใชสิ้ทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์กบั บริษทั เอ็นทีเอ็น โซลูชัน่ จาํกดั 

โดย บริษทั เอ็นทีเอ็น โซลูชัน่ จาํกดั จะเป็นผูอ้นุญาตให้ใชสิ้ทธิในโปรแกรม NIMBUS (ERP) ท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 

รวมทั้ งเป็นผูใ้ห้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบงานดงักล่าวโดยคิดในอตัราคงท่ีเดือนละ 80,000 บาท สัญญามีกาํหนด

ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ขณะน้ีบริษทักาํลงัอยูร่ะหวา่งการต่อสญัญา 
 

การทาํสัญญาคํา้ประกันหนีสิ้นทางการค้า 

 

บริษทัเขา้ทาํสญัญาคํ้าประกนัหน้ีสินทางการคา้ของ บริษทั วเีซิร์ฟพลสั จาํกดั โดยบริษทัมีภาระคํ้าประกนัในหน้ีสินทาง

การคา้ร้อยละ 51 ตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั วเีซิร์ฟพลสั จาํกดั 
 

6 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

   

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2562   2561   2562   2561 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 788  227  580  118 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 13,838  12,274  120  138 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 224,015  173,970  121,950  83,391 

เงินฝากธนาคารประเภทประจาํ 3 เดือน 20,044  4  4  4 

เช็คในมือ 2,052  150  2,052  150 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดใน 

   งบแสดงฐานะการเงนิและงบกระแสเงนิสด 260,737 

 

186,625 

 

124,706 

 

83,801 

  

7  เงนิฝากสถาบันการเงนิทีม่ภีาระผูกพนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 

17.47 ล้านบาท และ 16.73 ล้านบาท ตามลาํดับ (2561: 18.13 ล้านบาท และ 16.73 ล้านบาท ตามลาํดับ) ได้ใช้เป็น

หลกัประกนัต่อธนาคารสาํหรับวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ  2562   2561   2562   2561 

  (พันบาท) 

ลูกหนีก้ารค้า         

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   5 17  -  -  - 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  344,686  599,811  206,119  460,359 

รวม  344,703  599,811  206,119  460,359 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (706)  (678)  (228)  (228) 

สุทธิ  343,997  599,133  205,891  460,131 

         

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ         

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ      10,361       5,884  -  - 

         

ลูกหนีก้ารค้าทีย่งัไม่เรียกเกบ็         

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ 19 44,881  49,728  10,358  11,348 

         

ลูกหนีอ่ื้น         

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   5 315  -  1,780  1,630 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  144,478  93,121  122,058  70,794 

รวม  144,793  93,121  123,838  72,424 

         

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  544,032  747,866  340,087  543,903 

         

ส่วนท่ีหมุนเวยีน  540,109  747,866  340,087  543,903 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน  3,923  -  -  - 

รวม  544,032  747,866  340,087  543,903 

         

(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 

   สาํหรับปี 28 

 

(242) 

 

- 

 

228 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   2562   2561   2562   2561 

  (พันบาท) 

บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั         

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  8  -  -  - 

เกินกาํหนดชาํระ :         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  9  -  -  - 

รวม  17  -  -  - 

         

บุคคลหรือกจิการอ่ืนๆ         

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  276,329  336,303  179,089  252,332 

เกินกาํหนดชาํระ :         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  67,558  252,319  26,765  197,379 

3 - 6 เดือน  93  10,511  37  10,420 

6 - 12 เดือน  -  -  -  - 

มากกวา่ 12  เดือน  706  678  228  228 

รวม  344,686  599,811  206,119  460,359 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (706)  (678)  (228)  (228) 

สุทธิ  343,980  599,133  205,891  460,131 

         

รวม  343,997  599,133  205,891  460,131 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั  
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

ลูกหน้ีอ่ืนประกอบดว้ย 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

ตน้ทุนขายและบริการจ่ายล่วงหนา้  120,008  77,372  113,410  64,752 

ภาษีซ้ือรอเครดิตและลูกหน้ีกรมสรรพากร  18,433  6,517  6,802  1,762 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  3,939  3,409  1,335  1,734 

เงินทดรองจ่าย  1,928  3,369  1,647  1,849 

อ่ืนๆ  485  2,454  644  2,327 

รวม  144,793  93,121  123,838  72,424 

 

9  สินค้าคงเหลือ 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป  19,352  32,138  17,441  15,736 

งานระหวา่งทาํ  3,394  4,482  -  - 

อะไหล่  1,289  816  795  816 

สินคา้ระหวา่งทาง  476  26  476  26 

รวม  24,511  37,462  18,712  16,578 

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง  (1,383)  (1,248)  (1,383)  (1,248) 

สุทธิ  23,128  36,214  17,329  15,330 

         

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมใน

บญัชีตน้ทุนขายและบริการ 

        

- ตน้ทุนขาย 21 984,790  1,162,818  597,261  975,094 

- การปรับลดมูลค่าเป็น 

  มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

  

135 

  

80 

  

135 

  

80 

รวม  984,925  1,162,898  597,396  975,174 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

10 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ  2562  2561 

   (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   310,241  42,238 

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิ   47,757  14,470 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้    (634)    (286) 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   -   143 

ซ้ือเงินลงทุน   4,715  197,027 

การปรับปรุงจากการซ้ือธุรกิจ 4  -  56,649 

ณ วนัที ่ธันวาคม 31   362,079  310,241 

 

การซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทั วนิทค์อม เทคโนโลย ี(เมียนมาร์) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้ง

ข้ึนในประเทศเมียนมาร์ เป็นจาํนวนเงิน 4.72 ลา้นบาท สดัส่วนการลงทุนในบริษทัดงักล่าวไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 

เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใน

ประเทศสิงคโปร์ โดยการลงทุนในหุน้ทุนซ่ึงมีสิทธิออกเสียงในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 บริษทัดงักล่าวดาํเนินธุรกิจ

หลกัเก่ียวกบัการขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟตแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 100,000 

เหรียญสิงคโปร์ และมีการเรียกชาํระค่าหุ้นจาํนวน 21,000 เหรียญสิงคโปร์ (เทียบเท่า 0.51 ลา้นบาท) โดยเม่ือวนัท่ี  

7 สิงหาคม 2561 บริษทัไดช้าํระเงินลงทุนงวดแรก เป็นจาํนวน 20,000 เหรียญสิงคโปร์ (เทียบเท่า 0.49 ลา้นบาท) คงคา้ง

ค่าหุน้จาํนวน 1,000 เหรียญสิงคโปร์ (เทียบเท่า 0.02 ลา้นบาท) 
 

เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561 บริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทั วินท์คอม เทคโนโลย ี(เมียนมาร์) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้ง

