สารบัญ
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วิสัยทัศน์/พันธกิจ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

04

สารจากประธานกรรมการ

77

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

06

สรุปข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน

78

08

คณะกรรมการและผู้บริหาร

การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

18

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

80

รายการระหว่างกัน

25

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

88

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

26

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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27

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

28

ภาวะอุตสาหกรรม

90

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

29

ปัจจัยความเสี่ยง

93

งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

32

โครงสร้างการจัดการภายในบริษัท

46

การก�ำกับดูแลกิจการ

64

ข้อพิพาททางกฎหมาย

66

บางส่วนของการด�ำเนินงานในปี 2562

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็นผู้น�ำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งด้านการน�ำเสนอโซลูชั่น
และการให้บริการอย่างมืออาชีพและอย่างครบวงจร
ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พันธกิจ
เราเป็นมืออาชีพในการน�ำเสนอสินค้าและบริการ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรของประเทศ
โดยค�ำนึงถึงประสิทธิภาพต่อราคาอย่างสูงสุด
มีความโปร่งใสและมีจริยธรรมในการท�ำงาน
สร้างความเชื่อมั่นและให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ลงทุน

สารจากประธานกรรมการ
ปี 2563 เป็นปีที่ประสบความส�ำเร็จอีกปีหนึ่งของบริษัท
วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั มีรายได้ 1,774 ล้านบาท
ลดลงจากปีกอ่ นร้อยละ 1.54 และมีกำ� ไรสุทธิ 67 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปีก่อนร้อยละ 14 สัดส่วนรายได้ซึ่งมาจากงานบริการคิดเป็น
ร้อยละ 36 ของรายได้ทั้งหมด เทียบกับปีก่อนที่ร้อยละ 27 รายได้
จากงานบริ ก ารและก� ำ ไรสุ ท ธิ เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากความต้ อ งการ
ด้านสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ได้เพิ่มสูงขึ้นทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLM
สินค้าและบริการดังกล่าวมีอัตราก�ำไรขั้นต้นที่สูงจึงส่งผลให้บริษัท
มีก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.22 ของรายได้รวมในปี 2561
เป็น ร้อยละ 3.75 ของรายได้รวมในปี 2562
บริษัท ไอ-ซีเคียว จ�ำกัด (“ไอ-ซีเคียว”) มีผลประกอบการ
ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทั้งภาครัฐและเอกชนมีความต้องการ
ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์
ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ผลประกอบการของ ไอ-ซีเคียว ในปีที่ 2562 ทั้งปี
ได้ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของผลประกอบการรวมของบริษัท
ในปีนี้ หลังจากบริษัทได้เข้าซื้อกิจการของ ไอ-ซีเคียว ในไตรมาส
ที่สี่ของปี 2561
บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จ�ำกัด (“วีเซิร์ฟพลัส”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นผล
มาจากการทีผ่ จู้ ำ� หน่ายสินค้าไอทีชนั้ น�ำระดับสากล และผูร้ วบรวม
ระบบไอทีรายใหญ่ ต้องการบริการที่มีคุณภาพจากผู้ให้บริการ
ด้านไอทีทมี่ สี าขาครอบคลุมทัง้ ประเทศ และผลของการที่ วีเซิรฟ์ พลัส
ได้ รั บ การรั บ รองให้ เ ป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารระดั บ มื อ อาชี พ ด้ า นระบบ
เครือข่ายของผลิตภัณฑ์ Huawei ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้
ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 วีเซิร์ฟพลัส ยังได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้ให้บริการส�ำหรับผลิตภัณฑ์ HPE และ HPI อันน่าจะเป็น
ปัจจัยสนับสนุนผลประกอบการในปี 2563

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์
2563 ได้มมี ติให้น�าเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพือ่ อนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท โดยมี
ก�าหนดจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2563 ขึน้ อยูก่ บั การอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และการเปลีย่ นแปลง
ของเทคโนโลยีด ิจ ิท ลั ทีอ่ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ สิน ค้ า และบริก าร
เราคาดการณ์ว่าในปี 2563 จะเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ก็ยงั
แฝงไว้ ด ้ ว ยโอกาสมากมายเช่ น เดีย วกัน ดัง นัน้ ความสามารถ
ของธุร กิจ ในการปรับ ตัว กับ สถานการณ์ ท ีเ่ ปลีย่ นแปลงจึง เป็ น
ส่งิ ส�าคัญ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมรับมือกับความเส่ยี งด้าน
ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ทเ่ี พ่มิ ขึน้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของประเทศไทยทีจ่ ะมีผลใช้บังคับ และเทคโนโลยีด้าน
Big Data ปั จ จัย เหล่ า นีแ้ ละโอกาสทางธุร กิจ ในกลุ่ มประเทศ
CLMV จะเป็นตัวช่วยขับเคลือ่ นการเติบโตของบริษัท บริษัทจึงให้
ความส�าคัญกับสินค้าและบริการทีม่ ีคณ
ุ ภาพในราคาท่เี หมาะสม
เพือ่ เสริมสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้นื ฐานด้านไอทีของลูกค้า
ทั้งในประเทศและในกลุ่มประเทศ CLMV
ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท
วินทคอม เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ผมขอขอบพระคุณท่านผูถ้ ือหุน้
คู่ค้า ลูกค้า และผูมีส่วนได้เสียทุกท่าน ทีใ่ ห้ความไว้วางใจและ
สนับสนุนบริษทั ด้วยดีเสมอมา บริษัทมีความมุง่ มั่นที่จะพัฒนาและ
ขยายกิจการภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ีต่อไป
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นายณรงค์ อิงค์ธเนศ
ประธานกรรมการ
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สรุปข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญปี 2560 - 2562
งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท

ปี 2562

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนของบริษัทใหญ่
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริการ
ก�ำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ปี 2561

ปี 2560

1,161
654
150
182
440
1,774
1,782
1,391
383
292
92
67

1,286
824
150
182
410
1,801
1,814
1,526
275
196
79
58

769
360
150
182
370
1,543
1,554
1,298
245
171
74
54

21.60
5.16
3.75
15.72
6.66

15.26
4.38
3.22
14.98
6.99

15.87
4.81
3.50
21.03
10.43

1.47
0.22

1.37
0.19

1.23
0.24

หน่วย: %

อัตราก�ำไรขั้นต้น
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
อัตราก�ำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
หน่วย: บาท

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

6

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

รายได้จากการขายและบริการ
ล้านบาท

2,000

ก�ำไรขัน
้ ต้น VS ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ล้านบาท

1,774

1,801

400

383

1,543
1,500

300

1,000

200

500

100

275

92

0

245

79

74

0
2562

2561

2560

2562

2561

ก�ำไรขั้นต้น

อัตราก�ำไรขั้นต้น VS
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน

2560

ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น VS
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ร้อยละ
21.60%
20
15.26%

15.87%

30.00%

0.3
0.22

15
0.2

15.72%

10
5.16%
4.38%

5

4.81%

0.24
0.19

21.03%

14.98%

10.00%

0.1

0

0.00%

0
2562

อัตราก�ำไรขั้นต้น

2561

2560

อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
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20.00%

2562

2561

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

2560

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
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คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร
5

6

7

4

1
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ (ประธานกรรมการ)
นายสรรพัชญ โสภณ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)
นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ (กรรมการ)
นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต (กรรมการและกรรมการผู้จัดการ)
นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
นายธนชาติ นุ่มนนท์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ (กรรมการอิสระ)

2

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ
อายุ 62 ปี สัญชาติ ไทย
ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 กันยายน 2535

นายโสภณ บุณยรัตพั นธุ์
อายุ 57 ปี สัญชาติ ไทย
กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ California State University, USA
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2555
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 219,996,800 หุ้น (73.33%)
ถือหุ้นผ่าน บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จ�ำกัด และ
บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอม คอม จ�ำกัด
บริษัท ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ จ�ำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มีประสบการณ์
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
2535 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทย่อย
ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จ�ำกัด
ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จ�ำกัด
บริษัทจดทะเบียน
2551 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ�ำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2534 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จ�ำกัด
2534 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จ�ำกัด
2552 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท วีเฮลท์ ทรีซิกตี้ จ�ำกัด
2559 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
VNET Seed Capital (Singapore) PTE., LTD.
ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โคแอน จ�ำกัด

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 3821
• สมาชิกผูท้ รงคุณวุฒอิ าวุโส (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
รุ่นที่ 5/2558
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มีประสบการณ์
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
2543 – ปัจจุบนั
กรรมการบริหาร (กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนาม)
บริษัทย่อย
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จ�ำกัด
ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จ�ำกัด
ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จ�ำกัด
บริษัทจดทะเบียน
2551 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ�ำกัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอสวีไอ จ�ำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2542 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จ�ำกัด
2556 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล
รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
มิ.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ Japan Strategic Capital Co., Ltd.
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นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต
อายุ 56 ปี สัญชาติ ไทย
กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ ง
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มิถุนายน 2544

นายสรรพั ชญ โสภณ
อายุ 66 ปี สัญชาติ ไทย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2558
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 3,500,000 หุ้น (1.17%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มีประสบการณ์
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
2544 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทย่อย
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จ�ำกัด
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จ�ำกัด
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี) จ�ำกัด
ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จ�ำกัด
บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท Master of Business Administration Western Michigan University, USA
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2547
• Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2558
• Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2559
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 200,000 หุ้น (0.07%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มีประสบการณ์
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทย่อย
-ไม่มีบริษัทจดทะเบียน
ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2552 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท มูสตาช จ�ำกัด
2553 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท มูสตาช ราชบุรี จ�ำกัด
2553 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ราชบุรี ฟิวเจอร์ จ�ำกัด
2555 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั สรรพัชญแอนด์แอสโซซิเอตส์ จ�ำกัด
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท มูสตาช ตรัง จ�ำกัด
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2558

นายธนชาติ นุ่มนนท์
อายุ 54 ปี สัญชาติ ไทย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2558

นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
อายุ 48 ปี สัญชาติ ไทย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาเอก Electrical & Electronic Engineering University of
Auckland, New Zealand
• Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่
4/2560
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 242/2560
• Role of the Chairman Program รุ่นที่ 41/2560
• Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2558
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 100,000 หุ้น (0.03%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มีประสบการณ์
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทย่อย
-ไม่มีบริษัทจดทะเบียน
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฮิวแมนิก้า จ�ำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สยามอีสต์โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท ทุนธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2556 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
บริษทั ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซึง่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2556 – ปัจจุบนั
2562 – ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• Doctor of Philosophy in Business Administration (Accounting),
Oklahoma State University
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556
• Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2559
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 100,000 หุ้น (0.03%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มีประสบการณ์
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ธ.ค. 2562 – ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษัทย่อย
-ไม่มีบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2562 – ปัจจุบัน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538 – ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2554 – 2561
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2554 – 2560
ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554 – 2560
เลขานุการคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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นายปัญญ์ เกษมทรัพย์
อายุ 51 ปี สัญชาติ ไทย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 18 เมษายน 2559
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านกฎหมายเปรียบเทียบและ
กฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย เซ้าเทิรน์ เมโทดิส สหรัฐอเมริกา
• Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 140/2553
• Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ ที่ 10/2553
• Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 37/2554
• Advanced Audit Committee Program (AACP 8/2555)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน่ ที่ 6/2554
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน่ ที่ 11/2554
- Monitoring Quality of Financial reporting (MFR) รุน่ ที1่ 4/2555
- Monitoring the System of Internal Control
and Risk Management (MIR) รุน่ ที่ 12/2555
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 100,000 หุ้น (0.03%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มีประสบการณ์
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทย่อย
-ไม่มีบริษัทจดทะเบียน
มิ.ย 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จ�ำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เทพธานีกรีฑา จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2545 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท กฎหมายและว่าความ เอชเอ็นพี จ�ำกัด
2545 – ปัจจุบัน
ทนายความหุ้นส่วน (Partner) และกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท คอมพาสลอว์ จ�ำกัด
2552 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เพอซิเวียแรนซ์ จ�ำกัด
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จ�ำกัด

คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท
1

1.
2.
3.
4.
5.

3

2

4

5

นายพิสิฏ สุภัทรดิฐ (ผู้อำ� นวยการฝ่ายขาย)
นายทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์ (ผู้อำ� นวยการฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการบริหารความเสี่ยง)
นายสุขสันต์ เตชะวัชราภรณ์ (ผู้อำ� นวยการฝ่ายเทคนิค)
นายพจน์ วีรศุทธากร (ผู้อำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน)
นายธนพล นรเศรษฐสถาพร (เลขานุการบริษัท)
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นายพิ สิฏ สุภัทรดิฐ
อายุ 52 ปี สัญชาติ ไทย
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขาย
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 3 เมษายน 2560

นายทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์
อายุ 62 ปี สัญชาติ ไทย
ผู้อำ� นวยการฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 กันยายน 2554

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี บริหารการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 20,000 หุ้น
ประสบการณ์
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขาย
บริษัทย่อย
-ไม่มีบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2553 – มี.ค. 2560 Senior Channel Sales Manager
(Thai, Cambodia, Laos และ Myanmar)
บริษทั ออราเคิล คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วศ.บ.(เกียรตินิยม) วิศวกรรมศาสตร์/คอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บธ.บ. วิทยาการจัดการ/การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริ ญ ญาโท บธ.ม.พาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์
• ปริญญาเอก D.B.A. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์/Information System
มหาวิทยาลัยบูรพา
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 200,000 หุ้น
ประสบการณ์
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบนั
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายปฏิบตั กิ าร
ธ.ค.2562 – ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษัทย่อย
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จ�ำกัด
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี) จ�ำกัด
บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-
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นายสุขสันต์ เตชะวัชราภรณ์
อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคนิค
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 ตุลาคม 2546
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
วิทยาเขตบางมด
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 200,000 หุ้น
ประสบการณ์
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
2545 – ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคนิค
บริษัทย่อย
-ไม่มีบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-
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นายพจน์ วีรศุทธากร
อายุ 46 ปี สัญชาติ ไทย
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 ธันวาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตรและการบัญชี/การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ/การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียน 5352

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 -ไม่มีประสบการณ์
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบนั
ผูอ า� นวยการฝายบัญชีและการเงิน
บริษัทย่อย
พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี) จ�ากัด
บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2559 – 2559
ผู้อำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จ�ำกัด
2559 – 2559
ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ�ำกัด
2557 – 2558
อาจารย์ประจ�ำ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
2551 – 2557
นักวิชาการด้านมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
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นายธนพล นรเศรษฐสถาพร
อายุ 36 ปี สัญชาติ ไทย
เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 17 สิงหาคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• เนติบณั ฑิตไทย
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุน่ 66/2015
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 5,000 หุน้
ประสบการณ์
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน
เลขานุการบริษัท
บริษัทย่อย
-ไม่มีบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2553 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2556 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จ�ำกัด
เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มัญจา จ�ำกัด
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

่ นแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
รายงานการเปลีย
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายชื่อกรรมการ

1. นายณรงค์ อิงค์ธเนศ1
คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
2. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
3. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต
คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
4. นายสรรพัชญ โสภณ
คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
5. นายธนชาติ นุ่มนนท์
คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
6. นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
7. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์
คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม
2561

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม
2562

ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
219,996,800 219,996,800
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร
3,500,000
3,500,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
200,000
200,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
100,000
100,000
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
100,000
100,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา 100,000
100,000
และพิจารณาค่าตอบแทน
-

จ�ำนวนหุ้นที่มี
่ นแปลง
การเปลีย
ในปี 2562
เพิ่ มขึ้น/(ลดลง)

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
ในปี 2562 (%)

73.333%
-

1.166%

-

0.066%

-

0.033%

-

0.033%

-

0.033%

-

-

หมายเหตุ 1ถือหุ้นผ่าน บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จ�ำกัด บริษัท ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ จ�ำกัด และบริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอม คอม จ�ำกัด
รายชื่อผู้บริหาร

ต�ำแหน่ง

1. นายพิสิฏ สุภัทรดิฐ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายขาย
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. นายทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์
ผู้อำ� นวยการฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
3. นายสุขสันต์ เตชะวัชราภรณ์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคนิค
คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
4. นายพจน์ วีรศุทธากร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
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จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม
2561

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม
2562

จ�ำนวนหุ้นที่มี
่ นแปลง
การเปลีย
ในปี 2562
เพิ่ มขึ้น/(ลดลง)

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
ในปี 2562 (%)

20,000
200,000

20,000
200,000

-

0.006%
0.066%

200,000
-

200,000
-

-

0.066%
-

VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Distributor) ส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาส�ำหรับการใช้งานในระดับองค์กรโดยเฉพาะ ซึ่งมี
หลากหลายประเภทเพื่อให้การน�ำเสนอโซลูช่ันรวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร ได้แก่ คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ (Server)
หน่วยเก็บข้อมูล (Storage) ระบบคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (Engineered Systems หรือ Converged Solutions) ระบบรักษา
ความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย (Network Security) อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Networking Devices) ระบบฐานข้อมูล (Database)
ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ระบบเสมือน (Virtualization) มิดเดิ้ลแวร์ (Middleware) ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบ (Software
Development Tools) และซอฟต์แวร์ทที่ ำ� หน้าทีใ่ นการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) เช่น ระบบการเชือ่ มโยงข้อมูลจาก
ระบบงานอื่น (Data Integration) ระบบการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Management) ระบบการบริหารข้อมูลส�ำหรับคลาวด์
(Cloud Data Management) ระบบการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล (Data Quality) ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data
Security) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
ได้แก่ บริการงานเฉพาะทางทีต่ อ้ งใช้ความช�ำนาญจากผูเ้ ชีย่ วชาญ (Professional Services) บริการบ�ำรุงรักษา (Maintenance Services)
และบริการด้านการติดตั้ง (Installation Services)
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 10 ราย ดังนี้

ICT Infrastructure, Cloud, AI
World-Class AI Algorithms
for Facial Recognition
Intelligent Data Platform
Analytics, Industrial Expertise
and Technology

Intelligent Data Platform
Endpoint Protection Platform
Threat Intelligence Platform
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

Next Generation
Security Platform
Actionable Network
Intelligence (DDI)
Secure, mobilize, and
optimize app and data delivery

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัท คือ ผู้รวบรวมระบบ (System Integrator หรือ SI) ที่เป็นผู้รวบรวมระบบแบบเบ็ดเสร็จ
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ใช้งาน (End User) ในระดับองค์กร (Enterprise) ขนาดกลางขึ้นไปทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความต้องการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ คี วามซับซ้อนและมีรปู แบบการใช้งานหลากหลาย ผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายนัน้ ช่วยสนับสนุน
ให้การบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กรของผู้ใช้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทมีการติดต่อค้าขายเป็นประจ�ำกับลูกค้าที่เป็น
SI หลายราย ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นบริษทั ทีม่ ชี อื่ เสียงและเป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับการออกแบบ พัฒนา และวางระบบ (System Integration)
การให้ค�ำปรึกษาและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
ผู้ใช้งานองค์กรโดยตรง (End User) บ้างแต่เป็นเพียงส่วนน้อย ซึ่งองค์กรดังกล่าวมักเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและรวบรวมระบบงานต่างๆ ได้เอง หรือเป็นการจัดซื้อในโครงการต่อเนื่องหรือเพิ่มเติมจาก
โครงการเดิมที่เคยจัดซื้อผ่านผู้รวบรวมระบบมาระยะหนึ่งแล้ว
บริษัทมีบริษัทย่อย 4 บริษัท ได้แก่
1) บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จ�ำกัด (“วินท์คอม เมียนมาร์”)
จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ
ธุรกิจให้บริการติดตั้ง ให้ค�ำปรึกษา และซ่อมบ�ำรุงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ปัจจุบัน
วินท์คอม เมียนมาร์ มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว จ�ำนวน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
ของทุนเรียกช�ำระแล้วดังกล่าว
2) บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี) จ�ำกัด (“วินท์คอม เอสจี”)
จดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ เมือ่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทน
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Distributor) ในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ปัจจุบัน วินท์คอม เอสจี
มีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน 100,000 ดอลลาร์สงิ คโปร์ ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 21,000 ดอลลาร์สงิ คโปร์ โดยบริษทั ถือหุน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของทุนเรียกช�ำระแล้วดังกล่าว
3) บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จ�ำกัด (“วีเซิร์ฟพลัส”)
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน 40 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย การต่ออายุสัญญาบริการ (Installed-Base Renewal
Services) บริการงานเฉพาะทางที่ต้องใช้ความช�ำนาญจากผู้เชี่ยวชาญ (Professional Services) บริการงานศูนย์บริการ
(Nationwide Services and Project Management) โดยวีเซิร์ฟพลัสมีบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนเรียกช�ำระแล้ว
และ บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“VST ECS”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนเรียกช�ำระแล้ว
ปัจจุบัน วีเซิร์ฟพลัสได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการให้บริการของเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวม 17 ราย ดังนี้
รายชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์

เครื่องหมายการค้า

ผลิตภัณฑ์หลัก

1. Dell EMC

คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ หน่วยเก็บข้อมูล

2. Fujitsu

สแกนเนอร์

3. Hikvision

กล้องวงจรปิด

4. HPE

คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ หน่วยเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย

5. HP Inc. (HPI)

เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์พีซี โน๊ตบุ๊ค

6. Huawei

ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ หน่วยเก็บข้อมูล
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รายชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์

เครื่องหมายการค้า

ผลิตภัณฑ์หลัก

7. Intermec

คอมพิวเตอร์แบบพกพา สแกนเนอร์

8. Lenovo

คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์พีซี โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต

9. Symantec

ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ

10. Xiaomi

โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม

11. BenQ

เครื่องโปรเจคเตอร์

12. Vocollect

คอมพิวเตอร์แบบพกพา สแกนเนอร์

13. Nexstgo

คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ โน๊ตบุ๊ค

14. ASUS

คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์พีซี โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต

15. Acer*

คอมพิวเตอร์พีซี โน๊ตบุ๊ค

16. VMWare

ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ

17. ViewSonic

เครื่องโปรเจคเตอร์ จอภาพ Monitor จอภาพ LCD

หมายเหตุ *เฉพาะศูนย์บริการสาขาระยอง และสาขาสุราษฎร์ธานี

วีเซิร์ฟพลัสมีการให้บริการผ่านช่องทางศูนย์บริการวีเซิร์ฟพลัสรวมทั้งสิ้น 9 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์บริการในกรุงเทพฯ
2 แห่ง ได้แก่ ส�ำนักงานใหญ่-ร่มเกล้า และสาขาพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ศูนย์บริการในต่างจังหวัด 7 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก
ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ และระยอง นอกจากนี้ วีเซิร์ฟพลัสยังได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็น
ผู้บริหารจัดการศูนย์บริการ Xiaomi ณ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 2 และศูนย์บริการ Lenovo ณ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชั้น
3 และชั้น 4 โดยมีลักษณะการให้บริการต่าง ๆ เช่นเดียวกับที่ศูนย์บริการของวีเซิร์ฟพลัสด�ำเนินการ เช่น บริการรับประกันสินค้า
ส�ำหรับสินค้าใหม่ บริการตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน บริการซ่อมสินค้าที่อยู่ในระยะประกัน และ
สินค้าที่หมดระยะประกัน เป็นต้น
4) บริษัท ไอ-ซีเคียว จ�ำกัด (“I-Secure”)
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 มี ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 40 ล้านบาท ประกอบธุรกิจธุรกิจการด�ำเนินการ
เฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หรือบริการ MSSP (Managed Security Service Provider) ซึ่งเป็นบริการ Outsource เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยทางไอทีให้กับองค์กรต่าง ๆ โดยองค์กรต่าง ๆ จะว่าจ้าง
บริการ MSSP จาก I-Secure เพือ่ ช่วยลดต้นทุนด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และบุคลากร ทางด้านความปลอดภัยข้อมูลให้กบั องค์กร
รวมทั้งแก้ปัญหาจากการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านความปลอดภัยข้อมูล เป็นต้น
I-Secure มีโปรแกรมส�ำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นเองเพื่อเฝ้าระวังและจัดการกับปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจนให้บริการ
ศูนย์เฝ้าระวังระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หรือ Security Operation Center (SOC) ซึ่ง
I-Secure ท�ำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) แก่องค์กรต่างๆ ที่มีศูนย์ SOC เป็นของตัวเอง โดย I-Secure ท�ำหน้าที่
ติดตาม เฝ้าดูและจัดการกับปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยจะดูแลและตรวจสอบการเข้าถึงระบบต่าง ๆ ขององค์กรว่ามีการเข้า
ถึงทีผ่ ดิ ปกติ หรือมีการบุกรุกจากภายนอกหรือไม่ และมีกระบวนการตอบสนองต่อการบุกรุกได้อย่างรวดเร็ว สามารถหยุดการโจมตี
และเก็บข้อมูลเพื่อตรวจหาช่องทางที่อาชญากรบุกรุกเข้ามาได้อย่างแม่นย�ำ
นอกจากนี้ ยังให้บริการและให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับระบบความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ จ�ำหน่ายและให้เช่าชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และฝึกอบรมระบบเครือข่าย
20
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คอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยของข้อมูลครบวงจร I-Secure มีกลุ่มลูกค้าหลัก ๆ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชน
องค์กรเอกชนชัน้ น�ำทีป่ ระกอบธุรกิจการให้บริการทางการเงินต่าง ๆ เช่น ธนาคาร บริษทั หลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
บริษัทประกันภัย บริษัทในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกชั้นน�ำของประเทศ ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่มาใช้
บริการกับ I-Secure มีการใช้บริการ Outsource รักษาระบบความปลอดภัยทางไอที เพือ่ ประหยัดงบประมาณลงทุนโครงสร้างพืน้
ฐานทางไอที ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านความปลอดภัยข้อมูล เป็นต้น โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของทุนเรียกช�ำระแล้วดังกล่าว
ผลิตภัณฑ์ที่ I-Secure มีความเชี่ยวชาญและสามารถให้บริการในการติดตั้งและบริหารจัดการให้กับลูกค้าได้ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวม 16 ราย ดังนี้
รายชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์

เครื่องหมายการค้า

ผลิตภัณฑ์หลัก

1. Splunk

Platform for Security Information and Event Management
Platform for Security Operation and Automation
Platform for IT Operation

2. ArcSight

Platform for Security Information and Event Management

3. Palo Alto
Networks

Next Generation Security Platform
Network and Endpoint Protection Platform (NDR, EPP, EDR)
Next Generation Security Platform
Advance Threat Protection
Next Generation Security Platform
Advance Threat Protection
Application Protection
Data Protection
Application Protection
DDoS Protection
Endpoint Protection Platform
Threat Intelligence

4. Check Point
5. Fortinet
6. Imperva
7. Incapsula
8. Crowdstrike
9. Attivo Networks
10. Rapid7

11. CyberArk

12. BeyondTrust

ThreatDefend Deception and Response Platform
Vulnerability Management
Penetration Testing
Dynamic Application Security Testing
Privilege Account Security
Privilege Account Monitoring
Privileged Threat Analytics
Endpoint Privilege Management
Privilege Account Management
Privilege Account Monitoring
Endpoint Privilege Management
Vulnerability Management
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รายชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์

เครื่องหมายการค้า

ผลิตภัณฑ์หลัก

Application Performance Management
Cloud Infrastructure Monitoring
Enterprise Network Infrastructure
Smart Wireless LAN Systems

13. Dynatrace
14. Ruckus
15. Aruba

Enterprise Network Infrastructure
Smart Wireless LAN System

16. VMWare

Platform for Virtualization
Platform for Virtual Cloud Network

ข้อมูลทั่วไป
1. บริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

เลขที่ 159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 1401 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เลขทะเบียนบริษัท

0107559000176

โทรศัพท์

02-661-7979

โทรสาร

02-661-7969

เว็บไซต์

www.vintcom.co.th

ทุนจดทะเบียน/ทุนช�ำระแล้ว

150 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 300 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

2. บริษัทย่อย
ชื่อบริษัท

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จ�ำกัด

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

Room Number (02/11), 11 Floor, Building F, Pearl Condominium Housing,
Sayasan Road Bahan Township, Yangon, Myanmar. 11201

ประเภทธุรกิจ

ให้บริการติดตั้ง ให้ค�ำปรึกษา บริการติดตั้ง และซ่อมบ�ำรุงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

เลขทะเบียนบริษัท

No. 107683127

ทุนจดทะเบียน/ทุนช�ำระแล้ว

500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
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ชื่อบริษัท

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี) จ�ำกัด

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

231 Mountbatten Road, #01-06 Mountbatten Centre Singapore (397999)

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Distributor)

เลขทะเบียนบริษัท

No. 201816757K

ทุนจดทะเบียน/ทุนช�ำระแล้ว

100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ช�ำระแล้ว 21,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ประกอบ ด้วยหุ้นสามัญ
100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์

ชื่อบริษัท

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จ�ำกัด

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

อาคาร A โครงการ เอส.วี.โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ 2 เลขที่ 88/1 ถนนพัฒนาชนบท 3
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

ที่ตั้งส�ำนักงานสาขา
1. สาขาพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า
604/3 อาคารพันธุท์ พิ ย์พลาซ่า ชัน้ 5 ห้องเลขที่ 51021-51022
ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2. สาขาเชียงใหม่
2/1, 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
3. สาขาพิษณุโลก
117/7 ถ.พระองค์ด�ำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65000
4. สาขาระยอง
18/34 หมู่ 1 ถ.ราชชุมพล ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21000
5. สาขานครราชสีมา
1630/10 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000

6. สาขาขอนแก่น
126/54 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000
7. สาขาสุราษฎร์ธานี
225/58 หมู่ 1 ถ.เสม็ดเรียง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
8. สาขาหาดใหญ่
85 ซอย 10 (เพชรเกษม) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 901100
9. ศูนย์บริการ Xiaomi บริหารจัดการโดย วีเซิร์ฟพลัส
5 อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 2 ห้องเลขที่ 003
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
10. ศูนย์บริการ Lenovo บริหารจัดการโดย วีเซิร์ฟพลัส
7 อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 3 ห้องเลขที่ 3C92
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
11. ศูนย์บริการ Lenovo บริหารจัดการโดย วีเซิร์ฟพลัส
7 อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 4 ห้องเลขที่ 4E75
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เลขทะเบียนบริษัท

0105559127905

โทรศัพท์

02-138-9866

เว็บไซต์

www.vserveplus.co.th

ทุนจดทะเบียน/ทุนช�ำระแล้ว

40 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
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ชื่อบริษัท

บริษัท ไอ-ซีเคียว จ�ำกัด

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

เลขที่ 55 ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจการด�ำเนินการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย หรือบริการ MSSP (Managed Security Service Provider)

เลขทะเบียนบริษัท

0105549064846

โทรศัพท์

02- 615-7005-7

เว็บไซต์

www.i-secure.co.th

ทุนจดทะเบียน/ทุนช�ำระแล้ว

40 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

3. ผู้สอบบัญชี
ชื่อบริษัท

บริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 48 - 51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

02-677-2000

โทรสาร

02-677-2222
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

ธุรกิจตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบสารสนเทศ

100%

100%

100%
51%

บริษัท
ไอ-ซีเคียว จ�ำกัด

ธุรกิจการด�ำเนินการ
เฝ้าระวังระบบรักษา
ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย

บริษัท
บริษัท
วินท์คอม เทคโนโลยี วินท์คอม เทคโนโลยี
(เอสจี) จ�ำกัด
(เมียนมาร์) จ�ำกัด

ธุรกิจตัวแทนจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ระบบสารสนเทศ
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ธุรกิจให้ค�ำปรึกษา
บริการติดตั้งและบ�ำรุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์

บริษัท
วีเซิร์ฟพลัส จ�ำกัด

ธุรกิจให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (เอ็มเอไอ) โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกช�ำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
• ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกช�ำระแล้ว:
จ�ำนวน 150,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จ�ำนวน 300,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
• รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

67.83%

่
รายชือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
10 อันดับแรก

18.29%

5.50%
5.50%
1.66%
1.33%
1.27%
1.17%
0.94%
0.85%
0.66%
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษทั วีเน็ท แคปปิทอล จ�ำกัด (203,499,600 หุน้ )

อื่น ๆ

บริษัท ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ จ�ำกัด (16,500,000 หุ้น)
นายเพ่งเพียร เหล่าก�ำเนิด (16,498,000 หุ้น)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด (4,977,700 หุ้น)
น.อ.นิสิต รุ่นประพันธ์ (4,000,000 หุ้น)
นางนิธิมา เหล่าก�ำเนิด (3,810,000 หุ้น)
นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต (3,500,000 หุ้น)
นายเวคิน อุทารธรรม (2,821,600 หุ้น)
นางสาวณฐิยา วิวัฒนานุสรณ์ (2,558,800 หุ้น)
นายนิธิภูมิ ดุรงศ์วัฒนา (1,987,300 หุ้น)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักส�ำรองต่าง ๆ
ทุกประเภทตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด
ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อก�ำหนดในสัญญา
ต่าง ๆ ทีบ่ ริษทั ผูกพันอยู่ รวมทัง้ ข้อจ�ำกัดทางกฎหมาย ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคต ทัง้ นี้ มติของคณะกรรมการบริษทั
ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน�ำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการ
ของบริษัทมีอ�ำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก�ำไรสมควรพอจะท�ำเช่นนั้นได้ โดยจะต้องรายงานให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมายต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน
ส�ำหรับบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเหมือนกันในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และ
หักส�ำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก�ำหนด เช่นเดียวกัน
การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นดังนี้

ปี 2560

ปี 2561

จ่ายเงินปันผล

จ่ายเงินปันผล

0.225

0.120

(บาทต่อหุ้น)

(บาทต่อหุ้น)
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ภาวะอุตสาหกรรม
IDC ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและวิจัยข้อมูลการตลาดชั้นน�ำของโลก ได้ประมาณการว่า ภายในปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) GDP
ของประเทศไทยกว่า 61% เกิดจากสินค้าและบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลครอบคลุมในทุกภาคอุตสาหกรรม
ตลอดจนกระบวนการท�ำงาน และการบริหารจัดการ ไปจนถึงการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ใช้บริการที่
ขยายตัวไปสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้น น�ำไปสู่การลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในมูลค่ามหาศาลไม่ต�่ำกว่า 2 ล้านล้านบาท
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2019-2022) โดยองค์กรในรูปแบบใหม่ จะมีความแตกต่างไปจากองค์กรแบบดั้งเดิม
ที่ส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่
1. Hyperspeed มีความสามารถในการสร้างและปรับปรุงสินค้าและบริการในรูปแบบดิจิทัลในอัตราที่เร็วกว่าเดิมอย่างก้าวกระโดด
2. Hyperscale มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีส่ ามารถสนองตอบการขยายตัวของธุรกิจแบบไร้ขดี จ�ำกัด
3. Hyperconnect มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและระบบห่วงโซ่อุปทานแบบดิจิทัล (digital supply chain) โดยการ
เชื่อมต่อที่กว้างขวางไร้ขีดจ�ำกัดทางกายภาพผ่านโครงข่ายสื่อสาร เป็นต้น
ทัง้ นีป้ จั จัยในการผลักดันองค์กรไปในทิศทางดังกล่าวเกิดจาก การเกิดขึน้ ของนวัตกรรมใหม่ ๆ ทีร่ วดเร็วกว่าเดิม และนวัตกรรมเหล่านัน้
ยังสามารถแพร่กระจายและเปลี่ยนสภาพการแข่งขันและการด�ำเนินงานในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ในอัตราเร่ง (accelerated disruption)
นอกจากนี้ แนวคิดของธุรกิจผ่าน startups ที่เป็นรูปแบบธุรกิจแบบดิจิทัลและในรูปของ platform ท�ำให้ธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จ
สามารถขยายตัวแบบ hyperscale ได้ การเติบโตขององค์กรต่างๆ ล้วนมาจาก ระบบฐานความรู้ที่เปิดกว้าง ระบบปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence) ที่ขยายขีดความสามารถได้อย่างมากมายแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน รวมทั้งความต้องการของระบบรักษา
ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายก็ยิ่งทวีความส�ำคัญมากขึ้น เพราะธุรกิจต่างมีการพึ่งพิงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งอาจน�ำไปสู่ความเสี่ยงและช่องโหว่ของระบบอันเกิดจากความซับซ้อนและพื้นที่ (attack surface) ที่เปิดกว้างขึ้นนั่นเอง
เพือ่ ตอบสนองการเติบโตของธุรกิจทีต่ ่างปรับตัวเข้าสูร่ ะบบดิจทิ ัลมากขึน้ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) มีผลิตภัณฑ์
ทีค่ รอบคลุมถึงโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ ระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ทีอ่ อกแบบมา
ส�ำหรับการใช้งานในระดับองค์กร รวมถึงบริการเกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนา และวางระบบที่ต้องใช้ความช�ำนาญจากผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน สิ่งเหล่านี้จะสนับสนุนให้องค์กรต่าง ๆ มีความสามารถในการแข่งขันกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มี
ความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วได้ดียิ่งขึ้น
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รายงานประจ�ำปี 2562

