
  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

  
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

 

 

 

 

 

  

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั วนิท์คอม เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั วินทค์อม เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) และ

บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลาํดับ ซ่ึง

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ  

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงาน

เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควร

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนด

โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ได้

ปฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบ

บญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

  

            



 

 

 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาํ เ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณา

ใ น บ ริ บ ท ของ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 

 
 
 
 
 

 

 

การรับรู้รายได้ของสัญญาท่ีมหีลายส่วนประกอบ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 (ง) และ 3 (ฒ) 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
 

การรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัมีความซับซ้อนเน่ืองจาก

บริษทัมีสัญญากับลูกค้าจาํนวนมาก ซ่ึงมีบางสัญญาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสัญญาท่ีมีหลายส่วนประกอบ โดยรวมการ

ขายสินคา้ การใหบ้ริการ และการใหบ้ริการหลงัการขาย 

(รายไดจ้ากการบริการบาํรุงรักษา) และเก่ียวขอ้งกบัการ

รับรู้ตามราคามูลค่ายติุธรรมของส่วนประกอบ 

  

ขา้พเจา้ใหค้วามสนใจในเร่ืองการรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง

กับการใช้วิจารณญาณท่ีสําคัญของผู ้บริหารในการ

พิจารณาถึงสัญญาท่ีมีหลายส่วนประกอบ การพิจารณา

ถึงเกณฑก์ารปันส่วนตามมูลค่ายติุธรรม และการคาํนวณ

การปันส่วนของสญัญาท่ีมีหลายส่วนประกอบ 

 

ดงันั้นเร่ืองดงักล่าวจึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัในการตรวจสอบ

ของขา้พเจา้ 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ทําความเข้าใจและการประเมินการออกแบบการ

ควบคุมภายในและการนาํมาปฏิบติัใชข้องการควบคุม

ภายในท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้รายได้ของสัญญาท่ีมี

หลายส่วนประกอบ ซ่ึงไดแ้ก่ การตรวจทานของฝ่าย

จัดการสําหรับสัญญาท่ีมีหลายส่วนประกอบ การ

พิจารณามูลค่ายติุธรรม และการคาํนวณการปันส่วน 
 

• สุ่มทดสอบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้

รายไดข้องสัญญาท่ีมีหลายส่วนประกอบ รวมถึงการ

สุ่มทดสอบความเหมาะสมของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชเ้ป็น

เกณฑใ์นการปันส่วนกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

• อ่านเง่ือนไขท่ีสําคัญของสัญญา ทดสอบการแยก

ส่วนประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง และการคาํนวณการปันส่วน 

โดยการสุ่มตวัอยา่ง 
 

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การซ้ือธุรกิจ การดอ้ยค่าของค่าความนิยม สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 (ง) 3 4 10 13 และ 14 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
 

เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือบริษทั

ย่อยแห่งหน่ึงซ่ึงประกอบธุรกิจหลักเ ก่ียวกับการ

ให้บริการดา้นความปลอดภยัในระบบสารสนเทศ ใน

ระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีซ้ือแลว้เสร็จรวมถึงส่ิงตอบแทนท่ี

คาดว่าจะตอ้งจ่าย ส่งผลให้กลุ่มบริษทับนัทึกค่าความ

นิยมจาํนวน 154.67 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ซ่ึงเป็นสัญญาให้บริการจาํนวน 2.08 ลา้นบาท ในงบ

แสดงฐานะการเงินรวม และเงินลงทุนในบริษทัย่อย

จํานวน 193.18 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเ งิน

เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

ทั้งน้ีการบญัชีสาํหรับการซ้ือธุรกิจตอ้งใชดุ้ลยพินิจของ

ผูบ้ริหารในการระบุและประเมินมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ

รวมถึงส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ในการประเมิน

มูลค่ายติุธรรม กลุ่มบริษทัไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระ

เพ่ือหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ี

รับมาจากการซ้ือธุรกิจ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 
 

นอกจากน้ี เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ีปรับตวัลดลงใน

ปัจจุบนั การแข่งขนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อ

การดาํเนินงานในอนาคตของบริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นขอ้บ่งช้ีว่า

ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และเงินลงทุนใน

บริษทัย่อยดงักล่าวอาจเกิดการดอ้ยค่า การพิจารณาการ

ดอ้ยค่าตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารในการประมาณมูล

ค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าว  

 
 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 

•  อ่านสัญญาซ้ือขายธุรกิจ และรายงานการประชุมของ

ฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

•   สอบถามผูบ้ริหารเพ่ือทาํความเขา้ใจถึงขอ้กาํหนดและ

เง่ือนไขท่ีสาํคญั รวมถึงลกัษณะของรายการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการบนัทึกบญัชีของการซ้ือธุรกิจ และกระบวนการ

ประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพ่ือพิจารณาการ

ดอ้ยค่า 
 

•  ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระของ

ผูป้ระเมินราคาอิสระของกลุ่มบริษทั 
 

•  ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพยท่ี์ได้มา

และหน้ีสินท่ีรับมา รวมถึงส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้ง

จ่าย และพิจารณาเอกสารประกอบการซ้ือและจ่ายเงิน 
 

• พิจารณาขอ้สมมติหลกัในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา รวมถึงส่ิงตอบ

แทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายโดยอา้งอิงจากแหล่งข้อมูล

ภายนอก และขอ้มูลภายใน รวมทั้งใช้ผูเ้ช่ียวชาญของ 

เคพีเอม็จีในการประเมินวิธีการวดัมูลค่าและค่าตวัแปร

ทางการเงินท่ีใช้ในการกําหนดอัตราคิดลดของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

• ประเมินความเหมาะสมของวิธีการวดัมูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ได้รับคืนของค่าความนิยมท่ีนํามาใช้ และข้อสมมติ

หลักท่ีสําคัญ อันได้แก่  ประมาณการรายได้และ

ค่าใชจ่้าย ประมาณการอตัรากาํไร อตัราการเติบโต และ

อตัราคิดลด โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลในอดีต แผนการ

ดาํเนินงาน รวมถึงขอ้มูลภายนอก ทดสอบการคาํนวณ 

และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติท่ีสาํคญั 
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การซ้ือธุรกิจ การดอ้ยค่าของค่าความนิยม สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 (ง) 3 4 10 13 และ 14 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
 

เน่ืองจากการประเมินมูลค่ายติุธรรมและการประมาณมูล

ค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนดงักล่าวขา้งตน้มีความซับซ้อน

ของวิธีการประเมินมูลค่าท่ีใชแ้ละขอ้มูลท่ีใชเ้ก่ียวเน่ือง

กบัการใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนดขอ้สมมติท่ีมีนยัสําคญั

โดยผูบ้ริหาร ดงันั้นขา้พเจา้จึงเห็นว่าเร่ืองดงักล่าวเป็น

เร่ืองท่ีสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

 

• การพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

 

ข้อมลูอ่ืน  

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึง        
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจาํปีจะ

ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ได้ให้

ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่าน

ขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัทาํแลว้ และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูล

ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั 

ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและขอใหท้าํการแกไ้ข 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกต้อง

ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็น

เพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม

บริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และ

การใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือ

หยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั

และบริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล

คือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ

สามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง 

แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้

ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและ   

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ

ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็น

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็น

ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด 

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือ

การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั   

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี

อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ

ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ี

เก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ

ขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การ

นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ

ความเห็นของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 6 



 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคัญซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบ

การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกบั

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้

เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือ

ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย

เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการ

กระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

 

(มาริษา ธราธรบรรพกลุ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 5752 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

27 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

 7 



   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

8

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 186,624,597     284,632,937 83,800,805       238,469,480 

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 5, 8 747,865,977     362,120,043 543,902,680     265,791,077 

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้อง 5 -                   -               24,866,956       -               

สินค้าคงเหลือ 9 36,214,436       42,181,754   15,329,986       40,059,633   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 970,705,010     688,934,734 667,900,427     544,320,190 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระผูกพัน 7 18,132,574       4,600,000     16,725,000       4,600,000     

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 4, 10 -                   -               253,591,580     42,237,645   

อุปกรณ์ 12 30,680,566       30,948,195   11,651,858       14,029,850   

ค่าความนิยม 4, 13 154,669,340     -               -                   -               

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 4, 14 5,897,368         5,201,561     285,488            356,385        

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15 5,456,445         7,899,112     5,378,465         7,899,112     

ภาษีเงินได้และภาษีถูกหัก ณ ที�จ่ายขอคืน 36,415,316       24,605,359   28,343,886       23,349,284   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 7,349,460         6,645,672     2,156,411         2,225,068     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 258,601,069     79,899,899   318,132,688     94,697,344   

รวมสินทรัพย์ 1,229,306,079  768,834,633 986,033,115     639,017,534 

งบการเงินรวม 

(บาท)



   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

9

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 16 177,000,000     -               177,000,000     -               

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 5, 17 473,209,996     328,900,497 308,196,158     254,139,856 

เจ้าหนี�ค่าซื�อธุรกิจ 30 14,455,631       -               -                   -               

ส่วนของหนี�สินระยะยาว

    ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 16 3,429,648         -               -                   -               

หนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

    ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 16 570,655            531,311        570,655            531,311        

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 3,877,505         3,128,033     3,128,033         3,128,033     

รวมหนี�สินหมุนเวียน 672,543,435     332,559,841 488,894,846     257,799,200 

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 16 2,454,774         -               -                   -               

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 16 852,875            1,423,531     852,875            1,423,531     

เจ้าหนี�ค่าซื�อธุรกิจ 4, 30 78,485,928       13,799,530   78,485,928       -               

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15 -                   526,626        -                   -               

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียน

    สําหรับผลประโยชน์พนักงาน 18 13,018,665       11,971,688   7,820,680         9,826,972     

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 94,812,242       27,721,375   87,159,483       11,250,503   

รวมหนี�สิน 767,355,677     360,281,216 576,054,329     269,049,703 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 19

    ทุนจดทะเบียน 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 

    ทุนที�ออกและชําระแล้ว 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 19 182,453,164 182,453,164 182,453,164 182,453,164 

กําไรสะสม

    จัดสรรแล้ว

       ทุนสํารองตามกฎหมาย 20 15,000,000       15,000,000   15,000,000       15,000,000   

    ยังไม่ได้จัดสรร 62,727,815       22,549,326   62,846,674       22,549,326   

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น (321,052)          (34,659)        (321,052)          (34,659)        

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 409,859,927     369,967,831 409,978,786     369,967,831 

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 11 52,090,475       38,585,586   -                   -               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 461,950,402     408,553,417 409,978,786     369,967,831 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,229,306,079  768,834,633 986,033,115     639,017,534 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)
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11

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้จากการขายและบริการ 5, 21 1,801,478,940  1,542,570,731  1,289,649,841  1,181,407,687  

ต้นทุนขายและบริการ 5 (1,526,508,007) (1,297,802,380) (1,152,701,004) (1,052,230,692)

กําไรขั�นต้น 274,970,933     244,768,351     136,948,837     129,176,995     

รายได้อื�น 5 12,870,559       11,655,985       7,916,166         6,943,359         

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย 5, 22 (43,767,754) (34,631,747) (26,896,383) (24,173,173)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5, 23 (152,281,938) (136,011,698) (61,396,632) (56,599,675)