ข้ึนในประเทศเมียนมาร์ เป็นจาํนวนเงิน 3.33 ลา้นบาท สดัส่วนการลงทุนในบริษทัดงักล่าวไม่มีการเปล่ียนแปลง     
 

เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2561 บริษทัไดด้าํเนินการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ไอ-ซีเคียว จาํกดั (“I-SECURE”) ตามมติของ 

ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2561 โดยการลงทุนในหุน้ทุนมีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั

ดงักล่าวร้อยละ 100 และราคาซ้ือเงินลงทุนดงักล่าวตามมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจหลงัปรับปรุง มีจาํนวน 273.55 

ลา้นบาท (ดูหมายเหตขุอ้ 4) 

 

การทดสอบการด้อยค่า 

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดมี้การทดสอบการดอ้ยค่าของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย โดยใชเ้ทคนิคและ

ขอ้สมมติท่ีสาํคญัเช่นเดียวกบัท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 13 ในเร่ืองเก่ียวกบัการทดสอบการดอ้ยค่า  
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี  
 

 

ลกัษณะธุรกจิ 

(1) ใหบ้ริการเก่ียวกบัการติดตั้ง ใหค้าํปรึกษา และซ่อมบาํรุงเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์  (3) ใหบ้ริการเก่ียวกบัระบบรักษาความปลอดภยัทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

(2) การขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟตแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้ง   (4) ใหบ้ริการเก่ียวกบัการติดตั้ง ใหค้าํปรึกษา และซ่อมบาํรุงเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ 
 

บริษทัไม่มีเงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวขา้งตน้สาํหรับปี 2562 และ 2561 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย 

 ประเทศท่ี

ดาํเนินธุรกิจ 

 สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ  

ทุนชาํระแลว้/ 

ทุนเรียกชาํระ  

 

ราคาทุน  

มูลค่าตาม 

วธีิส่วนไดเ้สีย 

  

การดอ้ยค่า 

 มูลค่าตาม 

วธีิส่วนไดเ้สีย-สุทธิ 

    2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

    (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั วนิทค์อม เทคโนโลย ี 

   (เมียนมาร์) จาํกดั 

 

(1) 

 

เมียนมาร์ 

  

100 

  

100 

  

16,556 

  

11,842 

  

 16,556 

  

  11,842 

  

      109 

  

         15 

          

      - 

          

      - 

  

       109 

  

  15 

บริษทั วนิทค์อม เทคโนโลย ี

   (เอสจี) จาํกดั 

 

(2) 

 

สิงคโปร์ 

  

100 

  

100 

  

513 

  

513 

  

513 

  

513 

  

  14,431 

  

    4,200 

          

      - 

        

      - 

  

   14,431 

  

    4,200 

บริษทั ไอ-ซีเคียว จาํกดั (3) ไทย  100  100  40,000  40,000  249,833  249,833  277,990  252,114        -        -  277,990  252,114 

บริษทั วเีซิร์ฟพลสั จาํกดั (4) ไทย  51   51  40,000  40,000   20,400    20,400    69,549    53,912        -        -    69,549    53,912 

รวม            287,302  282,588  362,079  310,241        -          -  362,079  310,241 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

11 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม 

 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั 

ก่อนตดัรายการระหวา่งกนั 
 

  31 ธนัวาคม 2562 

  บริษทั วเีซิร์ฟพลสั จาํกดั 

  (พันบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  49% 
   

สินทรัพยห์มุนเวยีน  173,826 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  29,748 

หน้ีสินหมุนเวยีน  (61,797) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  (5,405) 

สินทรัพย์สุทธิ  136,372 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  66,822 

ตดัรายการระหวา่งกนั  - 

รวม  66,822 
   

รายได ้  390,490 

กาํไร  30,065 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  30,065 

กาํไรท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  14,732 

ตดัรายการระหวา่งกนั  - 

รวม  14,732 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  - 

ตดัรายการระหวา่งกนั  - 

รวม  - 

   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน               47,522 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  (19,470) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  

  (เงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม : ไม่มี)  

  

- 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  130 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ        28,182 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

  31 ธนัวาคม 2561 

  บริษทั วเีซิร์ฟพลสั จาํกดั 

  (พันบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  49% 
   

สินทรัพยห์มุนเวยีน                       183,334 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน                         28,431 

หน้ีสินหมุนเวยีน  (101,717) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน     (3,741) 

สินทรัพย์สุทธิ                       106,307 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  52,090 

ตดัรายการระหวา่งกนั   - 

รวม  52,090 

   

รายได ้  422,686 

กาํไร  27,280 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  281 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  27,561 

กาํไรท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  13,367 

ตดัรายการระหวา่งกนั  - 

รวม  13,367 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  138 

ตดัรายการระหวา่งกนั  - 

รวม  138 

   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน  18,963 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  (3,902) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  

  (เงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม : ไม่มี)  

  

               - 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  412 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ  15,473 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

12 อุปกรณ์ 
 

 งบการเงนิรวม 

  

อุปกรณ์ 

สาํนกังาน 

  

 

อะไหล่ 

 เคร่ือง 

ตกแต่ง 

และติดตั้ง 

 ส่วน 

ปรับปรุง 

อาคารเช่า 

 

ยาน 

พาหนะ 

 สินทรัพย์

ระหวา่ง

ก่อสร้าง 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 31,267  8,485  6,902  10,220  4,810  -  61,684 

เพ่ิมข้ึน 3,136  541  937  950  -  1,432  6,996 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 10,818  -  2,824  1,953  -  -  15,595 

จาํหน่าย (587)  (413)  (25)  -  -  -  (1,025) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561   

   และ 1 มกราคม 2562 

 

44,634 

  

8,613 

  

10,638 

 

13,123 

 

4,810 

  

1,432 

 

83,250 

เพ่ิมข้ึน 5,514  393  1,780  1,386  6,700  3,488  19,261 

โอน 309  -  18  4,641  -  (4,775)  193 

จาํหน่าย (922)  -  (1,882)  (1,953)  (1,670)  -  (6,427) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 49,535  9,006  10,554  17,197  9,840  145  96,277 

              

ค่าเส่ือมราคา              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 20,508  3,218  2,427  2,959  1,624  -  30,736 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 4,071  1,684  1,379  2,262  801  -  10,197 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 8,180  -  2,609  1,586  -  -  12,375 

จาํหน่าย (421)  (299)  (19)  -  -  -  (739) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561   

   และ 1 มกราคม 2562 32,338 

 

4,603 

  

6,396 

  

6,807 

  

2,425 

  

- 

  

52,569 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 5,735  1,685  3,749  670  965  -  12,804 

โอน 12  -  -  -  -  -  12 

จาํหน่าย (901)  -  (1,880)  (1,667)  (726)  -  (5,174) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 37,184  6,288  8,265  5,810  2,664  -  60,211 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