ปัจจัยความเสี่ยง
การประกอบธุรกิจย่อมมีความเสี่ยง ความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อธุรกิจ รายได้ ผลก�ำไร
สินทรัพย์ สภาพคล่อง แหล่งเงินทุน ผลการด�ำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือโอกาสของบริษัท ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์
ในอนาคต (Forward-Looking Statements) หรือโครงการในอนาคต การคาดการณ์เกีย่ วกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบายของรัฐและอื่น ๆ ส�ำหรับข้อมูลโดยสังเขปส�ำหรับ
ความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อผลการลงทุนของผู้ลงทุน มีดังนี้
ปัจจัยเสี่ยง
1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ Oracle
บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าและบริการของบริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (“Oracle”) ตั้งแต่ปี 2553
และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทน
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ Oracle ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 62 และร้อยละ 51 ของรายได้จากการขายและบริการรวมของบริษัทและ
บริษัทย่อยตามล�ำดับ เหตุที่ในปี 2562 สัดส่วนยอดขายของ Oracle ลดลงเพราะบริษัทมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ
มากขึ้น อย่างไรก็ตามสัดส่วนยอดขายของ Oracle ยังคงสูงจึงยังเป็นความเสี่ยง หากในอนาคต Oracle มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มหรือลดจ�ำนวนตัวแทนจ�ำหน่าย อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�ำเนินธุรกิจและรายได้ของบริษัท
อย่างมีนัยส�ำคัญ
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สินค้าของ Oracle ได้สร้างยอดขายให้กับบริษัทและ Oracle อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้หลักที่มาจากการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
Oracle บริษัทจึงพยายามสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ใช้งานให้มากยิ่งขึ้น
โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันธมิตรทางการค้า (Partner) และเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นน�ำอื่น ๆ เช่น Hitachi Data
Systems, Palo Alto Networks, Infoblox, Citrix, Informatica, Splunk และ Yitu ส่วนในปี 2562 เราได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
แบบเพิ่มมูลค่ากับผลิตภัณฑ์ทางด้าน Cybersecurity อีก 2 ราย ได้แก่ CrowdStrike และ Anomali ซึ่งมีส�ำนักงานใหญ่อยู่ที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้ง 2 บริษัทนี้ถือเป็นบริษัททางด้าน Cybersecurity ชั้นน�ำของโลกที่มีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ในระดับสูง
ของตลาดอีกด้วย
ในปี 2559 บริษัทได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“VST ECS”) ในบริษัท วีเซิร์ฟพลัส จ�ำกัด
(“วีเซิร์ฟพลัส”) โดยวีเซิร์ฟพลัสด�ำเนินธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และในปี 2561 บริษัทได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท
ไอ-ซีเคียว จ�ำกัด (“I-Secure”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ที่เรียกว่า บริการ MSSP (Managed Security Service Provider) ซึ่งเป็นบริการ Outsource เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย
ทางไอทีให้กบั องค์กรต่าง ๆ โดยองค์กรต่าง ๆ จะว่าจ้างบริการ MSSP เพือ่ ช่วยลดต้นทุนด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากร ทางด้าน
ความปลอดภัยของข้อมูลให้กบั องค์กร แก้ปญ
ั หาจากการขาดแคลนบุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางด้านความปลอดภัยข้อมูล โดย I-Secure
มีบุคลากรที่มีความรู้ความช�ำนาญ และยังได้รับความไว้วางใจจาก องค์กรเอกชนชั้นน�ำที่ประกอบธุรกิจการให้บริการทางการเงินต่าง ๆ
เช่น ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันภัย บริษัทในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตต่าง ๆ
รวมถึงธุรกิจค้าปลีกชั้นน�ำของประเทศเป็นจ�ำนวนมากอีกด้วย ท�ำให้กลุ่มบริษัทมีธุรกิจบริการด้าน IT ที่หลากหลายมากขึ้น และเป็น
ตัวแทนบริการให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ด้าน IT เพิ่มขึ้นหลายราย ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้หลัก
ที่มาจากการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ Oracle ได้
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2) ความเสี่ยงจากการขายและลูกค้า
บริษัทมีรายได้หลักมาจากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ใช้ส�ำหรับองค์กร โดยในปี 2561
และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 54 และ ร้อยละ 44 ของ
รายได้จากการขายและบริการรวม โดยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายและบริการรวม
ทั้งนี้ ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกดังกล่าว มีรายชื่อเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี โดยส่วนใหญ่ขึ้นกับศักยภาพของลูกค้าที่เป็นผู้รวบรวม
ระบบ (SI) รายใดทีจ่ ะสามารถได้งานหรือเป็นผูช้ นะการประมูลในโครงการของผูใ้ ช้งานในระดับองค์กรต่าง ๆ ซึง่ มักเป็นองค์กรขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ ส่วนในปี 2562 เราปรับตัวชี้วัดความเสี่ยงในข้อนี้ไปเป็นสัดส่วนยอดขายจากภาครัฐต่อภาคเอกชน โดยในปี 2562
เรามีสัดส่วนยอดขายของภาครัฐต่อภาคเอกชนเป็น 19:81 ท�ำให้การพึงพิงลูกค้าจากภาครัฐซึ่งตามธรรมชาติมีลักษณะความไม่แน่นอน
ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะด้านระยะเวลาของโครงการ ท�ำให้ปัจจัยความเสี่ยงในข้อนี้ลดลงไปมากจากการมีฐานลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ใน
ภาคเอกชน จนท�ำให้ระดับความเสี่ยงในข้อนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย
บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้ารายใหญ่และสัดส่วนฐานลูกค้าภาครัฐต่อเอกชน จึงได้พยายามขยาย
ฐานลูกค้าและกระจายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น และไม่จ�ำกัดเพียงการขายสินค้าและบริการแก่ลูกค้าภายในประเทศเท่านั้น แต่พยายาม
แสวงหาโอกาสที่จะขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มประเทศ CLM โดยปัจจุบันบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ Oracle,
Palo Alto Networks, Infoblox, Citrix, Informatica, Splunk, CrowdStrike และ Anomali ในกลุม่ ประเทศดังกล่าวด้วย นอกจากนี้
บริษทั มีการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้าอย่างสม�ำ่ เสมอ ประกอบกับการมีบริการก่อนและหลังการขายทีด่ แี ละเป็นทีย่ อมรับของลูกค้า
ได้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจ�ำหน่าย ตลอดจนมีการให้ความรู้และน�ำเสนอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายให้แก่ลูกค้าเป็นประจ�ำ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็น
การสร้างโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ในอนาคต
3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความช�ำนาญเฉพาะด้าน
ผลิตภัณฑ์ระบบสารสนเทศที่บริษัทเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำหรับการใช้งานในระดับองค์กร ที่มีความซับซ้อนและ
มีความต้องการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งจ�ำเป็นต้องพึ่งพาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เฉพาะทางของบุคลากรทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ก่อนการขายไปจนกระทั่งหลังการขาย รวมถึงต้องมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมและได้รับการรับรอง (Certified) จาก vendors
ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย ดังนั้น บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความช�ำนาญ
เฉพาะด้าน และอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัท หากไม่สามารถจัดหาบุคลากรได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อ
ความต้องการได้
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของบุคลากรและได้ก�ำหนดแนวทางเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดแคลนบุคลากร
ได้แก่ การวางแผนด้านอัตราก�ำลังคนที่ชัดเจนเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานและการเติบโตของบริษัท
โดยให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมและการพัฒนาความรูข้ องบุคลากรอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ เพิม่ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถ
ของการให้บริการกับลูกค้า รวมทัง้ เน้นในเรือ่ งการฝึกอบรม ความรูส้ กึ ผูกพันและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน สร้างวัฒนธรรมการท�ำงาน
เป็นทีม เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรทุกระดับในบริษัท และสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดและร่วมแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนมีการก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน และสวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่น
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อสร้างแรงจูงใจที่จะร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว
4) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษทั มีการสัง่ ซือ้ สินค้าบางส่วนจากต่างประเทศ โดยในปี 2561 และปี 2562 บริษทั สัง่ ซือ้ สินค้าและบริการทีเ่ ป็นสกุลเงินต่างประเทศ
ในสัดส่วนร้อยละ 33.96 และร้อยละ 43.99 ของต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้าและบริการรวมตามล�ำดับ โดยการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวเป็น
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯเป็นส่วนใหญ่ ในขณะทีร่ ายได้จากการขายสินค้าของบริษทั ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายในประเทศ โดยรายได้
จากการขายและบริการในต่างประเทศที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศมาจากการขายไปในกลุ่ม CLM ทั้งนี้ในปี 2561 และปี 2562 มีสัดส่วน
รายได้จากการขายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ร้อยละ 22.09 และร้อยละ 18.83 ของรายได้จากการขายและบริการรวม ตามล�ำดับ
บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความผันผวน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อก�ำไร
ของบริษัทได้
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อย่างไรก็ตาม บริษทั ตระหนักถึงความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นดังกล่าว จึงได้มกี ารก�ำหนดนโยบายทีเ่ หมาะสมในการเข้าท�ำสัญญา
ซือ้ อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า มีการก�ำหนดราคาขายสินค้าแต่ละครัง้ ให้ครอบคลุมความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศในระดับหนึ่ง ตลอดจนมีการติดตามข่าวสารต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที รวมถึง
ผู้บริหารของบริษัทจะท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้และเหมาะสมกับภาวะการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
5) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
บริษทั และบริษทั ย่อยด�ำเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยลักษณะของธุรกิจดังกล่าวมีการพัฒนาและเปลีย่ นแปลง
ของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วตลอดเวลา โดยผู้ผลิตสินค้าต่าง ๆ มีการออกสินค้ารุ่นใหม่ ๆ ที่เพิ่มคุณสมบัติเพื่อรองรับและตอบสนอง
ความต้องการใช้งานของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถติดตามและปรับตัวได้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อ
เสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทันตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อาจส่งผลให้ลูกค้าหันไปเลือกใช้สินค้า
จากผู้ผลิตรายอื่นที่บริษัทไม่ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย หรือใช้บริการกับผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจ�ำนวนลูกค้าและ
รายได้รวมของบริษัทได้
บริษทั มีการเตรียมพร้อมเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีดงั กล่าวทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา โดยการติดตามข้อมูลข่าวสาร
และความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างใกล้ชิด และปรับตัวให้ทันตามการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเสนอ
สินค้าและบริการให้อยูใ่ นความต้องการของตลาด เพือ่ ไม่ให้เสียโอกาสทางธุรกิจหรือเสียเปรียบคูแ่ ข่งขัน โดยบริษทั มีนโยบายให้บคุ ลากร
ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม ศึกษา พัฒนาความรู้และเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี นอกจากนี้ การที่บริษัทเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้าน IT ชั้นน�ำของโลก ท�ำให้ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวโน้มหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงมีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านการฝึกอบรมให้กับ
บุคลากรของบริษทั เป็นประจ�ำ ท�ำให้บริษทั ได้ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี เพือ่ เตรียมการรองรับกับความเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ
ได้เป็นอย่างดี
6) ความเสี่ยงจากข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยเมื่อวันที่
4 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัทได้ถูกบริษัท เทเลเมติคส์ จ�ำกัด (“เทเลเมติคส์”) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัทในฐานะจ�ำเลยต่อศาลแพ่ง
กรุงเทพใต้ ในข้อหาละเมิด และเรียกค่าเสียหาย จ�ำนวนทุนทรัพย์ประมาณ 120.12 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.30 ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.35 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยส�ำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ต่อศาลอาญา ในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 ซึ่งในคดีอาญาดังกล่าว
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นกล่าวคือ ยกฟ้องให้จ�ำเลยทั้ง 10 ไม่มีความผิดตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กร
หรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 อย่างไรก็ตามโจทก์ได้ยื่นฎีกาต่อศาล แต่ศาลไม่อนุญาตให้โจทก์ฎีกา ดังนั้นคดีนี้ได้ถึงที่สุดแล้ว
ทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจกับผู้ลงทุนและคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
คดีข้อพิพาททางกฎหมายดังกล่าว บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จ�ำกัด (“VNET”) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จึงได้ท�ำบันทึกข้อตกลง
รับประกันความเสียหายจากคดีข้อพิพาทกับบริษัท โดยให้ค�ำมั่นว่าในระหว่างที่คดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด VNET ตกลงจะไม่จ�ำหน่าย
จ่ายโอน หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใด ๆ ต่อหุ้นของบริษัทที่ VNET ถืออยู่ เป็นจ�ำนวนที่เมื่อค�ำนวณมูลค่าตามราคาหุ้นที่เสนอขาย
ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (“หลักทรัพย์”) แล้ว เพียงพอกับค่าเสียหาย ทั้งนี้ หากศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดในคดีดังกล่าวให้บริษัท
มีความผิด และต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเทเลเมติคส์ VNET ตกลงน�ำหลักทรัพย์ข้างต้นออกขายและน�ำเงินที่ได้มาชดเชยค่าเสียหาย
ดังกล่าวให้กับบริษัท โดย VNET จะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ อันเกิดจากการชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวจากบริษัททั้งสิ้น
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โครงสร้างการจัดการภายในบริษัท
แผนภาพโครงสร้างการจัดการภายในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน*

คณะกรรมการสรรหาและ
พิ จารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต

ฝ่ายขาย

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายเทคนิค

นายพิสิฏ สุภัทรดิฐ

นายทนุสิทธิ์
สกุณวัฒน์

นายสุขสันต์
เตชะวัชราภรณ์

หมายเหตุ: *บริษัทว่าจ้างบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
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ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่ายต่างประเทศ
(CLM)

นายพจน์ วีรศุทธากร

นายทนุสทิ ธิ์ สกุณวัฒน์

ทั้งนี้ โครงสร้างการจัดการภายในของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการบริหาร และผูบ้ ริหาร ซึง่ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี ณ
ุ สมบัติ
ครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ

ต�ำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. นายณรงค์ อิงค์ธเนศ

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

5/5

2. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์

กรรมการ/กรรมการบริหาร

5/5

3. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

5/5

4. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์

กรรมการอิสระ

5/5

5. นายสรรพัชญ โสภณ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

5/5

6. นายธนชาติ นุ่มนนท์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

4/5

7. นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

4/5

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และ
มีกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 3 ท่าน โดยนายธนชาติ นุ่มนนท์ เป็นกรรมการอิสระ ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร และด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้อ�ำนวยการสถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) ซึ่งเป็นศูนย์รวม
ข้อมูลเชิงวิชาการและพัฒนาศักยภาพความสามารถให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมไอทีเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในโลกของ
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพั นบริษัท
นายณรงค์ อิงค์ธเนศ นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราส�ำคัญของบริษัท
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อยจ�ำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และ
ปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจาก
ต�ำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากต�ำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
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ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมถึง
อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำ� คัญ ดังนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�ำเนินการ เช่น
เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อ หรือขายทรัพย์สินที่ส�ำคัญตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยราชการอื่นก�ำหนด เป็นต้น
2) พิจารณาและอนุมัติโครงสร้างและอ�ำนาจการบริหารบริษัท
3) พิจารณาและอนุมัตินโยบายวิสัยทัศน์ พันธกิจ (Vision & Mission) กลยุทธ์ แผนงาน (Business Plan) และงบประมาณประจ�ำปี
รวมทัง้ การลงทุน การจัดตัง้ บริษทั ย่อย การซือ้ กิจการอืน่ การลงทุนในบริษทั ร่วม/บริษทั อืน่ และการท�ำสัญญาเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
(Distributor) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
4) ควบคุมก�ำกับดูแลการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กร และเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
งบประมาณที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
6) จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสาร
ที่ท�ำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
7) ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทั้งดูแลกลไลการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานอย่างเหมาะสม
8) ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบบริหารความเสี่ยง
ทีค่ รอบคลุม มีกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ ง การรายงานและติดตามผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และกลไกในการรับเรือ่ งร้องเรียน
และการด�ำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ตลอดจนดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
9) ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนโปร่งใสเกี่ยวกับการท�ำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทัง้ มีการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
10) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ�ำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดโดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษทั ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริษทั
หรืออาจมอบอ�ำนาจเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวมีอำ� นาจตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร และภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการบริษทั
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอ�ำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดทีจ่ ะท�ำขึน้ กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย
เว้นแต่เป็นการอนุมตั ริ ายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการบริษทั
พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

อ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ
1. ก�ำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. สนับสนุนให้กรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย
และตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งยังดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มี
จริยธรรม
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด
4. ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปราย
ประเด็นส�ำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งสนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถซักถาม และแสดงความเห็น
ได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการ และระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำ� นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ

ต�ำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายสรรพัชญ โสภณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

4/4

2. นายธนชาติ นุ่มนนท์

กรรมการตรวจสอบ

4/4

3. นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

กรรมการตรวจสอบ

3/4

โดยมี นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทยั จบการศึกษาปริญญาเอก Doctor of Philosophy คณะบริหารธุรกิจ Oklahoma State University
ปริญญาโท Master of Science คณะบัญชี Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผ่าน
การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 106/2013 และหลักสูตร Advanced Audit Committee Program
(AACP) รุ่นที่ 23/2013 แล้ว และมีนายพจน์ วีรศุทธากร ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นต�ำแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งได้อีก ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นต�ำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในต�ำแหน่ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบมาแทนต�ำแหน่ง กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะ
เหตุอนื่ ใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั เลือกกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งตนแทน
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ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. อ�ำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ� นาจในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั มาร่วมประชุมชีแ้ จง ให้ความเห็น หรือจัดส่ง
เอกสารที่ร้องขอตามความจ�ำเป็น รวมทั้งมีอ�ำนาจด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. พิจารณาและอนุมตั กิ ารเสนอรายชือ่ ผูส้ อบบัญชีพร้อมทัง้ ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขอรับการแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุม
ใหญ่ผู้ถือหุ้นและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นประจ�ำทุกปี
2. พิจารณาและอนุมัติการปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานสอบบัญชี พร้อมค่าตอบแทนจากงานดังกล่าว เพื่อพิจารณามิให้ผู้สอบบัญชี
ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
3. พิจารณาตัดสินใจในกรณีทฝี่ า่ ยบริหารและผูส้ อบบัญชีมคี วามเห็นไม่ตรงกันเกีย่ วกับรายงานทางการเงิน หรือมีขอ้ จ�ำกัดในการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชี
4. พิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงานและการก�ำกับดูแล รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของผูบ้ ริหารสูงสุด
ของส�ำนักตรวจสอบภายใน ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ
6. พิจารณาและอนุมตั แิ ต่งตัง้ ทีป่ รึกษาจากภายนอกหรือผูเ้ ชีย่ วชาญทางวิชาชีพในการให้คำ� แนะน�ำปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ตาม
ที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
7. พิจารณาและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนงานประจ�ำปี ตลอดจนแต่งตั้งบุคลากรและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่
จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. รายงานทางการเงิน
1.1 ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
1.2 สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและประเมิน
ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน
1.3 สอบทานประเด็นเกีย่ วกับการบัญชีและรายงานทางการเงินทีม่ สี าระส�ำคัญ รวมทัง้ รายการทีม่ คี วามซับซ้อนหรือผิดปกติ
และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน
1.4 สอบถามฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่ส�ำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และ
แผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว
1.5 สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการการจัดท�ำงบการเงิน
2. การควบคุมภายใน
2.1 สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้ก�ำหนดให้มีการควบคุมภายในรวมถึงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม และแนวทางการสื่อสารความส�ำคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท
2.2 สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเสนอนั้น
ฝ่ายบริหารได้น�ำไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว
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3. การตรวจสอบภายใน
3.1 สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าส�ำนักตรวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ
3.2 สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
4. การก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
4.1 สอบทานกฎหมาย ระเบียบต่างๆทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง และมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษทั ทีน่ ำ� เสนอโดยส�ำนัก
ตรวจสอบภายในอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4.2 สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลบริษัท และผลการติดตามการแก้ไข รวมถึงรายงานให้แก่
คณะกรรมการบริษัท
4.3 สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก้ไขในกรณีที่
ไม่มีการปฏิบัติตาม
5. การบริหารความเสี่ยง
5.1 สอบทานรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารของบริษัท และหารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ
นโยบายการประเมินและการบริหารความเสี่ยง
5.2 สอบทานความเพียงพอของการก�ำกับดูแลนโยบายและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
และบริษัทย่อย
5.3 สอบทานประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย
6. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมส�ำหรับผู้บริหารและพนักงาน
6.1 สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจส�ำหรับผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ได้จัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
6.2 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
สอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. การจัดท�ำรายงาน
8.1 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขในรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการ
ทุจริต หรือรายการทีม่ คี วามบกพร่องทางการควบคุมภายใน ตลอดจน รายการทีม่ กี ารไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ที่มีสาระส�ำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
หากคณะกรรมการบริษัทไม่ด�ำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบ
ท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำตามวรรคหนึ่งต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8.2 จัดท�ำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจ�ำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. ความรับผิดชอบอื่น ๆ
9.1 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
9.2 สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�ำ่ เสมอ และน�ำเสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
เมื่อมีการแก้ไข
9.3 จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และน�ำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท ออดิท เฮ้าส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัทให้เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) โดยท�ำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจ�านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ

ต�ำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายธนชาติ นุ่มนนท์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

-

2. นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

-

3. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต

กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้จัดการ)

-

4. นายทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

-

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน, กรรมการบริหาร 1 ท่าน และ ผูบ้ ริหารของบริษทั
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอย่างน้อย 1 ท่าน โดยกรรมการอิสระท�ำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นต�ำแหน่งตาม
วาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งได้อีก กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็นกรรมการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ให้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีจ�ำนวนครบตามที่กรรมการบริษัทก�ำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนั้น จะอยู่ในต�ำแหน่ง
ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านเดิม
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ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ก�ำหนดนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงการสอบทานและทบทวนเป็นประจ�ำอย่างน้อย 1 ครัง้ ทุกรอบ 6 เดือน
2. จัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงและน�ำเสนอแผนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. ก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุก 6 เดือน หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นสาระส�ำคัญต่อการ
ด�ำเนินงานของบริษัท หรือตามที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเห็นสมควร
4. ติดตาม เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงที่มีสาระส�ำคัญอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของ
ผลกระทบต่อบริษัท
5. ให้ค�ำแนะน�ำ และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการของบริษัท ฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท ในเรื่องของการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท
อย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
6. ก�ำกับ ดูแล และติดตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ก�ำหนดไว้
7. รายงานความเสี่ยงที่ส�ำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า และผลของ
การบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบในทุก 6 เดือน
8. แต่งตั้งคณะท�ำงาน เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสมและจ�ำเป็น

คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ

ต�ำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิ จารณาค่าตอบแทน

1. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ)

-

2. นายธนชาติ นุ่มนนท์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ)

-

3. นายณรงค์ อิงค์ธเนศ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(ประธานกรรมการ)

-

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้น เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
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วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำ� นวน 3 ท่าน ประกอบด้วยสมาชิกซึง่ เป็นกรรมการบริษทั และสมาชิกอย่างน้อย
1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ หนึง่ ในคณะกรรมการสรรหาฯ ซึง่ เป็นกรรมการอิสระ ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นต�ำแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งได้อีก ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
หรือไม่อาจด�ำรงต�ำแหน่งจนครบก�ำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้จ�ำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต�่ำกว่า 3 คน ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่
วันทีจ่ ำ� นวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่ครบถ้วน เพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
และพิ จารณาค่าตอบแทน
1. ก�ำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท (รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท) และกรรมการ
ผู้จัดการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แต่งตั้ง และ/หรือน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
2. พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพัฒนากรรมการผู้จัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทและสภาวการณ์
3. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออืน่ ใด) ของกรรมการบริษทั กรรมการ
ชุดย่อยของบริษัท และกรรมการผู้จัดการให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผู้จัดการ และน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
6. ด�ำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร มีจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นายณรงค์ อิงค์ธเนศ

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์

กรรมการบริหาร

3. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต

กรรมการบริหาร

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตาม
วาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตาม
วาระ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเป็นกรรมการบริหารเพือ่ ให้กรรมการบริหารมีจำ� นวนครบตามทีก่ ำ� หนด
ทั้งนี้บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารแทนนั้นจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนแทน โดยกรรมการ
บริหารพ้นจากต�ำแหน่งลงเมื่อพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างและอ�ำนาจการบริหารบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาก�ำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจัดท�ำแผนธุรกิจและงบประมาณประจ�ำปี
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
3. บริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร และด�ำเนินกิจการตามนโยบาย ข้อบังคับ กฎระเบียบของ
บริษัท และปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ติดตามและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท
5. มีอำ� นาจแต่งตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ กลัน่ กรองงานทีน่ ำ� เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพือ่ ด�ำเนินงานใด ๆ อันเป็นประโยชน์ตอ่ การ
ฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
6. มีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจช่วงหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนคณะกรรมการบริหารได้
7. พิจารณาอนุมัตกิ ารว่าจ้าง การก�ำหนดค่าจ้าง การแต่งตั้ง หรือการโยกย้ายพนักงานระดับผู้บริหาร ทั้งนีไ้ ม่รวมถึงรายการใดที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะต้องเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณาหรือปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร มีจ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต

กรรมการผู้จัดการ

2. นายทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

3. นายพิสิฏ สุภัทรดิฐ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขาย

4. นายสุขสันต์ เตชะวัชราภรณ์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคนิค

5. นายพจน์ วีรศุทธากร

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายธนพล นรเศรษฐสถาพร เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อท�ำหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดูแลและให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท
จะต้องทราบ
2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของ
ที่ประชุมดังกล่าว
3) จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารส�ำคัญของบริษัท ได้แก่
3.1 ทะเบียนกรรมการ
3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจ�ำปีของบริษัท
3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
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4) การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วน
ได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)
5) ด�ำเนินการและรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
ทั้งนี้ นายธนพล นรเศรษฐสถาพร ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 66/2015 แล้ว
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) กรรมการ
ส�ำหรับปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 อนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดือน

ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง

ประธานกรรมการ

15,000

15,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000

20,000

กรรมการ

15,000

15,000

ต�ำแหน่ง

ส�ำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 จะได้รบั เบีย้ ประชุมตามจ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้าประชุมในอัตราเท่ากัน ครัง้ ละ 15,000 บาท
ทั้งนี้ บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
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ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท) ปี 2562
บริษัท

ตรวจสอบ

สรรหา
และพิ จารณา
ค่าตอบแทน

บริหาร
ความเสี่ยง

1. นายณรงค์ อิงค์ธเนศ

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

255,000

-

-

-

2. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์

กรรมการบริหาร

255,000

-

-

-

3. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

255,000

-

-

-

4. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

255,000

-

-

-

5. นายสรรพัชญ โสภณ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

320,000

75,000

-

-

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

รายชื่อกรรมการ

6. นายธนชาติ นุ่มนนท์

ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท) ปี 2562

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทยั กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รวม

บริษัท

ตรวจสอบ

สรรหา
และพิ จารณา
ค่าตอบแทน

บริหาร
ความเสี่ยง

240,000

60,000

-

-

240,000

45,000

-

-

1,820,000

180,000

-

-

ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้
ค่าตอบแทน

เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
และผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ปี 2562
จ�ำนวนราย

ค่าตอบแทน(ล้านบาท)

5

23.99

ส�ำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 จะได้รบั ค่าตอบแทนเป็นเบีย้ ประชุมท่านละ 15,000 บาท ต่อการประชุมหนึง่ ครัง้
(2) ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี บุคลากร
(ก) จ�ำนวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 317 คน โดยสามารถ
แบ่งตามสายงานได้ดังนี้
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74% (166 คน)

24% (54 คน)

4% (2 คน)
9% (5 คน)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

9% (5 คน)

2% (4 คน)

37% (20 คน)

19% (10 คน)

22% (12 คน)

0% (0 คน)
0% (0 คน)

จ�ำนวนพนักงานรวม 224 คน

71% (170 คน)

27% (64 คน)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

6% (4 คน)
9% (6 คน)
13% (8 คน)

28% (18 คน)

19% (12 คน)

25% (16 คน)

2% (6 คน)
0% (0 คน)
0% (0 คน)

จ�ำนวนพนักงานรวม 240 คน

23% (72 คน)

55% (169 คน)

19% (58 คน)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

3% (8 คน)

9% (5 คน)
10% (6 คน)

27% (16 คน)

12% (7 คน)
21% (12 คน)

21% (12 คน)

0% (0 คน)

จ�ำนวนพนักงานรวม 307 คน

25% (79 คน)

18% (57 คน)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562
55% (173 คน)

2% (8 คน)

9% (5 คน)
11% (6 คน)

28% (16 คน)

12% (7 คน)
21% (12 คน)

19% (11 คน)

0% (0 คน)

จ�ำนวนพนักงานรวม 317 คน

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จ�ำกัด*
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จ�ำกัด
บริษัท ไอ-ซีเคียว จ�ำกัด
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี) จ�ำกัด

ฝ่ายเทคนิค

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายขาย

ฝ่ายส�ำนักกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายต่างประเทศ

หมายเหตุ: บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จ�ำกัด รับโอนพนักงานตามสัญญาโอนธุรกิจจาก บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 จ�ำนวน 155 คน
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(ข) ค่าตอบแทนพนักงาน
ในปี 2562 บริษทั จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงาน รวมเป็นเงินจ�ำนวน 207.10 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส
ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและอื่นๆ
(ค) กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพภายใต้การจัดการของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จ�ำกัด โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานท�ำงานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้า
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่ปี 2559
(ง) ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี (จ) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงานอย่างยิ่ง โดยค�ำนึงถึงว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท
บริษัทจึงค�ำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้ความส�ำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของพนักงาน
ทุกคน ทุกต�ำแหน่ง โดยจัดกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีด
ความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายเทคนิคทุกท่าน ต้อง
อบรมและผ่านการทดสอบอย่างสม�่ำเสมอ

ANNUAL REPORT 2019

VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

45

การก�ำกับดูแลกิจการ
1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะท�ำให้เกิดความเชื่อมั่น
กับทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องและส่งผลให้ธรุ กิจมีความเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ภายใต้การด�ำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการด�ำเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐาน
ที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
อย่างแท้จริง ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษทั ตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิพนื้ ฐานต่าง ๆ ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษทั
เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก�ำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของ
บริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท
เช่น การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือการเพิ่มทุน การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรม
ที่ส�ำคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพนื้ ฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษทั ยังได้ดำ� เนินการในเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ ป็นการส่งเสริม และอ�ำนวยความสะดวกในการ
ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
(1) การประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริษัทมีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 บริษทั จะจัดท�ำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยมี
ค�ำชีแ้ จงและเหตุผลหรือความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติทขี่ อตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการ
ประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบล่วงหน้าตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และโฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลหนังสือ
นัดประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
บริษัทจะอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และจะไม่กระท�ำ
การใด ๆที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมี
ค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
1.3 ก่อนวันประชุมบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งค�ำถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจะก�ำหนดหลักเกณฑ์การส่ง
ค�ำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
1.4 ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใดทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
พร้อมทั้งจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
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(2) การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 บริษัทสนับสนุนให้มีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล
เพื่อให้การด�ำเนินการประชุมสามารถกระท�ำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�ำ
2.2 บริษทั สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ผูส้ อบบัญชี เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่าง
พร้อมเพรียงกัน
2.3 ในการด�ำเนินการประชุมแต่ละครัง้ บริษทั จะให้โอกาสแก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริม่ การประชุม ประธาน
ทีป่ ระชุมจะชีแ้ จงการใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน วิธนี บั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระอย่างอิสระ โดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม
เพียงพอ ก่อนการลงมติในวาระใด ๆ รวมทัง้ จะด�ำเนินการประชุมตามล�ำดับวาระการประชุม ทัง้ นี้ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ จะ
มีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบค�ำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและ
ข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
2.4 ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ทีละคน ซึ่งผู้ถือหุ้น
มีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท�ำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะ
ท�ำให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
2.5 บริษัทสนับสนุนให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้
ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
2.6 บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส�ำคัญ เช่น การท�ำรายการเกี่ยวโยง การท�ำรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
(3) การจัดท�ำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ บริษทั จะจัดท�ำรายงานการประชุม โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึง่ รวมถึงการบันทึก
ค�ำถามค�ำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยแยกจ�ำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง
รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุมด้วย
3.2 บริษัทจะเปิดเผยถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันท�ำการถัดไปบน เว็บไซต์ของบริษัท และจะ
เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้น
ที่เป็นผู้บริหาร หรือไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการล่วงหน้า
ในเวลาอันสมควร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม
และออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การน�ำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับกรรมการและผู้บริหารถือเป็นการเอาเปรียบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น
บริษัทก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการ
สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม
ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท�ำกับบริษัทไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท�ำธุรกรรมดังกล่าว
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ทั้งนี้ บริษัทก�ำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
(1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริษัทแจ้งก�ำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 ก่อนการด�ำเนินการประชุมแต่ละครัง้ ประธานทีป่ ระชุมจะชีแ้ จงให้ผถู้ อื หุน้ ทราบกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ทีใ่ ช้ในการประชุม ขัน้ ตอน
การออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ
(2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
2.1 บริษัทก�ำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจน
เป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาเพิ่มหรือไม่เพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ได้เสนอมา
คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจาก
วันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน มีสิทธิท�ำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้
คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ การเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้น
จะต้องระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการน�ำเรื่องเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุม ในกรณีดังต่อไปนี้ ได้แก่
1) เรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติ
ในเรื่องดังกล่าว
2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ�ำนาจที่บริษัทจะด�ำเนินการได้
3) เรือ่ งซึง่ ตามปกติกฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งได้รบั การพิจารณาจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ได้ดำ� เนินการก�ำหนดเป็น
วาระการประชุมทุกครั้ง
4) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของบริษัท
5) เรือ่ งทีข่ ดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยราชการหรือหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแลบริษทั
6) เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้วไม่สามารถติดต่อ
กับผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องได้
8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุน
ด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยส�ำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
9) เรื่องที่บริษัทได้ด�ำเนินการแล้ว
10) เรื่องอื่น ๆ เช่น เรื่องที่ซ�้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว เป็นต้น
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่ได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด บริษทั จะแจ้งเรือ่ งดังกล่าวให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ อื หุน้
ในครั้งนั้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้
ข้อเสนอที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลั่นกรองและน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปให้ความเห็นเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยให้ถือว่าความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

48

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

2.2 ก�ำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ โดยให้เสนอชื่อผ่าน
เลขานุการบริษทั ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้ความ
ยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
คุณสมบัตขิ องผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะเสนอชือ่ บุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตาม
ที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน
ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นการ
ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน มีสิทธิเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่บริษัทก�ำหนด คุณสมบัติของกรรมการ ได้แก่ มีความรู้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติการท�ำงาน
ที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการ
อย่างสม�่ำเสมอ เป็นต้น
รายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณากลั่นกรองและ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาว่าจะน�ำเสนอรายชือ่ ให้แก่ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือไม่ โดยให้ถอื ว่าความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
2.4 บริษทั ไม่มนี โยบายทีจ่ ะเพิม่ วาระการประชุมในทีป่ ระชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า โดยไม่จำ� เป็น โดยเฉพาะวาระ
ส�ำคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้มโี อกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุม
ก่อนตัดสินใจ รวมทั้งไม่จ�ำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น
(3) การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีการก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้ก�ำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายใน
ของบริษทั และแนวทางป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในแสวงหาประโยชน์สว่ นตนเป็นค�ำสัง่ ทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร และได้แจ้งให้ทกุ คน
ในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า
และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน
ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน
ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันท�ำการ
บริษัทได้ก�ำหนดโทษทางวินัยส�ำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือน�ำไปเปิดเผย
จนอาจท�ำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ
การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และ
บทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้
รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ต้องแจ้งให้บริษทั ทราบ และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดงั กล่าว ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
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และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท�ำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป
(4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
4.1 บริษัทยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้ก�ำหนดแนวทางการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสีย
อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วน
เกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที และในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ กรรมการจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น
และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย
4.2 บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดแนวทางเพื่ อ มิ ใ ห้ ก รรมการหรื อ ผู ้ บ ริ ห ารที่ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย หรื อ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง เข้ า ร่ ว มกระบวนการ
ตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย
ในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ สังคมและชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดี
ว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด�ำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น
บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้
ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทได้ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวนโยบายดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น
1) บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการ
มีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง
หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การก�ำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ
การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้นบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ในการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
สิทธิในการส่งค�ำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งค�ำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น
2) บริษัทมีหน้าที่ในการงดเว้นการกระท�ำใด ๆ อันเป็นการละเมิด หรือจ�ำกัดสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อก�ำหนดต่าง ๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลส�ำคัญเพิ่มเติม
อย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น
3) บริษัทมีหน้าที่อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลส�ำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร
การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น
4) บริษัทมีหน้าที่น�ำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะการเงิน และรายงานอื่น ๆ โดยสม�่ำเสมอ และครบถ้วน
ตามความเป็นจริง
พนักงาน
1) บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยอ้างอิงจากผลการท�ำงานของพนักงาน ซึ่งบริษัทจะวัดผลการด�ำเนินงาน
ของพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด โดยผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างโบนัส
และเงินสบทบกองทุนประกันสังคม
2) บริษัทมีนโยบายที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและ
ผู้บริหาร ส่งพนักงานและผู้บริหารไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน
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3) บริษัทมีหน้าที่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
4) บริษัทมีหน้าที่รักษาความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยบริษัทจะไม่น�ำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษา
พยาบาล ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามข้อบังคับ และกฎหมาย
5) บริษัทค�ำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นส�ำคัญ และยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วน
บุคคล ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับความคิดเห็น
หน่วยงานฝ่ายบุคคลที่รับเรื่อง เป็นต้น
ลูกค้า ซัพพลายเออร์
บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายหลายประเภท ซึ่งห้ามบริษัทท�ำการค้าโดยวิธีที่ไม่เป็นธรรม หรือการหลอกลวง ตัวอย่างของ
การต้องห้ามรวมถึงการติดสินบน หรือให้ผลตอบแทนให้เกิดธุรกิจ หรือให้ผิดสัญญาโดยบุคคลอื่น รวมทั้งก�ำหนดนโยบายให้พนักงาน
ต้องปฏิบตั งิ านอย่างซือ่ สัตย์ตอ่ ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และควรหลีกเลีย่ งการมอบหรือรับเงินสด หรือสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทางธุรกิจอืน่ ๆ
ทีส่ ามารถถูกตีความว่าเป็นสินบนหรือผลตอบแทนในการด�ำเนินธุรกิจกับภาครัฐ พนักงานต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทั้งควรท�ำความเข้าใจกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหนี้
บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามจะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ
เพื่อหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
คู่แข่ง
บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกติกาการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
ไม่เหมาะสม โดยบริษัทจะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล
ภาครัฐ
บริษัทด�ำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป
สังคมและชุมชน
1) บริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียง
ด้วยความเป็นมิตร และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน รวมถึงให้ความสนใจ ไม่เลือกปฏิบัติ หรือกีดกัน กลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแล
เป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
2) บริษัทมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม การให้ความสนับสนุน และการพัฒนาชุมชน
ในด้านต่าง ๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ
การสร้างงานและสร้างรายได้ เป็นต้น
3) บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ
ด้วยความเต็มใจ และเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงมีการจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี
ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก
แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยในปี
2562 บริษัทเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์สื่อมวลชน รวมทั้งนักลงทุนได้พบผู้บริหารเพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการให้ความรู้แก่นักลงทุน เช่น งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เมื่อวันที่
29 พฤศจิกายน 2562
(1) การเปิดเผยข้อมูล
1.1 บริษัทดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา น่าเชื่อถือ โปร่งใส ไม่ท�ำให้สำ� คัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
1.2 บริษัทจัดให้มีการรายงานนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง นโยบาย
เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อมด้วยเหตุผล (ถ้ามี) โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจ�ำปี และเว็บไซต์ของบริษทั
1.3 คณะกรรมการมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยได้แสดงควบคู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
1.4 บริษัทจัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้นักลงทุน
ได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาส
ได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน
1.5 บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
1.6 บริษัทเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของการประชุมและจ�ำนวนครั้ง
ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการท�ำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
1.7 บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงจ�ำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการ
แต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย (ถ้ามี) ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
(2) ข้อมูลขั้นต�่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปีแล้ว บริษทั จัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางอื่นอย่างสม�่ำเสมอด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
1) วิสัยทัศน์และพันธกิจ
2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