ต้นทุนทางการเงิน (2,361,090) (1,571,744) (1,614,870) (936,204)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 -                   -                   14,469,988 9,071,954 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 89,430,710       84,209,147       69,427,106       63,483,256       

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 26 (17,643,492)     (16,709,640)     (10,888,063)     (9,467,998)       

กําไรสําหรับปี 71,787,218       67,499,507       58,539,043       54,015,258       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

    กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 10 (286,393)          (58,988)            (286,393)          (58,988)            

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

    กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่

    ของผลประโยชน์พนักงานที�กําหนดไว้ 18 1,743,699         (8,634)              1,392,025         (8,634)              

ส่วนแบ่งกําไรเบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทย่อย -                   -                   179,354            -                   

ภาษีเงินได้ของรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

    ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 26 (348,741)          1,727                (314,276)          1,727                

1,394,958         (6,907)              1,257,103         (6,907)              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,108,565         (65,895)            970,710            (65,895)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 72,895,783       67,433,612       59,509,753       53,949,363       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

(บาท)
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 58,420,184       54,327,318       58,539,043       54,015,258       

    ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 13,367,034 13,172,189 -                   -                   

กําไรสําหรับปี 71,787,218       67,499,507       58,539,043       54,015,258       

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 59,390,894       54,261,423       59,509,753       53,949,363       

    ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 13,504,889 13,172,189 -                   -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 72,895,783       67,433,612       59,509,753       53,949,363       

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 27 0.19                  0.24                  0.20                  0.24                  

(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 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 110,000,000    -                    12,162,271      24,416,644      24,329             146,603,244    25,413,397       172,016,641    

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เพิ�มหุ้นสามัญ 19 40,000,000 182,453,164      -                  -                  -                  222,453,164    -                   222,453,164    

    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 28 -                  -                    -                  (53,350,000)    -                  (53,350,000)    -                   (53,350,000)    

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 40,000,000      182,453,164      -                  (53,350,000)    -                  169,103,164    -                   169,103,164    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กําไรหรือขาดทุน -                  -                    -                  54,327,318      -                  54,327,318      13,172,189       67,499,507      

    กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                  -                    -                  (6,907)             (58,988)           (65,895)           -                   (65,895)           

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                    -                  54,320,411      (58,988)           54,261,423      13,172,189       67,433,612      

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 20 -                  -                    2,837,729        (2,837,729)      -                  -                  -                   -                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 150,000,000    182,453,164      15,000,000      22,549,326      (34,659)           369,967,831    38,585,586       408,553,417    

(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 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 28 -                  -                    -                  (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        

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                    -                  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    

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 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 110,000,000 -                        12,162,271 24,728,704 24,329 146,915,304 

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เพิ�มหุ้นสามัญ 19 40,000,000           182,453,164         -                        -                        -                        222,453,164         

    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 28 -                        -                        -                        (53,350,000)          -                        (53,350,000)          

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 40,000,000           182,453,164         -                        (53,350,000)          -                        169,103,164         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กําไรหรือขาดทุน -                        -                        -                        54,015,258           -                        54,015,258           

    กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                        -                        -                        (6,907)                   (58,988)                 (65,895)                 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                        -                        -                        54,008,351           (58,988)                 53,949,363           

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 20 -                        -                        2,837,729             (2,837,729)            -                        -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 150,000,000         182,453,164         15,000,000           22,549,326           (34,659)                 369,967,831         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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 28 -                        -                        -                        (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                

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                        -                        -                        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

งบกระแสเงินสด

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับปี 71,787,218      67,499,507     58,539,043     54,015,258     

ปรับรายการที�กระทบกําไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 17,643,492      16,709,640     10,888,063     9,467,998       

ต้นทุนทางการเงิน 2,361,090        1,571,744       1,614,870       936,204          

ค่าเสื�อมราคา 10,197,197      9,144,925       4,775,853       4,448,734       

ค่าตัดจําหน่าย 2,491,867        2,160,492       150,547          137,491          

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น (103,558)          (282,158)        540,966          (242,832)        

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                   -                 (14,469,988)   (9,071,954)     

(กลับรายการ) หนี�สงสัยจะสูญ (242,253)          470,657          228,404          -                 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า 79,955             162,967          79,955            162,967          

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์ (176,400)          65,415            (154,361)        (29)                 

ภาษีหัก ณ ที�จ่ายตัดบัญชี -                   -                 5,769              -                 

ดอกเบี�ยรับ (1,724,627)       (462,179)        (1,656,632)     (402,246)        

102,313,981    97,041,010     60,542,489     59,451,591     

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (335,063,679)   (36,748,995)   (277,170,075) (2,784,264)     

สินค้าคงเหลือ 12,699,055      (8,154,932)     24,649,692     (6,623,530)     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (354,625)          (2,108,010)     68,657            (670,428)        

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 114,364,992    6,834,375       53,219,974     (35,001,236)   

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียน

    สําหรับผลประโยชน์พนักงาน 1,425,135        3,263,483       (614,267)        1,607,319       

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน (104,615,141)   60,126,931     (139,303,530) 15,979,452     

ภาษีเงินได้รับคืน 6,311,944        3,232,142       4,373,413       3,232,142       

ภาษีเงินได้จ่ายออก (29,962,672)     (29,153,724)   (18,019,605)   (18,449,771)   

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)

    กิจกรรมดําเนินงาน (128,265,869)   34,205,349     (152,949,722) 761,823          

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุด สําหรับปีสิ�นสุด

วันที� 31 ธันวาคม วันที� 31 ธันวาคม

(บาท)
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื�อเพิ�มทุนในบริษัทย่อย -                   -                 (3,819,600)     (6,774,000)     

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

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 461,705           766,395          58,892            40                   

เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออุปกรณ์ (5,937,328)       (8,435,240)     (2,581,091)     (4,370,086)     

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น (1,209,034)       (558,305)        (79,650)          (82,030)          

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

เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระผูกพัน

    (เพิ�มขึ�น) ลดลง (13,532,574)     257,519          (12,125,000)   257,519          

ดอกเบี�ยรับ 1,728,694        460,169          1,364,331       400,236          

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (104,991,981)   (7,509,462)     (157,131,443) (10,568,321)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน 19 -                   222,453,164 -                 222,453,164 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 177,000,000 -                 177,000,000 -                 

เงินสดจ่ายเพื�อชําระเงินกู้ยืม (20,485,930)     -                 -                 -                 

เงินสดที�ผู้เช่าจ่ายเพื�อลดจํานวนหนี�สินซึ�งเกิดขึ�น

    จากสัญญาเช่าการเงิน (531,312)          (491,260)        (531,312)        (491,260)        

เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 28 (19,498,798)     (53,350,000)   (19,498,798)   (53,350,000)   

ดอกเบี�ยจ่าย (1,365,074)       (947,578)        (1,275,922)     (936,204)        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 135,118,886    167,664,326   155,693,968   167,675,700   

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที� 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม 

สําหรับปีสิ�นสุด สําหรับปีสิ�นสุด

วันที� 31 ธันวาคม
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง)

    สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยน (98,138,964)     194,360,213   (154,387,197) 157,869,202   

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสด

    และรายการเทียบเท่าเงินสด 130,624           (3,234)            (281,478)        (3,234)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

    เพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (98,008,340)     194,356,979   (154,668,675) 157,865,968   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 284,632,937    90,275,958     238,469,480   80,603,512     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 6 186,624,597    284,632,937   83,800,805     238,469,480   

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

เจ้าหนี�ค่าอุปกรณ์ 1,337,476        -                 175,028          -                 

เจ้าหนี�ค่าซื�อธุรกิจ 4 78,485,928      -                 78,485,928     -                 

(บาท)

สําหรับปีสิ�นสุด สําหรับปีสิ�นสุด

วันที� 31 ธันวาคม วันที� 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

หมายเหตุ  สารบัญ 

1  ขอ้มูลทัว่ไป 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

4  การซ้ือบริษทัยอ่ย 

5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

7  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 

8  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

9  สินคา้คงเหลือ 

10  เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

11  ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

12  อุปกรณ์ 

13  ค่าความนิยม 

14  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

15  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

16  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

17  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

18  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 

19  ทุนเรือนหุน้ 

20  สาํรอง 

21  ส่วนงานดาํเนินงาน 

22  ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 

23  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

24  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 

25  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

26  ภาษีเงินได ้

27  กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

28  เงินปันผล 

29  เคร่ืองมือทางการเงิน 

30  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

31  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

32  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

33  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

20 
 



บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่    

จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนธนัวาคม 2560 

 

บริษทัใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั วีเน็ท แคปปิทอล จาํกดั (ถือหุน้ร้อยละ 73) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนใน

ประเทศไทย 

 

บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ท่ี

เก่ียวขอ้ง และการให้บริการเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 

2560 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5 และ 10 

 

2 เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดย  

สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง    

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2561 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก

และปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษทัในบางเร่ือง ทั้งน้ีการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
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 นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัในปัจจุบนัและกลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัทาํงบการเงินก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางเงินท่ีออก

และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 33 

 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 

 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 

 

รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 

ตราสารอนุพนัธ์ มูลค่ายติุธรรม 

หน้ีสินผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ท่ี

กาํหนดไว ้ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ฐ) 

 

(ค) สกลุเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   

 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล

ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไว้

เป็นอยา่งอ่ืน 

 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 

การจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณ

และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ี

เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการ

ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสาํคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนยัสาํคญัท่ีเป็น

เหตุใหต้อ้งมีการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภายในปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุขอ้ 3 (ญ) 10 13 

   และ 14 

การทดสอบการดอ้ยค่า เก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีสาํคญัในการประมาณมูล

ค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

หมายเหตุขอ้ 3 (ฒ) การรับรู้รายไดข้องสญัญาท่ีมีหลายส่วนประกอบ 

หมายเหตุขอ้ 4 การซ้ือบริษทัยอ่ย ซ่ึงการวดัมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้

(รวมส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย) และมูลค่ายติุธรรมของ 

   สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑก์ารประมาณการ 

หมายเหตุขอ้ 18 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้เก่ียวกบัขอ้

สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั และ 

หมายเหตุขอ้ 31 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

 การวัดมลูค่ายติุธรรม 

 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์

ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่ม         

ผูป้ระเมินมูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรม

ระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  

 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสําคญัอย่าง

สมํ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา 

กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการ

จดัลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  

 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
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เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ

ทาํไดมู้ลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมิน

มูลค่า ดงัน้ี 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ 

หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สาํหรับ

สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่

สามารถสงัเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม

ท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของ

มูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 

  กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน  

 

  ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 

 

• หมายเหตุขอ้ 4  การซ้ือบริษทัยอ่ย 

• หมายเหตุขอ้ 29  เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

 นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 

 

การรวมธุรกิจ 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย) 

ถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

 

24 
 



บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอาํนาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การกาํหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุ

เก่ียวกบัการโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  

 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้

จาํนวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้

ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ กาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมบนัทึกในกาํไร

หรือขาดทุนทนัที 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหต้อ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายชาํระ

ใหแ้ก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหย้งัรวมถึง

มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของ

ผูถู้กซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้ส้ินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและ   

ผูถู้กซ้ือ ใหใ้ชร้าคาท่ีตํ่ากวา่ระหวา่ง มูลค่าจากการยกเลิกสญัญาตามท่ีระบุในสญัญา และมูลค่าองคป์ระกอบนอก