 งบการเงนิรวม 

  

อุปกรณ์ 

สาํนกังาน 

  

 

อะไหล่ 

 เคร่ือง 

ตกแต่ง 

และติดตั้ง 

 ส่วน 

ปรับปรุง 

อาคารเช่า 

 

ยาน 

พาหนะ 

 สินทรัพย์

ระหวา่ง

ก่อสร้าง 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี              

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 10,638  5,267  4,475  7,261  -  -  27,641 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 121  -  -  -  3,186  -  3,307 

 10,759  5,267  4,475  7,261  3,186  -  30,948 

              

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561   

   และ 1 มกราคม 2562  

 

 

   

 

 

 

   

 

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 12,207  4,010  4,242  6,316  1,137  1,432  29,344 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 89  -  -  -  1,248  -  1,337 

 12,296  4,010  4,242  6,316  2,385  1,432  30,681 

              

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 12,294  2,718  2,289  11,387  3,380  145  32,213 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 57  -  -  -  3,796  -  3,853 

 12,351  2,718  2,289  11,387  7,176  145  36,066 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

  

 

อุปกรณ์ 

สาํนกังาน 

  

 

อะไหล่ 

   เคร่ือง 

ตกแต่ง 

และติดตั้ง 

 ส่วน 

ปรับปรุง 

อาคารเช่า 

 

ยาน 

พาหนะ 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน            

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 25,611  8,485  992  608  3,140  38,836 

เพ่ิมข้ึน 2,116  541  15  -  -  2,672 

จาํหน่าย (442)  (413)  (6)  -  -  (861) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

   และ 1 มกราคม 2562    27,285 

 

8,613 

  

1,001 

 

608 

 

3,140 

 

40,647 

เพ่ิมข้ึน 777  393  9  224  3,000  4,403 

จาํหน่าย (22)  -  -  -  -  (22) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 28,040  9,006  1,010  832  6,140  45,028 

            

ค่าเส่ือมราคา            

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 18,889  3,218  832  442  1,425  24,806 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2,402  1,684  57  166  467  4,776 

จาํหน่าย (282)  (299)  (6)  -  -  (587) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  

   และ 1 มกราคม 2562   21,009 

 

4,603 

  

  883 

 

 608 

 

1,892 

 

28,995 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2,458  1,685  57  146  452  4,798 

จาํหน่าย (4)        -       -        -       -        (4) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 23,463      6,288   940      754  2,344  33,789 

            

มูลค่าสุทธิทางบัญชี 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561  

 

 

   

 

 

 

 

 

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั      6,601       5,267     160  166         -     12,194 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน         121         -       -         -       1,715        1,836 

      6,722       5,267      160          166       1,715     14,030 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

  

 

อุปกรณ์ 

สาํนกังาน 

  

 

อะไหล่ 

   เคร่ือง 

ตกแต่ง 

และติดตั้ง 

 ส่วน 

ปรับปรุง 

อาคารเช่า 

 

ยาน 

พาหนะ 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561   

   และ 1 มกราคม 2562  

 

 

   

 

 

 

 

 

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 6,187  4,010  118      -       -  10,315 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 89   -   -         -  1,248  1,337 

 6,276  4,010  118         -  1,248  11,652 

            

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562            

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 4,520  2,718  70  78    -  7,386 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 57   -  -  -  3,796  3,853 

 4,577  2,718  70  78  3,796  11,239 

 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ 

แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวน 40.85 ลา้นบาท และ 29.14 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2561: 31.15 

ล้านบาท และ 20.65 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
 

13       ค่าความนิยม 

  

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

ราคาทุน         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  210,007  -  -  - 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 4 -  210,007  -  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม    210,007  210,007  -  - 

         
ขาดทุนจากการด้อยค่า         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  -  - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  -  -  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม           -  -  -  - 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิ ทางบัญชี         

ณ วนัที ่1 มกราคม  210,007  -  -  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม   210,007  210,007  -  - 
 

ค่าความนิยมเกิดจากการท่ีบริษทัซ้ือหุน้ในอตัราส่วนร้อยละ 100 ของบริษทั ไอ-ซีเคียว จาํกดั (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 
 

การทดสอบการด้อยค่า 

 

มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนมาจากมูลค่าจากการใชข้องหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีมีค่าความนิยม ซ่ึงประมาณจากการ

คิดลดกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองของบริษทั ไอ-ซีเคียว จาํกดั 
 

การกาํหนดขอ้สมมติมาจากการประเมินของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากแนวโนม้ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคต

และขอ้มูลในอดีตจากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน ขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนมีดงัน้ี 
 

อัตราคิดลด 
 

อตัราคิดลดคาํนวณมาจากวธีิตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของเงินทุนซ่ึงประกอบดว้ยขอ้สมมติทางการเงินท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

ตน้ทุนของหน้ีสิน และตน้ทุนของส่วนของผูถื้อหุน้ ในอตัราร้อยละ 9.03 
 

ประมาณการการเติบโตของกาํไรสุทธิหลงัค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 

ประมาณการการเติบโตของกาํไรสุทธิหลงัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดม้าจากการประมาณการผลประโยชน์ท่ีไดรั้บในอนาคต

จากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของรายไดท่ี้คาดไว ้ซ่ึงการเติบโตของรายไดป้ระมาณการมาจาก

ประสบการณ์ในอดีต และประมาณการการเติบโตของยอดขาย  

 

ผูบ้ริหารได้พิจารณาว่ามีเหตุผลท่ีทําให้เช่ือได้ว่าหากเกิดการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติท่ีมีนัยสําคัญ 2 ข้อได้แก่ 

อตัราคิดลด และอตัราการเพ่ิมข้ึนของรายได ้โดยในปี 2562 หากอตัราคิดลดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.03 หรืออตัราการเพ่ิมข้ึน

ของรายได ้ลดลงร้อยละ 8.75 จะส่งผลใหมู้ลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดเท่ากบัมูลค่า

ตามบญัชี 
 

จากการทดสอบการดอ้ยค่า การประมาณการมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจึงไม่รับรู้ขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าในงบการเงิน 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

14 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 
 

   

งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

  โปรแกรม  สญัญา    โปรแกรม 

 หมายเหต ุ คอมพิวเตอร์  ใหบ้ริการ  รวม  คอมพิวเตอร์ 

  (พันบาท) 

ราคาทุน         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  7,515  6,109  13,624  6,134 

เพ่ิมข้ึน  1,106  -  1,106  80 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 4 190  3,710  3,900  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

   และ 1 มกราคม 2562 

 

 8,811 

 

9,819 

 

18,630 

  