แบบ 56-1 และรายงานประจ�ำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทน�ำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่าง ๆ
โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special Purpose Enterprises/ Vehicles
(SPEs/SPVs) (ถ้ามี)
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
และมีสิทธิออกเสียง
การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารระดับสูง
หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
นโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการ
รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
จรรยาบรรณส�ำหรับพนักงานและกรรมการบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตหิ ลากหลายทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการ
ด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวม
ทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจน
ระเบียบของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและข้อบังคับของบริษัท
1.2 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวนกรรมการเพียงพอที่จะก�ำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ที่มีความรู้
ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจ�ำนวนกรรมการรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 5 คน ตามกฎหมาย และไม่เกินกว่า 9 คน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้ง
คณะ เพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทในปัจจุบันมีสัดส่วนของกรรมการอิสระ 4 คน จากจ�ำนวนกรรมการทั้งสิ้น 7 คน ซึ่งเป็น
จ�ำนวนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การท�ำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ท�ำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ ตลอดจนสอบทาน
การบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 คน ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบด้วย ซึ่งจ�ำนวนกรรมการอิสระและจ�ำนวนกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนดไว้ให้มกี รรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด และให้มีจ�ำนวนกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน รวมทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องทุกประการ
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1.4 คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป
คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ�ำเป็นดังกล่าว
1.5 คณะกรรมการได้พจิ ารณาแบ่งอ�ำนาจและความรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล และการบริหารงานประจ�ำวัน
ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธาน
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก�ำหนด
นโยบาย การก�ำกับดูแลและการบริหารงานประจ�ำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอ�ำนาจการด�ำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่
ในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารท�ำหน้าที่บริหารงาน
ของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจ�ำวัน แต่ให้
การสนับสนุนและค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผูจ้ ดั การอย่างสม�ำ่ เสมอ ในขณะทีก่ รรมการ
ผู้จัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอ�ำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
1.6 กรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ
จึงก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด�ำรงต�ำแหน่งโดยค�ำนึงถึงประสิทธิภาพการท�ำงานของกรรมการ
ที่ด�ำรงต�ำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท
ได้อย่างเพียงพอ โดยก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด�ำรงต�ำแหน่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
1.7 คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทอย่างชัดเจน โดยต้องไม่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจ�ำกัด บริษัทมหาชนจ�ำกัด หรือเข้าเป็น
หุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือหุน้ ส่วนไม่จำ� กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง
1.8 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม มีหน้าที่
และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงาน
ให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจ�ำปี
และบนเว็บไซต์ของบริษัท
1.9 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้ง
ด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
3. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
3.1 คณะกรรมการบริษัท
3.1.1 บริษัทจัด การประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท อย่ า งสม�่ ำ เสมออย่ า งน้ อ ย 5 ครั้ ง ในแต่ ล ะปี โดยจ� ำ นวน 4 ครั้ง
เป็นการประชุมรายไตรมาส และการประชุมคณะกรรมการจะมีการก�ำหนดขึน้ เป็นการล่วงหน้าทัง้ ปี และแจ้งให้กบั
กรรมการทุกคนได้รับทราบในคราวเดียวกัน ซึ่งก�ำหนดการประชุมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ไม่รวมการประชุมที่อาจเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น ทั้งนี้ก่อนการประชุมคณะกรรมการจะได้รับ
หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ มวาระการประชุ ม ล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 5 วั น ท� ำ การ โดยในปี 2562 มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง
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3.1.2 ในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ บริษทั มีนโยบายให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร จะร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่อง
ที่ส�ำคัญได้น�ำเข้ารวมในวาระการประชุมแล้ว และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
3.1.3 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด
ที่จัดขึ้นในรอบปี
ทัง้ นี้ การอุทศิ ตนให้แก่บริษทั ของกรรมการแต่ละท่านนัน้ ไม่ควรมุง่ เน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านัน้ แต่
ควรจะรวมไปถึงผ่านทางการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ค�ำแนะน�ำ ประสบการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพือ่ ยังประโยชน์
เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัท
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ได้แก่
- การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ�ำปี และรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และน�ำเสนองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีสอบทาน และตรวจสอบแล้วต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- การประชุมร่วมกับฝ่ายงานที่ท�ำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายใน
เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน และรับทราบผลการตรวจสอบการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนีอ้ าจมีการประชุมเพือ่ พิจารณาเรือ่ งอืน่ ตามความจ�ำเป็น ซึง่ รวมถึงการจัดให้มกี ารประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ซึ่งก�ำหนดให้มีการประชุม ร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่
13 ธันวาคม 2562 โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขึ้นเพื่อรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทั้งนี้
คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท ยังคงมีหน้าที่ระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท วิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยง และจัดให้มีมาตรการที่จ�ำเป็นและเหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยงที่ส�ำคัญ รวมทั้งติดตามผลและ
ทบทวนความเสีย่ ง และรายงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะจัดการ
ประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 6 เดือนเพื่อพิจารณาติดตามการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนงาน โดยในปี 2562
คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวม 4 ครั้ง
3.5 การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้มีการประชุมระหว่างกันเองจ�ำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เพื่ออภิปราย
ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย และได้แจ้งผลการประชุมให้
ประธานกรรมการบริหารทราบ
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4. รายงานของคณะกรรมการ
4.1 รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในงบการเงินของบริษัท ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจ�ำปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาว่างบการเงินของบริษัทถูกจัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และจะมีผสู้ อบบัญชีในระดับสากลท�ำการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสทุกไตรมาส
รวมทัง้ ตรวจสอบงวดปีอย่างครบถ้วน ยิง่ ไปกว่านัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ ยังเป็นผูท้ ำ� หน้าทีส่ อบทานรายงานทางการเงิน
และการควบคุมภายในโดยตรงอย่างเป็นอิสระร่วมกับผูส้ อบบัญชี ข้อมูลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับงบการเงินถูกเปิดเผยอย่างชัดเจน
และครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย
4.2 รายงานการประชุม
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จะต้องมีการบันทึกให้ครอบคลุม
สาระส�ำคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยใส่ข้อคิดเห็นประเด็นซักถามต่าง ๆ ของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และมีระบบ
จัดเก็บรายงานการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ อย่างดีและปลอดภัย
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพือ่ ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพือ่ การปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยเลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ ดั ส่งแบบประเมิน
ให้แก่กรรมการ เพื่อประเมินผลและส่งกลับมายังบริษัท โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อกรรมการที่ประเมินผล เพื่อให้กรรมการมี
ความเป็นอิสระในการประเมินผล และบริษัทมีการน�ำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยแบบประเมินของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบแบ่งออกเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท
รายคณะและรายบุคคล เพือ่ ใช้ประเมินการท�ำงานของคณะกรรมการ ส�ำหรับการประเมินผลของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
และค่าตอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินผลรายคณะ โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์การประเมินในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายคณะ) ประกอบด้วย
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทําหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยการประเมินรายคณะ ในรอบปี 2562 ในภาพรวม
ทุกหัวข้ออยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยได้คะแนนรวมร้อยละ 97.62
5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล) ประกอบด้วย
1. คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
2. ความเป็นอิสระ
3. การปฎิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ
4. ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
5. การพัฒนาตนเองของกรรมการ
โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยการประเมินรายบุคคล ในรอบปี 2562 ในภาพรวม
ทุกหัวข้ออยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยได้คะแนนรวมร้อยละ 97.71
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

5.3 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาและค่าตอบ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประกอบด้วย
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาและค่าตอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท
ได้มีมติอนุมัติให้ตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่
13 ธันวาคม 2562 จึงยังไม่ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีนี้
5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด เป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จัดการเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อน�ำไปใช้ในการพิจารณา
ก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่เป็น
รูปธรรม ซึ่งรวมถึงการประเมินผลในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) ความคืบหน้าของการวางแผน 2) การวัดผลการปฏิบัติงาน
เช่น ความเป็นผู้น�ำ การก�ำหนดกลยุทธ์ ผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
การบริหารงานและสัมพันธ์กับบุคลากร 3) การพัฒนาผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผลประเมินข้างต้น และประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ
6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
6.1 ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน บริษัทมีการก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายปี ตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รวมทัง้ อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม เปรียบเทียบได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยูใ่ นอุตสาหกรรม ขนาดกิจการทีใ่ กล้เคียงกัน
และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ พร้อมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับ
เพิ่มขึ้น ส�ำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับต�ำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
6.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารก�ำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และ
ผลตอบแทนจูงใจอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ผู้บริหารที่ได้รับ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้
รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งต้องเป็นอัตราที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพ ทั้งนี้
ต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้รับด้วย
ส�ำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารในปี 2562 ได้เปิดเผยไว้ในหมวดโครงสร้างการจัดการ
ภายในบริษัท

ANNUAL REPORT 2019

VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

57

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
7.1 บริษัทส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหาร ได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการเข้าร่วมการสัมมนาและ
อบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยบริษัทจะจัดส่งเอกสารการสัมมนา
และอบรมให้เป็นระยะ ๆ นอกจากนั้น บริษัทจะด�ำเนินการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล
ที่ทันต่อเหตุการณ์และใช้ประกอบในการตัดสินใจ
7.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
7.3 คณะกรรมการก�ำหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานเพือ่ ทราบเป็นประจ�ำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึง่ กรรมการผูจ้ ดั การ
และผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
7.4 คณะกรรมการจัดให้มีโครงการส�ำหรับพัฒนาผู้บริหารโดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจ�ำทุกปีถึงสิ่งที่ได้ท�ำไป
ในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน
ในปี 2562 กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น นายธนชาติ นุ่มนนท์ บรรยายเรื่อง “ไขเคล็ดลับ การ
ท�ำ Digital Transformation ให้ประสบความส�ำเร็จ กับงานสัมมนาแห่งปี Digital Trends 2020 : The 7 Elements of Digital
Transformation” ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบริษัท
บริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึน้ ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 5/2562 เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2562
เพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต
มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่
มีมหาชนเป็นผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�ำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลทีม่ ชี อื่ อยูใ่ น
ระบบข้อมูลรายชือ่ กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือ
กรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท�ำเพื่อประโยชน์ของตนหรือ
ประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีสว่ นได้เสียในสัญญาทีบ่ ริษทั ท�ำขึน้ ไม่วา่ โดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุน้ หุน้ กู้
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
การเลือกและแต่งตัง้ กรรมการเป็นไปตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั และกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จะต้องได้รบั อนุมตั ิ
จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
1. ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้เป็นผูร้ บั ผิดชอบจัดการกิจการทัง้ ปวงของบริษทั
และมีอำ� นาจหน้าทีด่ ำ� เนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติทปี่ ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ อีกทัง้ มีอำ� นาจ
กระท�ำการใดๆตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือทีเ่ กีย่ วข้องกับการดังกล่าว ทัง้ นีก้ รรมการจะเป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หรือไม่กไ็ ด้
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2. กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการทัง้ หมดของบริษทั จะต้องเป็น
ผูม้ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
3. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ
3.2 ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูเ่ ลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีทเี่ ลือกตัง้ บุคคลหลาย
คนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อยจ�ำนวนหนึง่ ในสามโดยอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลังๆ
ต่อไปให้กรรมการทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง กรรมการผูอ้ อกจากต�ำแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับต�ำแหน่ง
อีกก็ได้
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึงบริษทั
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัดทราบ
ด้วยก็ได้
6. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และ
ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน
จะอยูใ่ นต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

3. กรรมการอิสระ
บริษัทก�ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
ของบริษทั
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
บริษทั มีนโยบายแต่งตัง้ กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาท�ำหน้าที่
เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด และกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคณ
ุ วุฒกิ ารศึกษา
ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การท�ำงาน และความเหมาะสมอืน่ ๆ ประกอบกัน เพือ่ น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท
อาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดข้างต้นเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่
ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการอิสระทีต่ นแทน
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เี่ กีย่ วข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั
ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปีกอ่ นวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั
ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1
ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการ
ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั
ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับ
การรายงานข้อมูลประวัตกิ รรมการ ณ สิน้ ปี ส�ำหรับจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปีของบริษทั
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4. กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท�ำหน้าที่
ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกันเฉพาะ
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก�ำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่าด้วยคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินได้

5. ผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดย
ด�ำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคล
ทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ โดยการแต่งตัง้ กรรมการผูจ้ ดั การ ต้องได้รบั
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั เข้าเป็นพนักงานในระดับต่าง ๆ
ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อน

6. การก�ำกับดูแลงานการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์กับธุรกิจหลักของบริษัท โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและ
สามารถสร้างผลก�ำไรให้แก่บริษทั ในระยะยาว โดยจะควบคุม ก�ำกับดูแลการบริหารงานในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ดูแลรักษา
ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั ได้อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิม่ และความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั
ดังนัน้ บริษทั จึงได้กำ� หนดนโยบายการควบคุมและก�ำกับดูแลบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีบ่ ริษทั เข้าไปลงทุน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. บริษัทก�ำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ดังนี้
การเสนอชือ่ บุคคลเป็นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
1.1 บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
เพื่อควบคุมดูแลและก�ำหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท โดยจ�ำนวนบุคคลที่จะเข้าร่วม
เป็นกรรมการในบริษัทย่อยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นส�ำคัญ
ส�ำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก การส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทร่วม
จะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึน้ กับข้อตกลงร่วมกันเป็นส�ำคัญ โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละประสบการณ์
ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ๆ
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1.2 ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- ติดตามการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้
- ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามแต่ทคี่ ณะกรรมการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยหรือบริษทั
ร่วมนั้นก�ำหนด
- พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะ
เห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณี
ก่อนด�ำเนินการ
(1) การท�ำรายการของบริษัทย่อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน1 และประกาศการได้มาและจ�ำหน่ายไป2
(2) การท�ำรายการซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย ได้แก่
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ สิทธิเรียกร้องที่เป็นสาระส�ำคัญต่อความเสียหายของบริษัทย่อย
- การกูย้ มื เงิน การให้กยู้ มื เงิน การค�ำ้ ประกัน การก่อภาระผูกพัน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทั
อื่นที่มีผลต่อฐานะการเงินของบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�ำคัญ
- การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย
- การเพิม่ ทุน การจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ย่อย ตลอดจนการด�ำเนินการอืน่ ใดทีเ่ ป็น
ผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใด ๆ ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10
ของทุนช�ำระแล้วของบริษทั ย่อยนัน้ หรือลดลงจนถือหุน้ น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนช�ำระแล้วของบริษทั ย่อยนัน้
2. กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อย รวมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องของกรรมการและผูบ้ ริหารดังกล่าว มีหน้าทีแ่ จ้งให้คณะกรรมการของ
บริษทั ย่อยทราบถึงความสัมพันธ์ และการท�ำธุรกรรมกับบริษทั ย่อยในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีก
เลี่ยงการท�ำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้ง
เรือ่ งดังกล่าวให้แก่บริษทั ทราบ
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยต้องไม่มสี ว่ นร่วมอนุมตั ใิ นเรือ่ งทีต่ นเองมีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ให้บริษทั ย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ โครงการลงทุน การเข้าร่วมลงทุนกับผูป้ ระกอบการรายอืน่ ต่อบริษทั ผ่านการรายงาน
ผลการด�ำเนินงานประจ�ำเดือนของบริษทั ย่อย รวมทัง้ บริษทั ย่อยต้องน�ำส่งข้อมูลหรือเอกสารทีเ่ กีย่ วด้วยการด�ำเนินงานให้กบั บริษทั
เมือ่ ได้รบั การร้องขอตามความเหมาะสม ในกรณีทบี่ ริษทั ตรวจพบประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษทั ย่อยชีแ้ จง และ/หรือ
น�ำส่งเอกสารเพือ่ ประกอบการพิจารณาของบริษทั
4. บริษทั ก�ำหนดนโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม โดยก�ำหนดให้บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- น�ำส่งผลการด�ำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจน
ข้อมูลประกอบการจัดท�ำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท เพื่อประกอบการจัดท�ำงบการเงินรวม
หรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจ�ำไตรมาสหรือประจ�ำปีนั้นแล้วแต่กรณี
1

ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

2

ประกาศรายการได้มาและจ�ำหน่ายไป หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่มีนัยส�ำคัญ
ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
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- จัดท�ำประมาณการผลการด�ำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานตามแผนกับการด�ำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส
รวมถึงติดตามผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้ก�ำหนดไว้เพื่อรายงานต่อบริษัท
- รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ด�ำเนินการตรวจสอบ
และรายงาน

7. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กําหนดนโยบาย
การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการน�ำข้อมูลภายในที่ส�ำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้ เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์
ต่อตนเองหรือผูอ้ นื่ ในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) และเพือ่ ให้เกิดความยุตธิ รรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกราย โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
- บริษทั ได้กำ� หนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษทั และแนวทางป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในแสวงหาประโยชน์สว่ นตน
เป็นค�ำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรให้ถือปฏิบัติ
- บริษัทก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูล
ภายใน และ/หรือเข้าท�ำนิตกิ รรมอืน่ ใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ไม่วา่ โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม
- กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน
และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่า
จะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันท�ำการ
- บริษัทได้ก�ำหนดโทษทางวินัยส�ำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือน�ำไปเปิดเผยจนอาจท�ำให้
บริษทั ได้รบั ความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์
ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งให้
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการทราบ และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดงั กล่าว ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท�ำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

8. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2562 บริษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: บาท

ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น (ค่าตรวจสอบรายงานพิเศษ)
ค่าบริการรวม

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

3,040,000

2,260,000

2,300,000

2,450,000

-

-

-

-

3,040,000

2,260,000

2,300,000

2,450,000
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ข้อพิ พาททางกฎหมาย
บริษทั มีขอ้ พิพาททางกฎหมายทีย่ งั ไม่สนิ้ สุด โดยเป็นคดีทเี่ ป็นผลจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษทั และอาจมีผลกระทบด้านลบ
ต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินส�ำหรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีคดีพิพาทระหว่าง บริษัท และ บริษัท เทเลเมติคส์ จ�ำกัด (“เทเลเมติคส์”) ดังนี้
คดีแพ่ ง (คดีหมายเลขด�ำที่ 207/2554 คดีหมายเลขแดงที่ 1281/2555)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554
เทเลเมติคส์เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัทในฐานะจ�ำเลย ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ในข้อหาละเมิด และเรียกค่าเสียหาย จ�ำนวนทุนทรัพย์
ประมาณ 120.12 ล้านบาท
วันที่ 17 กรกฎาคม 2555
ศาลแพ่งสั่งให้จ�ำหน่ายคดีจากสารบบความชั่วคราว เนื่องจากคดีแพ่งดังกล่าว มีมูลกรณีเดียวกับ (1) คดีหมายเลขด�ำที่ 330/2554
ของศาลปกครองกลาง ซึ่งโจทก์ได้ยื่นฟ้อง บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) (“บมจ.ทีโอที”) ระหว่างปี 2553 - 2554 กรณีกระท�ำละเมิด
ร่วมกับบริษัท และ (2) คดีอาญาที่โจทก์ยื่นฟ้องบริษัทและพวกรวม 10 คน ในข้อหาร่วมกันกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอันสืบเนื่องมาจาก
มูลกรณีเดียวกัน (รายละเอียดของคดีอาญาจะแสดงในหัวข้อถัดไป) ทั้งนี้ หาก 2 คดีข้างต้นมีข้อยุติอย่างไร ให้เทเลเมติคส์ และ/หรือ
บริษัท หยิบยกคดีขึ้นพิจารณาต่อไป
คดีอาญา (คดีหมายเลขด�ำที่ อ.4184/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อ.954/2559)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
เทเลเมติคส์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท (จ�ำเลยที่ 1 - 5) และ บมจ.ทีโอที (จ�ำเลยที่ 6 - 10) ต่อศาลอาญา ในข้อหาความผิด
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 โดยไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย
วันที่ 30 มีนาคม 2559
ศาลพิพากษายกฟ้องให้จ�ำเลยทั้ง 10 ไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น กล่าวคือ ยกฟ้องให้จ�ำเลยทั้ง 10 ไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
อย่างไรก็ตามโจทก์ได้ยื่นฎีกาต่อศาล แต่ศาลไม่อนุญาตให้โจทก์ฎีกา ดังนั้นคดีนี้ได้ถึงที่สุดแล้ว
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คดีอาญา (คดีหมายเลขด�ำที่ อ.2181/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อ.3238/2556)
บริษัทเป็นโจทก์ ยื่นฟ้องกลับเทเลเมติคส์ ในฐานะจ�ำเลย กับพวกรวม 3 คน ต่อศาลอาญา คดีหมายเลขด�ำที่ อ.2181/2556
ในข้อหาฟ้องเท็จ และเรียกค่าเสียหายจ�ำนวนทุนทรัพย์ 150 ล้านบาท คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล โดยศาลมีคำ� สัง่ ให้รอคดีอาญา
หมายเลขด�ำที่ อ.4184/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อ.954/2559 มีข้อยุติก่อน
บริษัทไม่ได้ตั้งประมาณการหนี้สินส�ำหรับค่าเสียหายดังกล่าว เนื่องจากผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทไม่ได้กระท�ำละเมิดตามค�ำฟ้องตามที่
ทนายได้ให้ความเห็นไว้
เพื่อให้ความมั่นใจกับผู้ลงทุนและคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีข้อ
พิพาททางกฎหมายดังกล่าว บริษทั วีเน็ท แคปปิทอล จ�ำกัด (“VNET”) ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ จึงได้ทำ� บันทึกข้อตกลงรับประกันความเสียหายจาก
คดีข้อพิพาท กับบริษัท โดยให้ค�ำมั่นว่าในระหว่างที่คดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด VNET ตกลงจะไม่จ�ำหน่าย จ่ายโอน หรือก่อให้เกิดภาระ
ผูกพันใด ๆ ต่อหุ้นของบริษัทที่ VNET ถืออยู่ เป็นจ�ำนวนที่เมื่อค�ำนวณมูลค่าตามราคาหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
(“หลักทรัพย์”) แล้ว เพียงพอกับค่าเสียหาย ทั้งนี้ หากศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดในคดีดังกล่าวให้บริษัทมีความผิด และต้องชดใช้
ค่าเสียหายให้กับเทเลเมติคส์ VNET ตกลงน�ำหลักทรัพย์ข้างต้นออกขายและน�ำเงินที่ได้มาชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวให้กับบริษัท โดย
VNET จะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ อันเกิดจากการชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวจากบริษัททั้งสิ้น
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บางส่วนของการด�ำเนินการในปี 2562
การจัดงานอบรม สัมมนา และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
ตลอดปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดงานอบรม สัมมนาให้กับผู้แทนจ�ำหน่าย และเข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ซึ่งมีภาพบางส่วน
จากงานดังนี้

ประเทศไทย

Vintcom Solution Day
งานอบรม สัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อให้ลูกค้าของบริษัท ได้อัพเดทข้อมูลและเทรนด์ล่าสุดเกี่ยวกับ Solutions ในด้านต่าง ๆ
เพื่อให้บริษัทและองค์กรต่างๆ ได้ทราบถึงข้อมูล และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อน�ำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร
โรงแรมฮอลิเดย์ อิน สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ – มี.ค. 2562

Oracle’s Platforms for the Future – Discover PCA & BDA for your Agile Enterprise Environment
งานอบรม สัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ของ Private Cloud และ Big Data Solution จาก
ผลิตภัณฑ์ Oracle ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของบริษัท สามารถสร้างโอกาสในการขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น
โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ – ส.ค. 2562
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Oracle Systems Advantage Forum
ร่วมออกบูธในงานสัมมนาทีท่ าง Oracle จัดขึน้ โดยภายในงานจะมีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับวิสยั ทัศน์ในการขับเคลือ่ นการแปลง
ข้อมูลดิจทิ ลั ทีเ่ ปิดใช้งานโดยโครงสร้างพืน้ ฐานพร้อมใช้งานบนคลาวด์ และกรณีศกึ ษาจริงจากลูกค้าทัว่ โลก เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถใช้
เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เชือ่ ถือได้ และมีความปลอดภัย
โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ – ก.ย. 2562

Boss of the Soc
งานประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่ออกแบบมาส�ำหรับแนะน�ำวิธีการใช้งาน Splunk เพื่อท�ำการตรวจสอบความปลอดภัย
การค้นหาภัยคุกคาม และการตอบสนองเหตุการณ์โดยใช้ Splunk
S64 Co-Working Space ศาลาแดง – ม.ค. 2562
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Reimagine Data Governance and Customer 360 Engagement
งานอบรม สัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ เรื่องวิธีสร้างการก�ำกับดูแลข้อมูลภายในองค์กร และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดิจิทัล
ด้วยข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้ มีความปลอดภัย พร้อมทัง้ ได้รบั การควบคุม และกรณีศกึ ษาตัวอย่างเพือ่ ให้ลกู ค้าได้มองเห็นถึงความสามารถ
ของผลิตภัณฑ์
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ – ก.ค. 2562

mai FORUM 2019
ร่วมออกบูธถ่ายทอดข้อมูลธุรกิจโดยตรงจากบริษัทถึงผู้เข้าร่วมงาน ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่ง
ภายในงานจะมีกิจกรรมสัมมนาส่งเสริมความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และการออกบูธของบริษัทต่าง ๆ ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ mai โดยมีผู้ร่วมงานในแวดวงตลาดเงิน ตลาดทุน นักลงทุน นักวิเคราะห์ชั้นน�ำ สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจทั่วไป
ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ – ก.ค. 2562
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กลุ่มประเทศ CLM

CIO/CTO Executive Forum Modernize your IT Infrastructure
งานอบรม สัมมนานีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ให้ความรูแ้ นวโน้มในอนาคตของนวัตกรรมภายใต้ชอื่ “ The Frontier for Innovation” และ
น�ำเสนอความแข็งแกร่งของเครือ่ ง Exadata ภายใต้ชอื่ “Unleashes World’s Fastest Database Machine - Exadata X8M”
Sakura Tower Yangon – ธ.ค. 2562

Secure your digital transformation with Palo Alto Networks
งานอบรม สัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการแปลงข้อมูลดิจิตอล และแนะน�ำกลยุทธ์
Zero Trust ที่เป็นวิธีการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกเป็นอย่างมาก
Novotel Hotel Yangon – ส.ค. 2562
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Cybersecurity Hands-on Workshop
งานประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดร่วมกันระหว่าง Splunk และ Palo Alto Networks เป็นการฝึกอบรมระบบรักษาความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจและสามารถน�ำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
eCam Solution Office Phnom Penh – มี.ค. 2562

Safely Accelerate your Digital Journey with Palo Alto Networks
งานอบรม สัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วย Zero Trust
Memoire Siem Reap Hotel Phnom Penh – ต.ค. 2562
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทมีนโยบายการด�ำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มาเป็นส่วนหนึ่งในการด�ำเนินกิจการ โดยค�ำนึงความสมดุลของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น สังคม และภาครัฐ ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่าง
ยั่งยืน สามารถเติบโตได้โดยการเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เป็นองค์กรที่สร้างผลก�ำไรให้กับผู้ถือหุ้นอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีดุลยภาพทางด้านผลกระทบอันเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท นอกจากนั้นยังสร้างคน
โดยการปลูกจิตส�ำนึกคนในองค์กรให้รู้จักการเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบ เพื่อให้สอดคล้องในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป
บริษัทมีนโยบายในการด�ำเนินกิจการโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งออกได้เป็น 5 ด้านดังต่อไปนี้
1. การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม มีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
3. การต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชั่น
4. การตอบแทนต่อสังคม
5. การเคารพสิทธิมนุษยชน
การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม
บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญแก่พนักงานอย่างยิง่ โดยค�ำนึงถึงว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรทีท่ รงคุณค่าทีส่ ดุ ของบริษทั และเป็นปัจจัย
แห่งความส�ำเร็จของการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทจึงให้การดูแลและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่ง
ตั้ง โยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น
1. ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ บริหารโดยค�ำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานปฏิบัติงาน
เต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย และมีระบบแบบแผนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
อัตราค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ จะต้องมีความเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือเทียบเท่ากับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน
2. ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน บริษัทได้ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของพนักงานทุกคน
ทุกต�ำแหน่งหน้าที่ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังมุ่งมั่นที่จะเพิ่ม
ขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตาม มาตรฐานของผู้ผลิต โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายวิศวกร
ทุกท่านจะต้องอบรมและผ่านการทดสอบอย่างสม�่ำเสมอ
3. ด้านการจ้างงาน การปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน บริษัทมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน ตั้งอยู่บนหลักการที่
ไม่เลือกปฏิบัติและสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีค่าตอบแทน (ค่าวิชาชีพ)
ให้กับพนักงานวิศวกรที่ผ่านการรับรอง (Certify) ตามระเบียบบริษัท เพื่อเป็นแรงจูงใจในการตั้งใจท�ำงาน
4. ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ท�ำงาน บริษัทให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และสุขภาพของ
พนักงานทุกคนมีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี และสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบของของบริษัท กรณีเป็นผู้ป่วยในที่
นอกเหนือไปจากประกันสังคม
- มีการจัดกิจกรรม Team Building / Outing ให้พนักงานทุกระดับได้มีกิจกรรมร่วมกันทุกปี
- มีการสรุปแจ้งผลการประกอบกิจการให้พนักงานมีส่วนร่วมในภาพรวมของบริษัททุกๆ ครึ่งปี และให้พนักงานสามารถน�ำ
เสนอความคิดเห็นและแนวทางในการเติบโตของบริษัทได้อย่างเสรี
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ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษทั ให้ความส�ำคัญในการให้บริการแก่ลกู ค้ามาเป็นอันดับแรก โดยน�ำเสนอสินค้าและบริการทีต่ รงกับความต้องการในต้นทุนราคา
ทีเ่ หมาะสมเป็นธรรม พร้อมค�ำแนะน�ำตามแนวทางวิชาชีพเพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการลงทุนในสินค้าและบริการของบริษทั
พร้อมกับเปิดรับค�ำติชม ค�ำแนะน�ำของลูกค้าอย่างเปิดเผย เพื่อน�ำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงและพัฒนาการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และยังมีช่องทางภายนอกให้ผู้ติดต่อสามารถติดต่อผู้บริหารได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
การต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชั่น
บริษัทมีนโยบายการด�ำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทปฏิบัติงาน
อย่างมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองทีด่ ขี องประเทศชาติ รวมทัง้ ส่งเสริมให้คคู่ า้ ของบริษทั ด�ำเนินธุรกิจให้ถกู ต้องด้วยความโปร่งใส
ด้วยเช่นกัน เพื่อให้สังคมโดยรวมด�ำเนินไปได้โดยสันติสุข เพื่อสร้างความมั่นใจว่านโยบายการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนได้รับ
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเพียงพอ พร้อมไปกับการสร้างจิตส�ำนึก ค่านิยม ทัศนคติที่ถูกต้องในทุกระดับ จัดให้มีระบบตรวจสอบ
ถ่วงดุล และระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน ไม่รบั ของก�ำนัล และไม่ตดิ สินบนทุกกรณี
ทั้งนี้ บริษัท คู่ค้าได้มีการอบรมเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี
บริษัท มีนโยบายในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานนําข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกําหนดให้มีการรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัททราบ
และบริษัทยังได้จัดท�ำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti - Corruption Policy) เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�ำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ห้าม
ด�ำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในรูปแบบใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึง
ต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทก�ำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่าง
สม�ำ่ เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั แิ ละข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดทางกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้จัดอบรมและทบทวนแนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ในกิจกรรมสัมนา
ของบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี โดยบริษัทได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ดังนี้
ค�ำนิยาม
การทุ จ ริ ต (Corruption) หมายถึ ง การใช้ อ� ำ นาจที่ ไ ด้ ม าหรื อ การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ที่ มี อ ยู ่ ใ นทางมิ ช อบเพื่ อ ประโยชน์ ส ่ ว นตน
หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ อาทิ การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการ
ชักชวน การเสนอ การให้ หรือการรับสินบน ทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฉ้อฉล การฟอกเงิน การยักยอก
การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การค้าภายใต้แรงอิทธิพล
การทุจริตดังกล่าวมิได้หมายความถึงเพียงความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐเท่านัน้ แต่ยงั ครอบคลุมถึงธุรกรรมระหว่าง
บุคคลหรือกิจการในระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเองด้วย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายและการก�ำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุม
ภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3) กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�ำหนดให้มีระบบและให้มีการส่งเสริมและสนับสนุน
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดทางกฎหมาย เป็นต้น
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4)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั งิ านว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตรงตามนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ อ�ำนาจด�ำเนินการ กฎหมาย และข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแล เพือ่ ให้มนั่ ในว่าบริษทั
มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

แนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น
1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ โดยต้องไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับเรือ่ งคอร์รปั ชัน่
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท�ำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท
2) ไม่กระท�ำหรือสนับสนุนการให้สนิ บน รวมทัง้ ควบคุมให้การบริจาค การให้ของขวัญทางธุรกิจ และการสนับสนุนกิจการต่าง ๆ
มีความโปร่งใส และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนด�ำเนินการไม่เหมาะสม
3) เสริมสร้างให้พนักงาน คู่สัญญา และคู่ค้า ตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และการต่อต้านการทุจริต
4) จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง รวมถึงการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิผล เพือ่ ป้องกัน
การประพฤติมชิ อบต่าง ๆ จัดให้มแี นวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อมิให้เกิดช่องทางทุจริต หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องอื่น ตลอดจนเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยให้หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ และ/หรือ ของก�ำนัล ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหรือจากผู้อื่น ตลอดจนการหลีกเลี่ยง
5) การรับเลีย้ งจากผูท้ เี่ กีย่ วข้องทางธุรกิจกับบริษทั หรือจากผูอ้ นื่ ซึง่ อาจได้ประโยชน์จากการปฏิบตั งิ านของพนักงานของบริษทั
6) ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีการจัดการอบรมเรื่อง การป้องกันและการจัดการกับการทุจริต
ให้แก่พนักงานใหม่ภายใน 90 วันนับจากวันเข้าท�ำงาน
7) บริษทั ได้กำ� หนดให้ฝา่ ยบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยพลัน ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทจุ ริตอย่างร้ายแรง มีการ
ปฏิบตั ทิ ฝี่ า่ ฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท�ำทีผ่ ดิ ปกติอนื่ ซึง่ อาจกระทบต่อชือ่ เสียงและฐานะการเงินของบริษทั อย่างมีนยั ส�ำคัญ
8) ผู้ที่กระท�ำการคอร์รัปชั่นและผู้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัยตามกฎของบริษัท และได้รับโทษ
ตามกฎหมาย โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารส�ำหรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้ง หรือ
รายงานเหตุการณ์ทุจริต หรือเหตุการณ์ที่น่าสงสัยว่าจะมีการทุจริตได้ในช่องตามที่ก�ำหนดในประกาศของบริษัท โดยมี
การก�ำหนดรายละเอียดความผิด สถานะความผิด และมาตรการลงโทษ รวมทัง้ อาจได้รบั โทษตามกฎหมาย หากการกระท�ำนัน้
ผิดกฎหมาย
9) บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นเกี่ยวกับบริษัท เพื่อเป็นหลักประกัน
ความปลอดภัยของผู้รายงานหรือพยานเหตุการณ์ทุจริต
การแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต
ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส
1) พฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระท�ำที่ผิดกฎหมายรวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น และการติดสินบน
2) การฝ่าฝืนนโยบายบริษัท และข้อบังคับของบริษัท
3) การด�ำเนินธุรกิจที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบภายในบริษัท หรือข้อบังคับของทางการ หรือการละเมิดข้อผูกพันทางกฎหมาย
ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา
4) พฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับสาระส�ำคัญทางบัญชีหรือการตรวจสอบ
5) การกระท�ำใด ๆ ที่ผิดไปจากจริยธรรม หรือความยุติธรรมทางสังคม
หากพนักงาน หรือลูกค้า หรือบุคคลภายนอก (ผูแ้ จ้งเบาะแส) พบเห็นพฤติการณ์ทพี่ จิ ารณาแล้วเห็นว่าเข้าข่ายตามข้อมูลข้างต้น
ขอให้ปฏิบัติตามกระบวนการข้างล่างนี้
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การร้องเรียนและ/หรือการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต
การร้องเรียนและ/หรือการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริต หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการกระท�ำผิด
ไม่ว่าเรื่องที่แจ้งนั้นก�ำลังเกิดขึ้น เกิดขึ้นในอดีต หรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ตาม
วิธีการ
1) การส่งและการรับข้อร้องเรียนหรือข้อมูลและเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต
ผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และระบุชื่อผู้แจ้งพร้อมแนบข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดย
ระบุรายละเอียดอย่างเพียงพอ และส่งไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบตามช่องทาง ดังต่อไปนี้
• โดยทางไปรษณีย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 1401 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
• โดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
acchairman@vintcom.co.th
เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบข้อมูลและแหล่งที่มาของเบาะแสการกระท�ำผิดได้ บริษัทจะไม่พิจารณาข้อร้องเรียน
ที่ไม่ระบุชื่อของผู้แจ้งเบาะแส
2) การจัดเก็บข้อร้องเรียน
บริษัทจัดเก็บข้อร้องเรียนอย่างเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยชื่อของผู้แจ้งเบาะแส เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้แจ้งเบาะแส
3) การปฏิบัติต่อข้อร้องเรียน
ข้อร้องเรียนจะถูกส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะมอบหมายให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เหมาะสม หรือคณะอนุกรรมการ
เป็นผู้ตรวจสอบข้อร้องเรียนเบื้องต้นอย่างเป็นอิสระโดยค�ำนึงถึงหลักความยุติธรรม เที่ยงธรรม และสุจริต และรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาข้อปฎิบัติที่เหมาะสมต่อข้อร้องเรียนนั้น
และด�ำเนินการต่อไปหากจ�ำเป็น
เมื่อได้สอบสวนข้อเท็จจริงและประเมินข้อร้องเรียนแล้ว ผู้บริหารหรือผู้ที่เหมาะสม หรือคณะอนุกรรมการ จะเสนอ
การด�ำเนินการทางวินยั ต่อผูท้ ถี่ กู ร้องเรียนต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ ต่อไป การด�ำเนินการทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็น
สมควรจะถูกน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือสมาชิกอาวุโสฝ่ายจัดการ เพื่อรับมอบอ�ำนาจและด�ำเนินการตามล�ำดับ
การตอบแทนต่อสังคม
บริษัทตระหนักดีว่าในการด�ำเนินธุรกิจแม้ก�ำไรจะเป็นเป้าหมายส�ำคัญ แต่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบ ไม่สร้าง
ความเดือดร้อน รวมถึงต้องรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายด้านสังคมเพือ่ เป็นกรอบในการปฏิบตั งิ าน ดังนี้
1) สนับสนุน ส่งเสริมและปลูกจิตส�ำนึกให้ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษทั ทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปฏิบตั ติ าม
นโยบายและกฎระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เช่น รณรงค์ ไม่ใช้กล่องโฟม ให้ใช้รถ
สาธารณะในการเดินทางมาปฏิบัติงาน เป็นต้น
2) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการคืนก�ำไรแก่สังคมอย่างสม�่ำเสมอ โดยกิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสม
สร้างประโยชน์ให้กบั สังคมได้อย่างแท้จริง เช่น การรับนักศึกษาใหม่ทางด้านไอที มาฝึกงานในทุก ๆ ปี โดยยังจ่ายค่าตอบแทน
ให้ตามความเหมาะสม เพื่อสร้างบุคลากรทางด้านไอที ให้ได้ คุณภาพ ตามมาตรฐาน
3) จัดให้มีช่องทางส�ำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทและร้องเรียน
กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท�ำของบริษัทโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