ตลาด ไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  

 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง

เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 

 

หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกสําหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี                

การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพ่ือรายงาน 

มูลค่าประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพ่ิมเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาใน

การวดัมูลค่า เพ่ือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ 

วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจาํนวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
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การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  

 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย โดยวิธีการ

ดงักล่าวผูซ้ื้อตอ้งรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดังกล่าวตามงบ

การเงินรวมของบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหวา่งมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ี

ถูกนาํมารวมดงักล่าวกบัค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนัในส่วนของผูถื้อหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกโอนไปยงักาํไรสะสมเม่ือมีการขายเงินลงทุน

ในธุรกิจท่ีซ้ือดงักล่าวไป  

 

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ื้อนบัตั้งแต่วนัท่ีตน้งวดของงบการเงิน

เปรียบเทียบหรือวนัท่ีธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวนัท่ีการ

ควบคุมส้ินสุด 

 

บริษัทย่อย 

 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมี

สิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้น

ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงิน

รวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  

 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มอีาํนาจควบคุม 

 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ี

ไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 

 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ทาํให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะ

บนัทึกบญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 

 

การสูญเสียการควบคุม 

 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้น

ออก รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ย

นั้น กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียใน

บริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม  
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผล

มาจากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  

 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  

 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่ม

บริษทั โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น  

 

หน่วยงานในต่างประเทศ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 

 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบั

อตัรา ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการ

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจาก

การแปลงค่าท่ีถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจาํหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีทาํใหสู้ญเสียการควบคุม ผลสะสม

ของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานต่างประเทศนั้นตอ้งถูกจดัประเภทเป็นกาํไรหรือขาดทุน

โดยเป็นส่วนหน่ึงของกาํไรขาดทุนจากการจาํหน่าย หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียง

บางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสดัส่วนใหก้บัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  
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รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะ

มีแผนการชาํระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้  กาํไรและขาดทุนจากอัตรา

แลกเปล่ียนจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ และรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วน

ของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

 

(ค) ตราสารอนพุันธ์  

 

ตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ท่ีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรมลงทุน ตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไว ้เพ่ือ

คา้  

 

ตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการทาํรายการดงักล่าว

บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรกใชมู้ลค่ายุติธรรม กาํไรหรือ

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท

เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือ

เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(จ) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 

 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน

อนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
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(ฉ) สินค้าคงเหลือ 

 

 สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 

 ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชวิ้ธีเฉพาะเจาะจง สาํหรับสินคา้ท่ีซ้ือมาเฉพาะสาํหรับลูกคา้รายใดรายหน่ึง และ

โดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อน สาํหรับสินคา้ท่ีมิไดซ้ื้อมาเฉพาะสาํหรับลูกคา้รายใดรายหน่ึง ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ย

ราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั 

 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดาํเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็น

โดยประมาณในการขาย 

 

(ช) เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึง

ตน้ทุนการทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการจนถึงวนัท่ีบริษทั

สูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั หรือการควบคุมร่วม 

 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 

 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไป

และเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
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(ซ) อปุกรณ์ 

 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 

 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

อุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ

สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถ

ทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 

 

ส่วนประกอบของรายการอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ

ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่า

ตามบญัชีของอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 

 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ให้

จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่า

ยุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า  หักดว้ย     

ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ

ส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  

ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการอุปกรณ์ ถา้มีความ

เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดั

มูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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ค่าเส่ือมราคา 

 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการ

เปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์

แสดงไดด้งัน้ี 

 

อะไหล่   5 ปี 

อุปกรณ์สาํนกังาน   1 - 6 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง   1 - 6 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า   3 และ 5 ปี 

ยานพาหนะ   5 ปี 

  

 วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ิน  

 รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 

ค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความ

นิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ก) และภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดั

มูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม สาํหรับตราสารทุน - การบญัชีดา้นผูล้งทุนมูลค่า

ตามบญัชีของค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุน

ตอ้งไม่ถูกปันส่วนใหสิ้นทรัพยใ์ด ๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม 

 

สินทรัพย์ไม่มตัีวตนอ่ืนๆ 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่าย

สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
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รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวม

เป็นสินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนภายในรับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่าตัดจาํหน่าย 

 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตน โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน ์

 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 5 ปี  

สญัญาใหบ้ริการ         3 ปี 4 เดือน และ 3 ปี 6 เดือน   

 

วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปี

บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

(ญ) การด้อยค่า 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  

ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  สาํหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่

มีตวัตนท่ีมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใชง้าน  จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

คืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั   

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่า

บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  
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การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย์

หรือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใช้

ของสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลด

ก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ี

มีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ี

คาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลบัรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนใน

ภายหลงั  และการเพ่ิมข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์

ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ือง

การดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการ

คาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึก

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 

(ฎ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน  ภายหลงัจากการ

บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและ

ยอดหน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ฏ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการ

จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ  

ผลประโยชนด์งักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 

 

การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ

อนุญาตเป็นประจาํ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  

 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของ

หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ 

ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน

และการจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้

รายการในกาํไรหรือขาดทุน 

 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชนข์องโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

ทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถ

ยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ต้นทุนสําหรับการปรับ

โครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 
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ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะ

จ่ายชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจาก

การท่ีพนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ี

เกิดข้ึนในปัจจุบันอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัได้อย่าง

น่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระ

ผูกพนัดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลด

ในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไป

ตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุน

ทางการเงิน 

 

(ฒ) รายได้ 

 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ 

 

สําหรับสัญญาท่ีมีหลายส่วนประกอบ ซ่ึงรวมการขายสินคา้ การให้บริการ และการให้บริการหลงัการขาย 

(รายไดจ้ากการบริการบาํรุงรักษา) ในสัญญาเดียวกนั กิจการปันส่วนรายไดใ้หแ้ต่ละส่วนประกอบนั้นตามราคา

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสญัญาเร่ิม การรับรู้รายไดส้าํหรับแต่ละส่วนประกอบ และสาํหรับสญัญาท่ีมีส่วนประกอบ

เดียวรับรู้รายไดด้งัน้ี 

 

การขายสินค้า 

 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญั

ไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมี

ความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น ไม่อาจวดั

มูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้ง

รับคืนสินคา้   
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การให้บริการ 

 

สญัญาบริการรับรู้เม่ือผลของรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการสามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ กิจการตอ้ง

รับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการเป็นรายไดต้ามขั้นความสําเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน กิจการกาํหนดขั้นความสําเร็จของรายการตามสัดส่วนของต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบันเทียบกับ

ประมาณการตน้ทุนทั้งส้ิน หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการไดอ้ย่าง

น่าเช่ือถือ กิจการตอ้งรับรู้รายไดไ้ม่เกินจาํนวนค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ไปแลว้ซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

รายไดจ้ากการบริการบาํรุงรักษารับรู้ตลอดอายขุองสญัญา 

 

การใหบ้ริการอ่ืนรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 

 

เงินปันผลรับ 

 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  

 

ดอกเบีย้รับ 

 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  

 

(ณ) ต้นทุนทางการเงิน 

 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้

ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา 

ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเพ่ือขาย   

 

(ด) สัญญาเช่าดาํเนินงาน  

 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ี

ไดรั้บตามสญัญาเช่า จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือ

ไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า 
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การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น

ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่

กบัการใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํใหก้ลุ่ม

บริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 

 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสญัญาเช่า และส่วน

ท่ีเป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ใหรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และ

ตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 

 

(ต) ภาษเีงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ภาษีเงินได้

ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ี

เก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน

ประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบันทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิด

จากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึง

เป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผล

แตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคต

อนัใกล ้

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม

บริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ

ระยะเวลาท่ีรายงาน 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการ

โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษทัคาํนึงถึง

ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ี

ตอ้งชาํระ  กลุ่มบริษทั เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจาก

การประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การ

ประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์

ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินได้

ค้างจ่ายท่ีมีอยู่  การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดท่ีเกิดการ

เปล่ียนแปลง 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิ

ตามกฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ

ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษี

ต่างกนั สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวด

ปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต

จะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดงักล่าว  กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้ง

พิจารณาถึงการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการ

กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจาํนวนไม่

เพียงพอท่ีจะบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจาํนวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ี

รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

(ถ) กาํไรต่อหุ้น  

 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับหุน้สามญั กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือ

ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี  
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(ท) รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการ

ปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการสินทรัพย ์หน้ีสิน กาํไรจากการ

ซ้ือธุรกิจ ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 

4 การซ้ือบริษทัย่อย 

 

เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอาํนาจควบคุมในบริษทั ไอ-ซีเคียว จาํกดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการ

เก่ียวกบัการเฝ้าระวงัระบบรักษาความปลอดภยัทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (MSSP) ให้บริการศูนย ์

เฝ้าระวงัระบบรักษาความปลอดภยัทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (SOC) และใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัระบบ

รักษาความปลอดภยั โดยการซ้ือหุน้ทุนและสิทธิออกเสียงในบริษทัร้อยละ 100 จากบุคคลท่ีไม่เก่ียวโยงกนัของ

บริษทั (“ผูข้าย”) ดว้ยเงินสดจาํนวน 115 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัยงัมีภาระในการชาํระส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่

จะตอ้งจ่ายตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาจาํนวน 78 ลา้นบาท (มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ) ซ่ึงมีกาํหนด

ชาํระภายในปี 2564 

 

การมีอาํนาจควบคุมในบริษทั ไอ-ซีเคียว จาํกดั จะทาํใหบ้ริษทัสามารถขยายขอบเขตการใหบ้ริการไปสู่ธุรกิจการ

ดาํเนินการเฝ้าระวงัระบบรักษาความปลอดภยัทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย อนัจะเป็นการเพ่ิมรายได้

ใหแ้ก่บริษทั รวมทั้งทาํใหเ้กิดการประสานประโยชน์ร่วมกนั ทั้งดา้นการแนะนาํลูกคา้ การถ่ายทอดองคค์วามรู้ 

ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญจากบุคลากรท่ีอยู่ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทน้ีมาเป็นเวลานาน และ 

มีฐานลูกคา้เป็นบริษทัหรือองคก์รขนาดใหญ่จาํนวนมาก ซ่ึงคาดวา่ผลการดาํเนินงานของบริษทั ไอ-ซีเคียว จาํกดั 

จะสามารถสร้างรายไดแ้ละผลการดาํเนินงานท่ีดีให้แก่บริษทัในระยะยาว รวมทั้งสร้างโอกาสในการตอบรับ

ผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุน 

 

สําหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 17 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ไอ-ซีเคียว จาํกดัมีรายไดเ้ป็น

จาํนวนเงิน 47 ลา้นบาท และกาํไรจาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการดาํเนินงานของกลุ่ม

บริษทั ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จะมีรายไดร้วมเพ่ิมข้ึน

จาํนวนเงิน 141 ลา้นบาท และกาํไรรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึนจาํนวนเงิน 4 ลา้นบาท 

ในการกาํหนดมูลค่าดงักล่าว ฝ่ายบริหารใชข้อ้สมมติในการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม โดยถือเสมือนว่าการรวม

กิจการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดนั้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 
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ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนใหแ้ละมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือสาํหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา

แต่ละประเภทท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้และคาดว่าจะโอน 

 

   มูลค่ายุตธิรรม 

   (พันบาท) 

เงินสดจ่าย   115,000 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา  

   (มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ) 

   

78,184 

รวม   193,184 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย   

 

บริษทัมีขอ้ตกลงส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายสาํหรับค่าใชจ่้ายส่วนเพ่ิมในการขายหุน้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้

ในสญัญา โดยเง่ือนไขสาํคญั คือ กาํไรสุทธิหลงัภาษีเงินได ้(NPAT) ท่ีตรวจสอบแลว้ของบริษทั ไอ-ซีเคียว จาํกดั

สาํหรับปี 2562 และ 2563 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายดงักล่าวตามประมาณการท่ีดีท่ีสุด ณ วนัท่ีรายงาน มีจาํนวน 78.49 ลา้นบาท 

(มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรายงาน) โดยใชอ้ตัราคิดลดในอตัราร้อยละ 1.92 ต่อปี บริษทัไดบ้นัทึกส่ิงตอบแทนท่ีคาด

วา่จะตอ้งจ่ายรวมอยูใ่นบญัชีเจา้หน้ีค่าซ้ือธุรกิจ 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดท่ี้มีนยัสาํคญัท่ีใชใ้นการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของส่ิง

ตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายสาํหรับหน้ีสินมีดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 
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เทคนิคการประเมนิมูลค่า  

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ 

ที่มนัียสําคัญ  

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่

สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสําคัญ

และการวดัมูลค่ายุตธิรรม 
     

มูลค่ายติุธรรมถูกกาํหนดโดยการ

พิจารณาการจ่ายชาํระท่ีคาดการณ์ไวคิ้ด

ลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลด

ท่ีปรับค่าความเส่ียง การจ่ายชาํระท่ี

คาดการณ์ไวถู้กกาํหนดดว้ยการพิจารณา

ถึงสูตรการคาํนวณท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 • อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความ

เส่ียง (1.92% ต่อปี) 

• NPAT ท่ีคาดการณ์ไวใ้นปี 

2562 และปี 2563 (15 ลา้น

บาท และ 20 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั) 

• อตัราการเพ่ิมข้ึนของรายได้

ต่อปีท่ีคาดการณ์ไว ้(12% 

ถึง 25%)  

 มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไว้

จะเพ่ิมข้ึนหาก 

• อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความ

เส่ียงตํ่าลง 

• NPAT สูงข้ึน หรือ  

• อตัราการเพ่ิมข้ึนของ

รายไดต่้อปีสูงข้ึน 

 

สาํหรับมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย การเปล่ียนแปลงขอ้มูลใดขอ้มูลหน่ึงหรือหลายขอ้มูล

ท่ีไม่สามารถสังเกตได้ท่ีมีนัยสําคัญซ่ึงใช้เป็นข้อสมมติท่ีเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลอาจส่งผลกระทบ

ดังต่อไปน้ี การคาํนวณผลกระทบเหล่าน้ีทาํโดยการวดัมูลค่าจากการใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใช้การ

ประมาณการอนัเป็นทางเลือกของขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้ ซ่ึงอาจพิจารณาโดยผูมี้ส่วนร่วมในตลาดเพ่ือ

กําหนดราคาของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานอย่างสมเหตุสมผล 

ความสมัพนัธ์ใดๆ ระหวา่งขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดจ้ะไม่ถูกนาํมาพิจารณาวา่มีผลกระทบอยา่งเป็นนยัสาํคญั

ภายในขอ้สมมติทางเลือกท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

ข้อมลูท่ีไม่สามารถสังเกตได้   เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

   (ล้านบาท) 

NPAT (เปล่ียนแปลง 2 ลา้นบาท)   9.43  (9.43) 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของรายไดต่้อปี (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1)   18.72  (6.71) 
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สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา 

 

    มูลค่ายุตธิรรม 

  
 

 (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    28,497 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน    50,222 

สินคา้คงเหลือ    6,812 

อุปกรณ์    3,220 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน    2,081 

ภาษีเงินไดแ้ละภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายขอคืน    3,900 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน    349 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน    (28,416) 

เงินกูย้ืมระยะสั้น    (19,800) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    (414) 

เงินกูย้ืมระยะยาว    (6,570) 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน    (1,366) 

รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้    38,515 

ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ    154,669 

ส่ิงตอบแทนที่โอนให้และคาดว่าจะโอน    193,184 

     

เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย    28,497 

เงินสดท่ีจ่าย    (115,000) 

กระแสเงนิสดจ่ายสุทธิ    (86,503) 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สัญญาให้บริการ) พิจารณาโดยเกณฑก์ารประมาณการโดยผูป้ระเมิน

อิสระ ซ่ึงประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดว้ยวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด 

(Discounted Cash Flow) โดยอตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราโดยประมาณอา้งอิงอตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินทุน

ของธุรกิจ 

 

อย่างไรก็ดีกลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บ

เพ่ิมเติมภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจ และรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ 

วนัท่ีซ้ือธุรกิจ จะทาํการปรับปรุงสํารองดงักล่าว หรือหากมีการประมาณสํารองเพ่ิมเติมท่ีสะทอ้นเหตุการณ์

แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
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ค่าความนิยม  

 
 

ค่าความนิยมส่วนใหญ่เน่ืองมาจากทกัษะและความสามารถทางเทคนิคในการทาํงานของบริษทั ไอ-ซีเคียว จาํกดั

และการร่วมมือกนัซ่ึงคาดว่าจะสําเร็จ จากดา้นการแนะนาํลูกคา้ การถ่ายทอดองคค์วามรู้ ประสบการณ์ ความ

เช่ียวชาญจากผูข้ายท่ีอยู่ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ีไม่มีค่าความนิยมท่ีคาดว่าจะนาํมาหกัเป็นค่าใชจ่้าย

ทางภาษีเงินได ้

 

 ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซื้อ 

 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจาํนวน 0.28 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก ซ่ึง

ไดถู้กรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมของกลุ่มบริษทั  

 

5   บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั 

หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อ

บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้าร

ควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจ

เป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 สําหรับความสัมพนัธ์กับ

ผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

 

ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง 

/สัญชาต ิ

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ผู้บริหารสําคัญ   

ผูบ้ริหารสาํคญั  

 

ไทย บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 

ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 

รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะ

ทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง 

/สัญชาต ิ

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัใหญ่ 

บริษทั วีเน็ท แคปปิทอล จาํกดั ไทย ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 73 และมีกรรมการ

ร่วมกนั 

บริษทัย่อย   

บริษทั วินทค์อม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จาํกดั เมียนมาร์ เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

บริษทั วินทค์อม เทคโนโลยี (เอสจี) จาํกดั สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

บริษทั ไอ-ซีเคียว จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

บริษทั วีเซิร์ฟพลสั จาํกดั 

    

ไทย เป็นบริษทัย่อย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 51 และมี

กรรมการร่วมกนั 

กจิการอื่นที่เกีย่วข้องกนั   

บริษทั ซีทีซี โกลบอล (ประเทศไทย) จาํกดั          ไทย มีผูถื้อหุน้ และกรรมการร่วมกนั  

(ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560) 

บริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย กรรมการร่วมกนั (ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 2560) 

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 วีเฮลท ์ทรีซิกต้ี จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ และกรรมการร่วมกนั 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากการขายและบริการ ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาดหรือราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ดอกเบ้ียรับ ตามตัว๋สญัญาใชเ้งิน อตัราร้อยละ 2.15 และ 6.25 ต่อปี 

รายไดอ่ื้น ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาดหรือราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ซ้ือสินคา้และบริการ ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

ซ้ือสินทรัพย ์ ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

ค่าเช่าสถานท่ี ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาดหรือราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั อนุมติัจากผูถื้อหุน้และ/หรือคณะกรรมการ/ตามสญัญาจา้งงาน 
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รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษทัใหญ่        

รายไดจ้ากการขายและบริการ 24  30  24  30 

ค่าเช่าสถานท่ี 376  402  376  402 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 282  343  280  331 

บริษทัย่อย        

รายไดจ้ากการขายและบริการ -  -  1,769   180  

ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  563   588  

ดอกเบ้ียรับ -  -  296  - 

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        

รายไดจ้ากการขายและบริการ 221  16,300  120  316 

รายไดอ่ื้น 1,427  1,547  -  4 

ซ้ือสินคา้และบริการ -  1,617  -  - 

ซ้ือสินทรัพย ์ 678  1,517  18  47 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 482  1,059  111  131 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 24,683  23,559  21,083  20,559 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญประกอบด้วย 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561   2560   2561   2560 

 (พันบาท) 

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของผูบ้ริหาร 23,627  22,564  20,027  19,564 

โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ 1,056  995  1,056  995 

รวม 24,683  23,559  21,083  20,559 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

 

 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั   

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561   2560   2561   2560 

 (พันบาท) 

ลูกหนีก้ารค้า        

บริษทัย่อย         

บริษทั วินทค์อม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จาํกดั -  -  -  167 

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั เอน็ทีเอน็ โซลูชัน่ จาํกดั  -  5  -  - 

รวม -  5  -  167 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 

สุทธิ -  5  -  167  

        

ลูกหนีอ่ื้น        

บริษทัย่อย        

บริษทั วินทค์อม เทคโนโลย ี(เมียนมาร์) จาํกดั -  -  1,299  1,307 

บริษทั วีเซิร์ฟพลสั จาํกดั -  -  73  - 

บริษทั ไอ-ซีเคียว จาํกดั -  -  258  - 

รวม -  -  1,630  1,307 

        

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น -  5  1,630  1,474 

        

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี -  -  -  - 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 อตัราดอกเบีย้ 

  

งบการเงินรวม 

  

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน    

บริษทัย่อย 

บริษทั วินทค์อม เทคโนโลยี   

   (เอสจี) จาํกดั 

 

 

2.15 

  

 

- 

 

- 

 

- 

  

     

5,067 

 

- 

บริษทั ไอ-ซีเคียว จาํกดั 6.25  -  -  -  19,800  - 

     -  -  24,867  - 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ     -  -  -  - 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลหรือ 

   กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

-  -  

 

    24,867  - 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั   
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ   

 
 

 2561  2560  2561  2560 

     (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน            

บริษทัย่อย         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม     -  -  -  - 

เพ่ิมข้ึน     -  -  24,867  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม     -  -  24,867  - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงครบกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวง

ถาม เงินใหกู้ย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั   

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561   2560   2561   2560 

 (พันบาท) 

เจ้าหนีก้ารค้า        

บริษทัย่อย        

บริษทั วีเซิร์ฟพลสั จาํกดั -  -  410  39 

        

เจ้าหนีอ่ื้น        

บริษทัใหญ่        

บริษทั วีเน็ท แคปปิทอล จาํกดั 16  46  14  46 

บริษทัย่อย        

บริษทั วีเซิร์ฟพลสั จาํกดั -  -  93  100 

บริษทั วนิทค์อม เทคโนโลย ี(เอสจี) จาํกดั -  -  24  - 

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั เอน็ทีเอน็ โซลูชัน่ จาํกดั 72  143  6  6 