6,214 

เพ่ิมข้ึน  403  -  403  40 

โอน  (193)  -  (193)  - 

จาํหน่าย  (87)  -  (87)  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562  8,934  9,819  18,753  6,254 
         

ค่าตดัจาํหน่าย         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  5,978  2,444  8,422  5,778 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  511  1,981  2,492   151 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 4 180  -   180           - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

   และ 1 มกราคม 2562 

 

 6,669 

 

4,425 

 

11,094 

  

5,929 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  623  2,469  3,092  131 

โอน  (12)  -  (12)  - 

จาํหน่าย  (87)  -  (87)  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562  7,193  6,894  14,087  6,060 
         

มูลค่าสุทธิทางบัญชี         

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561  1,537  3,665  5,202  356 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

   และ 1 มกราคม 2562 

 

 2,142 

 

5,394 

 

7,536 

  

285 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562  1,741  2,925  4,666  194 
 

สญัญาใหบ้ริการขา้งตน้เป็นสินทรัพยท่ี์ไดม้าจากการรวมธุรกิจในระหวา่งปี 2559 และ 2561 (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

15  หนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
 

  งบการเงนิรวม 

  2562  2561 

 

 

ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 

ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 

เงินกูย้มืระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน 

 

 -  

 

-   -  177,000  

 

-  177,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน 

 

3,141  

 

-  3,141  5,884  

 

-  5,884 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  -  3,070  3,070  -  1,424  1,424 

รวมหนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้  3,141  3,070  6,211  182,884  1,424  184,308 

 

บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี เง่ือนไขการเรียกชาํระคืนเงินกูเ้ม่ือทวงถาม 
 

กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 0.25 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระภายในปี 2564 
 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2562  2561 

 

 

ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 

ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 

เงินกูย้มืระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน 

 

-  

 

-  -  177,000  

 

-  177,000 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  -  3,070  3,070  -  1,424  1,424 

รวมหนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้  -  3,070  3,070  177,000  1,424  178,424 

 

สินทรัพย์ทีใ่ช้เป็นหลกัประกนัหนี้สิน 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

ลูกหน้ีการคา้*  686  686  -  - 

เงินฝากสถาบนัการเงิน  -  10,500  -  10,500 

รวม  686  11,186  -  10,500 

 

* บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดมี้การมอบอาํนาจการรับเงินจากลูกหน้ีการคา้ตามสญัญาใหก้บัธนาคาร 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 816.03 ลา้นบาท 

และ 713.11 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2561: 620.04 ล้านบาท และ 534.15 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

 

16  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

เจ้าหนีก้ารค้า         

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   5 -  -  173  410 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  158,916  206,536  113,537  123,217 

รวม  158,916  206,536  113,710  123,627 

         

เจ้าหนีอ่ื้น         

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   5 680  102  666  146 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  301,457  266,572  219,084  184,423 

รวม  302,137  266,674  219,750  184,569 

         

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  461,053  473,210  333,460  308,196 

   

 

  

 งบการเงนิรวม/ งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2562  2561 

 

หนี้สินตามสัญญาเช่า

การเงิน 

จาํนวนเงิน 

ขั้นตํ่าท่ี 

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  

จาํนวนเงิน 

ขั้นตํ่าท่ี 

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 

ระยะเวลาท่ีจะครบกาํหนด  

ภายใน 1 ปี 582  143  439  668  97  571 

1 - 5 ปี 2,972  341  2,631  862  9  853 

รวม 3,554  484  3,070  1,530  106  1,424 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

เจา้หน้ีอ่ืนประกอบดว้ย 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 19 166,704  106,867  136,079  81,916 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  103,510  69,730  62,945  37,465 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร  18,881  12,157  14,952  8,386 

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้  4,890  65,306  3,444  52,850 

อ่ืนๆ  8,152  12,614  2,330  3,952 

รวม  302,137  266,674  219,750  184,569 
 

17  ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวมี้

ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 

มูลค่าปัจจบุันของภาระผกูพนัตาม          งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   โครงการผลประโยชน์ หมายเหต ุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม      13,019      11,972       7,821       9,827 
         

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 20        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        3,991        3,557        1,563       1,573 

ตน้ทุนบริการในอดีต   3,078           192        2,360          192 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั           401           306           258          251 

  7,470    4,055    4,181       2,016 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตาม  

   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

        

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  -    1,085  -  467 

- ขอ้สมมติทางการเงิน  -  (1,254)  -  (866) 

- การปรับปรุงจากประสบการณ์  -  (1,575)  -  (993) 

  -  (1,744)  -  (1,392) 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

มูลค่าปัจจบุันของภาระผกูพนัตาม          งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   โครงการผลประโยชน์ หมายเหต ุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

อ่ืน ๆ         

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 4 -  1,366  -  - 

ผลประโยชนจ่์าย  (687)  (2,630)  -  (2,630) 

  (687)  (1,264)  -  (2,630) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  19,802  13,019  12,002  7,821 

 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งท่ีถูกเลิก

จา้งเพ่ิมเติม หากลูกจา้งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 

400 วัน กลุ่มบริษัทจึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์ เ ม่ือเกษียณแก่พนักงานในปี 2562 เ พ่ือให้สอดคล้องกับ

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง จากการแก้ไขโครงการดงักล่าวทาํให้กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการ

หน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายแุละตน้ทุนบริการในอดีตเพ่ิมข้ึน 
 

ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตาม     งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   หลกัคณติศาสตร์ประกนัภัย  2562  2561  2562  2561 

  (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด  2.31 - 3.26  2.31 - 3.26  2.53  2.53 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  3.00 - 5.00  3.00 - 5.00  5.00  5.00 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน  0 - 25  0 - 25  0 - 25  0 - 25 

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวส้ําหรับ

กลุ่มบริษทัอยูใ่นช่วงระยะเวลา 16.52 - 26.65 ปี และสาํหรับบริษทัเป็นระยะเวลา 26.65  ปี  
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี  
 

 งบการเงนิรวม  

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการ ขอ้สมมติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

   ผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (1,942)  (1,223)  2,289  1,433 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   2,470  1,419  (2,124)  (1,235) 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน  (2,082)  (1,307)  880  506 
        

 ขอ้สมมติเพ่ิมข้ึน 1 ปี  ขอ้สมมติลดลง 1 ปี 

อตัรามรณะในอนาคต  118  75  (71)  (74) 

        

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการ ขอ้สมมติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

   ผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (969)  (670)  1,111             767 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   1,197            740  (1,061)  (661) 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน  (1,034)  (714)  317            209 
        

 ขอ้สมมติเพ่ิมข้ึน 1 ปี  ขอ้สมมติลดลง 1 ปี 

อตัรามรณะในอนาคต  57              39  (57)  (39) 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