74

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

การเคารพสิทธิมนุษยชน
1) บริษทั ด�ำเนินธุรกิจด้านไอที จึงมุง่ เน้นเรือ่ งการใช้ลขิ สิทธิ์ ซอฟต์แวร์ อย่างถูกกฏหมาย ทัง้ นีไ้ ด้กำ� หนดไว้อย่างชัดเจนในนโยบาย
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT Policy) และคู่มือปฏิบัติของพนักงานใหม่
2) บริษัทมีนโยบาย เปิดกว้างในการรับพนักงานทุก ชาติ ศาสนา ใช้เกณฑ์ก�ำหนดความรู้ ความสามารถเป็นบรรทัดฐานในการ
คัดเลือกพนักงาน เนื่องจากบริษัทมีการขยายสาขาไปยังต่างประเทศ เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา เป็นต้น
นอกเหนือจากนโยบายในการด�ำเนินกิจการโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัทยังตระหนักดีว่า
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศนั้น ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อย
บริษัทจึงได้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด เช่น ส่งเสริมการน�ำเสนอข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางอีเมล หรือเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อลดการ
ใช้กระดาษ ส่งเสริมการประหยัดพลังงานโดยการปิดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จ�ำเป็น เพื่อเป็นการลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ไม่ได้
ใช้งาน รวมทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยให้ความรู้กับพนักงาน และทบทวนกระบวนการเพื่อ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมสัมนาของบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process)
ที่ผ่านมาบริษัทมีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมในปี 2562 ดังนี้
พิธีมอบรางวัลยอดนักอ่านและยอดนักจินตนาการ ประจ�ำปีการศึกษา 2561 ณ คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ
Vintcom ร่วมส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน
เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ทางบริษัท วินท์คอม
เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) น�ำโดย คุณทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต
กรรมการผู ้ จั ด การได้ ท� ำ พิ ธี ม อบเกี ย รติ บั ต รและทุ น การศึ ก ษา
ให้แก่นักเรียนยอดนักอ่านและยอดนักจินตนาการกว่า 190 คน
จากทั้งหมด 11 โรงเรียน 11 จังหวัด ภายใต้โครงการโลกนิทาน
ของหนู พร้อมทั้งได้พาเด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัลเข้าทัศนศึกษา
ณ คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ศูนย์การเรียนรู้และความบันเทิง ที่เต็ม
ไปด้วยกิจกรรมส�ำหรับเด็ก เป็นเมืองจ�ำลองขนาดย่อส่วน ที่สร้าง
ขึ้นส�ำหรับเด็กและเยาวชนวัย 4 -14 ปี เข้ามาท�ำการทดลอง
ท� ำ กิ จ กรรม สวมบทบาทเป็ น อาชี พ ต่ า ง ๆ โดยภายในเมื อ ง
คิ ด ส์ ซ าเนี ย นี้ ป ระกอบไปด้ ว ย ธุ ร กิ จ จ� ำ ลองหลายประเภท
เช่น ร้านค้า ธนาคาร โรงละครโรงพยาบาล อุตสาหกรรมต่าง ๆ
หลายประเภทและธุรกิจแอร์ไลน์ที่รังสรรค์ขึ้นมา
เพื่อให้บรรยากาศภายในเมืองจ�ำลองแห่งนี้เสมือน
จริ ง มากที่ สุ ด ซึ่ ง ภายในงานเต็ ม ไปด้ ว ยรอยยิ้ ม
และความสนุกสนานของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมงาน
ในครั้งนี้
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โดยโครงการโลกนิทานของหนูถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550
ตามเจตนารมย์ของคุณณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริษัท
วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อต้องการส่งเสริมให้
เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน มีจินตนาการที่กว้างไกลและรู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงได้เริ่มก่อสร้างห้องสมุดโลกนิทาน
ของหนูที่เต็มไปด้วยโลกแห่งจินตนาการ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนที่
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ซึ่งท�ำต่อเนื่องมาตลอด
12 ปี เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของประเทศให้เจริญ
ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ผ่านมา ด�ำเนินการโดยคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร 4 ท่าน ประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ ท�ำหน้าที่ประธานคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคนิค
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขาย และผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การด�ำเนินการปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง ทบทวนปัจจัยและระดับความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทให้มีความมั่นคงและยั่งยืน และลดโอกาสและผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับ
บริษัท โดยในปี 2562 คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ เพื่อให้องค์กรมีพัฒนาการและก้าวหน้าอย่างมั่นคง
ช่วยป้องกันและลดความเสียหายจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ บุคลากร ทรัพย์สิน
รวมทั้งภาพลักษณ์ขององค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงปรับปรุงโครงสร้างการท�ำงานด้านบริหารความเสี่ยงโดยมีมติให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เพื่อรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยด�ำเนินการระบุ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และจัดให้มีมาตรการที่จ�ำเป็นและเหมาะสมในการจัดการกับ
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญ รวมทั้งการติดตามผล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน กรรมการ
บริหาร 1 ท่าน และผู้อ�ำนวยการฝ่ายของบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน โดยกรรมการอิสระท�ำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายธนชาติ นุ่มนนท์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ ท�ำหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
รวมถึงการสอบทานการควบคุมการปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยทบทวนผลการปฏิบตั งิ าน
ของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และมีการน�ำเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวมีการตัง้ ขึน้ ตามวัตถุประสงค์ทคี่ ณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด เพื่อให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลรวมถึงเป็น ผู้ประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท ออดิท เฮ้าส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นส�ำนักตรวจสอบจากภายนอกมาท�ำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในให้แก่บริษัท
โดยบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จ�ำกัด ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ท�ำหน้าที่ในการให้ค�ำปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุม
ภายใน ติดตามระบบบริหารความเสีย่ งและการก�ำกับดูแลกิจการ ซึง่ กระบวนการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ได้จดั ให้มขี นึ้ อย่างพอเพียง
มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระ มีทรัพยากรและงบประมาณที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานทั้งด้านการตรวจสอบการด�ำเนินงาน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
และการตรวจสอบด้านการเงิน โดยรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2563 ซึง่ ได้ประชุมเมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการของบริษทั ได้ทำ� การ
สอบทานตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยพิจารณาตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ด้าน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับ
สภาพการด�ำเนินงานในปัจจุบัน ดังนี้
1. การควบคุมภายในองค์กร บริษทั มีการจัดโครงสร้างองค์กรไว้อย่างเหมาะสม และสนับสนุนให้ฝา่ ยบริหารสามารถด�ำเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการจัดท�ำนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมถึงข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษร
2. การประเมินความเสี่ยง บริษัทให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ
การด�ำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ ที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้
บริษัทได้มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่จะท�ำให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นว่าเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ หรือไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อหา
มาตรการในการที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยง และติดตามสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อประเมินสถานการณ์
และแนวโน้มของผลกระทบต่อบริษัท
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทได้ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และวงเงินอ�ำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้
ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการกระท�ำที่ทุจริตออกจากกันอย่างชัดเจน มีมาตรการ
ติดตามให้การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญเสมอ และบริษัทได้มีการติดตามดูแลการด�ำเนินงานของ
บริษทั ย่อยอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ ได้กำ� หนดทิศทางให้บคุ คลทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษทั ดังกล่าวถือปฏิบตั ิ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�ำคัญกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจของบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
4. ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล บริษทั จัดให้มกี ารสือ่ สารทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศ
ด้านบัญชีและการเงินของบริษัทมีความถูกต้องครบถ้วน และนโยบายบัญชีของบริษัทมีความเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ
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5. ระบบติดตาม บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่ำเสมอโดยได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบจาก
ภายนอก มาท�ำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในให้บริษัท ซึ่งจะเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และส่งส�ำเนารายงานให้ผู้บริหารและผู้รับการตรวจสอบทราบ เพื่อน�ำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในไปปรับปรุงข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่พบจากการตรวจสอบ รวมทั้งรายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วยงานต่าง ๆ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการด�ำเนิน
การตามแนวทาง/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการควบคุมภายในแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ
5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั มีการบริหารความเสีย่ งในระดับทีย่ อมรับได้ ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชือ่ ถือได้ รวมทัง้ ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยง จึงได้มีการก�ำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
ระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง
ที่ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เพื่อท�ำหน้าที่ประเมิน
จัดล�ำดับความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยการบริหารความเสี่ยงที่ผ่านมา ด�ำเนินการโดยคณะท�ำงานบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งได้สรุปจ�ำแนกประเภทความเสี่ยงไว้ ดังนี้
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ขายสินค้า (Vendor Risk)
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขายและลูกค้า (Sales and Customer Risk)
3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการติดตั้งและการต่อสัญญาบริการ (Installation and Renewal Services Contracts Risk)
4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ (Credit Risk)
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับพนักงาน (Human Resources Risk)
6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบ IT (IT Systems Risk)
7. ความเสี่ยงจากการไม่ปฎิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk)
โดยด�ำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีคณะท�ำงานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารแต่ละสายงาน ก�ำกับดูแลการด�ำเนินการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
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-

90

24

367

-

311

• รายได้จากการขายและให้บริการ
ให้บริการบ�ำรุงรักษาแก่ VNET ตาม
ระยะเวลา

• ค่าบริการสถานที่
จ่ายค่าบริการให้แก่ VNET ส�ำหรับงาน
ให้บริการส�ำนักงาน

• รายได้อื่น
เป็นก�ำไรที่เกิดจากการขายบริษัทย่อย
ในสิงคโปร์ให้แก่ VNET

• ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าบริหารจัดการงานด้านสนับสนุน
เช่น ค่าบริการงานทรัพยากรบุคคล
ค่าบริการว่าจ้างสรรหาบุคลากรเข้า
ท�ำงาน ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

121

-

282

-

376

24

2561

มูลค่า (พั นบาท)
ไตรมาส 4
/2562

บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จ�ำกัด
(“VNET”)
ความสัมพันธ์: ถือหุ้นในบริษัท
ร้อยละ 73 และมีกรรมการร่วมกัน

2562

ลักษณะรายการ

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

343

-

402

30

2560

480 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก สามารถประหยัดได้
มากจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เมื่อเปรียบเทียบ
กับราคาที่บริษัทต้องด�ำเนินการเองและต้องจ้าง
พนักงานเองโดยตรง

135 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก เป็นราคาที่ตกลงซื้อ
ขายกันตามมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย

358 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากสามารถประหยัดได้
มากจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เมื่อเปรียบเทียบ
กับราคาที่บริษัทต้องด�ำเนินการเองและต้องจ้าง
พนักงานเองโดยตรง

24 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากคิดอัตราค่าบริการ ที่
ได้รบั อัตราก�ำไรขัน้ ต้น ใกล้เคียงกับการให้บริการแก่
ลูกค้าทั่วไป

2559

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล

บริษัทมีรายการธุรกิจซึ่งเป็นรายการซื้อและขายสินค้าและบริการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ

1. รายการธุรกิจปกติ

รายการระหว่างกัน
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ลักษณะรายการ

-

• ซื้อสินค้าหรือบริการ
วินท์คอมซือ้ สินค้าและบริการ จาก VST
ECS เพื่อน�ำไปจ�ำหน่ายต่อให้กับลูกค้า
และวีเซิร์ฟพลัสซื้ออะไหล่ที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมสินค้าจาก VST ECS

-

-

-

-

-

2561

2560

2559

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล

-

-

-

1,617

217

-

5,562 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก การซื้อสินค้าและ
บริการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติเนือ่ งจาก VST
ECS เป็นตัวแทนทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายในประเทศไทย และซื้อในราคาที่ใกล้เคียง
ราคาตลาด

54 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากค่าส่งเสริมการขาย
จากการจ่ายช�ำระเงินภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว
เป็นรายการธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับที่ลูกค้ารายอื่น
ของ VST ECS ได้รับ และการให้เช่าพื้นที่ดังกล่าว
ท�ำให้วีเซิร์ฟพลัสได้รับประโยชน์จากการใช้พื้นที่ว่าง
ให้เกิดรายได้ ราคาค่าเช่าและค่าบริการที่ได้รับสูง
กว่าต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการที่วีเซิร์ฟพลัสจ่ายให้
กับบุคคลภายนอก

6,825 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก การซื้อและรับโอน
ธุรกิจดังกล่าว เป็นการขยายการประกอบธุรกิจของ
บริษทั ให้มขี นาดใหญ่ขนึ้ มีฐานลูกค้า และรายได้เพิม่
ขึ้นอย่างรวดเร็ว มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ที่ดี และยอมรับได้ ส่วนก�ำไรที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ
นัน้ เกิดจากการต่อรองและข้อตกลงในการท�ำสัญญา
ของทั้งสองฝ่าย

- 14,185 65,605 มีความสมเหตุสมผลเนือ่ งจาก การขายสินค้าและการ
ให้บริการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับ
การขายสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่น
และเป็นไปตามที่ได้ตกลงกันในสัญญาโอนธุรกิจ

มูลค่า (พั นบาท)
ไตรมาส 4
/2562

-

-

2562

• รายได้อื่น
วินท์คอมได้รับค่าส่งเสริมการขายใน
อัตราเดียวกับที่ลูกค้ารายอื่นของ VST
ECS ได้รบั และ วีเซิรฟ์ พลัสมีรายได้จาก
การให้เช่าพืน้ ทีแ่ ละให้บริการทีเ่ กีย่ วข้อง

บริษัท วีเอสที อีซีเอส
• รายได้จากการขายและให้บริการ
Vintcom ขายสินค้าและให้บริการแก่
(ประเทศไทย) จ�ากัด (“VST ECS”)
VST ECS ในราคาปกติ และ vServePlus
ความสัมพันธ์: มีกรรมการร่วมกัน
ได้รับค่าบริการตามข้อตกลงในสัญญา
การโอนธุรกิจ
(ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560)
• ก�ำไรจากการซื้อธุรกิจ
Vintcom ขายสินค้าและให้บริการแก่
VST ECS ในราคาปกติ และ vServePlus
ได้รับค่าบริการตามข้อตกลงในสัญญา
การโอนธุรกิจ

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

82

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

-

-

• ค่าใช้จ่ายอื่น
วีเซิรฟ์ พลัสจ่ายค่าบริการในการท�ำบัญชี
ให้กับ VST ECS ในช่วงแรกของการจัด
ตั้งบริษัทและรับโอนธุรกิจมาจาก VST
ECS และวีเซิร์ฟพลัสยังอยู่ระหว่างการ
สรรหาบุคลากรฝ่ายบัญชี ส่วนปี 2559
ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ที่ VST ECS
ได้จ่ายแทนไปก่อน โดยเรียกเก็บจาก
วีเซิร์ฟพลัสตามอัตราที่เกิดขึ้นจริง

(ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560)

2562

• ซื้อสินทรัพย์
ซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
จาก VST ECS ซึ่ง ขายให้ในราคาที่ถูก
กว่าเมือ่ เทียบกับการซือ้ จากบุคคลอืน่ ใน
ราคาขายปลีกทั่วไป

ลักษณะรายการ

บริษัท ซีทซี ี โกลบอล (ประเทศไทย) • รายได้จากการขายและให้บริการ
ให้บริการแก่ CTC โดยได้รับค่าบริการ
จ�ากัด
ในช่วงอัตราก�าไรของงานบริการทีไ่ ด้รับ
ความสัมพันธ์: มีผู้ถือหุ้น และ
ในลักษณะบริการเดียวกันกับการให้
กรรมการร่วมกัน
บริการกับลูกค้ารายอื่น

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

-

-

-

ไตรมาส 4
/2562

2561

-

-

มูลค่า (พั นบาท)
2559

1,921

497

212 มีความสมเหตุสมผลเนือ่ งจาก เป็นรายการธุรกิจปกติ
เช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลกู ค้ารายอืน่ โดยบริษทั
คิดอัตราค่าบริการตามอัตราเงื่อนไขการค้าทั่วไป

5,580 มีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผลเนื่องจาก เพื่อให้
วีเซิร์ฟพลัสสามารถปิดงบการเงินได้ทันตามก�ำหนด
เวลา ตัง้ แต่ชว่ งแรกของการรับโอนธุรกิจ โดยรายการ
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นชั่วคราวจนกว่าวีเซิร์ฟพลัสจะ
สามารถสรรหาพนักงานฝ่ายบัญชีได้ อัตราค่าบริการ
ที่เรียกเก็บเป็นอัตราตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ
VST ECS ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ VST ECS ได้จ่าย
แทนไปก่อน ก็เรียกเก็บจาก วีเซิร์ฟพลัสตามอัตราที่
เกิดขึ้นจริง

895 18,269 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก บริษัทได้ประโยชน์
จากการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่ง
ถูกกว่าราคาขายปลีกหากซื้อจากบุคคลอื่นทั่วไป

2560

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
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67

• ค่าใช้จ่ายอื่น
ซื้ อ ขนมจาก BCBG เพื่ อ มอบให้ กั บ
ลู ก ค้ า ในช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ ซึ่ ง ราคา
สิ น ค้ า เป็ น ราคาเดี ย วกั บ ที่ BGBC
ขายให้กับลูกค้าทั่วไป

-

258

246

982

• ซื้อสินทรัพย์
จ่ายค่าจ้างเขียนโปรแกรมและค่าสิทธิ
ในการใช้โปรแกรมเพื่อน�ำมาใช้งาน

• ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าจ้างให้ NTN เป็นผูด้ แู ลรักษาโปรแกรม
ทีซ่ อื้ จาก NTN มาใช้งาน

(มีกรรมการรวมกันถึงเดือน
มิถุนายน 2561)

-

-

-

-

432

678

218

15

2561

มูลค่า (พั นบาท)
ไตรมาส 4
/2562

• รายได้จากการขายและให้บริการ
ขายสินค้าและให้บริการบ�ำรุงรักษาแก่
NTN โดยได้รับรายได้ในอัตราที่เท่ากับ
ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

93

50

2562

• ซื้อสินทรัพย์
วีเซิร์ฟพลัสซื้อทรัพย์สิน อุปกรณ์และ
เฟอร์นิเจอร์เก่าเพื่อน�ำมาใช้งาน

ลักษณะรายการ

บริษัท เอ็นทีเอ็น โซลูชั่น จ�ากัด
ความสัมพันธ์: มีผู้ถือหุ้น และ
กรรมการร่วมกัน

(มีกรรมการรวมกันถึงเดือน
ธันวาคม 2562)

บริษัท บีซีบีจี จ�ากัด
ความสัมพันธ์: มีผู้ถือหุ้น และ
กรรมการร่วมกัน

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

-

447

597

194

104

2560

- มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก เป็นการซื้อขายกันใน
ราคาตามสภาพของสินทรัพย์

120 มีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผลเนื่องจาก NTN เป็น
ผู้พัฒนาโปรแกรม เมื่อเกิดปัญหาบริษัทสามารถ
ได้รับการบ�ำรุงรักษาโปรแกรมได้สะดวก รวดเร็ว
ทันเวลา ไม่ท�ำให้ธุรกิจหยุดชะงัก

307 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก เป็นโปรแกรมเดิมที่
วีเซิร์ฟพลัสเคยใช้สามารถด�ำเนินงานได้ต่อเนื่องมี
ระบบทีร่ องรับการท�ำงานทีค่ รบถ้วน และราคาไม่แพง
เมือ่ เทียบกับการซือ้ โปรแกรมอืน่ ๆ ส่วนค่าจ้างเขียน
โปรแกรมและค่าบริการติดตัง้ และอิมพลิเม้นท์ คิดตาม
อัตราค่าบริการเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

203 มีความสมเหตุสมผลเนือ่ งจาก เป็นรายการธุรกิจปกติ
เช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลกู ค้ารายอืน่ โดยบริษทั
คิดราคาตามอัตราเงื่อนไขการค้าทั่วไป

34 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก เป็นรายการธุรกิจ
ปกติ ราคาสินค้าเป็นราคาเดียวกับที่ BCBG ขายให้
กับลูกค้าทั่วไป

2559

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ�ากัด
(มหาชน)
ความสัมพันธ์: มีผู้ถือหุ้น และ
กรรมการร่วมกัน

บริษัท บลู ฟิซ โซลูชั่น จ�ำกัด
ความสัมพันธ์: มีผู้ถือหุ้น และ
กรรมการร่วมกัน

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

-

69

102

• ค่าใช้จ่ายอื่น
จ่ า ยค่ า บริ ก ารใช้ ห ้ อ งประชุ ม ให้ แ ก่
คอปเปอร์ ไวร์ด ซึง่ อัตราค่าบริการดังกล่าว
ต�่ ำ กว่ า กรณี ที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งจั ด ให้ มี ห ้ อ ง
ประชุมเอง และซือ้ สินค้าจากคอปเปอร์
ไวร์ดเพือ่ ใช้ในการส่งเสริมการขาย

4

38

15

• ค่าใช้จ่ายอื่น
จ่ า ยค่ า บริ ก ารจั ด เก็ บ เอกสารให้ กั บ
Blue Fish เนื่องจากพื้นที่ในการจัด
เก็บเอกสารของบริษัทมีจ�ำกัด จึงต้อง
ใช้บริการจัดเก็บเอกสารภายนอก

10

357

-

3

13

-

16

-

1,427

2561

มูลค่า (พั นบาท)
ไตรมาส 4
/2562

• ซื้อสินทรัพย์
ซื้อสินทรัพย์ส�ำหรับใช้งาน โดยบริษัท
ซื้อสินค้าดังกล่าวในราคาปกติ

10

1,427

• รายได้อื่น
วีเซิร์ฟพลัสมีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่
และการให้ บ ริ ก ารจั ด การสิ่ ง อ� ำ นวย
ความสะดวกพื้นที่ส�ำนักงานชั้นที่ 1 - 2
และพื้นที่โหลดสินค้าให้แก่ Blue Fish

• ต้นทุนขายและบริการ
ค่าบริหารจัดการเอกสาร

-

2562

• รายได้จากการให้บริการ
วีเซิรฟ์ พลัสมีรายได้จากการให้บริการแก่
Blue Fish

ลักษณะรายการ

-

2

25

9

-

1,330

2560

- มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก รายได้ค่าบริการที่ได้
รับคิดตามอัตราค่าบริการเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

21 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากการเช่าใช้ห้องประชุม
ดังกล่าว ท�ำให้บริษัทสามารถประหยัดจากการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่บริษัท
ต้องด�ำเนินการเองและต้องจ้างพนักงานเองโดยตรง
ส่วนการซื้อสินค้าเป็นราคาเดียวกับที่ขายให้บุคคล
ทั่วไป

- มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก ราคาที่ซื้อเป็นราคา
ตลาดปกติ และเป็นราคาเดียวกับที่ขายให้บุคคล
ทั่วไป

7 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก ค่าบริการที่เรียกเก็บ
ต�่ ำ กว่ า ค่ า บริ ก ารจากบุ ค คลภายนอกรายเดิ ม ที่
เรียกเก็บ

- มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากค่าบริการที่เรียกเก็บ
เป็นไปตามราคาตลาด

410 มีความสมเหตุสมผลเนือ่ งจาก บริษทั ได้รบั ประโยชน์
จากการใช้พนื้ ทีว่ า่ งให้เกิดรายได้ ราคาค่าเช่าและค่า
บริการทีไ่ ด้รบั ใกล้เคียงกับต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
ที่วีเซิร์ฟพลัสจ่ายให้กับบุคคลภายนอก

2559

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
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• รายได้จากการขายและให้บริการ
วีเซิ ร์ ฟพลัส มี รายได้ ขายบริ ก ารบ�ำ รุ ง
รักษาแก่โลจิสท์พลัส ในราคาปกติที่คิด
กับลูกค้าทั่วไป

บริษัท โลจิสท์ พลัส จ�ากัด
ความสัมพันธ์: มีผู้ถือหุ้นรวมกัน

• ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าบริหารจัดการสินค้าและค่าขนส่งสินค้า

• ต้นทุนขายและบริการ
ใช้บริการพื้นที่เก็บสินค้าและค่าบริหาร
จัดการสินค้า

• ค่าใช้จ่ายอื่น
ซื้อผลิตภัณฑ์จาก วีเฮลท์ ทรีซิกตี้ เพื่อ
มอบให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่
ซึง่ ราคาสินค้าเป็นราคาเดียวกับที่ ขายให้
กับลูกค้าทั่วไป

ลักษณะรายการ

บริษัท วีเฮลท์ ทรีซิกตี้ จ�ำกัด
ความสัมพันธ์: มีผู้ถือหุ้น และ
กรรมการร่วมกัน

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

6

491

1,167

130

2562

112

416

24

6

ไตรมาส 4
/2562

2561

-

-

-

6

มูลค่า (พั นบาท)
2560

-

-

-

2559

- มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากค่าบริการที่เรียกเก็บ
เป็นไปตามราคาตลาด

- มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากค่าบริการที่เรียกเก็บ
เป็นไปตามราคาตลาด

- มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก รายได้ค่าบริการที่ได้
รับคิดตามอัตราค่าบริการเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

- มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก ราคาที่ซื้อเป็นราคา
เดียวกับที่ขายให้บุคคลทั่วไป

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล

2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายและขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการระหว่างกันของบริษทั หรือบริษทั ย่อย กับ บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ซึง่ เป็นบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผล
ความเหมาะสมของราคา และเงื่อนไขของการเข้าท�ำรายการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นส�ำคัญ รวมทั้ง
ได้ให้ความส�ำคัญต่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทั้งนี้ เมื่อมีการเข้าท�ำรายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศ
ค� ำ สั่ ง หรื อ ข้ อ ก� ำ หนดของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ คณะกรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งดังกล่าว รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการ
เกีย่ วโยงกันของบริษทั หรือบริษทั ย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทัง้ นี้ ผูท้ อี่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการท�ำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้
ในกรณีที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าท�ำรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษทั บริษทั จะจัดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพือ่ พิจารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับความจ�ำเป็นในการท�ำรายการและ
ความสมเหตุสมผลของรายการนั้น ๆ

3. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
3.1. นโยบายการท�ำรายการระหว่างกัน
การท�ำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการท�ำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการ
ค้าโดยทั่วไป หรือธุรกรรมอื่น ๆ ให้มีหลักการดังนี้
(1) การท�ำรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การท�ำรายการทีเ่ ป็นรายการทางการค้าทีม่ เี งือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป ทีบ่ ริษทั กระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ หรือเป็นรายการ
ทางการค้าซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทมักกระท�ำเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็น
ธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ บริษัทได้ก�ำหนดกรอบการท�ำรายการดังกล่าว ซึ่งได้ถูกพิจารณาและให้ความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเมื่อมีการท�ำธุรกรรมดัง
กล่าวกรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการบริหาร (“ฝ่ายจัดการ”) ของบริษัทสามารถอนุมัติการท�ำธุรกรรมได้
(2) การท�ำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือการท�ำธุรกรรมอื่น  ๆ
การท�ำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือการท�ำธุรกรรมอื่นๆ ที่ บริษัทจะต้องเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท�ำรายการ ตลอดจนความเหมาะสม
ด้านราคาและเงื่อนไขในการเข้าท�ำรายการนั้น ๆ ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี
เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป โดยให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนด
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญ
อิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีส่วนได้เสียในการท�ำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันดังกล่าว

86

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

3.2. แนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทคาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ได้แก่ การขายสินค้าและ
การให้บริการ การซื้อสินค้าและรับบริการ การให้เช่าพื้นที่ เป็นต้น เป็นรายการระหว่างกันที่ยังคงมีต่อไป หรืออาจเป็นรายการที่เกิดขึ้น
ใหม่ในอนาคตซึ่งจะมีการก�ำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรม และ
ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นส�ำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทจะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส
ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำ
รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�ำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่
ก�ำกับดูแลเกีย่ วกับความถูกต้องของรายการทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และการสอบทาน
ให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทเกิดการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะท�ำหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพในการบริหาร
ความเสีย่ งของบริษทั และบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ ทุกสิน้ ปีคณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยรวม และประเมินตนเอง ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
การท�ำงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์เป็นที่พอใจมากใกล้เคียงกับปีก่อน
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ และมีกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อยหนึ่งท่านท�ำหน้าที่สอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจ�ำนวน 3 ท่าน คือ นายสรรพัชญ โสภณ (เข้าร่วมประชุม
4/4 ครั้ง) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายธนชาติ นุ่มนนท์ (เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง) และนายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
(เข้าร่วมประชุม 3/4 ครัง้ ) เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ ซึง่ สรุปสาระส�ำคัญ
ในการปฎิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี ของบริษัท
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีความเชื่อถือได้ และได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยได้เปิดเผยข้อมูลไว้ใน
งบการเงินอย่างครบถ้วน
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบภายในจากผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั และรับทราบผลการตรวจสอบ
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงประเด็นทีต่ รวจพบ ข้อเสนอแนะ และแผนการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด�ำเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ าน ความรู้ ความเชีย่ วชาญ ความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชี และความเหมาะสม
ของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงได้เสนอแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2563
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันของ
ผูถ้ อื หุน้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมัน่ ใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล งบการเงินของบริษทั
แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และบริษทั มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง และเปิดเผยข้อมูลรายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเพียงพอ

(นายสรรพัชญ โสภณ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจ�ำปี 2562

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลสารทนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�ำปี
และในงบการเงินของ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) โดยงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจ�ำปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้รับการตรวจสอบจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูล
และเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัทดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองโดยทั่วไปเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี
และตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มกี ารเลือกใช้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสม และถือปฎิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงาน
ท� ำ หน้าที่ ก�ำ กับ ดู แลและประเมิน ระบบควบคุม ภายใน รวมถึงการสอบทานรายงานทางการเงิ น และรายการธุรกิจ กับกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นต่อเรื่องดังกล่าว ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้แสดงไว้
ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ บริษัท วินท์คอม
เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) มีความเชื่อถือได้โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายณรงค์ อิงค์ธเนศ)
ประธานกรรมการ
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ค�ำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ผลการด�ำเนินงาน
รายได้
งบการเงินรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่

ประเภทรายได้

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้จากการขาย

1,126.50

63.22

1,316.40

72.55

รายได้จากการบริการ

647.29

36.33

485.08

26.74

รายได้อื่น

8.04

0.45

12.87

0.71

รวมรายได้

1,781.83

100.00

1,814.35

100.00

1. รายได้จากการขาย
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ�ำนวน 1,126.50 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 189.90 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 14.43 สาเหตุจากรายได้จากโครงการขนาดใหญ่ที่ลดลง แต่มีรายได้จากโครงการขนาดรองลงมาซึ่งมีอัตราก�ำไร
ขั้นต้นที่สูงกว่าเข้ามาทดแทน
2. รายได้จากการบริการ
ส�ำหรับปี 2562 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการบริการจ�ำนวน 647.29 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นจ�ำนวน 162.21 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 33.44 สาเหตุหลักเกิดจากมาจากการรวมรายได้จากงานบริการของไอ-ซีเคียว จ�ำนวน 108.9 ล้านบาท
3. รายได้อื่น
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้อื่น จ�ำนวน 8.04 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.83 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง 4.06 ล้านบาท
ต้นทุนขายและบริการและก�ำไรขั้นต้น
งบการเงินรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่

ประเภทรายได้

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้จากการขายและบริการ

1,773.79

100.00

1,801.48

100.00

ต้นทุนขายและบริการ

1,390.70

78.40

1,526.51

84.74

ก�ำไรขั้นต้น

383.09

21.60

274.97

15.26

อัตราก�ำไรขั้นต้น (ร้อยละ)
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21.60

รายงานประจ�ำปี 2562

15.26

ส�ำหรับปี 2562 ต้นทุนขายและบริการของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีจ�ำนวน 1,390.70 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561
ที่มีจ�ำนวน 1,526.51 ล้านบาท โดยลดลงจ�ำนวน 135.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.90 ซึ่งลดลงมากกว่าอัตราการลดลงของรายได้
โดยต้นทุนขายและบริการคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายและบริการเท่ากับร้อยละ 78.40 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่เท่ากับ
ร้อยละ 84.74 คิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละเท่ากับร้อยละ 21.60 สูงกว่าปี 2561 ที่เท่ากับร้อยละ 15.26 สาเหตุหลักมาจาก
การรวมการด�ำเนินงานทั้งปีของ ไอ-ซีเคียว ซึ่งมีอัตราก�ำไรขั้นต้นสูงเข้ามาในปีนี้ด้วย
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
ส�ำหรับปี 2562 ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายมีจ�ำนวน 55.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�ำนวน 11.83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 27.02 สาเหตุหลักมาจากการรวมต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายของ ไอ-ซีเคียว ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
และยังมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย โดยต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายคิดเป็นสัดส่วน
ต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 3.12 สูงกว่าปีก่อนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.41
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส�ำหรับปี 2562 มีจ�ำนวน 235.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน 83.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 54.92 ค่าใช้จา่ ยในการบริหารส่วนใหญ่ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับบุคลากร ค่าเช่าและค่าบริการ
ส�ำนักงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 13.24 สูงกว่า
ปีก่อน (31 ธันวาคม 2561 : ร้อยละ 8.39) สาเหตุหลักมาจากการรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารของ ไอ-ซีเคียว จ�ำนวน 48.20 ล้านบาท
ส�ำหรับรอบปีการเงินทัง้ ปีของปี 2563 เปรียบเทียบกับจ�ำนวน 11.19 ล้านบาทส�ำหรับระยะเวลาเพียง 3 เดือนของปี 2561 และการรับรู้
ผลขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของสิง่ ตอบแทนทีจ่ ะต้องจ่ายซือ้ ไอ-ซีเคียว จ�ำนวน 23.71 ล้านบาท ซึง่ เกิดขึน้ เนือ่ งจากกลุม่ บริษทั
มีข้อตกลงในการก�ำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้ขึ้นอยู่กับก�ำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ ส�ำหรับปี 2562 และ 2563 ของ
ไอ-ซีเคียว
ทั้งนี้ในปี 2562 ผลประกอบการของ ไอ-ซีเคียว มีก�ำไรสูงกว่าที่ประมาณการไว้เดิม และยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีก จึงต้องปรับปรุง
มูลค่าสิง่ ตอบแทนทีพ่ งึ ต้องจ่ายตามประมาณการก�ำไรใหม่ทเี่ พิม่ ขึน้ และรับรูผ้ ลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ในงบการเงินดังกล่าวข้างต้น
ก�ำไรสุทธิและอัตราก�ำไรสุทธิ
ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 66.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน
8.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.31 โดยมีอัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 3.75 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบปี 2561 ที่
ร้อยละ 3.22
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หลักที่ส�ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รองลงมาได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด และค่าความนิยม โดยสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำ� นวน 1,161.05 ล้านบาท
และ 1,285.96 ล้านบาท ตามล�ำดับ ทัง้ นี้ สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจ�ำนวน 124.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.71
สาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าที่ลดลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 260.74 ล้านบาท และ
186.62 ล้านบาท ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้น 74.11 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการได้รับช�ำระหนี้ระหว่างปี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 540.11 ล้านบาท และ
747.87 ล้านบาท ตามล�ำดับ ลดลง 207.76 ล้านบาท โดยมาจากการจ่ายช�ำระของลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 23.13 ล้านบาท และ 36.21 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2561 จ�ำนวน 13.09 ล้านบาท
ค่าความนิยม จ�ำนวน 210.00 ล้านบาท เกิดจากการที่บริษัทซื้อหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 100 ของบริษัท ไอ-ซีเคียว จ�ำกัด
หนี้สิน
หนี้สินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทประมาณร้อยละ 84.29 ของหนี้สินรวมเป็นหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อื่น และเจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจที่จะถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี ส�ำหรับหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ส�ำคัญ ได้แก่ เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
และ ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน โดยหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีจำ� นวน 654.22 ล้านบาท และ 824.00 ล้านบาท ตามล�ำดับ ลดลง 169.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.60 สาเหตุหลักมาจากการจ่าย
ช�ำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในระหว่างปี 177 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำ� นวน 440.00 ล้านบาท และ 409.86 ล้านบาท
ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้น 30.14 ล้านบาท โดยมาจาก ก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 66.78 และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปีรวมจ�ำนวน
36.00 ล้านบาท
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งบการเงิน และหมายเหตุประกอบการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชี ร้ส
ับอนุ
ญาต ญชีรับอนุญาต
รายงานของผู
อบบั
เสนอ ผู้ถผู
ือหุ้ถ้ นือบริหุษ้นทั บริ
วินษ
ท์ คัทอมวิเทคโนโลยี
กัด (มหาชน) จ�ำกัด (มหาชน)
เสนอ
นท์คอมจําเทคโนโลยี
ความเห็น
ข้า พเจ้าได้ต รวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั วิน ท์ค อม เทคโนโลยี จํา กัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ตามลําดับ ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและ
งบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เฉพาะกิ จ การ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้ น รวมและงบแสดงการเปลี่ ย นแปลง
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุซ่ ึงประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและเรื่ องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นรวมและฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จ การ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงิ น สดรวมและกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จ การ สํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน โดยถู ก ต้อ งตามที่ ค วรในสาระสํา คัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรั บผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ และข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บัติ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสําหรับงวดปั จ จุ บ ัน ข้า พเจ้ า ได้ นาํ เรื่ องเหล่ า นี้ มาพิ จ ารณาในบริ บทของ
การตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ขา้ พเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
การรั บรู้ รายได้ ตามสัญญา
อ้
ประกอบงบการเงิ
นข้อ 2(ค)
และ319
อ้าางถึ
งถึงงหมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นข้อ3(ต)
2 (ค)
(ต) และ 19
เรื
เรื่อ่ องส�
งสํำาคัคัญญในการตรวจสอบ
ในการตรวจสอบ
การรับรู้รายได้ตามสัญญา