บริษทั บีซีบีจี จาํกดั 5  59  -  - 

บริษทั บลู ฟิซ โซลูชัน่ จาํกดั 2  4  2  4 

บริษทั วีเฮลท ์ทรีซิกต้ี จาํกดั 7  -  7  - 

รวม 102  252  146  156 

  

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 102  252  556  195 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

สัญญาสําคัญที่ทํากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

สัญญาการซ้ือขายหรือรับบริการ  

 

สัญญาบริการสาํนักงานและบริการระบบเงินเดือนพนักงาน  

 

บริษทัไดท้าํสัญญาบริการสาํนกังานและบริการระบบเงินเดือนพนกังานกบั บริษทั วีเน็ท แคปปิทอล จาํกดั โดย 

บริษทั วีเน็ท แคปปิทอล จาํกดั จะเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นสาํนกังาน อนัไดแ้ก่ การอาํนวยความสะดวกดา้นสถานท่ี 

การตอ้นรับลูกคา้และผูม้าติดต่อ การสาธารณูปโภค การจดัการหอ้งประชุม รวมทั้งบริการจดัทาํระบบเงินเดือน 

คาํนวณภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย คาํนวณเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม และจดัเตรียมแบบยื่นแสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยคิดในอตัราคงท่ีเดือนละ 45,000 บาท รวมกบัค่าบริการอ่ืนๆท่ีจะเรียกเก็บตามท่ีเกิดข้ึนจริงในอตัราท่ีตกลง

กนัไว ้สญัญามีกาํหนดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

สัญญาการบริการบริหารอุปกรณ์และอะไหล่  

 

บริษทัไดท้าํสัญญาการบริการบริหารอุปกรณ์และอะไหล่กบั บริษทั วีเซิร์ฟพลสั จาํกดั โดย บริษทั วีเซิร์ฟพลสั 

จาํกดั จะเป็นผูใ้หบ้ริการจดัเก็บดูแล และบริการจดัส่งอุปกรณ์และอะไหล่ไปยงัสถานท่ีใหบ้ริการตามเง่ือนไขท่ี

ตกลงกนั รวมทั้งจดัทาํประกนัอคัคีภยัและประกนัอุบติัเหตุสําหรับอุปกรณ์และอะไหล่ ดงักล่าวดว้ย โดยคิด

อตัราคงท่ีเดือนละ 31,000 บาท สญัญามีกาํหนดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  

  

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

บริษทั วีเซิร์ฟพลสั จาํกดั ไดท้าํสญัญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กบั บริษทั เอน็ทีเอน็ โซลูชัน่ 

จาํกดัโดย บริษทั เอน็ทีเอน็ โซลูชัน่ จาํกดั จะเป็นผูอ้นุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในโปรแกรม NIMBUS (ERP) ท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงาน รวมทั้งเป็นผูใ้ห้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงานดงักล่าวโดยคิดในอตัราคงท่ีเดือนละ 30,000 บาท 

รวมกบัค่าบริการอ่ืนๆท่ีจะเรียกเก็บตามท่ีเกิดข้ึนจริงในอตัราท่ีตกลงกนัไว ้สญัญามีกาํหนดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 

1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

การทาํสัญญาคํา้ประกันหนีสิ้นทางการค้า 

 

บริษทัเขา้ทาํสัญญาคํ้าประกนัหน้ีสินทางการคา้ของ บริษทั วีเซิร์ฟพลสั จาํกดั โดยบริษทัมีภาระคํ้าประกนัใน

หน้ีสินทางการคา้ร้อยละ 51 ตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั วีเซิร์ฟพลสั จาํกดั 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

6  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561   2560   2561   2560 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 227  172  17   21  

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 12,274  249  1,086   122  

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 173,970  284,111  82,544  238,225 

เงินฝากธนาคารประเภทประจาํ 3 เดือน 4  4  4  4 

เช็คในมือ 150  97  150  97 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใน 

   งบแสดงฐานะการเงนิและงบกระแสเงนิสด 186,625 

 

284,633 

 

83,801 

 

238,469 

  

7  เงนิฝากสถาบันการเงนิที่มีภาระผูกพนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

จาํนวน 18.13 ลา้นบาท และ 16.73 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2560: 4.60 ล้านบาท) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัต่อธนาคาร

สาํหรับวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ  2561   2560   2561   2560 

  (พันบาท) 

ลูกหนีก้ารค้า         

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   5 -  5  -  167 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  599,811  257,736  460,359  185,732 

รวม  599,811  257,741  460,359  185,899 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (678)  (471)  (228)  - 

สุทธิ  599,133  257,270  460,131  185,899 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ  2561   2560   2561   2560 

  (พันบาท) 

ลูกหนีก้ารค้าที่ยงัไม่เรียกเกบ็         

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   5 -  -  -  - 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  32,562  24,019  11,348  3,308 

รวม  32,562  24,019  11,348  3,308 

         

ลูกหนีอ่ื้น         

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   5 -  -  1,630  1,307 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  116,171  80,831  70,794  75,277 

รวม  116,171  80,831  72,424  76,584 

         

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  747,866  362,120  543,903  265,791 

         

(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี (242)  471  228  - 

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2561   2560   2561   2560 

  (พันบาท) 

บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั         

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  -  5  -  - 

เกินกาํหนดชาํระ :         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  -  -  -  - 

3 - 6 เดือน  -  -  -  - 

6 - 12 เดือน  -  -  -  167 

มากกวา่ 12  เดือน  -  -  -  - 

รวม  -  5  -  167 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  -  - 

สุทธิ  -  5  -  167 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2561   2560   2561   2560 

  (พันบาท) 

บุคคลหรือกจิการอ่ืนๆ         

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  336,303  216,517  252,332  164,517 

เกินกาํหนดชาํระ :         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  252,319  39,412  197,379  21,215 

3 - 6 เดือน  10,511      1,531  10,420  - 

6 - 12 เดือน  -  276  -  - 

มากกวา่ 12  เดือน  678  -  228  - 

รวม  599,811  257,736  460,359  185,732 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (678)  (471)  (228)  - 

สุทธิ  599,133  257,265  460,131  185,732 

         

รวม  599,133  257,270  460,131  185,899 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั  

 

ลูกหน้ีอ่ืนประกอบดว้ย 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ตน้ทุนขายและบริการจ่ายล่วงหนา้  77,372  70,538  64,752  68,883 

รายไดค้า้งรับ  23,085  212  35  212 

ภาษีซ้ือรอเครดิตและลูกหน้ีกรมสรรพากร 6,517  3,098  1,762  2,265 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  3,409  2,672  1,734  2,241 

เงินทดรองจ่าย  3,369  2,089  1,849  1,835 

อ่ืนๆ  2,419  2,222  2,292  1,148 

รวม  116,171  80,831  72,424  76,584 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

9  สินค้าคงเหลือ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป  32,138  30,654  15,736  29,578 

งานระหวา่งทาํ  4,482  10,745  -  10,745 

อะไหล่  816  1,951  816  905 

สินคา้ระหวา่งทาง  26  -  26  - 

รวม  37,462  43,350  16,578  41,228 

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง  (1,248)  (1,168)  (1,248)  (1,168) 

สุทธิ  36,214  42,182  15,330  40,060 

         

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้าย และไดร้วมในบญัชีตน้ทุน

ขายและบริการ 

        

- ตน้ทุนขาย 25 1,162,818  1,048,254  975,094  912,806 

- การปรับลดมูลค่าเป็น 

  มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

  

80 

  

163  

  

80 

  

163 

สุทธิ  1,162,898  1,048,417  975,174  912,969 

 

10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

    งบการเงินเฉพาะกจิการ 

      2561  2560 

      (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม      42,238  26,451 

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิ      14,470  9,072 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้    (286)  (59) 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   143  - 

ซ้ือเงินลงทุน      197,027  6,774 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม      253,592  42,238 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

การซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 

เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั วินทค์อม เทคโนโลยี (เอสจี) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึน

ในประเทศสิงคโปร์ โดยการลงทุนในหุน้ทุนซ่ึงมีสิทธิออกเสียงในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 บริษทัดงักล่าว

ดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงมีทุนจด

ทะเบียนจาํนวน 100,000 เหรียญสิงคโปร์ และมีการเรียกชาํระค่าหุน้จาํนวน 21,000 เหรียญสิงคโปร์ (เทียบเท่า 

0.51 ลา้นบาท) โดยเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 บริษทัไดช้าํระเงินลงทุนงวดแรก เป็นจาํนวน 20,000 เหรียญ

สิงคโปร์ (เทียบเท่า 0.49 ลา้นบาท) คงคา้งค่าหุน้จาํนวน 1,000 เหรียญสิงคโปร์ (เทียบเท่า 0.02 ลา้นบาท)  

 

เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561 บริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทั วินทค์อม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทั

ท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศเมียนมาร์ เป็นจาํนวนเงิน 3.33 ลา้นบาท สัดส่วนการลงทุนในบริษทัดงักล่าวไม่มีการ

เปล่ียนแปลง     

 

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

มติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2561 โดยการลงทุนในหุน้ทุนมีสัดส่วนการ

ถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 และราคาซ้ือเงินลงทุนดงักล่าวตามมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ มีจาํนวน

193.18 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

 

เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2560 บริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทั วินทค์อม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี

จดัตั้งข้ึนในประเทศเมียนมาร์ เป็นจาํนวนเงิน 3.46 ลา้นบาท สัดส่วนการลงทุนในบริษทัดังกล่าวไม่มีการ

เปล่ียนแปลง 

 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จาํกดั ซ่ึงเป็น

บริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศเมียนมาร์ เป็นจาํนวนเงิน 3.31 ลา้นบาท สัดส่วนการลงทุนในบริษทัดงักล่าวไม่มี

การเปล่ียนแปลง 

 

การทดสอบการด้อยค่า 

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดมี้การทดสอบการดอ้ยค่าของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัย่อย โดยใช้

เทคนิคและขอ้สมมติฐานท่ีสําคญัเช่นเดียวกบัท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 13 ในเร่ืองเก่ียวกบัการทดสอบการ

ดอ้ยค่า  
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี  

 

 

ลกัษณะธุรกจิ 

(1) ใหบ้ริการเก่ียวกบัการติดตั้ง ใหค้าํปรึกษา และซ่อมบาํรุงเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ 

(2) การขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟตแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) ใหบ้ริการเก่ียวกบัระบบรักษาความปลอดภยัทาง คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

(4) ใหบ้ริการเก่ียวกบัการติดตั้ง ใหค้าํปรึกษา และซ่อมบาํรุงเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ 

 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย  

สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ  

ทุนชาํระแลว้/ 

ทุนเรียกชาํระ  

 

ราคาทุน  

มูลค่าตาม 

วธีิส่วนไดเ้สีย 

  

การดอ้ยค่า 

 มูลค่าตาม 

วธีิส่วนไดเ้สีย-สุทธิ 

  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั วนิทค์อม เทคโนโลย ี 

   (เมียนมาร์) จาํกดั 

 

(1) 

 

100 

  

100 

  

11,842 

  

8,512 

  

11,842 

  

8,512 

  

15 

 

2,233  

  

- 

  

- 

  

15 

 

2,233  

บริษทั วนิทค์อม เทคโนโลย ี

   (เอสจี) จาํกดั 

 