18 ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นและสํารอง 
 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่มูลค่า

หุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไป

จ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

สาํรองประกอบดว้ย 
 

การจดัสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 

 

สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง (“สาํรอง

ตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองดงักล่าว

มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 

 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของ

หน่วยงานในต่างประเทศ 
 

19 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได้ 

 

ผูบ้ริหารพิจารณาวา่กลุ่มบริษทั/บริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั/บริษทัท่ีมี

สินคา้และการบริการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทาง

การตลาดท่ีแตกต่างกนั  การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั โดยสรุปมีดงัน้ี 
 

ส่วนงาน 1 ขายสินคา้ 

ส่วนงาน 2 บริการ 
 

ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้าํไรขั้นตน้ ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดย 

ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู ้บริหารเช่ือว่าการใช้กําไรขั้นต้นในการวัดผล 

การดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ี

ดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการกาํหนดราคาระหวา่งส่วนงานเป็นไปตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ  
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

 งบการเงนิรวม 

 ส่วนงานขายสินค้า  ส่วนงานบริการ  รวมส่วนงานทีร่ายงาน 

สําหรับปีส้ินสุด 

   วนัที ่31 ธันวาคม 

 

2562 

  

2561 

  

2562 

  

2561 

  

2562 

  

2561 

 (พันบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานดาํเนินงาน            

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,126,498  1,316,404  647,293  485,075  1,773,791  1,801,479 

            

การจาํแนกรายได้            

ส่วนงานภูมศิาสตร์หลกั            

ไทย 819,213  986,167  620,583  417,442  1,439,796  1,403,609 

เมียนมาร์ 194,670  256,515  8,586  39,726  203,256  296,241 

กมัพชูา 87,342  59,766  3,929  15,493  91,271  75,259 

ประเทศอ่ืนๆ 25,273  13,956  14,195  12,414  39,468  26,370 

รวมรายได้ 1,126,498  1,316,404  647,293  485,075  1,773,791  1,801,479 

            

ประเภทของสินค้าและ 

   บริการหลกั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ            

   ซอฟตแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 1,118,300  1,316,038  -  -  1,118,300  1,316,038 

บริการเก่ียวกบัระบบรักษา            

   ความปลอดภยัทาง            

   คอมพิวเตอร์และระบบ            

   เครือข่าย -  -  69,281  17,923  69,281  17,923 

บริการบาํรุงรักษาและ            

   บริการอ่ืน 8,198  366  578,012  467,152  586,210  467,518 

รวมรายได้ 1,126,498  1,316,404  647,293  485,075  1,773,791  1,801,479 

            

จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้            

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,126,498  1,316,404  378,633  294,918  1,505,131  1,611,322 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  268,660  190,157  268,660  190,157 

รวมรายได้ 1,126,498  1,316,404  647,293  485,075  1,773,791  1,801,479 

            

กาํไรขั้นตน้ 139,600  109,164  243,492  165,807  383,092  274,971 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ส่วนงานขายสินค้า  ส่วนงานบริการ  รวมส่วนงานทีร่ายงาน 

สําหรับปีส้ินสุด 

   วนัที ่31 ธันวาคม 

 

2562 

  

2561 

  

2562 

  

2561 

  

2562 

  

2561 

 (พันบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานดาํเนินงาน            

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 689,244  1,060,414  261,877  229,236  951,121  1,289,650 

            

การจาํแนกรายได้            

ส่วนงานภูมศิาสตร์หลกั            

ไทย 614,738  774,944  251,586  179,449  866,324  954,393 

เมียนมาร์ 45,383  216,018  6,362  36,811  51,745  252,829 

กมัพชูา 29,123  59,604  3,929  12,976  33,052  72,580 

ประเทศอ่ืนๆ      -  9,848         -          -     -  9,848 

รวมรายได้ 689,244  1,060,414  261,877  229,236  951,121  1,289,650 

            

ประเภทของสินค้าและ 

   บริการหลกั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ            

   ซอฟตแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 681,047  1,060,414  -  -  681,047  1,060,414 

บริการบาํรุงรักษาและ            

   บริการอ่ืน 8,197  -  261,877  229,236  270,074  229,236 

รวมรายได้ 689,244  1,060,414  261,877  229,236  951,121  1,289,650 

            

จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้            

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 689,244  1,060,414  141,318  89,466  830,562  1,149,880 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง  -   -  120,559  139,770  120,559  139,770 

รวมรายได้ 689,244  1,060,414  261,877  229,236  951,121  1,289,650 

            

กาํไรขั้นตน้ 89,504  82,897  49,274  54,052  138,778  136,949 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

การกระทบยอดรายได้ กาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานทีร่ายงาน 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

กาํไรหรือขาดทุน         

กาํไรขั้นตน้ตามส่วนงานท่ีรายงาน  383,092  274,971  138,778  136,949 

จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน         

- รายไดอ่ื้น  8,036  12,871  5,012  7,916 

- ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  (55,595)  (43,768)  (28,863)  (26,896) 

- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (235,913)  (152,282)  (87,290)  (61,397) 

- ตน้ทุนทางการเงิน  (4,453)  (2,361)  (3,741)  (1,615) 

- ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  -  47,757  14,470 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้  95,167  89,431  71,653  69,427 

         

สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ปันส่วน  1,161,050  1,285,955  954,000  1,042,682 

         

หนีสิ้นทีไ่ม่ได้ปันส่วน  654,223  824,005  513,877  632,704 

 

ลูกค้ารายใหญ่  

 

รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ 1 รายจากส่วนงานท่ี 1 และ 2 ของกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นเงินประมาณ 266 ลา้นบาท และ 

260 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2561: 2 ราย 238 ล้านบาท และ 154 ล้านบาท ตามลาํดับ) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทัและ

บริษทั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สินทรัพยท่ี์

เกิดจากสญัญา 

 หน้ีสินท่ีเกิด

จากสญัญา 

 สินทรัพยท่ี์

เกิดจากสญัญา 

 หน้ีสินท่ีเกิด

จากสญัญา 

 (พันบาท) 

ณ  วนัท่ี 1 มกราคม 2562 49,728  (106,867)  11,348  (81,916) 

รับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งปี 404,634  204,887  52,785  137,845 

เงินรับล่วงหนา้ -  (264,724)  -  (192,008) 

โอนไปลูกหน้ีการคา้ (411,480)  -  (53,775)  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 44,881  (166,704)  10,358  (136,079) 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาประกอบดว้ยลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่เรียกเก็บ โดยส่วนใหญ่แสดงถึงสิทธิของกลุ่มบริษทัในการ

ไดรั้บส่ิงตอบแทนจากการขายสินคา้ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน งานบริการบาํรุงรักษา บริการเก่ียวกบัระบบรักษาความ

ปลอดภยัทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย และบริการอ่ืน เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกบังานท่ีทาํเสร็จ แต่ยงัไม่ไดเ้รียก

ชาํระ ณ วนัท่ีรายงาน สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาจะโอนไปเป็นลูกหน้ีเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการไดรั้บส่ิงตอบแทนโดย

ไม่มีเง่ือนไข ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือออกใบแจง้หน้ี  
 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาประกอบดว้ยรายไดรั้บล่วงหนา้ โดยส่วนใหญ่เกิดจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้

สําหรับการขายสินคา้และบริการ โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาดงักล่าวเป็นรายไดเ้ม่ือส่งมอบการ

ควบคุมสินคา้ให้กบัลูกคา้ และส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บซ่ึงปันส่วนใหก้ารบริการรับประกนัสินคา้เพ่ิมเติมท่ียงัใหบ้ริการไม่

เสร็จส้ิน โดยจะรับรู้เป็นรายไดด้ว้ยวธีิเสน้ตรงตลอดระยะเวลาการใหบ้ริการรับประกนัสินคา้เพ่ิมเติมนั้น 
 

รายได้ทีค่าดว่าจะรับรู้ใน

อนาคตจากภาระทีย่งั

ปฏิบัตไิม่เสร็จส้ิน  

งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ภายใน 

1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 

5 ปี  

หลงัจาก 

5 ปี  

ภายใน 

1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 

5 ปี  

หลงัจาก 

5 ปี 

 (พันบาท) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562  

การขายลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 18,177  6,235  -  18,177  6,235  - 

การบริการบาํรุงรักษา 

   และบริการอ่ืน 

 

52,511 

  

41,604 

  

- 

  

27,515 

  

23,352 

  

- 

สญัญาเช่าการเงิน 1,221  -  -  -  -  - 

รวม 71,909  47,839  -  45,692  29,587  - 

 

จาํนวนท่ีแสดงขา้งตน้ไดร้วมส่ิงตอบแทนทั้งหมดตามสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
 

กลุ่มบริษทัเลือกใชข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัในการไม่เปิดเผยรายไดท่ี้คาดวา่จะรับรู้ในอนาคตจากภาระท่ียงัปฏิบติัไม่

เสร็จส้ิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 หากคาดการณ์เม่ือเร่ิมแรกวา่สญัญามีอายหุน่ึงปีหรือนอ้ยกวา่  
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

20 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลาและโบนสั  196,744  142,215  55,584  54,111 

ค่านายหนา้  13,182  12,994  6,735  7,219 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้  7,470  4,055  4,181  2,016 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  4,125  2,380  1,164  1,038 

อ่ืนๆ  13,169  13,279  3,348  3,660 

รวม  234,690  174,923  71,012  68,044 

  

 โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานใน

การเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และ

กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ี

ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ี

ไดรั้บอนุญาต 
 

21 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป 9 12,306  5,886  (2,134)  24,650 

ซ้ือสินคา้ 9 972,484  1,156,932  599,395  950,444 

การเปล่ียนแปลงในตน้ทุนบริการจ่าย 

   ล่วงหนา้ 

  

(43,972) 

  

(8,625) 

  

(50,639) 

  

(8,625) 

ซ้ือบริการ  390,459  321,471  254,149  174,113 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 20 234,690  174,923  71,012  68,044 

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและค่าท่ีปรึกษา  9,275  8,811  4,382  5,665 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12, 14 15,896  12,689  4,930  4,927 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย  9,230  5,003  6,887  4,937 

การปรับปรุงสาํรองในช่วงเวลาท่ีวดั    

   มูลค่าของการซ้ือธุรกิจ 

  

23,715 

  

- 

  

23,715 

  

- 

ค่าเช่าสาํนกังาน อุปกรณ์และค่าบริการ   

   สาํนกังาน 

  

14,517 

  

13,800 

  

3,207 

  

3,267 

ค่าฝึกอบรมและสมัมนา  8,080  9,523  6,579  7,089 

ค่าสาธารณูปโภค  4,170  3,655  248  268 

อ่ืนๆ  31,356  18,490  6,766  6,215 

รวมต้นทุนขายและบริการ ต้นทุนในการ 

   จดัจาํหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

  

1,682,206 

  

1,722,558 

  

928,497 

  

1,240,994 

 

22       ภาษีเงนิได้ 

 

ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน         

สาํหรับงวดปัจจุบนั   8,112  18,795  9,563  8,645 
         

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี        

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     5,545  (1,152)  (4,689)  2,243 

รวมภาษีเงนิได้  13,657  17,643  4,874  10,888 

 

 

 

 

 

71 



บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

 งบการเงนิรวม 

ภาษเีงินได้ 

2562  2561 

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

ค่าใชจ่้าย

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้  

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

ค่าใชจ่้าย

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น             

กาํไรจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั - 

 

- 

 

- 

 

1,744  (349) 

 

1,395 

รวม -  -  -  1,744  (349)  1,395 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ภาษเีงินได้ 

2562  2561 

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

ค่าใชจ่้าย

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้  

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

ค่าใชจ่้าย

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น             

กาํไรจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั - 

 

- 

 

- 

 

1,392  (278) 

 

1,114 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ในบริษทัยอ่ย - 

 

- 

 

- 

 

179  (36) 

 

143 

รวม -  -  -  1,571  (314)  1,257 

 

การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษทีีแ่ท้จริง งบการเงนิรวม 

 2562  2561 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   95,167    89,431 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  19,032  20  17,886 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือ

เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี -สุทธิ และอ่ืนๆ 

 

 

  

(5,375) 

    

(243) 

รวม 14  13,657  20  17,643 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษทีีแ่ท้จริง งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2562  2561 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   71,653    69,427 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  14,331  20  13,885 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือ

เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ และอ่ืนๆ 

   

(9,457) 

    

(2,997) 

รวม 7  4,874  16  10,888 

 

 งบการเงนิรวม 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

รวม 11,259  6,299  (585)  (1,171) 

การหกักลบรายการของภาษี (585)  (1,170)  585  1,171 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีสุทธิ  10,674  5,129  -  - 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 )พันบาท(  

รวม 10,067  5,378  -  - 

การหกักลบรายการของภาษี -  -  -  - 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีสุทธิ  10,067  5,378  -  - 
ฃ 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

 งบการเงนิรวม 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /  

รายไดใ้น 

  

 ณ วนัที ่  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 

 (ปรับปรุง

ใหม่) 

      

 (พันบาท) 

2562        

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        

ลูกหน้ีการคา้ 46  6  -  52 

สินคา้คงเหลือ 250  27  -  277 

ประมาณการหน้ีสิน 2,312  1,169  -  3,481 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 3,691  (1,658)  -  2,033 