่องดั
ได้ตตรวจสอบเรื
วอย่
างไรางไร
ได้
รวจสอบเรื
่ องงดักล่งากล่
าวอย่

การรั บ รู ้ ร ายได้ข องกลุ่ ม บริ ษ ัท มี ค วามซับ ซ้อ นเนื่ อ งจาก วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
บริ ษัท มี สั ญ ญากั บ ลู ก ค้า จํา นวนมาก ซึ่ งมี บ างสั ญ ญาที่ • ทําความเข้าใจและการประเมินการออกแบบการควบคุม
เกี่ยวข้องกับสัญญาที่มีหลายภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ โดยรวมการ
ภายในและการนํามาปฏิ บัติใช้ของการควบคุ มภายในที่
ขายสิ น ค้า การให้บ ริ ก าร และการให้บ ริ ก ารหลัง การขาย
เกี่ ยวข้องกับการรั บรู ้ รายได้ของสัญญาที่ มีหลายภาระที่
(รายได้จากการบริ ก ารบํา รุ งรั กษา) การปั น ส่ ว นราคาของ
ต้องปฏิบตั ิ ซึ่ งได้แก่ การตรวจทานของฝ่ ายจัดการสําหรับ
รายการให้ กับ ภาระที่ ต ้อ งปฏิ บัติ ที่ ร วมอยู่ใ นสั ญ ญา และ
สัญญาที่มีหลายภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ การพิจารณามูลค่าราคา
จังหวะเวลาของการรับรู ้รายได้
ขายแบบเอกเทศ การคํานวณการปั นส่ วน และจังหวะเวลา
ของการรับรู ้รายได้
ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่ องการรับรู ้รายได้ที่เกี่ ยวข้องกับ
การใช้วิจารณญาณที่ สําคัญของผูบ้ ริ หารในการพิจารณาถึ ง • สุ่ ม ทดสอบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การรั บ รู ้
รายได้ของสัญญาที่มีหลายภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ รวมถึงการ
สัญ ญาที่ มี ห ลายภาระที่ ต ้อ งปฏิ บัติ การพิ จ ารณาถึ ง เกณฑ์
สุ่ มทดสอบความเหมาะสมของราคาขายแบบเอกเทศที่ใช้
การปั นส่ วนราคาตามเกณฑ์ของราคาขายแบบเอกเทศของ
เป็ นเกณฑ์ใ นการปั น ส่ ว นกับ เอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ ง และ
สิ นค้าหรื อบริ การ การคํานวณการปั นส่ วนราคาของสัญญาที่
จังหวะเวลาของการรับรู ้รายได้
มีหลายภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ และจังหวะเวลาของการรับรู ้รายได้
• อ่านเงื่ อนไขที่ สําคัญของสัญญา ทดสอบการแยกภาระที่
ดังนั้นเรื่ องดังกล่าวจึงเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญในการตรวจสอบของ
ต้องปฏิ บตั ิที่เกี่ ยวข้อง และการคํานวณการปั นส่ วน และ
ข้าพเจ้า
จังหวะเวลาของการรับรู ้รายได้ โดยการสุ่มตัวอย่าง
•
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พิ จ ารณาความเพี ย งพอของการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การประเมินมูน
ลค่
นทรัพย์นแทรั
ละหนี
รกิจ การด้อ
มา
และเงิ
นในบริยษมัทย่
อย นลงทุนในบริ ษท
การประเมิ
มูาลยุค่ตาิธยุรรมของสิ
ติธรรมของสิ
พย์้สิแนจากการซื
ละหนี้ส้อิ นธุจากการซื
ธุรากิของความนิ
จ การด้อยยค่
ของค่นลงทุ
าความนิ
และเงิ
ั ย่อย
้ อยค่
ประกอบงบการเงิ
นข้อ 2(ค)
10 และ
อ้อ้าางถึ
งถึงงหมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นข้อ3 24(ค)
3 4 1310 และ 13
เรืเรื่อ่ องส�
งสํำาคัคัญญในการตรวจสอบ
ในการตรวจสอบ
ได้
รวจสอบเรื
่ องงดักล่งากล่
าวอย่
่องดั
ได้ตตรวจสอบเรื
วอย่
างไรางไร

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าซื้ อบริ ษทั ย่อย
แห่ งหนึ่ งซึ่ งประกอบธุรกิจหลักเกี่ ยวกับการให้บริ การด้าน
ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ โดยในระหว่างปี 2562
กลุ่ ม บริ ษัท ได้ท บทวนการประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สิ นทรั พย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่ รับมาจากการซื้ อธุ รกิ จและ
สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้รวมถึงสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้อง
จ่ายเสร็ จสิ้ นแล้ว ส่ งผลให้มีการปรับปรุ งค่าความนิ ยมเพื่อ
สะท้อ นถึ ง ข้อมู ลเพิ่ มเติ มที่ ไ ด้รั บเกี่ ย วกับข้อเท็จจริ งและ
สถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ือ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง

ทั้ง นี้ การบัญ ชี สํา หรั บ การซื้ อ ธุ ร กิ จ ต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
ผู ้บ ริ หารในการระบุ แ ละประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สิ นทรั พย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่ รับมาจากการซื้ อธุ รกิ จและ
สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้รวมถึงสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้อง
จ่าย ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ และในระหว่างช่วงเวลาที่วดั มูลค่า
นอกจากนี้ เนื่ อ งจากสภาพเศรษฐกิ จ ที่ ป รั บ ตัว ลดลงใน
ปั จ จุ บัน การแข่ ง ขัน ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น และการเปลี่ ย นแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว ในธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ส่ ง ผลต่ อ
การดําเนิ นงานในอนาคตของบริ ษทั ย่อยซึ่ งเป็ นข้อบ่ งชี้ ว่า
ค่าความนิยม และเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวอาจเกิดการ
ด้อยค่า การพิจารณาการด้อยค่าต้องใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
ในการประมาณมู ล ค่ า ที่ ค าดว่า จะได้รั บ คื น ของสิ น ทรั พ ย์
ดังกล่าว

•

อ่ า นสั ญ ญาซื้ อ ขายธุ ร กิ จ และรายงานการประชุ ม ของ
ฝ่ ายบริ หารที่เกี่ยวข้อง

•

สอบถามผู ้บริ หารเพื่ อทําความเข้าใจถึ งข้อ กําหนดและ
เงื่อนไขที่สาํ คัญ รวมถึงลักษณะของรายการที่เกี่ยวข้องกับ
การบั น ทึ ก บั ญ ชี ข องการซื้ อธุ ร กิ จ และกระบวนการ
ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพื่อพิจารณาการด้อยค่า

•

ประเมิ นความเหมาะสมในการระบุ สินทรั พย์ที่ได้มาและ
หนี้ สินที่ รับมาและสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้รวมถึ งสิ่ งตอบ
แทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย และพิจารณาเอกสารประกอบการ
ซื้อและจ่ายเงิน

•

พิจารณาข้อสมมติหลักในการประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมาและสิ่ งตอบแทนที่โอน
ให้รวมถึงสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย โดยอ้างอิงจาก
แหล่งข้อมูลภายนอก และข้อมูลภายใน

•

ประเมิ น ความเหมาะสมของวิ ธี ก ารวัด มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า
จะได้รับคืนของค่าความนิ ยมที่นาํ มาใช้ และข้อสมมติหลัก
ที่ สํ า คัญ อัน ได้ แ ก่ ประมาณการรายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ย
ประมาณการอัตรากําไร อัตราการเติบโต และอัตราคิดลด
โดยเปรี ยบเที ยบกับข้อมู ลในอดี ต แผนการดําเนิ น งาน
รวมถึ งข้อมูลภายนอก ทดสอบการคํานวณ และวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของข้อสมมติที่สาํ คัญ

•

การพิ จ ารณาความเพี ย งพอของการเปิ ดเผยข้อ มู ล ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เนื่ องจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมและการประมาณมูลค่า
ที่ ค าดว่า จะได้รั บ คื น ดัง กล่ า วข้า งต้น มี ค วามซับ ซ้อ นของ
วิธีการประเมินมูลค่าที่ใช้และข้อมูลที่ใช้เกี่ยวเนื่ องกับการใช้
ดุลยพินิจในการกําหนดข้อสมมติที่มีนัยสําคัญโดยผูบ้ ริ หาร
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญในการ
ตรวจสอบ
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ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 การประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินจากการซื้ อธุรกิจ ซึ่งบริ ษทั ได้มา
เมื่ อเดื อนตุลาคม 2561 ได้ดาํ เนิ นการเสร็ จในเดื อนตุลาคม 2562 ตัวเลขเปรี ยบเที ยบที่ นํามาแสดงนี้ นํามาจากงบการเงิ นที่
ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ และสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และหลังจากปรั บปรุ งรายการตามที่ ได้อธิ บายไว้ใ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องนี้
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจําปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ คือ การอ่านข้อมูลอื่น
ตามที่ระบุขา้ งต้นเมื่อจัดทําแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลและขอให้ทาํ การแก้ไข
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มหี น้ าที่ในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
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ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสูง
แต่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นการรั บ ประกัน ว่า การปฏิ บัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี จะสามารถตรวจพบข้อ มู ล ที่ ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่า
มีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

•

•
•

•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยง
ที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ วัต ถุป ระสงค์ในการแสดงความเห็ นต่ อความมี ประสิ ทธิ ผลของการควบคุ ม ภายในของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้
ข้อสรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกต
ถึ ง การเปิ ดเผยข้อ มู ลในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการที่ เกี่ ยวข้อ ง หรื อ ถ้า การเปิ ดเผยข้อ มูล ดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง
วัน ที่ ใ นรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ข องข้า พเจ้า อย่า งไรก็ ต าม เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ใ นอนาคตอาจเป็ นเหตุให้
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
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•

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดู แลในเรื่ องต่างๆ ที่ สําคัญซึ่ งรวมถึ งขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ใ ห้ ค ํา รั บ รองแก่ ผู ้มี ห น้า ที่ ใ นการกํา กับ ดู แ ลว่า ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บัติ ต ามข้อ กํา หนดจรรยาบรรณที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่า
มีเหตุผลที่ บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิ น
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์
ที่ ยากที่ จะเกิ ดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(มาริ ษา ธราธรบรรพกุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 5752
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ 2563
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6

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริ
ษัท วินท์คอม เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ
น
บริ
ษัท วินท์คอม เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ
น
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์
สิสินนทรัทรัพพย์ ย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สิเงินนทรั
พย์หมุนเวียน ยบเท่าเงินสด
สดและรายการเที
สินทรั
พย์หมุนเวียน ยบเท่าเงินสด
สดและรายการเที
ลูเงิกนหนี
�การค้าและลูกหนี�อื�น
สดและรายการเที
ยบเท่
าเงินสด
ลูเงิเงิกนนหนี
าและลู�นกแก่
หนี
ให้ก�กู้ยารค้
ืมระยะสั
ก�อิจื�นการที�เกี�ยวข้อง
าและลู�นกแก่
หนีก�อิจื�นการที�เกี�ยวข้อง
เงิสิลูกนนหนี
ก�กู้ยารค้
ืมระยะสั
ค้ให้าคงเหลื
อ
เงิสินนค้ให้าคงเหลื
กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้อง
รวมสินทรัพย์อหมุนเวียน
สิรวมสิ
นค้านคงเหลื
ทรัพย์อหมุนเวียน
รวมสิ
สินทรันพทรั
ย์ไพม่หย์หมุมุนนเวีเวียนยน
สิเงินนทรั
พย์ไม่หนมุการเงิ
นเวียนนที�มีภาระผูกพัน
ฝากสถาบั
สิเงินนทรั
พย์ไม่หนมุการเงิ
นเวียนนที�มีภาระผูกพัน
ฝากสถาบั
ลูกหนี
�การค้า
เงิลูกนหนี
ฝากสถาบัา นการเงินที�มีภาระผูกพัน
เงินลงทุ�กนารค้
ในบริษัทย่อย
ลูเงิกนหนี
ก
�
ารค้
า ษัทย่อย
ลงทุนในบริ
อุปกรณ์
เงิอุปนกรณ์
ลงทุนในบริษัทย่อย
ค่าความนิยม
กรณ์ ยม
ค่สิอุปานความนิ
ทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น
ค่สิานความนิ
ยม
�น ดบัญชี
สินทรั
ทรัพพย์ย์ไภม่าษีมเีตงิัวนตนอื
ได้รอการตั
สิสินนทรั
พย์ย์ไภม่าษีมเีตงิัวนตนอื
�น ดบัญชี
ได้ถรูกอการตั
ภาษีทรั
เงินพได้
และภาษี
หัก ณ ที�จ่ายขอคืน
สิภาษี
นทรั
พได้
ย์ภแาษีละภาษี
เงินได้ถรูกอการตั
ดบัญชี
เ
งิ
น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืหั�นก ณ ที�จ่ายขอคืน
ภาษี
เงินพได้
ูกหั�นก ณ ที�จ่ายขอคืน
สินทรั
ย์ไพแม่ละภาษี
หย์ไมุม่นหเวีมุถยนนอื
รวมสิ
นทรั
เวียน
สินทรันพทรั
ย์ไพม่หย์ไมุม่นหเวีมุยนนอื
รวมสิ
เวีย�นน
รวมสิ
รวมสินนทรั
ทรัพพย์ย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
6
5,68
5,568
5,58
9
59
9
7, 15
7,815
7,815
4, 10
810
4,12
4,1210
4, 13
4,4,1213
14
4,4, 13
2214
4,2214
22

งบการเงินรวม
งบการเงิ
นรวม
31 ธันวาคม
งบการเงิ
รวม
งบการเงิ
นนรวม
31 ธันวาคม
2562 31 ธันวาคม 2561
2562 31 ธันวาคม
(ปรับ2561
ปรุงใหม่)
2562
2561
2562
(ปรับ
บ2561
ปรุง
(ปรั
ปรุ
งใหม่
ใหม่) (บาท)
)
(ปรับปรุงใหม่(บาท)
)
(บาท)
260,736,928
186,624,597
260,736,928
186,624,597
540,109,037
747,865,977
260,736,928
186,624,597
540,109,037
747,865,977
540,109,037
747,865,977
23,127,723
36,214,436
23,127,723
36,214,436
823,973,688
970,705,010
23,127,723
36,214,436
823,973,688
970,705,010
823,973,688
970,705,010

17,473,351
17,473,351
3,922,669
17,473,351
3,922,669
3,922,669
36,065,564
36,065,564
210,007,302
36,065,564
210,007,302
4,666,029
210,007,302
4,666,029
10,674,121
4,666,029
10,674,121
46,846,634
10,674,121
46,846,634
7,420,467
46,846,634
7,420,467
337,076,137
7,420,467
337,076,137
337,076,137
1,161,049,825
1,161,049,825
1,161,049,825

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 7
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 7
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18,132,574
18,132,574
18,132,574
--30,680,566
30,680,566
210,007,302
30,680,566
210,007,302
7,536,427
210,007,302
7,536,427
5,128,633
7,536,427
5,128,633
36,415,316
5,128,633
36,415,316
7,349,460
36,415,316
7,349,460
315,250,278
7,349,460
315,250,278
315,250,278
1,285,955,288
1,285,955,288
1,285,955,288

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
31 นธัเฉพาะกิ
นวาคม จการ
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
งบการเงิ
การ
31 นธัเฉพาะกิ
นวาคมจจการ
2562 31 ธันวาคม 2561
2562 31 ธันวาคม
2561
(ปรับ2561
ปรุงใหม่)
2562
2562
(ปรับ
ปรุ
(ปรั
บ2561
ปรุงงใหม่
ใหม่) )
(ปรับปรุงใหม่)
124,706,418
124,706,418
340,087,155
124,706,418
340,087,155
35,972,061
340,087,155
35,972,061
17,329,163
35,972,061
17,329,163
518,094,797
17,329,163
518,094,797
518,094,797

83,800,805
83,800,805
543,902,680
83,800,805
543,902,680
24,866,956
543,902,680
24,866,956
15,329,986
24,866,956
15,329,986
667,900,427
15,329,986
667,900,427
667,900,427

16,725,000
16,725,000
16,725,000
362,078,952
362,078,952
11,238,770
362,078,952
11,238,770
11,238,770
194,359
194,359
10,066,875
194,359
10,066,875
33,369,589
10,066,875
33,369,589
2,231,767
33,369,589
2,231,767
435,905,312
2,231,767
435,905,312
435,905,312
954,000,109
954,000,109
954,000,109

16,725,000
16,725,000
16,725,000
310,240,789
310,240,789
11,651,858
310,240,789
11,651,858
11,651,858
285,488
285,488
5,378,465
285,488
5,378,465
28,343,886
5,378,465
28,343,886
2,156,411
28,343,886
2,156,411
374,781,897
2,156,411
374,781,897
374,781,897
1,042,682,324
1,042,682,324
1,042,682,324
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
บริ
ษัท วินท์คอม เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ
น
งบแสดงฐานะการเงิน
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�ส้ส
และส่
วนของผู
หนี
ินินและส่
วนของผู
้ถือ้ถหุือ้นหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
หนี
นเวีย�นนจากสถาบันการเงิน
เงิน�สกู้ยินืมหมุ
ระยะสั
หนี
�สกู้ยินืมหมุ
นเวีย�นนจากสถาบันการเงิน
เงิเจ้นาหนี
�กระยะสั
ารค้าและเจ้
าหนี�อื�น
เงิเจ้นาหนี
กู้ยืม�กระยะสั
�นจากสถาบั
นการเงิน
ารค้
า
และเจ้
เจ้าหนี�ค่าซื�อธุรกิจ าหนี�อื�น
เจ้าหนี�กคารค้
่าซื�อาธุ�สและเจ้
รินกิระยะยาว
จ าหนี�อื�น
ส่วนของหนี
หนี�ค่าซื�อธุ�สรินกิระยะยาว
จ
ส่เจ้วาทีนของหนี
�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ส่วทีนของหนี
�สินระยะยาว
าหนดชํ
าระภายในหนึ
หนี�ส�ถินึงกํตามสั
ญญาเช่
าทางการเงิ�งนปี
าหนดชํ
าระภายในหนึ
หนีทีที�ส�ถ�ถินึงึงกํกํตามสั
ญญาเช่
าทางการเงิ�ง�งนปีปี
าหนดชํ
าระภายในหนึ
หนี�สินตามสั
ญญาเช่าทางการเงิน
าหนดชํ
ภาษีที�ถเงิึงนกํได้
ค้างจ่าายระภายในหนึ�งปี
ที�ถเงิึงนกํได้
าหนดชํ
�งปี
ภาษี
้างจ่นาเวียระภายในหนึ
รวมหนี
�สินคหมุ
ยน
ภาษี
เงิน�สได้ินคหมุ
้างจ่นาเวียยน
รวมหนี
รวมหนี
หนี�สินไม่�สินหหมุ
มุนนเวีเวียนยน
หนี
หมุนเวียน
เงิน�สกู้ยินืมไม่ระยะยาว
หนี
หมุนเวียน
เงิหนีน�ส�สกู้ยินินืมไม่
ระยะยาว
ตามสั
ญญาเช่าการเงิน
เงิหนีน�สกู้ยินืมตามสั
ระยะยาว
เจ้าหนี�ค่าซื�อธุญรญาเช่
กิจ าการเงิน
หนี
�สิน�คตามสั
าการเงิน
เจ้าหนี
่าซื�อธุญรญาเช่
กิ�สจ ินไม่
ประมาณการหนี
หมุนเวียน
เจ้าหนี�ค่าซื�อธุรกิ�สจ ินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนี
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี
�สินไม่หมุนเวียน
สําหรั�สบินผลประโยชน์
รวมหนี
ไม่หมุนเวียนพนักงาน
สําหรั�สบินผลประโยชน์
รวมหนี
ไม่หมุนเวียนพนักงาน
รวมหนี
รวมหนี�ส�สินินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน
รวมหนี�สิน

หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
15
5,1516
5,4,1516
26
5,4, 16
26
4, 26
15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
4
15
4
4
17
17
17

งบการเงินรวม
งบการเงิ
นรวม
31 ธันวาคม
งบการเงิ
รวม
งบการเงิ
นนรวม
31 ธันวาคม
2562 31 ธันวาคม 2561
2562 31 ธันวาคม
(ปรับ2561
ปรุงใหม่)
2562
2561
2562
(ปรั
ปรุ
งใหม่
(ปรับ
บ2561
ปรุง
ใหม่) )
(บาท)
(ปรับปรุงใหม่(บาท)
)
(บาท)
177,000,000
177,000,000
461,052,524
473,209,996
177,000,000
461,052,524
473,209,996
81,879,291
14,455,631
461,052,524
473,209,996
81,879,291
14,455,631
81,879,291
14,455,631
3,141,204
3,429,648
3,141,204
3,429,648
3,141,204
3,429,648
439,117
570,655
439,117
570,655
4,941,599
3,877,505
439,117
570,655
4,941,599
3,877,505
551,453,735
672,543,435
4,941,599
3,877,505
551,453,735
672,543,435
551,453,735
672,543,435

333,460,422
333,460,422
81,879,291
333,460,422
81,879,291
81,879,291
439,117
439,117
3,128,033
439,117
3,128,033
418,906,863
3,128,033
418,906,863
418,906,863

177,000,000
177,000,000
308,196,158
177,000,000
308,196,158
308,196,158
570,655
570,655
3,128,033
570,655
3,128,033
488,894,846
3,128,033
488,894,846
488,894,846

2,630,981
2,630,981
80,336,824
2,630,981
80,336,824
80,336,824
19,801,587
19,801,587
102,769,392
19,801,587
102,769,392
102,769,392
654,223,127
654,223,127
654,223,127

2,630,981
2,630,981
80,336,824
2,630,981
80,336,824
80,336,824
12,002,019
12,002,019
94,969,824
12,002,019
94,969,824
94,969,824
513,876,687
513,876,687
513,876,687

852,875
852,875
135,135,137
852,875
135,135,137
135,135,137
7,820,680
7,820,680
143,808,692
7,820,680
143,808,692
143,808,692
632,703,538
632,703,538
632,703,538

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 8
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 8
รายงานประจ�ำปี 2562
100 บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
8

2,454,774
2,454,774
852,875
2,454,774
852,875
135,135,137
852,875
135,135,137
135,135,137
13,018,665
13,018,665
151,461,451
13,018,665
151,461,451
151,461,451
824,004,886
824,004,886
824,004,886

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
31 นธัเฉพาะกิ
นวาคม จการ
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
งบการเงิ
การ
31 นธัเฉพาะกิ
นวาคมจจการ
2562 31 ธันวาคม 2561
2562 31 ธันวาคม
2561
(ปรับ2561
ปรุงใหม่)
2562
2562
(ปรั
บ2561
ปรุงงใหม่
ใหม่) )
(ปรับ
ปรุ
(ปรับปรุงใหม่)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ
น
งบแสดงฐานะการเงิน
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี
และส่
วนของผู
หนี
�ส้สินินและส่
วนของผู
้ถือ้ถหุือ้นหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุส่นวนของผู
เรือนหุ้น้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนทุเรืนอจดทะเบี
นหุ้น ยน
(หุ้นสามัญจํานวน 300 ล้านหุ้น
ทุน้นจดทะเบี
ยานวน
น 300 ล้านหุ้น
(หุ
ญจํบาทต่
มูลสามั
ค่า 0.5
อหุ้น)
(หุมู้นลสามั
ญจํบาทต่
านวนอ300
ค่า 0.5
หุ้น)ล้านหุ้น
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
า 0.5 บาทต่
อหุ้นว)
ทุนมูทีล�อค่อกและชํ
าระแล้
(หุ้นสามัญจํานวน 300 ล้านหุ้น
ทุน้นทีสามั
�ออกและชํ
าระแล้
(หุ
ญจํานวน
300วล้านหุ้น
มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น)
(หุมู้นลสามั
ญจํบาทต่
านวนอ300
ค่า 0.5
หุ้น)ล้านหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
มูลนค่มูาล0.5
ส่วนเกิ
ค่าหุบาทต่
้น อหุ้น)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วส่นเกิ
นมูนลมูค่ลาค่หุา้นหุ้นสามัญ
วนเกิ
กําไรสะสม
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
กําจัไรสะสม
ดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
จัดทุสรรแล้
ว
นสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
ยังทุไม่นไสํด้าจรองตามกฎหมาย
ัดสรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ได้จัดสรร
องค์ยังปไม่
ระกอบอื
�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
องค์ปวระกอบอื
รวมส่
นของบริ�นษของส่
ัทใหญ่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
ส่รวมส่
วนได้วนของบริ
เสียที�ไม่มษีอัทําใหญ่
นาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนได้วนของผู
เสียที�ไม่้ถมือีอหุํา้นนาจควบคุม
รวมส่
รวมส่วนของผู
้น ้ถือหุ้น
รวมหนี
�สินและส่้ถือวหุนของผู
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ

18
18
18
18
18
18
18
18
18
11
11
11

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
31 ธันวาคม
2562 31 ธันวาคม 2561
2562 31 ธันวาคม 2561
(ปรับ2561
ปรุงใหม่)
2562
2562
(ปรั
ปรุ
(ปรับบ2561
ปรุงงใหม่
ใหม่))
(บาท)
(ปรับปรุงใหม่(บาท)
)
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
งบการเงิน
เฉพาะกิจจ
งบการเงิ
การ
31 ธันนเฉพาะกิ
วาคม การ
2562 31 ธันวาคม 2561
2562 31 ธันวาคม 2561
(ปรับ2561
ปรุงใหม่)
2562
2562
(ปรั
ปรุงงใหม่
ใหม่) )
(ปรับ
บ2561
ปรุ
(ปรับปรุงใหม่)

150,000,000
150,000,000
150,000,000

150,000,000
150,000,000
150,000,000

150,000,000
150,000,000
150,000,000

150,000,000
150,000,000
150,000,000

150,000,000
150,000,000
150,000,000
182,453,164
182,453,164
182,453,164

150,000,000
150,000,000
150,000,000
182,453,164
182,453,164
182,453,164

150,000,000
150,000,000
150,000,000
182,453,164
182,453,164
182,453,164

150,000,000
150,000,000
150,000,000
182,453,164
182,453,164
182,453,164

15,000,000
15,000,000
93,506,019
15,000,000
93,506,019
(954,620)
93,506,019
(954,620)
440,004,563
(954,620)
440,004,563
66,822,135
440,004,563
66,822,135
506,826,698
66,822,135
506,826,698
506,826,698
1,161,049,825
1,161,049,825
1,161,049,825

15,000,000
15,000,000
62,727,815
15,000,000
62,727,815
(321,052)
62,727,815
(321,052)
409,859,927
(321,052)
409,859,927
52,090,475
409,859,927
52,090,475
461,950,402
52,090,475
461,950,402
461,950,402
1,285,955,288
1,285,955,288
1,285,955,288

15,000,000
15,000,000
93,624,878
15,000,000
93,624,878
(954,620)
93,624,878
(954,620)
440,123,422
(954,620)
440,123,422
440,123,422
440,123,422
440,123,422
440,123,422
954,000,109
954,000,109
954,000,109

15,000,000
15,000,000
62,846,674
15,000,000
62,846,674
(321,052)
62,846,674
(321,052)
409,978,786
(321,052)
409,978,786
409,978,786
409,978,786
409,978,786
409,978,786
1,042,682,324
1,042,682,324
1,042,682,324

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 9
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 9
ANNUAL REPORT 2019
9

VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

101

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กําไรขั�นต้น
รายได้อื�น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที�กําหนดไว้
ส่วนแบ่งกําไรเบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทย่อย
ภาษีเงินได้ของรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

งบการเงิ
งบการเงิ
การ
งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
สําหรั
บปีบปีสสิ�นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ � 3131ธัธันนวาคม
วาคม
สําส�หรั
สุดดวัวันนทีที่ 31� 31ธันธัวาคม
นวาคม
ส�ำหรั
ำหรับบปีปีส
สิ�น
ิ้นสุ
หมายเหตุ
2562
2561
2562
2561
หมายเหตุ
2562
2561
2562
2561
(บาท)
5, 19
1,773,790,577 1,801,478,940
951,120,952 1,289,649,841
5
(1,390,698,220) (1,526,508,007) (812,342,746) (1,152,701,004)
383,092,357
274,970,933
138,778,206
136,948,837
5
5
5
10
22

8,035,990
(55,594,847)
(235,912,865)
(4,453,494)
95,167,141
(13,657,277)
81,509,864

12,870,559
(43,767,754)
(152,281,938)
(2,361,090)
89,430,710
(17,643,492)
71,787,218

5,012,291
(28,863,777)
(87,290,037)
(3,741,227)
47,757,231
71,652,687
(4,874,483)
66,778,204

7,916,166
(26,896,383)
(61,396,632)
(1,614,870)
14,469,988
69,427,106
(10,888,063)
58,539,043

(633,568)

(286,393)

(633,568)

(286,393)

10

17

-

1,743,699
-

-

1,392,025
179,354

22

-

(348,741)
1,394,958

-

(314,276)
1,257,103

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(633,568)
80,876,296

10

1,108,565
72,895,783

(633,568)
66,144,636

970,710
59,509,753

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หมายเหตุ
การแบ่งปันกําไร
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
การแบ่งปันกําไร
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
กําไรสําหรับปี
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรสําหรับปี
การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
กํกําาไรขาดทุ
จรวมสําหรับปี
ไรต่อหุ้นนขัเบ็�นพืดเสร็
�นฐาน
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

หมายเหตุ
หมายเหตุ

11
11

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
งบการเงิ
งบการเงิ
เฉพาะกิจการ
จการ
งบการเงิน
นรวม
รวม
งบการเงิน
นเฉพาะกิ
2562
2561
2562
2561
สําส�หรั
บบปีปีสสิ�นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
� 31ธัธันนวาคม
วาคม
สํส�าหรั
ิ�นสุสุดดวัวันนทีที่ 31� 31ธันธัวาคม
นวาคม
ำหรั
ำหรับบปี
ปีส
สิ้น
(บาท)
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
(บาท)
66,778,204
58,420,184
66,778,204
58,539,043
14,731,660
13,367,034
66,778,204
58,420,184
66,778,204
58,539,043
81,509,864
71,787,218
66,778,204
58,539,043
14,731,660
13,367,034
81,509,864
71,787,218
66,778,204
58,539,043

23

66,144,636
14,731,660
66,144,636
80,876,296
14,731,660
80,876,296
0.22

59,390,894
13,504,889
59,390,894
72,895,783
13,504,889
72,895,783
0.19

66,144,636
66,144,636
66,144,636
66,144,636
0.22

59,509,753
59,509,753
59,509,753
59,509,753
0.20

23

0.22

0.19

0.22

0.20

11
11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กํากํไรขาดทุ
เบ็ดเสร็
าไรหรือนขาดทุ
น จสําหรับปี
กํากํไรขาดทุ
เบ็ดเสร็
จสําหรับปี
อนขาดทุ
กําาไรหรื
ไรขาดทุ
นเบ็ดนเสร็จอื�น
ไรหรือขาดทุ
กํกําาไรขาดทุ
นเบ็นดน)เสร็
อื�นจสําหรับปี
รวมกํ
าไร (ขาดทุ
เบ็ดจเสร็
กําไรขาดทุ
นเบ็นด)เสร็
อื�นจสําหรับปี
รวมกํ
าไร (ขาดทุ
เบ็ดจเสร็

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561
รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
รายการกั
ผู้ถือวหุนทุ
้นทีน�บให้
ันทึผกู้ถโดยตรงเข้
การจัดบสรรส่
ือหุ้น าส่วนของผู้ถือหุ้น
รายการกั
บ
ผู
ถ
้
อ
ื
หุ
น
้
ที
บ
�
น
ั
ทึ
ก
โดยตรงเข้
การจั
ผู้ถือหุษ้นัท าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันดสรรส่
ผลให้วผนทุ
ู้ถือหุน้นให้ของบริ
การจั
วผนทุ
ผู้ถือหุ้น
เงินปันดสรรส่
ผลให้
ู้ถือวหุนนทุ
้นให้ของบริ
รวมการจั
ดสรรส่
นให้ผู้ถษือัทหุ้น
เงินปันผลให้
ผู้ถือวหุนทุ
้นของบริ
รวมการจั
ดสรรส่
นให้ผู้ถษือัทหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561
สํยอดคงเหลื
าหรับปีสิ�นอสุณดวัวันนทีที� � 31
ธันวาคม2561
2561
1 มกราคม
สํยอดคงเหลื
าหรับปีสิ�นอสุณดวัวันนทีที� � 31
ธันวาคม2561
2561
1 มกราคม

24
24
24
---150,000,000
150,000,000
150,000,000

-

---

ทุนเรือนหุ้น
ทุทีน�อเรือกและ
อนหุ้น
ทุนเรื
อนหุ้นที่ออก
ทุทีน�อเรือกและ
นหุ้นว
หมายเหตุ
ำอ
ระแล้
หมายเหตุ และช�
ชําระแล้
ว
อกและว
หมายเหตุ ทีชํ�อาระแล้
หมายเหตุ
ชําระแล้ว
150,000,000
150,000,000
150,000,000

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริ
ษัท วินท์คอม�ยเทคโนโลยี
ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี
นแปลงส่วจํนของผู
้ถือหุ้น และบริษัทย่อย
บริ
ษัท วินท์คอม�ยเทคโนโลยี
ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี
นแปลงส่วจํนของผู
้ถือหุ้น และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

---182,453,164
182,453,164
182,453,164

-

---

มูลค่าหุ้น
มูส่ลวค่นเกิ
าหุน้น
มูลค่าหุ้น
182,453,164
182,453,164
182,453,164

ส่ววนเกิ
นเกินน
ส่
มูส่ลวค่นเกิ
าหุ้น
น

12
12
12

---15,000,000
15,000,000
15,000,000

-

--58,420,184
58,420,184
1,257,103
58,420,184
1,257,103
59,677,287
1,257,103
59,677,287
59,677,287
62,727,815
62,727,815
62,727,815

(19,498,798)

(19,498,798)
(19,498,798)
(19,498,798)
(19,498,798)
(19,498,798)

(286,393)
(286,393)
(286,393)
(286,393)
(286,393)
(286,393)
(321,052)
(321,052)
(321,052)

-

---

58,420,184
58,420,184
970,710
58,420,184
970,710
59,390,894
970,710
59,390,894
59,390,894
409,859,927
409,859,927
409,859,927

(19,498,798)

(19,498,798)
(19,498,798)
(19,498,798)
(19,498,798)
(19,498,798)

13,367,034
13,367,034
137,855
13,367,034
137,855
13,504,889
137,855
13,504,889
13,504,889
52,090,475
52,090,475
52,090,475

-

---

71,787,218
71,787,218
1,108,565
71,787,218
1,108,565
72,895,783
1,108,565
72,895,783
72,895,783
461,950,402
461,950,402
461,950,402

(19,498,798)

(19,498,798)
(19,498,798)
(19,498,798)
(19,498,798)
(19,498,798)

กําไรสะสม
ก�ำไรสะสม
กําไรสะสม
รวมส่วน
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม
ส่ส่ววนของ
รวมส่
ววนน
รวมส่
นของยที�
รอง
ยังไม่ได้
การแปลงค่าา
ของผู้ถ้ถือือหุหุ้น้น ส่วส่นได้
วนได้
รวมส่ววนน
เสียเสี
ที่ไม่มี
รวมส่
ของผู
ทุทุนนส�สํำารอง
การแปลงค่
รวมส่
น้น อ�ส่ำนาจควบคุ
ส่นได้
วนของ
ม
ของผู
้ถือวหุน้น
ของบริ
ษ้ถัทือวใหญ่
ตามกฎหมาย
ยังไม่
ได้
จัด
สรร
งบการเงิน า
ทุ
น
สํ
า
รอง
ยั
ง
ไม่
ไ
ด้
การแปลงค่
ของผู
หุ
ว
เ
สี
ย
ที
�
รวมส่
ตามกฎหมาย
จัดสรร
งบการเงิน
ของบริษัทใหญ่ ไม่มีอํานาจควบคุม ของผู
้ถือหุ้น
ทุนสํารอง
ยัจังดไม่
ได้
การแปลงค่
า ของบริ
ของผูษ้ถือัทหุใหญ่
้น ไม่มส่ีอวํานได้
เสียที� ม ของผู
รวมส่ถ้ ือวหุน้น
ตามกฎหมาย
สรร
งบการเงิ
น
นาจควบคุ
(บาท)
ตามกฎหมาย
จัดสรร (บาท) งบการเงิน
ของบริษทั ใหญ่ ไม่มีอาํ นาจควบคุม ของผูถ้ ือหุ้น
15,000,000
22,549,326
(34,659) 369,967,831
38,585,586
408,553,417
15,000,000
22,549,326(บาท)
(34,659) 369,967,831
38,585,586
408,553,417
15,000,000
22,549,326
(34,659) 369,967,831
38,585,586
408,553,417