(2) 

 

100 

  

- 

  

513 

  

- 

  

513 

  

- 

  

4,200 

  

- 

  

- 

  

- 

  

4,200 

  

- 

บริษทั ไอ-ซีเคียว จาํกดั (3) 100  -  40,000  -  193,184  -  195,465  -  -  -  195,465  - 

บริษทั วเีซิร์ฟพลสั จาํกดั (4) 51  51  40,000  40,000  20,400  20,400  53,912  40,005  -  -  53,912  40,005 

รวม          225,939  28,912  253,592  42,238  -  -  253,592  42,238 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

บริษทัไม่มีเงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวขา้งตน้สาํหรับปี 2561 และ 2560 

11 ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มอีาํนาจควบคุม 

 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั ก่อนตดัรายการระหวา่งกนั 

 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 

บริษทั  

วีเซิร์ฟพลสั 

จาํกดั  

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั  รวม 

 บริษทั  

วีเซิร์ฟพลสั 

จาํกดั  

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั  รวม 

 (พันบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 49%      49%     

สินทรัพยห์มุนเวียน 183,334      142,757     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 28,431      27,256     

หน้ีสินหมุนเวียน (101,717)      (74,796)     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  (3,741)      (16,471)     

สินทรัพย์สุทธิ 106,307      78,746     

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 52,090  -  52,090  38,586  -  38,586 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

 

บริษทั  

วีเซิร์ฟพลสั 

จาํกดั  

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั  รวม 

 บริษทั  

วีเซิร์ฟพลสั 

จาํกดั  

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั  รวม 

 (พันบาท) 

            

รายได ้ 422,686      366,420     

กาํไร 27,280      26,882     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 281      -     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 27,561      26,882     

กาํไรท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 13,367  -  13,367  13,172  -  13,172 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 13,505  -  13,505  -  -  - 

            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 19,375      41,092     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (3,902)      (7,251)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

   (เงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม: ไม่มี) 

 

- 

     

(11) 

    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 15,473      33,830     
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

12 อุปกรณ์ 

 

 งบการเงินรวม 

  

อุปกรณ์ 

สาํนกังาน 

  

 

อะไหล่ 

 เคร่ือง 

ตกแต่ง 

และติดตั้ง 

 ส่วน 

ปรับปรุง 

อาคารเช่า 

 

ยาน 

พาหนะ 

 สินทรัพย์

ระหวา่ง

ก่อสร้าง 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 27,237  6,497  6,687   10,296  3,140  -  53,857 

เพ่ิมข้ึน 4,045  1,988  242  -  2,440  -  8,715 

จาํหน่าย (15)  -  (27)  (76)  (770)  -  (888) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560   

   และ 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 วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 44,634  8,613  10,638  13,123  4,810  1,432  83,250 

              

ค่าเส่ือมราคา              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 17,015  1,685  1,155  835  957  -  21,647 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 3,508  1,533  1,289  2,124  691  -  9,145 

จาํหน่าย (15)  -  (17)  -  (24)  -  (56) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560   

   และ 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 วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 32,338  4,603  6,396  6,807  2,425  -  52,569 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

   

 

58 
 



บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

 งบการเงินรวม 

  

อุปกรณ์ 

สาํนกังาน 

  

 

อะไหล่ 

 เคร่ือง 

ตกแต่ง 

และติดตั้ง 

 ส่วน 

ปรับปรุง 

อาคารเช่า 

 

ยาน 

พาหนะ 

 สินทรัพย์

ระหวา่ง

ก่อสร้าง 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี              

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิ 

   ของบริษทั 10,069 

 

4,812 

  

5,532 

 

9,461 

  

- 

  

- 

 

29,874 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 153  -  -  -  2,183  -  2,336 

 10,222  4,812  5,532  9,461  2,183  -  32,210 

              

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560   

   และ 1 มกราคม 2561  

 

 

   

 

 

 

   

 

ภายใตก้รรมสิทธ์ิ 

   ของบริษทั 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 วนัที่ 31 ธันวาคม 2561              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิ 

   ของบริษทั 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 

 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ แต่

ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจาํนวน 31.15 ลา้นบาท (2560 14.63 ล้านบาท) 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

  

 

อุปกรณ์ 

สาํนกังาน 

  

 

อะไหล่ 

   เคร่ือง 

ตกแต่ง 

และติดตั้ง 

 ส่วน 

ปรับปรุง 

อาคารเช่า 

 

ยาน 

พาหนะ 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน            

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 23,195  6,497  973  608  3,140  34,413 

เพ่ิมข้ึน 2,431  1,988  36  -  -  4,455 

จาํหน่าย (15)  -  (17)  -  -  (32) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560   

   และ 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 วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 27,285  8,613  1,001  608  3,140  40,647 

            

ค่าเส่ือมราคา            

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 16,711  1,685  792  244  957  20,389 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2,193  1,533  57  198  468  4,449 

จาํหน่าย (15)  -  (17)  -  -  (32) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560   

   และ 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 วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 21,009  4,603  883  608  1,892  28,995 

            

มลูค่าสุทธิทางบัญชี 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560  
 

 
   

 
 

 
 

 

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 6,331  4,812  181  364  -  11,688 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 153  -  -  -  2,183  2,336 

 6,484  4,812  181  364  2,183  14,024 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

  

 

อุปกรณ์ 

สาํนกังาน 

  

 

อะไหล่ 

   เคร่ือง 

ตกแต่ง 

และติดตั้ง 

 ส่วน 

ปรับปรุง 

อาคารเช่า 

 

ยาน 

พาหนะ 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560   

   และ 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 

            

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561            

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

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 89  -  -  -  1,248  1,337 

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

 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ แต่ยงัคง

ใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจาํนวน 20.65 ลา้นบาท (2560: 14.36 ล้านบาท) 

 

13 ค่าความนิยม 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ราคาทุน         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  -  - 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 4 154,699  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม    154,699  -  -  - 
         

ขาดทุนจากการด้อยค่า         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  -  - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  -  -  - 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี         

ณ วนัที่ 1 มกราคม  -  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   154,699  -  -  - 
 

ค่าความนิยมเกิดจากการท่ีบริษทัซ้ือหุน้ในอตัราส่วนร้อยละ 100 ของบริษทั ไอ-ซีเคียว จาํกดั (ดูหมายเหตุ 4) 
 

การทดสอบการด้อยค่า 
 

มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนมาจากมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตท่ีเกิดข้ึน

จากการใชสิ้นทรัพยน์ั้น 
 

การกาํหนดขอ้สมมติฐานมาจากการประเมินของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากแนวโนม้ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง     

ในอนาคตและขอ้มูลในอดีตจากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการมูล

ค่าท่ีจะไดรั้บคืนมีดงัน้ี 
 

อัตราคิดลด 
 

อตัราคิดลดคาํนวณมาจากวิธีตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินทุนซ่ึงประกอบดว้ยขอ้สมมติทางการเงินท่ีสาํคญั 

ไดแ้ก่ ตน้ทุนของหน้ีสิน และตน้ทุนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

อัตราการเติบโตสุดท้าย 
 

อตัราการเติบโตสุดทา้ยพิจารณาจากค่าเฉล่ียการเติบโตของดชันีผูบ้ริโภคในประเทศท่ีดาํเนินธุรกิจ อตัราเงินเฟ้อ 

และอตัราการเติบโตในอดีตของกาํไรสุทธิหลงัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยใหม่ดงักล่าว 
 

ประมาณการการเติบโตของกาํไรสุทธิหลงัค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 

ประมาณการการเติบโตของกาํไรสุทธิหลงัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดม้าจากการประมาณการผลประโยชน์ท่ีไดรั้บใน

อนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโตของรายไดท่ี้คาดไว ้ซ่ึงการเติบโตของรายไดป้ระมาณ

การมาจากประสบการณ์ในอดีต และประมาณการการเติบโตของยอดขาย  
 

จากการทดสอบการดอ้ยค่า การประมาณการมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจึงไม่รับรู้

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบการเงิน 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

14 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 

 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

 โปรแกรม  สญัญา    โปรแกรม 

 คอมพิวเตอร์  ใหบ้ริการ  รวม  คอมพิวเตอร์ 

 (พันบาท) 

ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 6,820  6,109  12,929  6,052 

เพ่ิมข้ึน 695  -  695  82 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560        

   และ 1 มกราคม 2561  7,515  6,109  13,624  6,134 

เพ่ิมข้ึน 1,106  -  1,106  80 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 190  2,071  2,261  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 8,811  8,180  16,991  6,214 

        

ค่าตัดจําหน่าย        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 5,651  611  6,262  5,640 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 327  1,833  2,160  138 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560         

   และ 1 มกราคม 2561  5,978  2,444  8,422  5,778 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 511  1,981  2,492  151 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 180  -   180  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 6,669  4,425  11,094  5,929 

        

มลูค่าสุทธิทางบัญชี        

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,169  5,498  6,667  412 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560        

   และ 1 มกราคม 2561   1,537  3,665  5,202  356 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 2,142  3,755  5,897  285 

 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

15 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม 

  สินทรัพย์  หนีสิ้น 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

รวม  6,299  8,328  (843)  (956) 

การหกักลบรายการของภาษี   (843)  (429)  843  429 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงินได้รอการตดับัญชีสุทธิ 5,456  7,899  -  (527) 

         

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  สินทรัพย์  หนีสิ้น 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

รวม  5,378  7,899  -  - 

การหกักลบรายการของภาษี   -  -  -  - 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงินได้รอการตดับัญชีสุทธิ 5,378  7,899  -  - 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม 

      บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / 

รายไดใ้น 

  

  ณ วนัที่  ไดม้าจาก      ณ วนัที่ 

  1 มกราคม  การรวม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

  2561  ธุรกิจ  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2561 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี           

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 

     

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  (733)  (414)  397  -  (750) 

ดอกเบ้ียจ่ายรอการตดับญัชี  (223)  -  130  -  (93) 

รวม (956)  (414)  527  -  (843) 

           

สุทธิ 7,372  (414)  (1,153)  (349)  5,456 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

  งบการเงินรวม 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /  

รายไดใ้น 

  

  ณ วนัที่      ณ วนัที่ 

  1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

  2560  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2560 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         

ลูกหน้ีการคา้  32  (32)  -  - 

สินคา้คงเหลือ  201  33  -  234 

ประมาณการหน้ีสิน  1,740  652  2  2,394 

รายไดรั้บล่วงหนา้  5,769  (69)  -  5,700 

รวม 7,742  584  2  8,328 

   

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  (1,100)  367  -  (733) 

ดอกเบ้ียจ่ายรอการตดับญัชี  (347)  124  -  (223) 

รวม (1,447)  491  -  (956) 

         

สุทธิ 6,295  1,075  2  7,372 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /  

รายไดใ้น 

  

  ณ วนัที่      ณ วนัที ่

  1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

  2561  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2561 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         

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 

 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /  

รายไดใ้น 

  

  ณ วนัที่      ณ วนัที่ 

  1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

  2560  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2560 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         

ลูกหน้ีการคา้  32  (32)  -  - 

สินคา้คงเหลือ  201  33  -  234 

ประมาณการหน้ีสิน  1,642  321  2  1,965 

รายไดรั้บล่วงหนา้  5,769  (69)  -  5,700 

รวม 7,644  253  2  7,899 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

16  หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2561  2560  2561  2560 

   (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน          

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน          

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั   177,000  -  177,000  - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