ดอกเบ้ียจ่ายรอการตดับญัชี -  673  -  673 

การปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทน 

   ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 

 

- 

  

4,743 

 

- 

  

4,743 

รวม 6,299  4,960  -  11,259 

        

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,077)  492  -  (585) 

ดอกเบ้ียจ่ายรอการตดับญัชี (93)  93  -  - 

รวม (1,170)  585  -  (585) 

        

สุทธิ 5,129  5,545  -  10,674 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

 งบการเงนิรวม 

     บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /  

รายไดใ้น 

  

 ณ วนัที ่  ไดม้าจากการ  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม  รวมธุรกิจ  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 

 (พันบาท) 

2561  

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี          

ลูกหน้ีการคา้ -  -  46  -  46 

สินคา้คงเหลือ 234  -  16  -  250 

ประมาณการหน้ีสิน 2,394  -  267  (349)  2,312 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 5,700  -  (2,009)  -  3,691 

รวม 8,328  -  (1,680)  (349)  6,299 

          

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (733)  (742)  398  -  (1,077) 

ดอกเบ้ียจ่ายรอการตดับญัชี (223)  -  130  -  (93) 

รวม (956)  (742)  528  -  (1,170) 

          

สุทธิ 7,372  (742)  (1,152)  (349)  5,129 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /  

รายไดใ้น 

  

  ณ วนัที ่  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  1 มกราคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 

  (พันบาท) 

2562   

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี         

ลูกหน้ีการคา้  46  -  -  46 

สินคา้คงเหลือ  250  27  -  277 

ประมาณการหน้ีสิน  1,564  836  -  2,400 

รายไดรั้บล่วงหนา้  3,518  (1,590)  -  1,928 

ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  -  673  -  673 

การปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทน 

   ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 

  

- 

  

4,743 

  

- 

  

4,743 

รวม 5,378  4,689  -  10,067 

        

2561         

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี         

ลูกหน้ีการคา้  -  46  -  46 

สินคา้คงเหลือ  234  16  -  250 

ประมาณการหน้ีสิน  1,965  (123)  (278)  1,564 

รายไดรั้บล่วงหนา้  5,700  (2,182)  -  3,518 

รวม 7,899  (2,243)  (278)  5,378 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

23 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อ

หุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี   
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญั 

   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 

  

66,778 

  

58,420 

  

66,778 

  

58,539 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั    

   (ขั้นพืน้ฐาน) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

  

300,000 

  

300,000 

  

300,000 

  

300,000 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.22  0.19  0.22  0.20 

 

24 เงนิปันผล 

   

ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั  กาํหนดจ่ายเงินปันผล  อตัราเงินปันผลต่อหุน้  จาํนวนเงิน 

     (บาท)  (ล้านบาท) 

ปี 2562        

เงินปันผลประจาํปี 26 เมษายน 2562  พฤษภาคม 2562  0.120  36.00 

        

ปี 2561        

เงินปันผลประจาํปี 27 เมษายน 2561  พฤษภาคม 2561  0.065  19.50 

 

25 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกตราสาร

อนุพนัธ์ เพ่ือการเก็งกาํไรหรือการคา้  
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุลของ

ระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความ

เส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีความ

สมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

 

การบริหารจดัการทุน 

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ีและ

ความเช่ือมัน่ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจาก

การลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่

รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายไุม่เกินหน่ึง

ปี เพ่ือป้องกันความเส่ียงของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการซ้ือและขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศใน

งวดถดัไป 
  

 งบการเงนิรวม 

 2562 

สินทรัพย์และหนีสิ้นทีเ่ป็นเงนิตรา  

   ต่างประเทศ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 เงินเหรียญ

สิงคโปร์ 

 

จ๊าดพม่า 

 

รวม 

 (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30,714  2,296  14   33,024  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 78,221  368  -   78,589  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (65,867)  -  -   (65,867) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะทางการเงนิ        

   ทีม่คีวามเส่ียง                                      43,068  2,664  14   45,746  

สญัญาซ้ือ (ขาย) เงินตราต่างประเทศ-สุทธิ  (9)  -  -  (9) 

ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ 43,059  2,664  14   45,737  
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

 งบการเงนิรวม 

 2561 

สินทรัพย์และหนีสิ้นทีเ่ป็นเงนิตรา  

   ต่างประเทศ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 เงินเหรียญ

สิงคโปร์ 

 

จ๊าดพม่า 

 

รวม 

 (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 65,523  820  10  66,353  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 117,325  -  -  117,325 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (147,933)  (60)  -   (147,993) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะทางการเงนิ        

   ทีม่คีวามเส่ียง                                      34,915  760  10   35,685  

สญัญาซ้ือ (ขาย) เงินตราต่างประเทศ-สุทธิ  107  -  -  107 

ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ 35,022  760  10   35,792  

 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2562  2561 

 

สินทรัพย์และหนีสิ้นทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

 เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

  (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  9,939   48,585  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  16,820   98,201  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  (39,751)   (83,646) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะทางการเงนิทีม่คีวามเส่ียง                                       (12,992)   63,140  

สญัญาซ้ือ (ขาย) เงินตราต่างประเทศ-สุทธิ   (9)  107 

ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ  (13,001)   63,247  

 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 

 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว ้

เม่ือครบกาํหนด 

 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ โดยการ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบวา่มีความเส่ียงจาก

สินเช่ือท่ีเป็นสาระสําคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละ

รายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทั มีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดวา่

จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเก็บหน้ีไม่ได ้  
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

  ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

 

กลุ่มบริษทั มีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายตุิธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงลาํดบั

ชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ี

ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

 

  งบการเงนิรวม/ งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มูลค่า   

ตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

   (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2562          

หนี้สินทางการเงินทีว่ดัมลูค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม          

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

   (เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 

    9 

  

-  

 

      9  

 

-  

 

     9 

    

31 ธันวาคม 2561          

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมลูค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม          

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

   (เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 

107 

  

-  

 

 107  

 

-  

 

107 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2  
 

ประเภท  เทคนิคการประเมนิมูลค่า 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ 

 เทคนิคการเปรียบเทียบราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงราคาเสนอซ้ือขาย

จากนายหนา้ สัญญาแบบเดียวกนัท่ีมีการซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง

และราคาเสนอซ้ือขายสะทอ้นลกัษณะรายการท่ีแทจ้ริงสําหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงินท่ีเหมือนกนั 

 

เคร่ืองมือทางการเงนิทีไ่ม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

 

ประเภท  เทคนิคการประเมนิมูลค่า 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  การเปรียบเทียบอตัราดอกเบ้ียกบัอตัราตลาด 