งบการเงินรวม
งบการเงิองค์
นรวม
รวม
ประกอบอื�น
งบการเงิน
งบการเงิองค์
นรวม
ประกอบอื
ของส่
วนของ�น
องค์ประกอบอื่น
องค์
ป
ระกอบอื
�น
ของส่
ของส่
ผู้ถวือวนของ
หุนของ
้น
ผู้ถือวหุนของ
้น
ของส่
ผู้ถือหุ้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
าไรหรือขาดทุ
น
กํากํกํไรขาดทุ
เบ็ดเสร็
าไรหรือนขาดทุ
น จสําหรับปี
ไรขาดทุ
นเบ็ดเสร็จอื�น
กํกํกําาาไรขาดทุ
ไรหรื
อขาดทุ
นเบ็ดนเสร็จอื�น
รวมกํ
าไร (ขาดทุ
เบ็ดเสร็
หรับปี
กําไรขาดทุ
นเบ็นนด))เสร็
อื�นจจสํสําาหรั
รวมกํ
าไร (ขาดทุ
เบ็ดจเสร็
บปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562
รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่
นทุ
ให้
ือหุ้น
รายการกั
ผู้ถือววหุนทุ
้นทีนน�บให้
ันทึผผกู้ถู้ถโดยตรงเข้
การจัดบสรรส่
ือหุ้น าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันดสรรส่
ผลให้ผู้ถือหุน้นให้ของบริ
ผู้ถือหุษษ้นัทัท
เงิการจั
นปันผลให้วผนทุ
ู้ถือหุ้นของบริ
รวมการจั
ดสรรส่
นทุ
นให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลให้
ผู้ถือววหุนทุ
้นของบริ
รวมการจั
ดสรรส่
นให้ผู้ถษือัทหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลื
ณดวัวันนทีที� � 31
1 มกราคม
2562
สํยอดคงเหลื
าหรับปีสิ�นออสุณ
ธันวาคม2562
2562
วันที� 1 มกราคม

24
24
24

---150,000,000
150,000,000
150,000,000

-

--

ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทีนอ�อเรืนหุ
อกและ
ทุนทุ
เรื
ที่อ้นอก
อ้นนหุ
ที�ออกและ
หมายเหตุ
และช�ำระแล้ว
หมายเหตุ ทีชํ�อาระแล้
อกและวว
หมายเหตุ
ชําระแล้
หมายเหตุ
ชําระแล้ว
150,000,000
150,000,000
150,000,000

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี
นแปลงส่วจํนของผู
้ถือหุ้น และบริษัทย่อย
บริ
ษัท วินท์คอม�ย�ยเทคโนโลยี
ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี
นแปลงส่วนของผู
้ถือหุ้น
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

---182,453,164
182,453,164
182,453,164

-

--

มูส่ลวค่นเกิ
าหุ้น
มูลค่าหุน้น
มูลค่าหุ้น
182,453,164
182,453,164
182,453,164

ส่ววนเกิ
นเกิน
ส่
ส่วนเกินน
มูลค่าหุ้น

13
13
13

---15,000,000
15,000,000
15,000,000

-

--

66,778,204
66,778,204
66,778,204
66,778,204
66,778,204
66,778,204
93,506,019
93,506,019
93,506,019

(36,000,000)

(36,000,000)
(36,000,000)
(36,000,000)
(36,000,000)
(36,000,000)

(633,568)
(633,568)
(633,568)
(633,568)
(633,568)
(633,568)
(954,620)
(954,620)
(954,620)

-

--

66,778,204
66,778,204
(633,568)
66,778,204
(633,568)
66,144,636
(633,568)
66,144,636
66,144,636
440,004,563
440,004,563
440,004,563

(36,000,000)

(36,000,000)
(36,000,000)
(36,000,000)
(36,000,000)
(36,000,000)

14,731,660
14,731,660
14,731,660
14,731,660
14,731,660
14,731,660
66,822,135
66,822,135
66,822,135

-

--

81,509,864
81,509,864
(633,568)
81,509,864
(633,568)
80,876,296
(633,568)
80,876,296
80,876,296
506,826,698
506,826,698
506,826,698

(36,000,000)

(36,000,000)
(36,000,000)
(36,000,000)
(36,000,000)
(36,000,000)

กําไรสะสม
ไรสะสม
กํก�าำไรสะสม
รวมส่วน
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม
รวมส่วน
ส่วนของ
ส่วนของ
รวมส่วน
ทุ
น
สํ
า
รอง
ยั
ง
ไม่
ไ
ด้
การแปลงค่
า
ของผู
ถ
้
อ
ื
หุ
น
้
ส่
ว
นได้
สียที�
รวมส่ววนน
สียเที
รวมส่
ของผู
้ถือวหุน้น
ทุนส�ำรอง
การแปลงค่า
รวมส่
วเนของ
ทุนสํารอง
ยังไม่ได้
การแปลงค่า
ของผู
้ถือหุ้น ส่วส่นได้
วส่นได้
เสี่ไยม่ทีม� ี
รวมส่วน
อ�ำนาจควบคุม
ของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทใหญ่
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
งบการเงิน
ตามกฎหมาย
จังดไม่
สรร
งบการเงินา ของบริ
ษถ้ ือัทหุใหญ่
ไม่มส่ีอวํานได้
นาจควบคุ
ม ของผู
ทุ
น
สํ
า
รอง
ยั
ไ
ด้
การแปลงค่
ของผู
น
้
เ
สี
ย
ที
�
รวมส่้ถ้ถือือวหุหุน้นน้
ตามกฎหมาย
จัดสรร
งบการเงิน
ของบริษทั ใหญ่ ไม่มีอาํ นาจควบคุม ของผู
(บาท) งบการเงิน
ตามกฎหมาย
จัดสรร (บาท)
ของบริษทั ใหญ่ ไม่มีอาํ นาจควบคุม ของผู้ถือหุน้
15,000,000
62,727,815(บาท) (321,052) 409,859,927
52,090,475
461,950,402
15,000,000
62,727,815
(321,052) 409,859,927
52,090,475
461,950,402
15,000,000
62,727,815
(321,052) 409,859,927
52,090,475
461,950,402

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
ประกอบอื�น
งบการเงิ
งบการเงินองค์
นรวม
รวม
องค์
ประกอบอื�น
ของส่
วนของ่น�น
องค์
ปประกอบอื
ระกอบอื
องค์
ของส่
วนของ
ของส่
วือนของ
ผู
ถ
้
หุนของ
้น
ของส่
ผูผู้ถ้ถือือวหุหุ
้น้น

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

24

24
24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

กําไรขาดทุรวมกํ
นเบ็าดไรเสร็(ขาดทุ
จอื�น น) เบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลื
ณ จวัสํนาทีหรั
� 31บธัปีนวาคม 2561
รวมกําไร (ขาดทุ
น) เบ็ดอเสร็
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

ไรหรื
ไรขาดทุ
นเบ็
กําไรขาดทุนเบ็กํดาเสร็
จสํอาขาดทุ
หรั
บปีดนเสร็จอื�น
กําไรขาดทุ
นเบ็นด)เสร็
อื�นจสําหรับปี
านไร (ขาดทุ
เบ็ดจเสร็
กําไรหรือรวมกํ
ขาดทุ

ไรขาดทุ
ดเสร็
รวมการจักํดาสรรส่
วนทุนเบ็
นให้
ผู้ถจือสํหุา้นหรับปี
กํากํไรขาดทุ
เบ็ดเสร็
าไรหรือนขาดทุ
น จสําหรับปี

ผาู้ถส่ือวหุนของผู
ผลให้
ผนทุ
ู้ถือหุน้นให้ของบริ
ษ้นัท ้ถือหุ้น
รายการกับผู้ถือเงิการจั
หุน้นปัทีนด�บสรรส่
ันทึกวโดยตรงเข้
เงิวนนทุ
ปันนผลให้
้นของบริ
นให้ผู้ถษือัทหุ้น
การจัดสรรส่รวมการจั
ให้ดผสรรส่
ู้ถผือู้ถหุือ้นวหุนทุ
ดสรรส่ษวัทนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลให้รวมการจั
ผู้ถือหุ้นของบริ

วันที� 12561
มกราคม 2561
สําหรับปีสิ�นยอดคงเหลื
สุดวันที� 31อธัณนวาคม
้ถือหุ้นที�บ2561
ันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือรายการกั
ณ วันที� บ1ผูมกราคม
รายการกั
ผู้ถือวหุนทุ
้นทีน�บให้
ันทึผกู้ถโดยตรงเข้
การจัดบสรรส่
ือหุ้น าส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561
สํยอดคงเหลื
าหรับปีสิ�นอสุณดวันที� 31
ธันวาคม2561
2561
1 มกราคม

ทุนเรือนหุ้น
ทุทีน�อเรือกและ
อนหุ้น
ทุนเรือนหุ้นที่ออก

ไรสะสม
งบการเงินเฉพาะกิกํจาการ
กํก�าำไรสะสม
ไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของ

องค์ประกอบอื�นของ
องค์
ระกอบอื
ส่วปนของผู
้ถือ�นหุของ
้น

-

150,000,000

14

182,453,164

14
14

- 182,453,164
182,453,164
-

-

-

-

-

-

182,453,164

- 150,000,000
150,000,000
-

-

-

150,000,000

(19,498,798)
(19,498,798)
(19,498,798)
58,539,043
58,539,043
1,257,103
1,257,103
- 58,539,043 59,796,146

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

-

22,549,326

-

-

-

(34,659)

(19,498,798)
(19,498,798)
(19,498,798)
58,539,043
58,539,043
(286,393)
970,710

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

-

369,967,831

15,000,000

62,846,674

(321,052)

409,978,786

970,710
(286,393)58,539,043 59,509,753
- 1,257,103 59,796,146 (286,393) (286,393) 970,710 59,509,753
- 15,000,000 59,796,146 62,846,674 (286,393) (321,052)59,509,753409,978,786
15,000,000
62,846,674
(321,052)
409,978,786
-

-

-

15,000,000

วนของผู
นของผู้ถ้ถือือหุหุ้น้น
ส่ส่ว�น
องค์ประกอบอื
ของ
ส่วนเกิน
สํารอง
า
รวมส่วน
ส่วนของผู้ถือการแปลงค่
หุการแปลงค่
้น
กํทุทุานนไรสะสม
ส่วนเกิน
ส�ำรอง
า
รวมส่วน
หมายเหตุ
ำระแล้วว
มูมู
าาหุหุ้นน
ตามกฎหมาย
ยัยังงไม่
งบการเงิ
ของผู
้ถ้ถือือวหุหุ
ทีชํ�อาระแล้
อกและ
ส่ลลวค่ค่นเกิ
ทุนสํารอง
การแปลงค่
รวมส่
น้น้น
หมายเหตุ
้
ตามกฎหมาย
ไม่ได้ไจด้ัดจัดสรร
สรร
งบการเงินนา
ของผู
ทุนเรือนหุ้นและช�
หมายเหตุ ที�ออกและ ชําระแล้ว ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตามกฎหมาย (บาท) ยังไม่ได้จัดสรร
การแปลงค่า งบการเงิน รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
(34,659)
หมายเหตุ
ชําระแล้ว 150,000,000
มูลค่าหุ้น 182,453,164
ตามกฎหมาย 15,000,000
ยังไม่(บาท)
ได้จัดสรร 22,549,326
งบการเงิน
ของผู้ถือหุ้น 369,967,831
150,000,000
182,453,164
15,000,000
22,549,326
(34,659)
369,967,831
(บาท)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท วินท์คอม�ยเทคโนโลยี
ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี
นแปลงส่วจํนของผู
้ถือหุ้น และบริษัทย่อย
วนของผูและบริ
้ถือหุ้นษัทย่อย
บริษัท วินท์งบแสดงการเปลี
คอม เทคโนโลยี�ยนแปลงส่
จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

กําไรขาดทุรวมกํ
นเบ็าดไรเสร็(ขาดทุ
จอื�น น) เบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลื
ณ จวัสํนาทีหรั
� 31บธัปีนวาคม 2562
รวมกําไร (ขาดทุ
น) เบ็ดอเสร็
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

ไรหรื
ไรขาดทุ
นเบ็
กําไรขาดทุนเบ็กํดาเสร็
จสํอาขาดทุ
หรั
บปีดนเสร็จอื�น
กําไรขาดทุ
นเบ็นด)เสร็
อื�นจสําหรับปี
านไร (ขาดทุ
เบ็ดจเสร็
กําไรหรือรวมกํ
ขาดทุ

ไรขาดทุ
ดเสร็
รวมการจักํดาสรรส่
วนทุนเบ็
นให้
ผู้ถจือสํหุา้นหรับปี
กํากํไรขาดทุ
เบ็ดเสร็
าไรหรือนขาดทุ
น จสําหรับปี

ผาู้ถส่ือวหุนของผู
ผลให้
ผนทุ
ู้ถือหุน้นให้ของบริ
ษ้นัท ้ถือหุ้น
รายการกับผู้ถือเงิการจั
หุน้นปัทีนด�บสรรส่
ันทึกวโดยตรงเข้
เงิวนนทุ
ปันนผลให้
้นของบริ
นให้ผู้ถษือัทหุ้น
การจัดสรรส่รวมการจั
ให้ดผสรรส่
ู้ถผือู้ถหุือ้นวหุนทุ
ดสรรส่ษวัทนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลให้รวมการจั
ผู้ถือหุ้นของบริ

วันที� 12562
มกราคม 2562
สําหรับปีสิ�นยอดคงเหลื
สุดวันที� 31อธัณนวาคม
้ถือหุ้นที�บ2562
ันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือรายการกั
ณ วันที� บ1ผูมกราคม
รายการกั
ผู้ถือวหุนทุ
้นทีน�บให้
ันทึผกู้ถโดยตรงเข้
การจัดบสรรส่
ือหุ้น าส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562
สํยอดคงเหลื
าหรับปีสิ�นอสุณดวันที� 31
ธันวาคม2562
2562
1 มกราคม

ทุนเรือนหุ้น
ทุทีนอ�อเรืนหุ
อ้นนหุ
้น
อกและ
ทุนเรื
ที่ออก

นเกินน
ส่ส่ววนเกิ
มูลค่าหุ้น

องค์ประกอบอื่นของ

องค์ประกอบอื�นของ
องค์
ระกอบอื
ส่วปนของผู
้ถือ�นหุของ
้น

-

-

150,000,000

15

182,453,164

15
15

- 182,453,164
182,453,164

-

-

-

-

-

-

-

-

182,453,164

- 150,000,000
150,000,000

-

-

-

-

150,000,000

(36,000,000)
(36,000,000)
(36,000,000)
66,778,204
66,778,204
- 66,778,204 66,778,204

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

-

62,846,674

-

-

-

(321,052)

(36,000,000)
(36,000,000)
(36,000,000)
66,778,204
66,778,204
(633,568)
(633,568)

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

-

409,978,786

15,000,000

93,624,878

(954,620)

440,123,422

(633,568)
(633,568)66,778,204 66,144,636
- 66,778,204 (633,568) (633,568) (633,568)66,144,636
- 15,000,000 66,778,204 93,624,878 (633,568) (954,620)66,144,636440,123,422
15,000,000
93,624,878
(954,620)
440,123,422
-

-

-

15,000,000

(321,052)
ของผู้ถือหุ้น 409,978,786
(321,052)
409,978,786

ส่ส่ว�น
วนของผู
นของผู้ถ้ถือือหุหุ้น้น
องค์ประกอบอื
ของ
รวมส่วนวน
ส่วนของผู้ถือการแปลงค่
หุการแปลงค่
้น
าา
รวมส่
ยังไม่ได้จัดสรร
งบการเงิน
ของผู้ถือหุ้น
การแปลงค่
รวมส่้ถือวหุน้น
ยังไม่ได้จัดสรร
งบการเงินา
ของผู
(บาท) ยังไม่ได้จัดสรร
การแปลงค่า งบการเงิน รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น

ไรสะสม
งบการเงินเฉพาะกิกํจาการ
ไรสะสม
กํก�าำไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
งบการเงิ

ารอง
กํทุทุานนไรสะสม
ส�สํ
ำรอง
หมายเหตุ
ำระแล้ว
ตามกฎหมาย
ทีชํ�อาระแล้
อกและ
ทุนสํารอง
หมายเหตุ
ว
มูส่ลวค่นเกิ
าหุน้
ตามกฎหมาย
ทุนเรือนหุ้นและช�
หมายเหตุ ที�ออกและ ชําระแล้ว ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตามกฎหมาย
หมายเหตุ
ชําระแล้ว 150,000,000
มูลค่าหุ้น 182,453,164
ตามกฎหมาย 15,000,000
ยังไม่(บาท)
ได้จัดสรร 62,846,674
งบการเงิน
150,000,000
182,453,164
15,000,000
62,846,674
(บาท)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริ
ษัท วินท์คอม�ยเทคโนโลยี
ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี
นแปลงส่วจํนของผู
้ถือหุ้น และบริษัทย่อย
บริษัท วินท์งบแสดงการเปลี
คอม เทคโนโลยี�ยนแปลงส่
จํากัด (มหาชน)
วนของผูและบริ
้ถือหุ้นษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท วินท์คนอม
งบกระแสเงิ
สด เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีงบการเงิ
สิ�นสุดวันนทีรวม
� 31 ธันวาคม สําหรังบการเงิ
บปีสิ�นสุนดเฉพาะกิ
วันที� 31จธัการ
นวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ สําหรั2562
บปีสิ�นสุดวันที� 312561
ธันวาคม สําหรั2562
บปีสิ�นสุดวันที� 312561
ธันวาคม
ำหรับบปีปีสสิ�น
ิ้นสุ
สุด
หรับ
บปี
ปีส
สําส�หรั
ดวัวันนทีที่ � 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม สํส�าำหรั
สิ้นิ�นสุสุดดวัวันนทีที่ 31� 31ธัธันนวาคม
วาคม
(ปรับ2561
ปรุงใหม่)
(ปรับ2561
ปรุงใหม่)
หมายเหตุ
2562
2562
หมายเหตุ
2562
2561
2562
2561
หมายเหตุ
2562
2561
2562
2561
(ปรับ
บปรุ
ปรุง
งใหม่
ใหม่(บาท)
))
(ปรับ
(ปรั
(ปรั
บปรุ
ปรุงงใหม่
ใหม่) )
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)
(บาท)
81,509,864
71,787,218
66,778,204
58,539,043

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรั
บปี จกรรมดําเนินงาน
กระแสเงิ
นสดจากกิ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ปรั
บรายการที
กําไรสํ
าหรับปี�กระทบกําไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
กําไรสําหรับปี
ภาษีบเรายการที
งินได้ �กระทบกําไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ปรั
ปรับรายการที�กระทบกําไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ต้นทุเงินนทางการเงิ
น
ภาษี
ได้
ภาษีเงินได้
ต้ค่านเสืทุ�อนมราคา
ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื
ตัด�อจํมราคา
าหน่าย
ค่าเสื�อมราคา
ค่(กําาตัไร)
ดจําขาดทุ
หน่ายนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น
ค่าตัดจําหน่าย
ส่(กํวานแบ่
งกําไรจากเงิ
นในบริ�ยษนทีัทย่�ยอังไม่
ย เกิดขึ�น
ไร) ขาดทุ
นจากอันตลงทุ
ราแลกเปลี
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น
(กลั
บรายการ)
หนี�สูญนและหนี
�สงสัษยจะสู
ส่วนแบ่
งกําไรจากเงิ
ลงทุนในบริ
ัทย่อญย
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ขาดทุ
นจากการปรั
ค่าสินค้�สางสัยจะสูญ
(กลั
บรายการ)
หนี�สบูญมูลและหนี
(กลับรายการ) หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ
(กําไร)นขาดทุ
นจากการจํ
ขาดทุ
จากการปรั
บมูลค่าาหน่
สินาค้ยอุ
า ปกรณ์
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
ภาษี
หักขาดทุ
ณ ที�จน่ายตั
ดบัญชีาหน่ายอุปกรณ์
(กําไร)
จากการจํ
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ดอกเบี
ภาษี
หัก�ยรัณบที�จ่ายตัดบัญชี
ภาษีหัก ณ ที�จ่ายตัดบัญชี
การปรั�ยบรัปรุ
ดอกเบี
บ งการประมาณการมูลค่ายุติธรรม
ดอกเบี�ยรับ
ของเจ้บาปรุ
หนีง�คการประมาณการมู
่าซื�อธุรกิจ
4
การปรั
ลค่ายุติธรรม
การปรับปรุงการประมาณการมูลค่ายุติธรรม
ของเจ้าหนี�ค่าซื�อธุรกิจ
4
ของเจ้าหนี�ค่าซื�อธุรกิจ
4
การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
ลูกหนี�ก�ยารค้
าและลูกหนี
�อื�นพย์และหนี�สินดําเนินงาน
การเปลี
นแปลงในสิ
นทรั
การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
สิลูกนหนี
ค้าคงเหลื
�การค้าอและลูกหนี�อื�น
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สินทรั
พย์ไม่หอมุนเวียนอื�น
ค้าคงเหลื
สินค้าคงเหลือ
สิเจ้นาหนี
ทรัพ�การค้
ย์ไม่าหและเจ้
มุนเวีายหนี
นอื�อนื�น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
ประมาณการหนี
�สินาไม่
เจ้าหนี�การค้าและเจ้
หนีห�อมุื�นนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
กระแสเงินสดสุท�สธิินไไม่
ด้มหาจาก
ไปใน)
าเนินงานพนักงาน
ประมาณการหนี
มุนเวี(ใช้
ยนสํ
าหรับการดํ
ผลประโยชน์
ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ภาษี
เงินได้นรสดสุ
ับคืนทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน
กระแสเงิ
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน
ภาษีเงินได้รจับ่ายออก
คืน
ภาษีเงินได้รับคืน
กระแสเงิ
ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
ภาษี
เงินได้นสดสุ
จ่ายออก
ภาษีเงินได้จ่ายออก
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

16
16
รายงานประจ�ำปี 2562
16

81,509,864
81,509,864
13,657,277
4,453,494
13,657,277
13,657,277
12,803,783
4,453,494
4,453,494
3,091,860
12,803,783
12,803,783
54,210
3,091,860
3,091,860
54,210
54,210
28,548
135,193
28,548
28,548
289,004
135,193
135,193
289,004
289,004
(1,813,496)
(1,813,496)
(1,813,496)
23,714,586
137,924,323
23,714,586
23,714,586
137,924,323
137,924,323
202,987,492
12,951,520
202,987,492
202,987,492
(71,007)
12,951,520
12,951,520
(10,882,412)
(71,007)
(71,007)
6,782,922
(10,882,412)
(10,882,412)
349,692,838
6,782,922
6,782,922
8,722,335
349,692,838
349,692,838
(37,292,324)
8,722,335
8,722,335
321,122,849
(37,292,324)
(37,292,324)
321,122,849
321,122,849

71,787,218
71,787,218
17,643,492
2,361,090
17,643,492
17,643,492
10,197,197
2,361,090
2,361,090
2,491,867
10,197,197
10,197,197
(103,558)
2,491,867
2,491,867
(103,558)
(103,558)
(242,253)
79,955
(242,253)
(242,253)
(176,400)
79,955
79,955
(176,400)
(176,400)
(1,724,627)
(1,724,627)
(1,724,627)
102,313,981
102,313,981
102,313,981
(335,063,679)
12,699,055
(335,063,679)
(335,063,679)
(354,625)
12,699,055
12,699,055
114,364,992
(354,625)
(354,625)
1,425,135
114,364,992
114,364,992
(104,615,141)
1,425,135
1,425,135
6,311,944
(104,615,141)
(104,615,141)
(29,962,672)
6,311,944
6,311,944
(128,265,869)
(29,962,672)
(29,962,672)
(128,265,869)
(128,265,869)

66,778,204
66,778,204
4,874,483
3,741,227
4,874,483
4,874,483
4,798,503
3,741,227
3,741,227
131,129
4,798,503
4,798,503
2,140,102
131,129
131,129
(47,757,231)
2,140,102
2,140,102
(47,757,231)
(47,757,231)
135,193
135,193
135,193
(1,984,734)
(1,984,734)
(1,984,734)
23,714,586
56,571,462
23,714,586
23,714,586
56,571,462
56,571,462
203,311,215
(2,134,370)
203,311,215
203,311,215
(75,356)
(2,134,370)
(2,134,370)
25,563,030
(75,356)
(75,356)
4,181,339
25,563,030
25,563,030
287,417,320
4,181,339
4,181,339
8,722,335
287,417,320
287,417,320
(23,310,931)
8,722,335
8,722,335
272,828,724
(23,310,931)
(23,310,931)
272,828,724
272,828,724

58,539,043
58,539,043
10,888,063
1,614,870
10,888,063
10,888,063
4,775,853
1,614,870
1,614,870
150,547
4,775,853
4,775,853
540,966
150,547
150,547
(14,469,988)
540,966
540,966
228,404
(14,469,988)
(14,469,988)
79,955
228,404
228,404
(154,361)
79,955
79,955
5,769
(154,361)
(154,361)
(1,656,632)
5,769
5,769
(1,656,632)
(1,656,632)
60,542,489
60,542,489
60,542,489
(277,170,075)
24,649,692
(277,170,075)
(277,170,075)
68,657
24,649,692
24,649,692
53,219,974
68,657
68,657
(614,267)
53,219,974
53,219,974
(139,303,530)
(614,267)
(614,267)
4,373,413
(139,303,530)
(139,303,530)
(18,019,605)
4,373,413
4,373,413
(152,949,722)
(18,019,605)
(18,019,605)
(152,949,722)
(152,949,722)

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริ
ษัท วินท์คนอม
งบกระแสเงิ
สดเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่านยเพื
�อเพิ�มทุจกรรมลงทุ
นในบริษัทนย่อย
กระแสเงิ
สดจากกิ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
สดจ่าายเพื
ยเพื�อ�อเพิชํา�มระเจ้
าหนี�ซษื�อัทธุย่รอกิยจ
เงิเงินนสดจ่
ทุนในบริ
เงินสดจ่ายเพื�อเพิ�มทุนในบริษัทย่อย
สดจ่าายเพื
ยซื�อบริ
ษัทย่าอหนี
ยสุ�ซทื�อธิธุเงิรนกิสดที
เงิเงินนสดจ่
ชําระเจ้
จ �ได้มา
เงินสดจ่ายเพื�อชําระเจ้าหนี�ซื�อธุรกิจ
สดรัาบยซืจากการขายอุ
ปกรณ์
เงิเงินนสดจ่
�อบริษัทย่อยสุ
ทธิเงินสดที�ได้มา
เงินสดจ่ายซื�อบริษัทย่อยสุทธิเงินสดที�ได้มา
สดจ่บาจากการขายอุ
ยเพื�อซื�ออุปกรณ์
เงิเงินนสดรั
ปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
สดจ่าายเพื
ยเพื�อ�อซืซื�อ�ออุสิปนกรณ์
ทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงิเงินนสดจ่
เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออุปกรณ์
สดรัาบยเพื
ชํา�อระคื
เงิเงินนสดจ่
ซื�อนสิจากเงิ
นทรัพนย์ให้
ไม่กมู้ยีตืมัวระยะสั
ตน �น
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กิจบการที
�เกี�ยนวข้
องกันให้กู้ยืมระยะสั�น
เงินแก่สดรั
ชําระคื
จากเงิ
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั�น
เงิแก่
นให้
ู้ยืมระยะสั
กิจกการที
�เกี�ยวข้�นอแก่
งกักนิจการที�เกี�ยวข้องกัน
แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ฝากสถาบั
นการเงิ
ีภาระผู
พันอเพิ
เงิเงินนให้
กู้ยืมระยะสั
�นแก่นกทีิจ�มการที
�เกี�ยกวข้
งกั�มนขึ�น
เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ฝากสถาบันนการเงิ
การเงินนทีที�ม�มีภีภาระผู
าระผูกกพัพันนเพิลดลง
เงิเงินนฝากสถาบั
�มขึ�น
เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระผูกพันเพิ�มขึ�น
�ยรับ นการเงินที�มีภาระผูกพันลดลง
เงิดอกเบี
นฝากสถาบั
เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระผูกพันลดลง
กระแสเงิ
ดอกเบี
�ยรับนสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี�ยรับ
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับนจากเงิ
นกูจ้ยกรรมจั
ืมระยะสัด�นหาเงิ
จากสถาบั
กระแสเงิ
สดจากกิ
น นการเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
สดจ่บาจากเงิ
ยเพื�อชํนากูระกู
้ยืมระยะสั
�นจากสถาบั
นการเงิ
เงิเงินนสดรั
้ยืมระยะสั
�นจากสถาบั
นการเงิ
นน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
สดจ่าายเพื
ยเพื�อ�อชํชําาระกู
ระเงิ้ยนืมกูระยะสั
้ยืม �นจากสถาบันการเงิน
เงิเงินนสดจ่
เงินสดจ่ายเพื�อชําระกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
สดทีา�ผยเพื
ู้เช่า�อจ่ชําายเพื
เงิเงินนสดจ่
ระเงิ�อนลดจํ
กู้ยาืมนวนหนี�สินซึ�งเกิดขึ�น
เงินสดจ่ายเพื�อชําระเงินกู้ยืม
าการเงิ
น านวนหนี�สินซึ�งเกิดขึ�น
เงินจากสั
สดที�ผญู้เช่ญาเช่
าจ่ายเพื
�อลดจํ
เงินสดที�ผู้เช่าจ่ายเพื�อลดจํานวนหนี�สินซึ�งเกิดขึ�น
เงินจากสั
ปันผลจ่
ายให้
ผู้ถือหุน้นของบริษัท
ญญาเช่
าการเงิ
จากสัญญาเช่าการเงิน
�ยจ่ายายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
เงิดอกเบี
นปันผลจ่
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
กระแสเงิ
ดอกเบี
�ยจ่านยสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบี�ยจ่าย
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีงบการเงิ
สิ�นสุดวันรวม
ที� 31 ธันวาคม สําหรังบการเงิ
บปีสิ�นสุนดเฉพาะกิ
วันที� 31จการ
ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
นรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ สําหรั2562
บปีสิ�นสุดวันที� 31 2561
ธันวาคม สําหรั2562
บปีสิ�นสุดวันที� 31 2561
ธันวาคม
หรับ
บปี
ปีส
สิ้น
หรับ
สํส�าำหรั
ิ�นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
� 31ธัธันนวาคม
วาคม สํส�าำหรั
บปีปีสสิ้นิ�นสุสุดดวัวันนที่ที31� 31ธันธัวาคม
นวาคม
(ปรับ2561
ปรุงใหม่)
(ปรับ2561
ปรุงใหม่)
หมายเหตุ
2562
2562
หมายเหตุ
2562
2561
2562
2561
หมายเหตุ
2562
2561
2562
2561
(ปรับบปรุ
ปรุงงใหม่
ใหม่)(บาท)
(ปรับ
บปรุ
(ปรั
)
(ปรั
ปรุงงใหม่
ใหม่) )
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)
(บาท)
(4,714,500)
(3,819,600)
26
(14,911,576)
-(4,714,500)
(3,819,600)
(4,714,500)
(3,819,600)
4,2610
(86,503,444)
(115,000,000)
(14,911,576)
-26
(14,911,576)
964,198
461,705
17,806
58,892
4, 10
(86,503,444)
(115,000,000)
4, 10
(86,503,444)
(115,000,000)
(17,336,593)
(5,937,328)
(1,540,217)
(2,581,091)
964,198
461,705
17,806
58,892
964,198
461,705
17,806
58,892
(436,345)
(1,209,034)
(40,000)
(79,650)
(17,336,593)
(5,937,328)
(1,540,217)
(2,581,091)
(17,336,593)
(5,937,328)
(1,540,217)
(2,581,091)
(436,345)
(1,209,034)
(40,000)
(79,650)
(436,345)
(1,209,034)
(40,000)
(79,650)
19,800,000
(32,859,044)
(24,949,325)
--19,800,000
19,800,000
(16,032,574)
(14,625,000)
-(32,859,044)
(24,949,325)
(32,859,044)
(24,949,325)
659,223
2,500,000
2,500,000
(16,032,574)
-(14,625,000)
(16,032,574)
(14,625,000)
1,783,580
1,728,694
2,274,465
1,364,331
659,223
2,500,000
2,500,000
659,223
2,500,000
2,500,000
(29,277,513)
(104,991,981)
(17,061,490)
(157,131,443)
1,783,580
1,728,694
2,274,465
1,364,331
1,783,580
1,728,694
2,274,465
1,364,331
(29,277,513) (104,991,981)
(17,061,490) (157,131,443)
(29,277,513) (104,991,981)
(17,061,490) (157,131,443)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

24
24
24

177,000,000
(354,000,000)
177,000,000
177,000,000
(2,743,218)
(354,000,000)
(354,000,000)
(2,743,218)
(2,743,218)
(1,353,432)
(36,000,000)
(1,353,432)
(1,353,432)
(668,979)
(36,000,000)
(36,000,000)
(217,765,629)
(668,979)
(668,979)
(217,765,629)
(217,765,629)
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375,000,000
(198,000,000)
375,000,000
375,000,000
(20,485,930)
(198,000,000)
(198,000,000)
(20,485,930)
(20,485,930)
(531,312)
(19,498,798)
(531,312)
(531,312)
(1,365,074)
(19,498,798)
(19,498,798)
135,118,886
(1,365,074)
(1,365,074)
135,118,886
135,118,886

177,000,000
(354,000,000)
177,000,000
177,000,000
(354,000,000)
(354,000,000)
(1,353,432)
(36,000,000)
(1,353,432)
(1,353,432)
(411,690)
(36,000,000)
(36,000,000)
(214,765,122)
(411,690)
(411,690)
(214,765,122)
(214,765,122)

375,000,000
(198,000,000)
375,000,000
375,000,000
(198,000,000)
(198,000,000)
(531,312)
(19,498,798)
(531,312)
(531,312)
(1,275,922)
(19,498,798)
(19,498,798)
155,693,968
(1,275,922)
(1,275,922)
155,693,968
155,693,968
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริ
ษัท วินท์คนอม
งบกระแสเงิ
สด เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง)
ทธิก่อนผลกระทบของอั
เงินสุสดและรายการเที
ยบเท่าเงิตนราแลกเปลี
สดเพิ�มขึ�น�ยน(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง)
ผลกระทบของอั
ตราแลกเปลีต�ยนที
�มีต่อเงิน�ยสด
สุทธิก่อนผลกระทบของอั
ราแลกเปลี
น
สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยน
และรายการเทีตยราแลกเปลี
บเท่าเงินสด�ยนที�มีต่อเงินสด
ผลกระทบของอั
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสด
เงินและรายการเที
สดและรายการเที
เงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ
ยบเท่ยาบเท่
เงินาสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ�มวัขึน�นที�(ลดลง)
1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สดเพิ
สุทธิ
เงิเงินนสดและรายการเที
ย
บเท่
า
เงิ
น
สดเพิ
ม
�
ขึ
น
�
(ลดลง)
สุทธิ
สดและรายการเทียยบเท่
บเท่าาเงิเงินนสด
สด ณ
ณ วัวันนทีที� � 131มกราคม
ธันวาคม
เงินสดและรายการเที
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม
รายการที�ไม่ใช่เงินสด
ซื�ออุปกรณ์�ไม่ภใายใต้
รายการที
ช่เงินสสดัญญาเช่าการเงิน
รายการที�ไม่ใช่เงินสด
เจ้
�ค่าอุปภกรณ์
นทรัาการเงิ
พย์ไม่นมีตัวตนอื�น
ซื�อาหนี
อุปกรณ์
ายใต้แสละสิ
ัญญาเช่
ซื�ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เจ้าหนี�ค่าซือุป�อธุกรณ์
รกิจและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น
เจ้าหนี�ค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น
เจ้าหนี�ค่าซื�อธุรกิจ
เจ้าหนี�ค่าซื�อธุรกิจ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีงบการเงิ
สิ�นสุดวันนทีรวม
� 31 ธันวาคม สําหรังบการเงิ
บปีสิ�นสุนดเฉพาะกิ
วันที� 31จธัการ
นวาคม
งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิน
นเฉพาะกิ
งบการเงิ
งบการเงิ
เฉพาะกิจจการ
การ
หมายเหตุ สําหรั2562
บปีสิ�นสุดวันที� 312561
ธันวาคม สําหรั2562
บปีสิ�นสุดวันที� 312561
ธันวาคม
ำหรับบปีปีส
สิ�น
ิ้นสุ
สุด
หรับ
บปี
ปีส
สํส�าหรั
ดวัวันนทีที่ � 3131 ธัธันนวาคม
วาคม สํส�าำหรั
สิ้นิ�นสุสุดดวัวันนทีที่ 31� 31ธัธันนวาคม
วาคม
(ปรับ2561
ปรุงใหม่)
(ปรับ2561
ปรุงใหม่)
หมายเหตุ
2562
2562
หมายเหตุ
2562
2561
2562
2561
หมายเหตุ
2562
2561
2562
2561
(ปรับ
บปรุ
ปรุง
ใหม่)(บาท)
(ปรับ
(ปรั
งใหม่
)
(ปรั
บปรุ
ปรุงงใหม่
ใหม่) )
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)
(บาท)
74,079,707
(98,138,964)
41,002,112 (154,387,197)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

6
6
6

4
4
4

18
18
รายงานประจ�ำปี 2562
18

74,079,707
74,079,707
32,624
74,112,331
32,624
32,624
186,624,597
74,112,331
74,112,331
260,736,928
186,624,597
186,624,597
260,736,928
260,736,928

(98,138,964)
(98,138,964)
130,624
(98,008,340)
130,624
130,624
284,632,937
(98,008,340)
(98,008,340)
186,624,597
284,632,937
284,632,937
186,624,597
186,624,597

41,002,112
41,002,112
(96,499)
40,905,613
(96,499)
(96,499)
83,800,805
40,905,613
40,905,613
124,706,418
83,800,805
83,800,805
124,706,418
124,706,418

(154,387,197)
(154,387,197)
(281,478)
(154,668,675)
(281,478)
(281,478)
238,469,480
(154,668,675)
(154,668,675)
83,800,805
238,469,480
238,469,480
83,800,805
83,800,805