  

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั   3,430  -  -  - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

  

571 

 

531 

 

571 

 

531 

รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้หมุนเวยีน 
  

181,001 
 

531 
 

177,571 
 

531 

          

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน          

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน          

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั   2,455  -  -  - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน   853  1,423  853  1,423 

รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน 
  

3,308 
 

1,423 
 

853 
 

1,423 

 

บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี เง่ือนไขการเรียกชาํระคืนเงินกูเ้ม่ือ

ทวงถาม 

 

กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 0.25 ต่อปี และมีกาํหนด

ชาํระภายในปี 2564 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  181,001  531  177,571  531 

ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 3,308  -  853  - 

ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี -  -  -  - 

รวม 184,309  531  178,424  531 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกันซ่ึงเป็น

สินทรัพยด์งัน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ลูกหน้ีการคา้*    686  -  -  - 

เงินฝากสถาบนัการเงิน  10,500  -  10,500  - 

รวม  11,186  -  10,500  - 

 

* บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดมี้การมอบอาํนาจการรับเงินจากลูกหน้ีการคา้ตามสญัญาใหก้บัธนาคาร 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจาํนวนเงินรวม 620.04 

ลา้นบาท และ 534.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2560: 611.40 ล้านบาท และ 559.40 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

17  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

เจ้าหนีก้ารค้า         

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   5 -  -  410  39 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  206,536  119,374  123,217  90,598 

รวม  206,536  119,374  123,627  90,637 

         

เจ้าหนีอ่ื้น         

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   5 102  252  146  156 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  266,572  209,274  184,423  163,347 

รวม  266,674  209,526  184,569  163,503 

         

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  473,210  328,900  308,196  254,140 

   

เจา้หน้ีอ่ืนประกอบดว้ย 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

รายไดรั้บล่วงหนา้  106,867  86,917  81,916  73,331 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  69,730  86,303  37,465  63,567 

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้  65,306  14,042  52,850  12,868 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร  12,157  10,541  8,386  9,764 

อ่ืนๆ  12,614  11,723  3,952  3,973 

รวม  266,674  209,526  184,569  163,503 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

18  ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

  

กลุ่มบริษทั/บริษทัจดัการโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ 

ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด 

(เงินลงทุน) 

 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ี         

   ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน  13,019  11,972  7,821  9,827 

 

การเปล่ียนแปลงของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  11,972  8,700  9,827  8,211 

         

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 24        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  3,557  3,043  1,573  1,398 

ตน้ทุนบริการในอดีต  192  -  192  - 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  306  220  251  209 

  4,055  3,263  2,016  1,607 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตาม  

   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

  

(1,744) 

  

9 

  

(1,392) 

  

9 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

อ่ืน ๆ          

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ  1,366  -  -  - 

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

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  13,019  11,972  7,821  9,827 

   

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

เกิดข้ึนจาก 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  1,085  177  467  177 

ขอ้สมมติทางการเงิน  (1,254)  (881)  (866)  (881) 

การปรับปรุงจากประสบการณ์  (1,575)  713  (993)  713 

รวม  (1,744)  9  (1,392)  9 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย  

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกั) ไดแ้ก่ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด  2.31 - 3.26  2.16 - 2.55  2.53  2.55 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  3.00 - 5.00  5.50 - 6.00  5.00  6.00 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  0 - 25  0 - 34  0 - 25  0 - 31 

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวส้าํหรับกลุ่ม

บริษทัอยู่ในช่วงระยะเวลา 16.52 - 26.65 ปี (2560: 25.32 - 26.22 ปี) และสาํหรับบริษทัเป็นระยะเวลา 26.65 ปี 

(2560: 25.32 ปี) 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไป

ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการ

ผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

  (พันบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561         

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1)  (1,223)  1,433  (670)  767 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 

   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

  

1,419 

  

(1,235) 

  

740 

  

(661) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 

   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

  

(1,307) 

  

506 

  

(714) 

  

209 

อตัรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลง 1 ปี)  75  (74)  39  (39) 

   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560         

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1)  (928)  1,068  (736)  843 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 

   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

  

1,039 

  

(923) 

  

804 

  

(719) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 

   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

  

(994) 

  

311 

  

(788) 

  

227 

อตัรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลง 1 ปี)  85  (84)  65  (65) 

 

แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ

ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดพิ้จารณาปรับปรุงร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

ให้นายจา้งต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างท่ีถูกเลิกจ้างเพ่ิมเติม หากลูกจ้างทาํงานติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไป  

ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทั/บริษทัจะแก้ไขโครงการ

ผลประโยชน์เ ม่ือเกษียณแก่พนักงานในงวดท่ีร่างปรับปรุงดังกล่าวถือเป็นกฎหมายและประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวจะทาํใหก้ลุ่มบริษทั/บริษทั รับรู้ประมาณการหน้ีสินสาํหรับ

ผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอายุในงวดท่ีมีการแกไ้ขและรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการเพ่ิมข้ึนโดยประมาณจาํนวน 3.08 ลา้นบาท และ 2.36 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

19 ทุนเรือนหุ้น 

 

 มูลค่าหุน้  2561  2560 

 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

- หุน้สามญั 0.5  300,000  150,000  280,000  140,000 

ลดหุน้   -  -  (60,000)  (30,000) 

ออกหุน้ใหม่   -  -  80,000  40,000 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          

- หุ้นสามญั 0.5  300,000  150,000  300,000  150,000 

          

หุ้นที่ออกและชําระแล้ว          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

- หุน้สามญั 0.5  300,000  150,000  220,000  110,000 

ออกหุน้ใหม่ 0.5  -  -  80,000  40,000 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          

- หุ้นสามญั 0.5  300,000  150,000  300,000  150,000 

 

ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนแรกเร่ิม 

 

ในเดือนธนัวาคม 2560 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกจาํนวน 80 ลา้นหุน้

โดยการขายหุ้นใหม่ให้แก่ผูจ้องในราคาหุ้นละ 2.88 บาท (ทุน 0.5 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2.38 บาท)  

โดยไดรั้บเงินจากการขายหุน้รวม 230.40 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นทุนชาํระแลว้ 40 ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่า

หุ้น 190.40 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนท่ีชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 

2560 และหุ้นของบริษัทเร่ิมการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในวนัท่ี 21 ธันวาคม 2560 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุน้แก่ประชาชนจาํนวนเงิน 7.95 ลา้นบาท แสดงหกัจากส่วนเกิน

มูลค่าหุน้ท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุน้แก่ผูล้งทุนใหม่ 

 

การลดทุนจดทะเบียน และการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

 

วนัท่ี 28 เมษายน 2560 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ มีมติดงัน้ี 

1. อนุมติัลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 30 ลา้นบาท โดยการตดัหุน้ท่ียงัไม่ออกจาํหน่ายจาํนวน 60 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 เหลือเป็นทุนจดทะเบียน

จาํนวน 110 ลา้นบาท 

2. อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 40 ลา้นบาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 80 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 

บาท จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 รวมเป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 150 ลา้น

บาท ซ่ึงบริษทัไดเ้รียกชาํระค่าหุน้ส่วนท่ีจดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้ในเดือนธนัวาคม 

 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูง

กว่ามูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกิน

มูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

20 สํารอง 

 

สาํรองประกอบดว้ย 

 

การจดัสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 

 

สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 

(“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่

สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบ

การเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 

 

การเคล่ือนไหวในทุนสํารอง 

การเคล่ือนไหวในทุนสาํรองแสดงรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

21 ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั/

บริษทั หน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัน้ีมีการขายสินคา้และให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยก

ต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การ

ดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั โดยสรุปมีดงัน้ี 

 

ส่วนงาน 1 ขายสินคา้ 

ส่วนงาน 2 บริการ 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไร

ขั้นตน้ ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

ของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรขั้นตน้ในการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการ

ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 

ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงาน  

 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานที่ 1  ส่วนงานที่ 2  รวมส่วนงานที่รายงาน 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

รายไดจ้าก 

  ลูกคา้ภายนอก 

 

1,355,695 

  

1,145,786 

  

445,784 

  

396,785 

  

1,801,479 

  

1,542,571 

            

กาํไรขั้นตน้ 190,826  95,565  84,145  149,203  274,971  244,768 

            

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ส่วนงานที่ 1  ส่วนงานที่ 2  รวมส่วนงานที่รายงาน 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

รายไดจ้าก 

  ลูกคา้ภายนอก 

 

1,060,414 

  

990,897 

  

229,236 

  

190,511 

  

1,289,650 

  

1,181,408 

            

กาํไรขั้นตน้ 82,897  75,759  54,052  53,418  136,949  129,177 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

การกระทบยอดรายได้ กาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่รายงาน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กาํไรหรือขาดทุน         

กาํไรขั้นตน้ตามส่วนงานท่ีรายงาน  274,971  244,768  136,949  129,177 

จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน         

- รายไดอ่ื้น  12,871  11,656  7,916  6,943 

- ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  (43,768)  (34,632)  (26,896)  (24,173) 

- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (152,282)  (136,012)  (61,397)  (56,600) 

- ตน้ทุนทางการเงิน  (2,361)  (1,571)  (1,615)  (936) 

- ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  -  14,470  9,072 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้  89,431  84,209  69,427  63,483 

         

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน  1,229,306  768,835  986,033  639,018 

         

หนีสิ้นที่ไม่ได้ปันส่วน  767,356  360,281  576,054  269,050 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์  

 

ส่วนงานท่ี 1 และ 2 มีการดาํเนินงานและมีสาํนกังานขายในประเทศไทย เมียนมาร์ และกมัพูชา 

 

ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้  
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ประเทศไทย  1,403,609   1,176,112   954,393   828,679  

เมียนมาร์  296,240   326,839   252,829   326,718  

ประเทศอ่ืนๆ  101,630   39,620   82,428   26,011  

รวม  1,801,479   1,542,571   1,289,650   1,181,408 

 

ลกูค้ารายใหญ่  

 

รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ 2 รายจากส่วนงานท่ี 1 และ 2 ของกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นเงินประมาณ 238 ลา้นบาท 

และ 154 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2560: 289 ล้านบาท และ 206 ล้านบาท ตามลาํดับ) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั

และบริษทั 

 

22 ต้นทุนในการจดัจาํหน่าย 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร  34,553  25,213   21,290   17,674 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย  5,003  7,887   4,937   5,933 

อ่ืนๆ  4,212  1,532   669   566 

รวม  43,768  34,632   26,896   24,173 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

23 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร   91,578   83,975   37,057   36,477 

ค่าเช่าสาํนกังาน อุปกรณ์และค่าบริการสาํนกังาน   13,553  13,424   2,648   2,593 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย   8,949   7,927   3,243   3,053 

ค่าฝึกอบรมและสมัมนา   9,523   7,396   7,089   6,348 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษา   8,142   6,312   4,996   3,689 

ค่าสาธารณูปโภค   3,655   4,141   268   301 

อ่ืนๆ   16,882  12,837   6,096   4,139 

รวม   152,282   136,012   61,397   56,600 

 

24 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลาและโบนสั  142,215  126,279  54,111  50,064 

ค่านายหนา้  12,994  10,683  7,219  6,837 

โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้  4,055  3,263  2,016  1,607 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  2,380  2,417  1,038  1,000 