เจา้หน้ีค่าซ้ือธุรกิจ  ใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีปรับค่าความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือเป็นอตัราคิดลด 

 

26  ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าทีต้่องจ่ายในอนาคตทัง้ส้ิน 

      ภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานทีบ่อกเลกิไม่ได้ 

       

ภายใน 1 ปี  13,993  14,186  2,288  1,739 

1-5 ปี 6,817  12,673  -  - 

รวม 20,810  26,859  2,288  1,739 

         

ภาระผกูพนัอื่นๆ        

คาํสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือบริการตกลงแลว้ 182,225  47,010  116,158  22,855 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 4,972  4,585  893  850 

รวม 187,197  51,595  117,051  23,705 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

สัญญาเช่าและสัญญาบริการ 
 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าพ้ืนท่ี สัญญาบริการพ้ืนท่ีอาคารสํานักงาน และโกดงัเก็บสินคา้ สัญญาเช่าดงักล่าวมีอายุ  

5 เดือนถึง 3 ปี โดยจะหมดอายภุายในปี 2563 ถึงปี 2565 

 

สัญญาบริการอ่ืนๆ 

 

สัญญาให้บริการตามสัญญาการโอนธุรกิจ 
 

จากการท่ี บริษทั วเีซิร์ฟพลสั จาํกดั ไดซ้ื้อส่วนงานธุรกิจบริการ IT จาก บริษทั วเีอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั วนัท่ี 

23 สิงหาคม 2559 จาํนวน 14.45 ลา้นบาท (มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561) ซ่ึงมีกาํหนดชาํระในปี 2562 โดย

รับโอนบุคลากร อุปกรณ์ และสัญญาในการดาํเนินงานต่างๆ ภายใตเ้ง่ือนไขใน Business Transfer Agreement และ 

Service Level Agreement บริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั ไดม้อบหมายให้ บริษทั วีเซิร์ฟพลสั จาํกดั เป็น 

ผูใ้ห้บริการแก่ลูกคา้ ซ่ึงมีการแบ่งสัดส่วนรายได้กันในแต่ละสัญญาของแต่ละประเภทในอตัราท่ีตกลงกัน สัญญา 

มีกาํหนดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2566 บริษทั วีเซิร์ฟพลสั จาํกดั ไดช้าํระเจา้หน้ี 

ค่าซ้ือธุรกิจแลว้ทั้งจาํนวนในปี 2562 
 

ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั เขา้ทาํสัญญาโอนสิทธิและหน้ีสินภายใตส้ัญญา 

Business Transfer Agreement ลงวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 ใหแ้ก่บริษทั วเีอสที อีซีเอส เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 

ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั วเีอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

Service Level Agreement 
 

บริษทั วเีซิร์ฟพลสั จาํกดัเขา้ทาํสัญญา Service Level Agreement กบับริษทั วีเอสที อีซีเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

จาํกดั โดยให้สิทธิ บริษทั วีเซิร์ฟพลสั จาํกดั ในการให้บริการแก่ บริษทั วีเอสที อีซีเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

จาํกดั ซ่ึงมีการแบ่งสัดส่วนรายไดก้นัในแต่ละสัญญาของแต่ละประเภทในอตัราท่ีตกลงกนั สัญญามีกาํหนดระยะเวลา

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565  

 

27 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 

ในปี 2554  บริษทัถูกบริษทัแห่งหน่ึงฟ้องร้องในคดีแพ่ง ละเมิดโดยเรียกค่าเสียหาย 120.12 ลา้นบาท และในปี  2555  

บริษทัดงักล่าวไดย้ืน่ฟ้องร้องบริษทัในคดีเดียวกนัต่อศาลอาญา  
 

ในปี 2556  บริษทัจึงไดฟ้้องกลบับริษทัดงักล่าวในคดีอาญาฐานฟ้องเท็จ และเรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินท่ีมากกวา่ 

ศาลอาญาและศาลแพง่มีคาํสัง่ใหร้อผลพิจารณาคดีอาญาท่ีบริษทัถูกฟ้อง ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการสืบพยาน  
 

ในปี 2559 ศาลอาญาไดมี้คาํพิพากษายกฟ้องโจทกใ์นคดีอาญาท่ีบริษทัถูกฟ้อง 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

ณ วันท่ี  27 มกราคม 2560 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์  และบริษัทได้ยื่นคําแก้อุทธรณ์ต่อศาลอาญาแล้วเ ม่ือวันท่ี 

16 พฤษภาคม 2560  
 

ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 ศาลอุทธรณ์ไดต้ดัสินโดยมีคาํสั่งยืนตามศาลชั้นตน้ กล่าวคือ ยกฟ้องให้จาํเลยทั้ง 10 

ไม่มีความผิด  
 

ณ วนัท่ี 26 มิถุนายน 2562 คดีอาญาดังกล่าวได้ถึงท่ีสุดในชั้นศาลอุทธรณ์แลว้ โดยโจทก์ไม่ได้รับอนุญาตให้ฎีกา 

บริษทัไดน้าํผลคดีอาญาดงักล่าวยืน่ต่อศาลแพง่กรุงเทพใตใ้นคดีแพง่ เพ่ือขอใหศ้าลดาํเนินกระบวนพิจารณาแลว้ 
 

อย่างไรก็ตาม ศาลแพ่งกรุงเทพใตมี้หนังสือลงวนัท่ี 7 ตุลาคม 2562 ให้รอผลจากการพิจารณาในคดีของศาลปกครอง

กลาง ซ่ึงเป็นคดีของคู่กรณีอ่ืนซ่ึงมีมูลคดีเป็นอยา่งเดียวกนักบัคดีน้ีก่อนท่ีจะดาํเนินการพิจารณาต่อไป 

 

28 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 
 

วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัได้มีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเร่ือง

จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 48 ลา้นบาท ทั้ งน้ีการจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวข้ึนอยูก่บัการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
 

29 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดว่าจะมี

ผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือนาํมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกโดยมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักล่าวกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  

1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16* การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง

การเงินและหน้ีสินทาง การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชี

ของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้

มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ใน

ปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไดน้าํเสนอวิธีการบญัชีเดียวสาํหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพย ์

สิทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมี

มูลค่าตํ่า ส่งผลให้กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสาํหรับสัญญาเช่าดาํเนินงาน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดซ่ึ้งไม่ไดคิ้ดลดเป็น

มูลค่าปัจจุบนัของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีจาํนวน 20.81 ลา้นบาท และ 2.29 ลา้นบาท ตามลาํดบั ส่วนการบัญชี

สาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั กล่าวคือ ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภท

สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าดาํเนินงาน  เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบั

ใชจ้ะทาํให้มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ใน

ปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้   
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