3,000,000
261,688
3,000,000
3,000,000
25,574,049
261,688
261,688
25,574,049
25,574,049

1,337,476
135,135,136
1,337,476
1,337,476
135,135,136
135,135,136

3,000,000
38,032
3,000,000
3,000,000
25,574,049
38,032
38,032
25,574,049
25,574,049

175,028
135,135,136
175,028
175,028
135,135,136
135,135,136

บริษัท บริ
วินษท์ัทคอม
จํากัด (มหาชน)
และบริและบริ
ษัทย่ อยษัทย่ อย
วินท์เทคโนโลยี
คอม เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
สํ าหรับสํปีาสิหรั้นสุบดปี วัสิน้นทีสุ่ ด31วันธัทีน่ วาคม
31 ธัน2562
วาคม 2562
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29

สารบัญสารบัญ

สารบัญ

ข้อมูลทัข้ว่ ไป
อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจั
ดทํกาารจั
งบการเงิ
น
เกณฑ์
ดทํางบการเงิ
น
นโยบายการบั
ญชีที่สาํ ญคัญชีที่สาํ คัญ
นโยบายการบั
การซื้อบริ
ษทั ้ อย่อบริย ษทั ย่อย
การซื
บุคคลหรืบุอคกิคลหรื
จการที
วข้อ่เงกั
อกิ่เกีจ่ยการที
กี่ยนวข้องกัน
เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงิยนบเท่
สดาเงินสด
เงินสดและรายการเที
เงินฝากสถาบั
นการเงินนทีการเงิ
่มีภาระผู
น กพัน
เงินฝากสถาบั
นที่มกีภพัาระผู
ลูกหนี้กลูารค้
าและลู
้ อื่นกหนี้อื่น
กหนี
และลู
้ การค้กาหนี
สิ นค้าคงเหลื
สิ นค้อาคงเหลือ
เงินลงทุเงินนในบริ
ย่อย ษทั ย่อย
ลงทุษนทัในบริ
ส่วนได้เส่สีวยนได้
ที่ไม่เมสีีอยาทีํ นาจควบคุ
ม
่ไม่มีอาํ นาจควบคุ
ม
อุปกรณ์อุปกรณ์
ค่าความนิ
ม ยม
ค่ายความนิ
สิ นทรัพสิย์นไม่ทรัมีตพวั ย์ตนอื
ไม่ม่นีตวั ตนอื่น
หนี้สินทีหนี
่มีภ้ สาระดอกเบี
้ย
ิ นที่มีภาระดอกเบี
้ย
เจ้าหนี้กเจ้ารค้
าและเจ้
้ อื่นาหนี้อื่น
าหนี
และเจ้
้ การค้าาหนี
ประมาณการหนี
เวียหนสํ
ผลประโยชน์
พนักงานพนักงาน
้ สินไม่ห้ สมุิ นนไม่
ประมาณการหนี
มุนาหรั
เวียบนสํ
าหรับผลประโยชน์
ส่วนเกินส่มูวลนเกิ
ค่าหุนน้ มูและสํ
ลค่าหุาน้ รอง
และสํารอง
ส่วนงานดํ
เนินงานและการจํ
าแนกรายได้
ส่วานงานดํ
าเนินงานและการจํ
าแนกรายได้
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
ของพนักขงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
องพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลั
ษณะ กษณะ
ค่าใช้จ่ากยตามลั
ภาษีเงินภาษี
ได้ เงินได้
กําไรต่อกํหุาน้ ไรต่
ขั้นอพืหุ้นน้ ฐาน
ขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
เงินปันผล
เครื่ องมืเครื
อทางการเงิ
น
่ องมือทางการเงิ
น
ภาระผูกภาระผู
พันกับกบุพัคนคลหรื
จการที
เกี่ยวข้่ไม่อเงกั
กับบุอคกิคลหรื
อกิ่ไจม่การที
กี่ยนวข้องกัน
หนี้สินทีหนี
่อาจเกิ
้ สินทีดขึ่อ้ นาจเกิดขึ้น
เหตุการณ์
เหตุภายหลั
การณ์งภรอบระยะเวลารายงาน
ายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ยงั ไม่นไทีด้่ยใงั ช้ไม่ได้ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินเป็นเป็นส่นส่
วนหนึ
่ งของงบการเงิ
หมายเหตุ
วนหนึ
่ งของงบการเงิ
นนี้นนี้
งบการเงินนนีนี้ ไ้ ได้ด้รับรับอนุอนุมตมั ิใตั ห้ิใอห้อกงบการเงิ
ออกงบการเงิ
นจากคณะกรรมการเมื
กุมนภาพั
นธ์ 2563
งบการเงิ
นจากคณะกรรมการเมื
่อวัน่อทีวั่ น26ทีกุ่ 26
มภาพั
ธ์ 2563
11

ข้ข้ออมูมูลลทัทัว่ ว่ ไปไป

บริษษทั ทั วิวินนท์ท์คคอมอมเทคโนโลยี
เทคโนโลยีจําจํกัาดกั(มหาชน)
ด (มหาชน)
เป็ ตนนิ
ิบุคคลที
งขึ้นในประเทศไทย
และจดทะเบี
นกับตลาด
บริ
“บริ“บริ
ษทั ษ” ทัเป็”นนิ
ิบุคตคลที
่จดั ตั่จ้ งขึดั ้ นตั้ในประเทศไทย
และจดทะเบี
ยนกับยตลาด
หลั
่อเดื่ออเดืนธั
นวาคม
2560
โดยมี
ที่อยูท่จี่ อดทะเบี
ยนของบริ
ษทั ตั้ษงอยู
อาคารเสริ
ม ม
หลักกทรั
ทรัพพย์ย์แแห่ห่งประเทศไทยเมื
งประเทศไทยเมื
อนธั
นวาคม
2560
โดยมี
ยู่จดทะเบี
ยนของบริ
ทั ตัเ่ ลขที
ลขที่ 159/21
อาคารเสริ
้ งอยู่เ159/21
มิมิตตรรทาวเวอร์
แขวงคลองเตยเหนื
อ เขตวั
ฒนาฒกรุนางเทพมหานคร
ทาวเวอร์ชั้ชัน้ น1414ถนนสุ
ถนนสุขมุ ขวิมุ ทวิท2121(อโศก)
(อโศก)
แขวงคลองเตยเหนื
อ เขตวั
กรุ งเทพมหานคร
บริ
แก่แก่บริบริ
ษทั ษวีทั เน็วีทเน็แคปปิ
ทอลทอล
จํากัจํดากั(ถืดอหุ(ถืน้ อร้หุอน้ ยละ
68) ซึ68)
่ งเป็ซึนนิ
ดั ตั้งขึ่จ้ นดั ตัในประเทศ
บริษษทั ทั ใหญ่
ใหญ่ในระหว่
ในระหว่างปีางปีได้ได้
ท แคปปิ
ร้อยละ
่ งเป็ติบนนิุคคลที
ติบุค่จคลที
้ งขึ้นในประเทศ
ไทย
ไทย
่ยวข้
บริ
กเกีก่ยเกีวกั่ยวกั
บการขายเครื
่ องคอมพิ
วเตอร์
และอุแปละอุ
กรณ์ปรกรณ์
วมทัร้ งวมทั
ซอฟต์
แวร์ที่แเกีวร์
และอง และ
บริษษทั ทั และบริ
และบริษษทั ทั ย่อย่ยดํ
อยดําเนิาเนินธุนรธุกิรจกิหลั
จหลั
บการขายเครื
่ องคอมพิ
วเตอร์
ที่เอกีง่ยวข้
้ งซอฟต์
การให้
วเตอร์
ยดของบริ
ษทั ย่ษอทั ยย่ณอยวันณทีวั่ 31
นวาคม
2562 2562
และ 2561
เปิ ดเผยไว้
ใน ใน
่ยวกับบคอมพิ
การให้บบริริกการเกี
ารเกี่ยวกั
คอมพิ
วเตอร์โดยรายละเอี
โดยรายละเอี
ยดของบริ
นทีธั่ 31
ธันวาคม
และ ได้
2561
ได้เปิ ดเผยไว้
หมายเหตุขอ้ 10

หมายเหตุขอ้ 10

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก)

เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ

2
(ก)

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ

งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
งบการเงิ
า ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ง แนวปฏิ
บัตพิ ย์ททางการบั
สภาวิ
ชาชีพนบันีญ้ จัชีดฯทํกฎระเบี
ยบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรันพรวมถึ
ย์และตลาดหลั
กทรั
ี่เกี่ยวข้องญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย

สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
นหลายฉบั
ได้บมตั ีกิตารออกและปรั
บปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบันงทีคั่อบอกและปรั
ใช้ต้ งั แต่รบอบระยะเวลาบั
ทีมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
การถือบปฏิ
ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ปรุ งใหม่น้ นั ญชี
ริ่ มในหรื
อหลังวั่ยนนแปลงนโยบายการบั
ที่ 1 มกราคม 2562 การถื
อปฏิบ่มตั บริิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
งใหม่น้ นั
มีทีผ่เลให้
เกิดการเปลี
ญชีของกลุ
ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสํนาทีคั่อญอกและปรั
ต่องบการเงิบนปรุของ
มีผ่มลให้
นแปลงนโยบายการบั
ญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มนีผลกระทบอย่
สาระสํจากสั
าคัญญต่ญาที
องบการเงิ
กลุ
บริ ษเกิทั ดทัการเปลี
ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ฉบับที่ 15 เรืา่ องมี
ง รายได้
่ทาํ กับ นของ
้ งนี้ กลุ่ม่ยบริ
ษทั ทั15”)
บริ้ งษแรกแทนมาตรฐานการบั
ทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ฉบับ18”)
ที่ 15มาตรฐานการบั
เรื่ อง รายได้ จากสั
ลูกลุ
กค้่มาบริ
(“TFRS
เป็ ่มนครั
ญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้น(“TAS
ญชี ญ
ฉบัญาที
บที่ ทาํ กับ
้ งนี้ กลุ
่ ยวข้มาตรฐานการบั
11ลูกเรืค้่ อา ง(“TFRS
สั ญญาก่15”)
อสร้เป็างนครั
(“TAS
11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ เกี18”)
อง รายละเอี ยดของ
ญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS
ญชี ฉบับที่
้ งแรกแทนมาตรฐานการบั
นโยบายการบั
ญชีได้อเสร้
ปิ ดเผยในหมายเหตุ
อ้ 3 (ต) ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เ กี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
11 เรื่ อง สั ญญาก่
าง (“TAS 11”) ขและการตี

นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปันอกจากนี
จจุ บันมาถื้ กลุ
อปฏิ
บัตษิใทันการจั
งบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคันบทีใช้่ออกและปรั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ที่ องอกและ
่มบริ
ไม่ได้ดนทําํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ
บปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผนลบั
คับใช้ในงวด
ปรั
กี่ยวกั
าเนินดงานของกลุ
อ้ 29
ปั จบจุปรุบันงใหม่
มาถืทอี่เปฏิ
บัตบิใการดํ
นการจั
ทํางบการเงิ่มบริ
นนีษ้ กทั ่ อได้
นวัเปินดเผยในหมายเหตุ
ที่ มีผลบังคับใช้ขมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ ออกและ

ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29

20
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

20

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวันวันทีที่ 31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2562
2562
สํสําาหรั
(ข) หมายเหตุ
สกุลเงินปทีระกอบงบการเงิ
่ใช้ ในการดําเนินนงานและนํ
าเสนองบการเงิ
เป็ นส่วนหนึ
่ งของงบการเงินนนี้

งบการเงินนีน้ ไนีด้้ จรดั ับทํอนุาเป็มตันเงิ
บาทซึ่ งเป็ นสกุ
ลเงินที่ใช้ในการดํ่อาวัเนินทีน่ งานของบริ
ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษ
งบการเงิ
ิให้นออกงบการเงิ
นจากคณะกรรมการเมื
26 กุมภาพันษธ์ทั 2563
1

(ค)

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น

ข้ อมูลทัว่ ไป

การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ

บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
หลั
กทรัพย์ดแทํห่างงบการเงิ
ประเทศไทยเมื
เดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ
ทั ตั้องอยู
่ 159/21 อาคารเสริ
ม
ในการจั
นให้เป็่อนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น ผูบ้ ริ หษารต้
งใช้เ่ ลขที
วิจารณญาณ
การประมาณการ
มิและข้
ตร ทาวเวอร์
14 ถนนสุขมุ ซึวิ่ งทมี21
(อโศก) แขวงคลองเตยเหนื
อ เขตวัฒนา กรุญงชีเทพมหานคร
อสมมติชัห้ นลายประการ
ผลกระทบต่
อการปฏิบตั ิตามนโยบายการบั
ของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจ

แตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง

บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
ไทย

(1)

การใช้วจิ ารณญาณ

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
การให้บริข้กอารเกี
บคอมพิ
วเตอร์
โดยรายละเอียดของบริ
ทั ย่อย ณ วันที่ 31 ญธันชีวาคม
และ 2561
่ยวกั
มูลเกี่ยวกั
บการใช้
วจิ ารณญาณในการปฏิ
บตั ิตษามนโยบายการบั
ซ่ ึงมีผ2562
ลกระทบที
่มีนยั ได้
สําเคัปิญดเผยไว้
ที่สุดต่ใอนจํานวน
หมายเหตุขอ้ 10

เงินที่รับรู ้ในงบการเงิน ประกอบด้วยหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี้

2
(ก)

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

การพิจารณาเกี่ยวกับการรับรู ้รายได้
• การขายสิ นค้าและบริ การหลายประเภทเข้าด้วยกันจะสามารถบันทึกรายการแยกจากกัน
เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ
ได้หรื อไม่
งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น รวมถึ
ง แนวปฏิ
ัติ ทบางการบั
ชี ที่ ป ระกาศใช้
• การปั นส่ วนราคาของรายการไปยั
งภาระที
่ ตอ้ บงปฏิ
ตั ิในสัญญญาโดยใช้
เกณฑ์โขดยองราคา
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํ
หลัอกทรั
และตลาดหลั
ขายแบบเอกเทศของสิ นากัค้บาหรื
บริพกย์ารที
่แตกต่างกักนทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
• การขายสิ นค้าควรจะรับรู ้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ ง หรื อควรจะรับรู ้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
3 (น)
การบั2562
ญชีสการถื
าํ หรับอปฏิ
ข้อตกลงซึ
่ งประกอบด้วยสัญญาเช่า และการจั
ประเภทสับปรุ
ญญาเช่
ที่เริ มในหรื
อหลัและ
งวัน15
ที่ 1 มกราคม
บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่อดอกและปรั
งใหม่านนั
3 (ต) และ 19

่
้
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
(2) ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
ลูกค้ า (“TFRS
เป็ บนครั
แรกแทนมาตรฐานการบั
ชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS
ที่ ่ ยง
ข้อมูล15”)
เกี่ ยวกั
ข้อ้ งสมมติ
และความไม่แน่ นญอนของการประมาณการ
ณ วัน18”)
ที่ 31มาตรฐานการบั
ธันวาคม 2562ญชีซึ่ งฉบั
มีคบวามเสี
11 เรื่ อง อย่
สั ญาญาก่
และการตี
ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ เกีญ่ ยชีวข้
อง รายละเอี
ดของ ้ สินใน
งมีนอยั สํสร้าคัางญ(“TAS
ที่จะส่ ง11”)
ผลให้
ตอ้ งมีการปรั
บปรุ งที่มีสาระสําคัญในมูลค่าตามบั
ของสิ
นทรัพย์แยละหนี
นโยบายการบั
ขอ้ 3 (ต)
ปี บัญญชีถชีดไั ด้ไปเปิ ดเผยในหมายเหตุ
ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ
ขอ้ ต่อไปนี้

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
3 (ฎ) 10 และ 13
การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยมเกี่ ยวกับการใช้ขอ้ สมมติที่สาํ คัญในการ
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29

3 (ฒ) และ 17

การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เกี่ยวกับข้อสมมติ
หลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

20
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31่ 31ธันธันวาคม
วาคม2562
2562
สํสําาหรั

และ 4
การซื
้ อบริ ษทั ย่อนยนี้ซึ่ งการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ (รวมสิ่ งตอบ
หมายเหตุ3ป(ด)
ระกอบงบการเงิ
นเป็ นส่วนหนึ
่ งของงบการเงิ

แทนที่ คาดว่าจะต้องจ่าย) และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินรัจากคณะกรรมการเมื
นที่ 26การประมาณการ
กุมภาพันธ์ 2563
บมาวัดมูลค่าโดยใช้่อเวักณฑ์
3 (ต) และ 19
การรับรู ้รายได้ของสัญญาที่มีหลายภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ และ
ข้ อมูลทัว่ ไป
27
การรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

1

บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
นโยบายการบัญชีทสี่ ําคัญ
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

3

นโยบายการบัญชีที่นาํ เสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก)

บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
ไทย

งบการเงิ
นรวมประกอบด้
ษทั และบริ
ษทั ย่อวยเตอร์
(รวมกั
นเรีปยกรณ์
กว่าร“กลุ
ษทั ”)
บริ
ษทั และบริ
ษทั ย่อยดําเนินวธุยงบการเงิ
รกิจหลักเกีน่ยของบริ
วกับการขายเครื
่ องคอมพิ
และอุ
วมทั่ม้ งบริ
ซอฟต์
แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
การรวมธุรกิจ
หมายเหตุขอ้ 10
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ื อ เมื่อการควบคุม (ตามที่กล่าวไว้ในส่ วนของบริ ษทั ย่อย) ถูกโอน
ไปยังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก)

เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ

วันที่ซ้ื อกิจการคือวันที่อาํ นาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ื อ การกําหนดวันที่ ซ้ื อกิจการและการระบุเกี่ยวกับ
งบการเงิ
แนวปฏิ
ัติ ทอางการบั
ญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
้ จัด ทํา ขึ้ นมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
การโอนอํนานีนาจควบคุ
จากฝ่ ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่งต้องใช้นดุลรวมถึ
ยพินิจงเข้
ามาเกี่ยบวข้
ง
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ค่าความนิ ยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ซ่ ึ งรวมถึ งการรับรู ้จาํ นวน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
่ ึ งมีผลบั
งคับนใช้
ญชี ้ สิน
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุนมหลายฉบั
ในผูถ้ ูกซืบ้ อได้หัมกีกด้ารออกและปรั
วยมูลค่าสุทธิ บ(มูปรุลค่งาใหม่
ยุติธซรรม)
ของสิ
ทรัตพ้ งั แต่
ย์ทรี่รอบระยะเวลาบั
ะบุได้ที่ได้มาและหนี
ทีที่เ่รริ่ ับมในหรื
การถือปฏิ
บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นทีา่อไรหรื
อกและปรั
มาซึ่งวัอดหลั
มูลงวัค่นา ทีณ่ 1วัมกราคม
นที่ซ้ือ กํ2562
าไรจากการซื
่ากว่ามูลค่ายุติธรรมบันทึกในกํ
อขาดทุบปรุ
นทังนใหม่
ที น้ นั
้ อในราคาตํ
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
กลุ
บริ ษทั ทั้งนี่โ้ อนให้
กลุ่มบริตษอ้ ทั งวัได้ดปด้วฏิยมู
บตั ลิตค่ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ญญาที
่ทาํ ากัระให้
บ แก่
สิ่ ง่มตอบแทนที
ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอนไปน ฉบั
หนีบ้ สทีิ น่ 15
ที่กเรืลุ่ อมงบริรายได้
ษทั ก่จอากสั
ขึ้นเพื
่อจ่ายชํ
ลูเจ้กาค้ของเดิ
า (“TFRS
15”)วเป็นได้
นครัเสี้ งยแรกแทนมาตรฐานการบั
ชี ฉบับทีม่ 18บริเรืษ่ อทั ง รายได้
18”) มาตรฐานการบั
ม และส่
ในส่วนของเจ้าของที่อญอกโดยกลุ
ทั้งนี้สิ่ง(“TAS
ตอบแทนที
่โอนให้ยงั รวมถึญงชีมูฉบั
ลค่บายุทีต่ ิธรรม
11
เรื่ อง ้ สัสิญ
อสร้ดาง
และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี
ของหนี
นทีญาก่
่อาจเกิ
ขึ้น(“TAS
และมูล11”)
ค่าของโครงการจ่
ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของผู
ถ้ ูกซื้ อยเมืดของ
่อรวมธุรกิจ
นโยบายการบั
ญ
ชี
ไ
ด้
เ
ปิ
ดเผยในหมายเหตุ
ข
อ
้
3
(ต)
หากการรวมธุ รกิ จมีผลให้สิ้นสุ ดความสัมพันธ์ของโครงการเดิ มระหว่างกลุ่มบริ ษทั และผูถ้ ูกซื้ อ ให้ใช้ราคาที่ ต่ าํ กว่า

ระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิ กสัญญาตามที่ ระบุในสัญญา และมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาด ไปหักจากสิ่ งตอบแทน

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ที่โอนให้และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายอื่น
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29

สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุรกิจ และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ
ทุกวันที่รายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
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รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2562
2562
สํสําาหรั

หนี้ สินที่ปอาจเกิ
ดขึ้นของบรินษเป็ทั นส่
ที่ถวูกนหนึ
ซื้ อที่ งของงบการเงิ
่รับมาจากการรวมธุ
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
นนี้ รกิจ รับรู ้เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ งเกิดขึ้น
จากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ

งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
1

ต้น ทุ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การซื้ อ ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ ร กิ จ เช่ น ค่ า ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย

ข้ค่อามูธรรมเนี
ลทัว่ ไปยมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่นๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

บริ
ษทั วินท์นคทึอมกบัเทคโนโลยี
กัด (มหาชน)
“บริ ษทั ” รเป็กินนิ
ุคคลที
่จดั ตัร้ณ์
งขึภ้ นายในวั
ในประเทศไทย
และจดทะเบียนกับตลาด
หากการบั
ญชี เมื่อเริ่ มจําแรกสํ
าหรับการรวมธุ
จไม่ติบเสร็
จสมบู
นสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที
่ การรวม
่
่
หลั
ก
ทรั
พ
ย์
แ
ห่
ง
ประเทศไทยเมื
่
อ
เดื
อ
นธั
น
วาคม
2560
โดยมี
ท
่
ี
อ
ยู
จ
ดทะเบี
ย
นของบริ
ษ
ท
ั
ตั
ง
อยู
เ
ลขที
่
159/21
อาคารเสริ
ม
้
ธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั ประมาณการมูลค่าของรายการซึ่ งข้อมูลทางบัญชียงั ไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่าประมาณการ
มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

ดังกล่าวจะถูกปรับปรุ ง หรื อรับรู ้สินทรัพย์ หรื อหนี้สินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า เพื่อสะท้อนผล
ของข้
อมูลใเพินระหว่
รับแเกีก่ ่ยบริวกัษบทั ข้วีอเน็เท็ทจแคปปิ
จริ งและสถานการณ์
อมที68)
่มีอยูซึ่ ่ งณเป็วันนิ
นทีต่ซิบ้ื อุคคลที
ซึ่ งข้่จอดั มูตัล้ งดัขึ้งนกล่
าวมีผลต่อการ
่มเติมทีางปี่ได้ได้
บริ
ษทั ใหญ่
ทอล จํากัด (ถือหุแวดล้
น้ ร้อยละ
ในประเทศ
วัดมูลค่าของจํานวนต่างๆ ที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ือ
ไทย

บริษษทั ทั และบริ
ย่ อย ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
บริ
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
บริ ษทั ย่อขยเป็
หมายเหตุ
อ้ 10นกิ จการที่ อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิ ดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ใน
2
(ก)

ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิจการนั้นทําให้เกิ ดผล
เกณฑ์
การจัอดจํทํานวนเงิ
างบการเงิ
น
่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม นับแต่วนั ที่มี
กระทบต่
นผลตอบแทนของกลุ
การควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ

ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มอี าํ นาจควบคุม

งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
่ยวข้อนงทรัพย์สุทธิ ท่ีได้มาจาก
สภาวิ
กฎระเบี
หลักทรัพย์มแตามอั
ละตลาดหลั
พย์เทสีี่เยกีในสิ
่มบริ ษยบและประกาศคณะกรรมการกํ
ณ วันชทีาชี่ซพ้ื อบัธุญรกิชีจฯกลุ
ทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มาีอกัาํบนาจควบคุ
ตราส่กวทรั
นได้

ผูถ้ ูกซือ

้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่ทาํ ให้กลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยอํานาจการควบคุมจะบันทึกบัญชี
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
โดยถือเป็ นรายการในส่วนของเจ้าของ
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
ลูการสู
กค้ า ญ(“TFRS
15”) เป็ มนครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
เสียการควบคุ
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
นโยบายการบั
เปิ ดเผยในหมายเหตุ
ขอ้ ษ3 ทั (ต)ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรั พย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
เมื่อกลุ่มบริ ษญทั ชีสูไญด้เสี
ยการควบคุมในบริ
รวมถึงส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กําไรหรื อ

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ขาดทุนที่เกิ ดขึ้นจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิมที่ยงั
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29

การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจั20ดทํางบการเงินรวม
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ข) หมายเหตุ
เงินตราต่ปาระกอบงบการเงิ
งประเทศ นเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายการบันนีญ้ ไชีด้ทรี่เับป็อนุ
นเงิมนตั ตราต่
างประเทศนจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
งบการเงิ
ิให้ออกงบการเงิ
1

ข้รายการบั
อมูลทัว่ ไปญชีท่ีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั โดย

ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
สิ นกทรั พย์แแห่ละหนี
นตราต่
น ที่ ร ายงาน
นสกุอาคารเสริ
ล เงิ น ที่ ใช้มในการ
หลั
งประเทศไทยเมื
นวาคมนเงิ2560
โดยมีา งประเทศ
ที่อยู่จดทะเบีณยวันของบริ
ษทั ตั้งแปลงค่
อยูเ่ ลขทีา่ เป็
159/21
้ สิ นที่ เป็ นตั่อวเดืเงิอนนธัและเป็
มิดํตารเนิทาวเวอร์
ชั้น 14อตั ถนนสุ
ขมุ วิท่ย21
นงานโดยใช้
ราแลกเปลี
น ณ(อโศก)
วันนั้นแขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
บริ
ทั ใหญ่
นระหว่้ สาิ งปี
บริ ษวทัเงินวีเซึน็่ งทเกิแคปปิ
ทอล จํากัดญ(ถืชีอทหุี่เป็น้ นเงิ
ร้อยละ
68)าซึงประเทศซึ
่ งเป็ นนิติบุค่ งคลที
ตั้งขึ้นในประเทศ
สิ นษทรั
พย์แใละหนี
นทีได้
่ไม่แเก่ป็ นตั
ดจากรายการบั
นตราต่
บันทึ่จกดั ตามเกณฑ์
ราคาทุนเดิม
ไทย
แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
่ยวกับการขายเครื
บริ
ษทั าและบริ
ย่อยดําเนิน่ยธุนที
รกิ่เจกิหลั
่ องคอมพิ
เตอร์
และอุอปขาดทุ
กรณ์รนวมทั
้ งซอฟต์
ผลต่
งของอัษตทัราแลกเปลี
ดขึก้ นเกีจากการแปลงค่
า ให้
รับรู ้เป็วนกํ
าไรหรื
ในงวดบั
ญชีแนวร์้ นั ที่เกี่ยวข้อง และ
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุ
ขอ้ 10 างประเทศ
หน่ วยงานในต่
2

เกณฑ์
ทํางบการเงิ
น วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
สิ นทรักพารจั
ย์แดละหนี
้ สินของหน่

(ก)

เกณฑ์
อปฏิ
รายได้การถื
และค่
าใช้บัตจิ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ

วันที่เกิดรายการ

งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจาก
อัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูนถ้หลายฉบั
ือหุ ้น จนกว่
การจําหน่ ายเงิบนปรุลงทุ
นนัซ้ น่ ึ งออกไป
งจากการแปลงค่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
บได้มามีีการออกและปรั
งใหม่
มีผลบังคัยกเว้
บใช้ตน้ งั ผลต่
แต่ราอบระยะเวลาบั
ญชี าที่ถูก
่วนได้
วนให้อสหลั
่ไม่มีอาํ นาจควบคุ
ทีปั่เนริ่ มส่ในหรื
งวันเทีสี่ ย1ทีมกราคม
2562 การถืมอปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั

มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
เมื่อหน่ วยงานต่างประเทศถูกจําหน่ ายส่ วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพียงบางส่ วนที่ทาํ ให้สูญเสี ยการควบคุม ผลสะสมของ
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
งจากอัต15”)
ราแลกเปลี
นที่เกี่ ยวข้องกับหน่วยงานต่
างประเทศนั
ต้องถูก(“TAS
จัดประเภทเป็
นกําไรหรื อญขาดทุ
ลูผลต่
กค้ าา(“TFRS
เป็ นครั้ง่ยแรกแทนมาตรฐานการบั
ญชี ฉบั
บที่ 18 เรื่ อง้ นรายได้
18”) มาตรฐานการบั
ชี ฉบันบโดยเป็
ที่ น
่มบริ ษทั จําหน่ ายส่ วนได้เสี ยในบริ
ส่ วเรืนหนึ
นจากการจํ
าหน่ าย หากกลุ
ย่ออยเพี
ยงบางส่ยวดของ
นแต่ยงั คงมี
11
่ อง สั่ งญของกํ
ญาก่าอไรขาดทุ
สร้ าง (“TAS
11”) และการตี
ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ เกีษ่ ยทั วข้
ง รายละเอี
การควบคุม ผลสะสมต้
องถูกปั นสัดส่วขนให้
นโยบายการบั
ญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ
อ้ 3 ก(ต)บั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

รายการที้ ่ เกลุ
ป็ นตั
ที่ เป็ได้นลู
หนี้ หรื อเจ้าหนี้ กบั หน่ วยงานในต่
างประเทศบปรุ
ซึ่ งงรายการดั
กล่มาีผวมิ
่มบริวเงิษนทั ไม่
นอกจากนี
นาํ กมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ออกและปรั
ใหม่ซ่ ึ งยังงไม่
ลบัไงด้คัคบาดหมายว่
ใช้ในงวด าจะมี
ไม่มีคดวามเป็
นไปได้นวนีา่ ้ กจะชํ
นใกล้ กําไรและขาดทุนจากอัตนราแลกเปลี
่ อนวัาระเงิ
ปัแผนการชํ
จจุ บันมาถืาระหนี
อปฏิ บ้ หัตรืิใอนการจั
ทํางบการเงิ
นที่ มนีผในอนาคตอั
ลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ที่ ออกและ่ยนจาก
รายการทางการเงิ
นดับงการดํ
กล่าวจะถู
กพิจารณาเป็
นส่ษวทั นหนึ
ของเงินลงทุนสุขทอ้ ธิ ใ29นหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู ้ในกําไร
่มบริ
ปรั
บปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกั
าเนินงานของกลุ
ได้เปิ่ งดเผยในหมายเหตุ
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น จนกว่ามีการจําหน่ ายเงิ น
ลงทุนนั้นออกไป
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ค) หมายเหตุ
อนุพนั ธ์ ประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
อนุพนั ธ์นไนีด้้ ถไดู้กรนํับาอนุ
มาใช้
ดการความเสี
่ ยงที่เกิดจากการเปลี่อ่ยวันแปลงในอั
ตราแลกเปลี
งบการเงิ
มตั เิใพืห้่ออจัอกงบการเงิ
นจากคณะกรรมการเมื
นที่ 26 กุมภาพั
นธ์ 2563 ่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่เกิดจาก
1

กิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน อนุพนั ธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า

ข้ อมูลทัว่ ไป

อนุพนั ธ์จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทํารายการดังกล่าวบันทึกในกําไรหรื อ
บริ
ษทั นวินเมืท์่อคเกิอมดขึเทคโนโลยี
(มหาชน)
ษทั ”นเป็ทึนนิ
ุคคลที่จมดั ูลตัค่้ งาขึยุ้ นตในประเทศไทย
ยนกับดตลาด
ขาดทุ
ภายหลั“บริ
งการบั
กครัต้ งิบแรกใช้
ิธรรม กําไรหรื อและจดทะเบี
ขาดทุนจากการวั
มูลค่าใหม่
้ น การวัดมูจํลาค่กัาดใหม่
หลั
่อเดืาอไรหรื
นธันอวาคม
ให้กเป็ทรั
นมูพลย์ค่แาห่ยุงตประเทศไทยเมื
ิธรรมบันทึกในกํ
ขาดทุ2560
นทันโดยมี
ที ที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม

มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

(ง)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรี ยก

และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่ งจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ นส่ วนหนึ่งของ

(จ)
2
(ก)

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
กิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุขอ้ 10

ลูกหนี้การค้ า ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ ทเี่ กิดจากสัญญา

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

ลูกหนี้ รับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ท่ี ปราศจากเงื่ อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้
ก่อนทีก่ จารถื
ะมีอสปฏิ
ิ ทธิบทัตี่ ปิ ราศจากเงื่ อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทน จํานวนสิ่ งตอบแทนนั้นจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ที่เกิ ดจาก
เกณฑ์
สัญญา
งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
สภาวิ
พบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํ
กับหลั
พย์และตลาดหลั
กทรัเคราะห์
พย์ที่เกีป่ยวข้
ลูกหนีช้าชี
แสดงในราคาตามใบแจ้
งหนี้หักค่าเผื่อหนี้ สงสัยาจะสู
ญกซึทรั
่ งประเมิ
นโดยการวิ
ระวัองติการชําระหนี้ และการ

คาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกค้า หนี้สูญจะถูกตัดจําหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

(ฉ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
ทีสิ่เนริ่ทรั
มในหรื
งวันทีญ่ 1ญาวั
มกราคม
การถื
ปฏิบตั ่ งิตตอบแทนที
ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ปรุ งใหม่อนยค่
้ นั า
พย์ทอี่เกิหลั
ดจากสั
ดมูลค่2562
าด้วยมู
ลค่าอของสิ
่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้นรทีับ่อหัอกและปรั
กขาดทุนบจากการด้
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
กลุ
ษทั ทัอ้ งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
สิน่มค้บริ
าคงเหลื
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
สิ นเรืค้่ าอคงเหลื
อวัดอมูสร้
ลค่างาด้ว(“TAS
ยราคาทุ
นหรื
อมูลค่าสุคทวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่นา ที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
11
ง สั ญญาก่
11”)
และการตี
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)

ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง สําหรับสิ นค้าที่ซ้ื อมาเฉพาะสําหรับลูกค้ารายใดรายหนึ่ ง และโดยวิธี
เข้าก่อนออกก่
น สํษทาั หรั
าที่มิได้ซ้ือมาเฉพาะสําหรับลูกนค้ทีา่อรายใดรายหนึ
่ ง ต้งใหม่
นทุนซสิ่ ึ งยันงค้ไม่าประกอบด้
นอกจากนี
ไม่บได้สินนาํ ค้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
อกและปรับปรุ
มีผลบังคับวใช้ยราคาทุ
ในงวดนที่ซ้ือ
้ กลุ่มอบริ
่ อนวั
ปัต้นจจุทุบนันแปลงสภาพหรื
มาถื อปฏิ บัติในการจั
นที่ มีผลบั่และสภาพปั
งคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ ออกและ
อต้นทุนดอืทํ่นางบการเงิ
เพื่อให้สินนีค้้ ากอยู
ใ่ นสถานที
จจุบนั
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29

มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนิ นธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นโดยประมาณ
ในการขาย
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ช) หมายเหตุ
เงินลงทุนประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เงินลงทุนนนีในบริ
ัทย่มอตั ยิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
งบการเงิ
้ ได้รับษอนุ
1

ข้เงิอนมูลงทุ
ลทัว่ นไปในบริ ษทั ย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย

ส่วษนได้
ษทั ย่อยบันจําทึกักดบั(มหาชน)
ญชีตามวิ“บริ
ธีส่วษนได้
ย โดยรั
บรู ้รายการเมื
เริ่ มแรกด้วยราคาทุ
นซึ่งรวมถึ
ทุนการทํา
บริ
ทั วินเสีท์ยคในบริ
อม เทคโนโลยี
ทั ” เป็เสีนนิ
ติบุคคลที
่จดั ตั้งขึ้น่อในประเทศไทย
และจดทะเบี
ยนกังบต้นตลาด
่จดทะเบี
หลั
กทรัพภายหลั
ย์แห่ งประเทศไทยเมื
่อเดือนธั
นวาคม
2560งกํโดยมี
ที่ออยูขาดทุ
ยนของบริ
ษทั ตัน้ งเบ็
อยูดเ่ ลขที
รายการ
งการรับรู ้รายการเริ
ส่วนแบ่
าไรหรื
นและกํ
าไรขาดทุ
เสร็ จ่ 159/21
อื่นของเงิอาคารเสริ
นลงทุนทีม่บนั ทึก
่ มแรก
มิตามวิ
ตร ทาวเวอร์
ถนนสุษขทั มุ วิจะถู
ท 21กบั(อโศก)
แขวงคลองเตยเหนื
ฒนางกรุ
ธีส่วนได้ชั้เนสี14
ยของบริ
นทึกในงบการเงิ
นเฉพาะกิอ จเขตวั
การจนถึ
วันงทีเทพมหานคร
่บริ ษทั สูญเสี ยการควบคุม
บริ
ษทั าใหญ่
นระหว่
การจํ
หน่ าใยเงิ
นลงทุางปีน ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย

เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีจะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
การให้
บริทกี่ ารเกี
วกัษบทคอมพิ
โดยรายละเอี
ย ณ่ การคํ
วันทีา่ 31
ธันวาคม
น
ในกรณี
กลุ่ม่ยบริ
ั จําหน่วเตอร์
ายบางส่
วนของเงิยดของบริ
นลงทุนษทีทั่ ถย่ื อออยู
นวณต้
นทุน2562
สําหรัและ
บเงิ2561
นลงทุได้นเปิทีดเผยไว้
่ จาํ หน่ าใยไปและ
หมายเหตุ
เงินลงทุนขทีอ้ ่ย10งั ถืออยูใ่ ช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้ งั หมด
2(ซ) เกณฑ์
การจัดทํางบการเงิน
อุปกรณ์
(ก)