อ่ืนๆ  13,279  10,664  3,660  3,734 

รวม  174,923  153,306  68,044  63,242 

  

 โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัได้จัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของ

พนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 15 ของ

เงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนกังานทุก

เดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงั

และจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

25 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป 9 5,886  (8,155)  24,650  14,867 

ซ้ือสินคา้ 9 1,156,932  1,056,409  950,444  897,939 

การเปล่ียนแปลงในตน้ทุนบริการจ่าย 

   ล่วงหนา้ 

  

(8,625) 

  

(4,684) 

  

(8,625) 

  

(4,684) 

ซ้ือบริการ  321,471  205,640  174,113  132,687 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 24 174,923  153,306  68,044  63,242 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษา  8,811  6,878  5,665  4,255 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12, 14 12,689  11,305  4,927  4,586 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 22 5,003  7,887  4,937  5,933 

ค่าเช่าสาํนกังาน อุปกรณ์และค่าบริการ   

   สาํนกังาน 

  

13,800 

  

13,654 

  

3,267 

  

3,186 

ค่าฝึกอบรมและสมัมนา 23 9,523  7,396  7,089  6,348 

ค่าสาธารณูปโภค 23 3,655  4,141  268  301 

อ่ืนๆ  18,490  14,669  6,215  4,344 

รวมต้นทุนขายและบริการ ต้นทุนใน 

   การจดัจาํหน่าย และค่าใช้จ่ายใน    

   การบริหาร 

  

 

1,722,558 

  

 

1,468,446 

  

 

1,240,994 

  

 

1,133,004 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

26 ภาษเีงนิได้ 

 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  18,796  17,787  8,645  9,723 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 (1,153)  (1,077)  2,243  (255) 

รวม  17,643  16,710  10,888  9,468 

   

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงินได้         

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตาม 

   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

15 

 

(349) 

  

2 

  

(278) 

  

2 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนใน     

   บริษทัยอ่ย 

  

- 

  

- 

  

(36) 

  

- 

รวม  (349)  2  (314)  2 

 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง   

 

  งบการเงินรวม 

  2561  2560 

  อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม    89,431    84,209 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้  20  17,886  20  16,841 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

   ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี -    

   สุทธิ และอ่ืนๆ 

    

 

(243) 

  

 

 

  

 

(131) 

รวม  20  17,643  20  16,710 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560 

  อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม    69,427    63,483 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้  20  13,885  20  12,697 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

   ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี -    

   สุทธิ และอ่ืนๆ 

    

 

(2,997) 

  

 

 

  

 

(3,229) 

รวม  16  10,888  15  9,468 

 

27 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วน

ของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี   

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญั 

   ของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) 

  

58,420 

  

54,327 

  

58,539 

  

54,015 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี  1 มกราคม  300,000  220,000  300,000  220,000 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่าย ณ วนัท่ี  

   18 ธนัวาคม 2560  

  

- 

  

    3,068 

  

- 

  

3,068 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนัก    

   (ขั้นพื้นฐาน) 

  

300,000 

  

223,068 

  

300,000 

  

223,068 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 

  

0.19 

  

0.24 

  

0.20 

  

0.24 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

28 เงนิปันผล 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรร

กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 6.50 สตางค ์เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 19.50 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2561 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรร

กาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 8.25 สตางค ์เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 18.15 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2560  

 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงิน

ปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 16.00 สตางค ์เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 35.20 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2560 

 

29 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือ

ออกตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็กาํไรหรือการคา้  

 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสําคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความ

สมดุลของระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของ

การจดัการความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจัดการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่าง

ต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

 

การบริหารจดัการทุน 

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนักลงทุน 

เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบั

ดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อ

ส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผล

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
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บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ี

เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุ

ไม่เกินหน่ึงปี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  สัญญาซ้ือ

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการซ้ือและขายสินคา้ท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศในงวดถดัไป  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อนัเป็นผลมาจากการมี

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  52,163  6,644   48,585   3,355 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  117,325  2,517   98,201   2,684 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  (147,933)  (52,493)   (83,646)  (39,466) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะทางการเงนิ         

   ที่มคีวามเส่ียง                                       21,555  (43,332)   63,140   (33,427) 

สญัญาซ้ือ (ขาย) เงินตราต่างประเทศ-สุทธิ   107  -  107  - 

ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ  21,662  (43,332)   63,247   (33,427) 

  

 ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 

 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ี

ตกลงไว ้เม่ือครบกาํหนด 

 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอ  

โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามี

ความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสําคัญ ความเส่ียงสูงสุดทางด้านสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบัญชีของ

สินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทั มีฐานลูกคา้

จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้  
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ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

 

กลุ่มบริษทั มีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือทาํให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแส    

เงินสดลดลง 

 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

รวมถึงลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกลเ้คียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่าง

สมเหตุสมผล 

 

 

  งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มูลค่า   

ตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

   (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2561          

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วย 

   มลูค่ายติุธรรม 

         

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

(เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 

107 

  

-  

 

107  

 

-  

 

107 

    

31 ธันวาคม 2560          

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วย 

   มลูค่ายติุธรรม 

         

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

(เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 

- 

  

-  

 

-  

 

-  

 

- 
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การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 

เทคนิคการประเมินมลูค่า 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2  

 

ประเภท  เทคนิคการประเมนิมูลค่า 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ 

 เทคนิคการเปรียบเทียบราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงราคาเสนอซ้ือ

ขายจากนายหน้า สัญญาแบบเดียวกันท่ีมีการซ้ือขายในตลาดท่ีมี

สภาพคล่องและราคาเสนอซ้ือขายสะทอ้นลกัษณะรายการท่ีแทจ้ริง

สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั 

 

เคร่ืองมือทางการเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

 

ประเภท  เทคนิคการประเมนิมูลค่า 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  การเปรียบเทียบอตัราดอกเบ้ียกบัอตัราตลาด 

เจา้หน้ีค่าซ้ือธุรกิจ  ใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีปรับค่าความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือเป็นอตัราคิดลด 

 

30  ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

จาํนวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน 

      ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี  14,186  11,322  1,739  1,739 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 12,673  11,421  -  - 

รวม 26,859  22,743  1,739  1,739 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ภาระผกูพนัอื่นๆ        

คาํสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือบริการตกลงแลว้ 47,010  4,375  22,855  4,375 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 4,585  2,602  850  2,602 

สญัญาอ่ืนๆ -  2,968  -  200 

รวม 51,595  9,945  23,705  7,177 

 

สัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าพ้ืนท่ี สัญญาบริการพ้ืนท่ีอาคารสาํนกังาน และโกดงัเก็บสินคา้ สัญญาเช่าดงักล่าวมี

อาย ุ1 ถึง 3 ปี โดยจะหมดอายภุายในปี 2562 ถึง 2563 

 

สัญญาบริการอ่ืนๆ 

 

สัญญาให้บริการตามสัญญาการโอนธุรกิจ 
 

จากการท่ี บริษทั วีเซิร์ฟพลสั จาํกดั ไดซ้ื้อส่วนงานธุรกิจบริการ IT จาก บริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) 

จาํกดั วนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 จาํนวน 14.45 ลา้นบาท (มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561) ซ่ึงมีกาํหนด

ชาํระในปี 2562 โดยรับโอนบุคลากร อุปกรณ์ และสัญญาในการดาํเนินงานต่างๆ ภายใตเ้ง่ือนไขใน Business 

Transfer Agreement และ Service Level Agreement บริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั ไดม้อบหมาย

ให ้บริษทั วีเซิร์ฟพลสั จาํกดั เป็นผูใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้ ซ่ึงมีการแบ่งสัดส่วนรายไดก้นัในแต่ละสัญญาของแต่ละ

ประเภทในอตัราท่ีตกลงกนั สญัญามีกาํหนดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2566 

 

ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั เขา้ทาํสัญญาโอนสิทธิและหน้ีสินภายใต้

สัญญา Business Transfer Agreement ลงวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 ให้แก่บริษทั วีเอสที อีซีเอส เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
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Service Level Agreement 

 

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จํากัดเข้าทําสัญญา Service Level Agreement กับบริษัท วีเอสที อีซีเอส เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จาํกดั โดยใหสิ้ทธิ บริษทั วีเซิร์ฟพลสั จาํกดั ในการใหบ้ริการแก่ บริษทั วีเอสที อีซีเอส เซอร์วิส

เซส (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงมีการแบ่งสัดส่วนรายไดก้นัในแต่ละสัญญาของแต่ละประเภทในอตัราท่ีตกลงกนั 

สญัญามีกาํหนดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

31 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

 

ในปี 2554  บริษทัถูกบริษทัแห่งหน่ึงฟ้องร้องในคดีแพ่ง ละเมิดโดยเรียกค่าเสียหาย 120.12 ลา้นบาท และในปี  

2555  บริษทัดงักล่าวไดย้ื่นฟ้องร้องบริษทัในคดีเดียวกนัต่อศาลอาญา  

 

ในปี 2556  บริษทัจึงไดฟ้้องกลบับริษทัดงักล่าวในคดีอาญาฐานฟ้องเท็จ และเรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินท่ี

มากกวา่ ศาลอาญาและศาลแพ่งมีคาํสัง่ใหร้อผลพิจารณาคดีอาญาท่ีบริษทัถูกฟ้อง ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการสืบพยาน  

 

ในปี 2559 ศาลอาญาไดมี้คาํพิพากษายกฟ้องโจทกใ์นคดีอาญาท่ีบริษทัถูกฟ้อง 

 

ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2560 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ และบริษทัได้ยื่นคาํแก้อุทธรณ์ต่อศาลอาญาแลว้เม่ือวนัท่ี 

16 พฤษภาคม 2560  

 

ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 ศาลอุทธรณ์ไดต้ดัสินโดยมีคาํสั่งยืนตามศาลชั้นตน้ กล่าวคือ ยกฟ้องใหจ้าํเลยทั้ง 

10 ไม่มีความผิด และโจทกต์อ้งยื่นคาํขอฎีกาต่อศาลฎีกาภายใน 15 มีนาคม 2562 ตามท่ีศาลไดอ้นุญาตไว ้

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไม่ไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินสําหรับค่าเสียหายดงักล่าวเน่ืองจาก

ผูบ้ริหารเช่ือวา่บริษทัไม่ไดก้ระทาํละเมิดตามคาํฟ้องตามท่ีทนายไดใ้หค้วามเห็นไว ้

 

32 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จาํกดั ซ่ึงเป็น

บริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศเมียนมาร์ เป็นจาํนวนเงิน 4.71 ลา้นบาท สัดส่วนการลงทุนในบริษทัดงักล่าวไม่มี

การเปล่ียนแปลง 
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33 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยงัไม่ได้ใช้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ซ่ึงคาดว่าจะ

มีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือนาํมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวกาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง มผีลบังคับใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 2562 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 19* 

การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทาํกบัลกูค้า 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ให้หลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจาํนวนเงินและ

ช่วงเวลาท่ีรับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ ขณะท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้แก่

ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของรายไดท่ี้กิจการคาดวา่จะไดรั้บ 

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ 

 

  

90 
 



บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

  

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีใหข้อ้กาํหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง 

การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์

และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง  

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ 
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