เกณฑ์
อปฏิ บัตดิ มูลค่ า
การรั กบารถื
รู้ และการวั
งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของกิจการ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
ทีราคาทุ
่เริ่ มในหรื
อหลังงวัต้นนทีทุ่ 1นมกราคม
อปฏิ
บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่อ้ ออกและปรั
บปรุ งใหม่
น้ นั รณะ
นรวมถึ
ทางตรงที2562
่ เกี่ ยการถื
วข้องกั
บการได้
มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุ นในการรื
ถอน การขนย้
าย การบู
มีสถานที
ผลให้เกิ่ตด้ งั การเปลี
นแปลงนโยบายการบั
ีผลกระทบอย่
าระสําแคัวร์ญซต่่อึ งไม่
งบการเงิ
นของางานได้
ของสิ น่ยทรั
พย์และต้นทุนการกูญย้ ชีืมขสํองกลุ
าหรั่มบบริ
เครืษ่ อทั งมืซึอ่ งทีไม่่คมวบคุ
มโดยลิขสิางมี
ทธิส์ ซอฟต์
สามารถทํ
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์น้ นั ให้ถือว่า ลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
่ ยวข้
11
่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS
11”)แและการตี
ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
รายละเอี
ยดของ ่มี
ส่ วเรืนประกอบของรายการอุ
ปกรณ์
ต่ละรายการที
่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันนต้ทีอ่ เกีงบั
นทึอกงแต่
ละส่ วนประกอบที
นโยบายการบั
ญชีางหากจากกั
ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ
ขอ้ 3 (ต)
นัยสําคัญแยกต่
น
่มบรินษจากการจํ
นอกจากนี
ทั ไม่ได้นาํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นทีา่องสิ
อกและปรั
บปรุ งใหม่
มีผลบังคับาใช้
กํา ไรหรื อ้ กลุ
ขาดทุ
หน่ า ยอุ ปกรณ์ คื อ ผลต่ า งระหว่
ทธิ ทซี่ ไ่ ึ งด้ยังรไม่
ั บ จากการจํ
หน่ในงวด
า ยกับมูลค่า
่ ง ตอบแทนสุ
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ตามบัญชีของอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สิ นทรั พย์ปทระกอบงบการเงิ
ี่เช่ า
หมายเหตุ
นเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การเช่านซึ่นีง้กลุ
ส่ วนใหญ่นขจากคณะกรรมการเมื
องความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรั
พย์สินที่ เช่านั้นๆ ให้จดั
งบการเงิ
ได้ร่มับบริ
อนุษมทั ตั ได้
ิให้รอับอกงบการเงิ
่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

1

ประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมหรื อ
ข้มูอลมูค่ลาทัปัว่ จไปจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและ
ขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาํ ระจะแยกเป็ นส่วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อ
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
ทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาํ หรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงใน
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
กําไรหรื อขาดทุน

มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

ต้ นษทุทั นใหญ่
ที่เกิใดนระหว่
ขึน้ ในภายหลั
บริ
างปี ได้แงก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย

ต้น ทุ น ในการเปลี่ ย นแทนส่ ว นประกอบจะรั บ รู ้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องรายการอุ ป กรณ์ ถ้า มี
่มบริ
ความเป็
นไปได้
นข้าาเนิงแน่
รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิ
จในอนาคตจากรายการนั
้ น ทและสามารถวั
บริ
ษทั และบริ
ษทั คย่อ่อยดํ
นธุรทกิี่กจลุหลั
กเกีษ่ยทั วกัจะได้
บการขายเครื
่ องคอมพิ
วเตอร์และอุ
ปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์
ี่เกี่ยวข้อง และดมูลค่า
ต้นทุนบของรายการนั
างน่าโดยรายละเอี
เชื่อถือ ชิ้นส่ยวดของบริ
นที่ถูกเปลี
กตัธัดนจํวาคม
าหน่ายตามมู
ลค่2561
าตามบั
ต้นทุนใทีน่เกิดขึ้น
้ นได้อวย่เตอร์
การให้
ริ การเกี่ยวกับคอมพิ
ษทั ่ย่ยอนแทนจะถู
ย ณ วันที่ 31
2562 และ
ได้ญเปิชีดเผยไว้
ในการซ่อขอมบํ
หมายเหตุ
้ 10ารุ งอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
2

ค่ าเสื่ อกมราคา
เกณฑ์
ารจัดทํางบการเงิน

(ก)

เกณฑ์
อปฏิ บาัตนวณจากมู
ิ
ค่าเสืก่ อารถื
มราคาคํ
ลค่าเสื่ อ มสภาพของอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุ นของสิ นทรั พย์หรื อต้นทุ นในการ

เปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์

งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
สภาวิ
พบัญชีฯนกฎระเบี
ยบและประกาศคณะกรรมการกํ
ากับนหลัคํกาทรั
พย์และตลาดหลั
ทรัพย์ที่เกี่ยวข้องอ ายุก ารให้ป ระโยชน์
ค่ า เสืช่ อาชีมราคาบั
ทึ ก เป็ นค่
า ใช้จ่ า ยในกํา ไรหรื อ ขาดทุ
นวณโดยวิ
ธี เ ส้ นกตรงตามเกณฑ์

โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
ดังนี้
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
อะไหล่
5 ปี
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
อุปกรณ์สาํ นักงาน
1 - 6 ปี
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
1 - 6 ปี
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
3 - 10 ปี
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)

ยานพาหนะ

5 ปี

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ด ค่อาปฏิ
เสื่ อบมราคา
อายุดทํก ารให้
ป ระโยชน์
ของสิ
ล ค่ า คงเหลื อ ถู ก ทบทวนอย่านงน้ที่ อออกและ
ยที่ สุดทุ กสิ้ น
ปัวิจธจุี กบารคิ
ันมาถื
ัติในการจั
างบการเงิ
นนี้ ก่อนวั
นที่ มนีผทรั
ลบัพงย์คับและมู
ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
รอบปี
ชี และปรั
งตามความเหมาะสม
ปรั
บปรุบังญ
ใหม่
ที่เกี่ยวกับบปรุ
การดํ
าเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
นน
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวันวันทีที่ 31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2562
2562
สํสําาหรั
(ฌ) หมายเหตุ
สินทรัพปย์ ตระกอบงบการเงิ
้ นทุนของสัญญา
นเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สิ นทรัพนย์นีต้ ไน้ด้รทุับนอนุ
ของสั
นต้นทุนนจากคณะกรรมการเมื
ส่ วนเพิ่มที่เกิ ดขึ้นจากการทํ
ญากั
ลูกค้า โดยกลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะสามารถ
งบการเงิ
มตั ิใญ
ห้อญาเป็
อกงบการเงิ
่อวันที่ 26ากุสัมญภาพั
นธ์บ2563
1

เรี ยกเก็บต้นทุนดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนส่ วนเพิ่มจากการทําสัญญาจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้นหากคาดว่า

ข้ระยะเวลาในการตั
อมูลทัว่ ไป
ดจําหน่ายเท่ากับหรื อน้อยกว่าหนึ่งปี

บริสิ นษทัทรัวิพนท์ย์ตคน้อมทุเทคโนโลยี
จํากัดดมู(มหาชน)
“บริ ษทั ”นเป็หักนนิค่าตตัิบดุคจํคลที
ตั้งขึ้นในประเทศไทย
และจดทะเบี
นของสัญญาวั
ลค่าด้วยราคาทุ
าหน่่จดาั ยสะสมและขาดทุ
นจากการด้
อยค่ยนกั
า ค่บาตลาด
ตัดจําหน่ าย
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณตามเกณฑ์อย่างเป็ นระบบตลอดอายุของสัญญาที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้อง
มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

กับการรับรู ้รายได้ของสัญญานั้น

บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย

(ญ) สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน

ยมษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
บริค่ าษความนิ
ทั และบริ
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
ค่าความนิ ยมที่ เกิ ดจากการซื้ อกิ จการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยม
หมายเหตุขอ้ 10
2
(ก)

ได้อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ก) และภายหลังจากการรับรู ้เริ่ มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธี
ราคาทุ
นสุดททํธิาจงบการเงิ
ากผลขาดทุ
เกณฑ์
การจั
น นจากการด้อยค่าสะสม สําหรับเงิ นลงทุนที่ บนั ทึ กตามวิธีส่วนได้เ สี ย มูลค่าตามบัญชี ของ
ค่าความนิ ยมรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปั นส่ วนให้
เกณฑ์
สิ นทรัการถื
พย์ใอดปฏิๆบทีัต่เิป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม
งบการเงิ
ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
สิ นทรั พนย์ ไนีม่้ จัมดตี ทํัวาตนอื
่ นๆ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
มีรายจ่
ผลให้ายภายหลั
เกิดการเปลี
่ยนแปลงนโยบายการบั
ญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
งการรั
บรู้ รายการ
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
ลูรายจ่
กค้ า (“TFRS
15”)งการรั
เป็ นครั
เรื่ อเงกิ รายได้
(“TASเ ชิ18”)
มาตรฐานการบั
ญชี ฉบั
บที่
ายภายหลั
บรู้ ง้รแรกแทนมาตรฐานการบั
ายการจะรับรู ้เป็ นสิ นญทรัชีพฉบั
ย์เมืบ่ทีอ่ก่18อให้
ดประโยชน์
งเศรษฐกิ
จในอนาคต
โดยรวมเป็
น
11สิ นเรืทรั
่ องพสัย์ญที่สญาก่
อสร้ าง (“TAS
ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ที่ เกี่ ยวข้บอรูง้ในกํ
รายละเอี
่ยวข้อและการตี
ามารถระบุ
ได้ที่เกี11”)
งนั้น ค่าใช้
จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิยมที่เกิดขึ้นนภายในรั
าไรหรืยอดของ
ขาดทุนเมื่อ
นโยบายการบั
เกิดขึ้น ญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
นอกจากนี
้ กลุาย่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ค่ าตัดจําหน่
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
่มบริพษย์หทั รืได้อเจํปิาดเผยในหมายเหตุ
ปรั
ี่เกีา่ยนวณจากราคาทุ
วกับการดําเนินงานของกลุ
ขอ้ 29 นหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าบตัปรุ
ดจํงาใหม่
หน่าทยคํ
นของสิ นทรั
นวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุ

ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยเริ่ มตัด
จําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที
20่จะให้ประโยชน์
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31่ 31ธันธันวาคม
วาคม2562
2562
สํสําาหรั

ระยะเวลาที
่คาดว่าจะได้รับนประโยชน์
บปี ปั จจุบนนั นีและปี
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
เป็ นส่วนหนึส่าํ งหรั
ของงบการเงิ
้ เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิ
วเตอร์
งบการเงิ
นนี้ได้รับอนุ
มตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
1

3 - 5 ปี
5 ปี 11 เดือน

สัญญาให้บริ การ

ข้ อมูลทัว่ ไป

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปี บัญชี และ

บริ
ท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
ปรัษบทั ปรุวินงตามความเหมาะสม
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
ตร ทาวเวอร์
(ฎ) มิการด้
อยค่ า ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

บริ
ษทั ใหญ่
แก่ บริ่มษบริ
ทั ษวีเทั น็ได้
ท แคปปิ
ทอล จํากัดณ(ถืทุอกหุวัน้ นร้ทีอยละ
68) ซึา่ งมีเป็ขนนิ
่จดั ตัอ้ งยค่
ขึ้นาในประเทศ
ยอดสิ
นทรัใพนระหว่
ย์ตามบัางปี
ญชีได้ของกลุ
รับการทบทวน
่รายงานว่
อ้ บ่งตชีิบ้ เุครื่ คลที
องการด้
หรื อไม่ ในกรณี
ไทย
ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุ

การให้
ประโยชน์
ม่ทาเนิราบแน่
อนกเกีหรื่ยวกั
อ ยับงการขายเครื
ไม่พร้อมใช้
งาน จะประมาณมู
ค่าทีร่ ควมทั
าดว่งซอฟต์
าจะได้แรวร์ับทคืี่เนกีทุ่ยวข้
กปีองในช่
บริ
ษทั และบริ
ษทั ย่อไยดํ
นธุรกิจนหลั
่ องคอมพิ
วเตอร์และอุปลกรณ์
และวงเวลา
้
เดียวกับนริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
การให้
หมายเหตุขอ้ 10
2

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกใน
กําไรหรื
อขาดทุ
น น
เกณฑ์
การจั
ดทํางบการเงิ

(ก)

การคํกานวณมู
เกณฑ์
ารถือปฏิลค่บาัตทีิ ่คาดว่ าจะได้ รับคืน
งบการเงิ
นี้ จัาดจะได้
ทํา ขึ้รนับตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น รวมถึนงหมายถึ
แนวปฏิงบมูัตลิ ทค่างการบั
ญ ชี ทขี่องสิ
ป ระกาศใช้
มูลค่าที่คนาดว่
คืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิ
าจากการใช้
นทรัพย์โหดย
รื อมูลค่า
สภาวิ
ชาชีพบัญชีนฯทรั
กฎระเบี
กทรัพงย์กว่
และตลาดหลั
กทรัพย์นทมูี่เกีล่ยค่วข้
อง
ยุติธรรมของสิ
พย์หยักบและประกาศคณะกรรมการกํ
ต้นทุนในการขายแล้วแต่มาูลกัค่บาหลั
ใดจะสู
า ในการประเมิ
าจากการใช้
ของสิ นทรัพย์

ประมาณการกระแสเงิ นสดที่ จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ งภาษีเงิ นได้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่ อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบัน ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มีต่อสิ นทรั พย์ สําหรับ
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
สิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วย
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
การกลับรายการด้ อยค่ า
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
นโยบายการบั
ญชีได้อเยค่
ปิ ดเผยในหมายเหตุ
อ้ 3 (ต) นจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
ขาดทุนจากการด้
าของสิ นทรัพย์ทขางการเงิ

และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปัขาดทุ
จจุ บนันจากการด้
มาถื อปฏิ บอัตยค่ิในการจั
ทํางบการเงิ
นนี้ กม่ อีกนวั
นที่ มบีผปรุ
ลบังงกลั
คับบใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นทีน่ อทรั
อกและ
าของค่ดาความนิ
ยมจะไม่
ารปรั
รายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ
พย์ที่ไม่ใช่
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29

สิ นทรัพย์ทางการเงิ นอื่นๆ ที่ เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ ที่ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่า
หรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
20
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ฏ) หมายเหตุ
หนี้สินทีปม่ ระกอบงบการเงิ
ีภาระดอกเบี้ย นเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนี้ สินนทีนี่ม้ ไีภด้าระดอกเบี
นทึกเริ่ มแรกด้
วยมูลค่ายุติธรรมหั่อวักนค่ทีาใช้
่เกี่ยนวกั
บการเกิดหนี้ สิน ภายหลังจากการบันทึก
งบการเงิ
รับอนุมตั ิให้้ ยอบัอกงบการเงิ
นจากคณะกรรมการเมื
่ 26จกุ่ามยทีภาพั
ธ์ 2563

หนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ ยจะบันทึ กต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้ เริ่ มแรกและยอดหนี้ เมื่ อ
ข้ อครบกํ
มูลทัว่ าไป
หนดไถ่ถอนจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ มื โดยใช้วธิ ีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง

1

คอม
เทคโนโลยี
(ฐ) บริเจ้ษาทั หนีวิน้กท์ารค้
าและเจ้
าหนี้อื่นจํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด

หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
มิตเจ้ราทาวเวอร์
วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนื
อ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
้ น 14 ถนนสุ
หนี้การค้าชัและเจ้
าหนี้อขื่นมุ แสดงในราคาทุ
น

ษทั ส้ ใหญ่
(ฑ) บริหนี
ินทีเ่ ใกินระหว่
ดจากสัาญงปีญาได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย

หนี้ สินที่ เกิ ดจากสัญญาเป็ นภาระผูกพันที่ จะต้องโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า หนี้ สินที่ เกิ ดจากสัญญารับ รู ้ เมื่ อ

บริกลุ
ษทั ่ มและบริ
ทั ย่รอั บยดํชําาเนิ
นธุรอกิจมีหลั
บการขายเครื
่ องคอมพิวเตอร์รแั บละอุ
กรณ์รวมทั้ง่ซอฟต์
ที่เไกีด้่ยวข้
อง และ
บริ ษ ัทษได้
ระหรื
สิทกธิเกีท่ยี่ ปวกัราศจากเงื
่ อ นไขในการได้
สิ่ งปตอบแทนที
เ รี ย กคืแนวร์ไม่
จ ากลู
ก ค้า ก่ อ นที่
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุขอ้ 10
2

(ฒ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน

(ก)

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

โครงการสมทบเงิน

เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ

ภาระผูกนพันีน้ จัในการสมทบเข้
าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูน้เป็รวมถึ
นค่าใช้ง แนวปฏิ
จ่ายพนักบงานในกํ
าไรหรื
นในรอบระยะเวลา
งบการเงิ
ด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ัติ ท างการบั
ญ ชีอทขาดทุ
ี่ ป ระกาศใช้
โ ดย
ที่พนัชาชี
กงานได้
งานให้กยบและประกาศคณะกรรมการกํ
บั กิจการ
สภาวิ
พบัญชีทฯาํ กฎระเบี
ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
โครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์
นสุทธิข่ยองกลุ
าํ หนดไว้
ถูกคํานวณแยกต่
างหากเป็
มีภาระผู
ผลให้เกิกดพัการเปลี
นแปลงนโยบายการบั
ญชีของกลุ่มบริ ษทั ทซึ่ี่งกไม่
มีผลกระทบอย่
างมีสาระสํ
าคัญต่อนรายโครงการจากการ
งบการเงิ นของ
ประมาณผลประโยชน์
ใ
นอนาคตที
่
เ
กิ
ด
จากการทํ
า
งานของพนั
ก
งานในงวดปั
จ
จุ
บ
น
ั
และงวดก่
อ
นๆ
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัผลประโยชน์
ญญาที่ทาํ กับดงั กล่าว
ารคิดลดกระแสเงิ
่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุญบชีนั ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
ลูได้
กค้มา ีก(“TFRS
15”) เป็ นครัน้ งสดเพื
แรกแทนมาตรฐานการบั
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้น้ นั จัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
เป็ นประจํา โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ด มูอลปฏิค่ าบใหม่
ข องหนี
น ผลประโยชน์
ธิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
กํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั
ก
ปัในการวั
จจุ บันมาถื
ัติในการจั
ดทํ้ สิางบการเงิ
นนี้ ก่อนวัที่นกทีํา หนดไว้
่ มีผลบังคัสบุ ทใช้
นที่ ออกและ
ตศาสตร์
ยจะถูาเนิกรันบงานของกลุ
รู ้รายการในกํ
นเบ็ดเสร็ จอื่นทัขนอ้ ที29กลุ่มบริ ษทั กําหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้ สิน
่ยวกันบภัการดํ
่มบริ าษไรขาดทุ
ปรัคณิ
บปรุ
งใหม่ทปี่เกีระกั
ทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ

ผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดย
คํานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชําระ
ผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการในกําไรหรื อขาดทุน
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เมื่ อ มี ก ารเปลี
่ ย นแปลงผลประโยชน์
องโครงการหรื
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่วนหนึ่งขของงบการเงิ
นนี้ อ การลดขนาดโครงการ การเปลี่ ย นแปลงในผลประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
งบการเงิ
มตั ิให้ออกงบการเงิ
นจากคณะกรรมการเมื
่อวันพที่ นั26กงานเมื
กุมภาพั่อนเกิธ์ด2563
กลุ่มบรินษนีทั ้ ไรัด้บรรูับ้กอนุาํ ไรและขาดทุ
นจากการจ่
ายชําระผลประโยชน์
ขึ้น
1

ข้ผลประโยชน์
อมูลทัว่ ไป เมื่อเลิกจ้ าง
บริผลประโยชน์
ษทั วินท์คอมเมืเทคโนโลยี
จํากับด รู(มหาชน)
ษทั ”่อเป็วันนนิ
ติบนุคหนึ
คลที่ งต่่จดอั ตัไปนี
นกัสบามารถยกเลิ
ตลาด
้ งขึ้น้ เในประเทศไทย
่อเลิกจ้างจะรั
้เป็ นค่าใช้“บริ
จ่ายเมื
ใดวั
กิ ดขึ้นก่อน เมื่อและจดทะเบี
กลุ่มบริ ษทั ยไม่
ก
หลั
ทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื
่อเดือดนธั
159/21
อาคารเสริ
ม าง
ข้อกเสนอการให้
ผ ลประโยชน์
ัง กล่นวาคม
า วได้2560
อี ก ต่ อโดยมี
ไป ทหรืี่ อยูอ่จเมืดทะเบี
่ อ กลุ่ยมนของบริ
บริ ษ ัท รัษบทั รูตั้ ต้ ง้นอยูทุเ่ นลขที
สํา่ หรั
บ การปรั
บ โครงสร้
มิหากระยะเวลาการจ่
ตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุ
ขมุ วิท 21 (อโศก)
ฒนา กรุ งเทพมหานครผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูก
ายผลประโยชน์
เกินกว่าแขวงคลองเตยเหนื
12 เดือนนับจากวัอนสิเขตวั
้นรอบระยะเวลารายงาน

คิดลดกระแสเงินสด

บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย

ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชําระ
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่พนักงานได้
หมายเหตุขอ้ 10

ทํางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก)

เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ

(ณ) ประมาณการหนี้สิน

(ด)

ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้นใน
งบการเงิ
ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น รวมถึานวนของภาระผู
ง แนวปฏิ บัติ ท างการบั
ี่ ป ระกาศใช้
โ ดย ความ
ปั จจุบนั นอันนี้เป็จัดนผลมาจากเหตุ
การณ์ในอดีตซึ่ งสามารถประมาณจํ
กพันได้ญอชีย่าทงน่
าเชื่ อถือ และมี
สภาวิ
ชาชีพบัคญ่อนข้
ชีฯ ากฎระเบี
ยบและประกาศคณะกรรมการกํ
ากับอหลั
ย์และตลาดหลั
กทรัพกย์ทพัี่เนกี่ยดัวข้
องาว ประมาณการหนี้สิน
เป็ นไปได้
งแน่นอนว่
าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้
งถูกกทรั
จ่าพยไปเพื
่อชําระภาระผู
งกล่
พิจารณาจากการคิดลดกระแสเงิ นสดที่ จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งถึงภาษีเงินได้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้ สิน ประมาณการ
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
นที่เพิ่ม่ขึยนแปลงนโยบายการบั
รู ้เป็ นต้
น
้ สินเส่กิดวการเปลี
้ นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรั
่มบรินษทุทั นทางการเงิ
มีหนี
ผลให้
ญชีขบองกลุ
ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่
างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
11กลุเรื่ม่ อบริ
ง สัษญทั ญาก่
อสร้ าง (“TAS 11”)
และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ เกี่ ยวข้อดงนี้รายละเอี
่ม ผูป้ ระเมิน
กําหนดกรอบแนวคิ
ดของการควบคุ
มเกี่ ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิ
รวมถึงกลุยดของ
นโยบายการบั
ญ
ชี
ไ
ด้
เ
ปิ
ดเผยในหมายเหตุ
ข
อ
้
3
(ต)
มูลค่าซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ มีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ

รายงานโดยตรงต่
้ ริไหด้ารสู
งสุดทางด้านการเงิน
นอกจากนี
นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
้ กลุ่มบริ ษอทัผูบไม่
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
กลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที่มีนยั สําคัญอย่างสมํ่าเสมอ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29

หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่ สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา กลุ่มผูป้ ระเมินได้
ประเมินหลักฐานที่ ได้มาจากบุคคลที่ สามที่ สนับสนุ นข้อสรุ ปเกี่ ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลําดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
าหรับบปี ปีสิ้นสิ้สุนดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2562
สํสําหรั
2562

ประเด็นปปัระกอบงบการเงิ
ญหาของการวันดเป็มูลนส่
ค่าวทีนหนึ
่มีนยั ่ งสํของงบการเงิ
าคัญจะถูกรายงานต่
หมายเหตุ
นนี้ อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
การวัดนมูนีล้ ไค่ด้ารยุับตอนุ
ิธรรมของสิ
นทรัพย์หนรืจากคณะกรรมการเมื
อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษ่อทั วัได้
ลที่สนามารถสั
งบการเงิ
มตั ิให้ออกงบการเงิ
นทีใ่ ช้26ขอกุ้ มมูภาพั
ธ์ 2563 งเกตได้ให้มากที่ สุดเท่าที่จะทําได้

มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
ข้ อ•มูลทัข้ว่ อไปมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อ หนี้สินอย่างเดียวกัน
• ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่ สังเกตได้โดยตรงหรื อโดยอ้อมสําหรับสิ นทรั พย์น้ น
ั หรื อหนี้ สินนั้นนอกเหนื อจาก
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
ราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
• ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น
มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

1

อมูใลนระหว่
ที่ นํามาใช้
ในการวั
ิธรรมของสิ
ิ นถูซึก่ งจัเป็ดประเภทลํ
าดั่จบดั ชัตั้ น้ งขึของมู
ลค่ายุติธรรมที่
บริหากข้
ษทั ใหญ่
างปี ได้
แก่ บริ ษดทมูั ลวีค่เน็าทยุตแคปปิ
ทอล จํานกัดทรั(ถืพอย์หุหน้ รืร้ออหนี
ยละ้ ส68)
นนิติบุคคลที
้ นในประเทศ
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ไทย
ของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

2

(ต)

(ก)

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
กลุ่มบริ
ทั รับ่ยรูวกั
้การโอนระหว่
าดับชั้นของมู
ลค่ายุตษิธทรรม
รอบระยะเวลารายงานที
่เกิดได้
การโอนขึ
้ น ใน
การให้
บริ ษการเกี
บคอมพิวเตอร์างลํโดยรายละเอี
ยดของบริ
ั ย่อยณณวัวันนสิที้น่ 31
ธันวาคม 2562 และ 2561
เปิ ดเผยไว้
หมายเหตุขอ้ 10

รายได้

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

นโยบายการบัญชีสําหรับการรับรู้รายได้ ในปี 2562

เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ

รายได้รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจํานวนเงินที่ สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่า

งบการเงิ
รวมถึ
บัติ ท างการบั
ญ ชี ทวี่ นลดการค้
ป ระกาศใช้าและส่
โ ดย วนลด
้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
จะมีสิทนธิไนีด้้ จัรดับทํซึา่ งขึไม่
รวมจํานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สามนภาษี
มูลงค่แนวปฏิ
าเพิ่มและแสดงสุ
ทธิจากส่
สภาวิ
ชาชีมพาณ
บัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ตามปริ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
การขายสิ นค้ าและบริ การ
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
มีรายได้
ผลให้เกิจดากการขายสิ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบั
ของกลุ่มบริมษในสิ
ทั ซึน่ งค้ไม่าซึม่ งีผโดยทั
ลกระทบอย่
าระสํ
ญต่งอมอบสิ
งบการเงิ
นค้ารับรู ้เมื่อลูกค้ามีญอชีาํ นาจควบคุ
ว่ ไปเกิาดงมีขึ้นสเมื
่อมีกาคัารส่
นค้นาของ
ให้กบั ลูกค้า
กลุสํ่มาหรั
บริ บษทสัั ญทัญาที
ฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น ฉบั
ที่ 15 เรืนไปได้
่ อง รายได้
ากสัางแน่
ญญาที
่ทาํ กับบสู งมาก
้ งนี้ กลุ่ให้่มสบริิ ทษธิทลั ูกได้ค้ปาในการคื
นสิ นค้า รายได้จะรับรู ้ในจํานวนที
่มีคบวามเป็
ค่อจนข้
ในระดั
ลูว่กาค้จะไม่
า (“TFRS
15”) บเป็รายการอย่
นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบั
ญชี ฉบัทบี่ รทีับ่ 18
่ อง รายได้
ฉบับที่
มีการกลั
างมีนัยสําคัญของรายได้
รู ้สเรืะสม
ดังนั้น(“TAS
รายได้18”)
ที่รับมาตรฐานการบั
รู ้จะปรับปรุ งญด้ชีวยประมาณการ
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
รับคืนสิ นค้าซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)

รายได้จากการให้บริ การรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ งเมื่อได้ให้บริ การ ขั้นความสําเร็ จของงานประเมินโดยใช้วิธีอตั ราส่ วน

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ของต้น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ว จนถึ ง ปั จ จุ บันกับ ประมาณการต้น ทุ น ทั้ง สิ้ น ต้น ทุ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งรั บ รู ้ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
เมื่อเกิดขึ้น
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุ สุดวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2562
สํสําาหรั
2562

สํา หรั บปสัระกอบงบการเงิ
ญ ญาที่ มี ก ารรวมการขายสิ
ค้า และบริ นกนีารเข้
หมายเหตุ
นเป็ นส่วนหนึ่งนของงบการเงิ
้ า ด้ว ยกัน กลุ่ ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก สิ น ค้า และบริ ก ารแยกจากกัน

1

หากสิ นค้าและบริ การดังกล่าวแตกต่างกัน (เช่น หากสามารถแยกสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวออกจากกันได้และลูกค้า
งบการเงิ
นนี้ได้รับอนุ
มตั ิในห้ค้อาอกงบการเงิ
นจากคณะกรรมการเมื
ที่ 26 กุมภาพั
นธ์ 2563
ได้รับประโยชน์
จากสิ
หรื อบริ การนั
ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที
่แตกต่างกัน
้ น) หรื อมีการให้บ่อริ กวันารหลายๆ
สิ่ งตอบแทนที่ได้รับจะถูกปั นส่ วนตามสัดส่ วนของราคาขายที่เป็ นเอกเทศของสิ นค้าและบริ การนั้นๆ ซึ่ งได้ระบุไว้ใน
ข้ อมูลทัว่ ไป
รายงานอัตราค่าสิ นค้าหรื อบริ การที่กลุ่มบริ ษทั ขายสิ นค้าและบริ การเป็ นเอกเทศแยกต่างหาก
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
นโยบายการบัญชีสําหรับการรับรู้รายได้ ในปี 2561
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริ มาณ

บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
สําหรับสัญญาที่มีหลายส่ วนประกอบ ซึ่ งรวมการขายสิ นค้า การให้บริ การ และการให้บริ การหลังการขาย (รายได้จาก
ไทย

การบริ การบํารุ งรักษา) ในสัญญาเดียวกัน กิ จการปั นส่ วนรายได้ให้แต่ละส่ วนประกอบนั้นตามราคามูลค่ายุติธรรม ณ
่วนประกอบเดี
สญ
ั ญาเริษ่ทัมย่การรั
าํ หรั
วนประกอบ
และสํ
าหรัแบละอุ
สัญปญาที
รู ้รอายได้
ดงั นี้
บริวันษทีทั ่และบริ
อยดําบเนิรูน้รายได้
ธุรกิจสหลั
กเกีบ่ยแต่
วกัลบะส่
การขายเครื
่ องคอมพิ
วเตอร์
กรณ์่มรีสวมทั
ี่เกีบ่ยวข้
ง และ
้ งซอฟต์แวร์ยทวรั

การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
การขายสิขอน้ ค้10า
หมายเหตุ
2
(ก)

รายได้
รับรูด้ใทํนกํ
าไรหรืนอขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่มีนยั สําคัญไปให้กบั
เกณฑ์
การจั
างบการเงิ

ผูซ้ ้ือแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความไม่แน่นอนที่
เกณฑ์
บัติ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้
มีนยั กสํารถื
าคัญอปฏิ
ในการได้
และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

การให้ บริ การ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
สัญญาบริ การรับรู ้เมื่อผลของรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การสามารถประมาณได้อย่างน่ าเชื่อถือ กิจการต้องรับรู ้
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
รายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การเป็ นรายได้ตามขั้นความสําเร็ จของรายการ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการ
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
กําหนดขั้นความสําเร็ จของรายการตามสัดส่ วนของต้นทุนที่เกิ ดขึ้นจนถึงปั จจุบนั เที ยบกับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้ น
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
หากกิ จการไม่สามารถประมาณผลของรายการที่เกี่ ยวข้องกับการให้บริ การได้อย่างน่ าเชื่ อถือ กิ จการต้องรับรู ้รายได้
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
่รับรู ้ไ11”)
ปแล้และการตี
วซึ่งคาดว่าคจะได้
รับคืน
11ไม่เรืเกิ่ อนง จํสัาญนวนค่
ญาก่ าอใช้
สร้จาง่ายที(“TAS
วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)

รายได้จากการบริ การบํารุ งรักษารับรู ้ตลอดอายุของสัญญา

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
การให้บริ การอื่นรับรู ้เมื่อมีการให้บริ การ
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ถ) หมายเหตุ
รายได้ คป่ าเช่ระกอบงบการเงิ
า
นเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายได้นคนี่า้เช่
าการเงิ นรันบจากคณะกรรมการเมื
รู ้ในกําไรหรื อขาดทุ่อวันนโดยวิ
นตรงตลอดอายุ
งบการเงิ
ได้ารจากสั
ับอนุมญตั ญาเช่
ิให้ออกงบการเงิ
ที่ 26 ธกุี เมส้ภาพั
นธ์ 2563 สัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่ มแรกที่

เกิ ดขึ้นเป็ นการเฉพาะเพื่อให้เกิ ดสัญญาเช่ารับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ น
ข้ อรายได้
มูลทัว่ ใไป
นรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

1

ษทั วินจท์ากการลงทุ
คอม เทคโนโลยี
(ท) บริรายได้
น จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด

หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
มิตรายได้
ร ทาวเวอร์
ชั้น 14 ถนนสุ
ขมุ วิท ว21ยดอกเบี
(อโศก)้ ยแขวงคลองเตยเหนื
อ เขตวั
ฒนา กรุ งเทพมหานคร
จากการลงทุ
นประกอบด้
รับจากการลงทุนและเงิ
นฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน

ตามเกณฑ์คงค้าง

บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
(ธ) ไทย
ต้ นทุนทางการเงิน
บริดอกเบี
ษทั และบริ
ษทั ย่อยดํ
ธุรกิจาหลั
กเกี่ยยวกั
่ องคอมพิ
ปกรณ์ร่ควมทั
แวร์าวเกิ
ที่เกีด่ยขึวข้
ง และ
่าใช้จ้ ง่าซอฟต์
าใช้าเนิจ่านยในทํ
นองเดี
วกับนการขายเครื
บันทึกในกํ
าไรหรื อวเตอร์
ขาดทุแนละอุ
ในงวดที
ยดังกล่
นในกรณี
้ ยจ่ายและค่
้ นอยกเว้
่
การให้
บ
ริ
ก
ารเกี
ย
วกั
บ
คอมพิ
ว
เตอร์
โดยรายละเอี
ย
ดของบริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ย
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2562
และ
2561
ได้
เ
ปิ
ดเผยไว้
ใ
ที่ มีการบันทึ กเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่ อสร้นาง หรื อ
หมายเหตุขอ้ 10

การผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนํามาใช้เองหรื อเพื่อขาย

2

(น)

(ก)

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

สัญญาเช่ าดําเนินงาน

เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับ
ตามสัญญาเช่
้ในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นส่วนหนึ่งของค่
าเช่าทัง้ งแนวปฏิ
สิ้นตามสับญัติ ทญาตลอดอายุ
ั ี่ ปญาเช่
า โ ดย
งบการเงิ
น นี้ จัดา ทํจะรั
า ขึ้บนรูตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น รวมถึ
างการบัญ ชีสทญ
ระกาศใช้
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าที่ อาจเกิดขึ้นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
การยืนยันการปรับค่าเช่า นหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
นว่ าข้ อ่ยตกลงประกอบด้
วยสัญญญาเช่
าหรื อ่มไม่
มีการประเมิ
ผลให้เกิดการเปลี
นแปลงนโยบายการบั
ชีของกลุ
บริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
ที่ เ ริ่ ม ต้15”)
น ข้อเป็ตกลง
กลุ่ ม บริ ษ ทั จะพิ จ ารณาว่
ข้อบตกลงดั
า วประกอบด้
ว ยสัมาตรฐานการบั
ญ ญาเช่ า หรื อญมีชีสฉบั
ัญ ญาเช่
ลูณ
กค้ าวัน(“TFRS
นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบั
ญชีาฉบั
ที่ 18 เรืง่ อกล่
ง รายได้
(“TAS 18”)
บที่ า เป็ น
โดยพิจ11”)
ารณาจากสิ
นทรั
พย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิ
อตกลงนั
้ นขึ้นอยู่กับ
11ส่เรืวนประกอบหรื
่ อง สั ญญาก่ อสร้อไม่
าง (“TAS
และการตี
ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ เกี่ ยบวข้ตั อิตงามข้
รายละเอี
ยดของ
การใช้สินทรัญพชีย์ไทด้ี่มเปิีลดเผยในหมายเหตุ
กั ษณะเฉพาะเจาะจง
นโยบายการบั
ขอ้ 3 และข้
(ต) อตกลงนั้นจะนําไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ

ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
่เริ่ มอต้ปฏิ
นข้บอัตตกลง
หรื ดอทํมีากงบการเงิ
ารประเมินนนีข้้ กอ่ ตกลงใหม่
กลุง่มคับริ
แยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่
ปัณจจุวับนันทีมาถื
ิในการจั
นวันที่ มีผลบั
บใช้ษทั มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นทีา่ อและส่
อกและวนที่เป็ น
โดยใช้
มูลาค่เนิายุนตงานของกลุ
ิธรรมเป็ นเกณฑ์
หากกลุ่มบริขษอ้ ทั 29สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถ
่มบริ ษทั ในการแยก
ปรัองค์
บปรุประกอบอื
งใหม่ที่เกี่นยวกั
บการดํ
ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ

แบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินในจํานวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
ที่ มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้ สินจะลดลงตามจํานวนที่ จ่าย และต้นทุ นทางการเงิ นตามนัย
จากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(บ) หมายเหตุ
ภาษีเงินปได้ระกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ค่าใช้จน่ายภาษี
นได้
บปี ประกอบด้
วยภาษีเงิ นได้ของงวดปั
และภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงิ นได้ของ
งบการเงิ
นี้ได้รเับงิอนุ
มตั สิใําห้หรั
ออกงบการเงิ
นจากคณะกรรมการเมื
่อวันที่ 26จจุกุบมนั ภาพั
นธ์ 2563

1

งวดปั จจุ บันและภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ นเว้นแต่ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับรายการที่ เกี่ ยวข้องใน
ข้การรวมธุ
อมูลทัว่ ไปรกิจ หรื อ รายการที่รับรู ้โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
บริภาษี
ษทั เงิวินนท์ได้คขอมองงวดปั
เทคโนโลยี
กัดแ(มหาชน)
ั ” เป็ายชํ
นนิาตระหรื
ิบุคคลที
่จดั รตัับ้ งชํขึ้านระ
ในประเทศไทย
และจดทะเบี
บตลาด
จจุบจํนั าได้
ก่ภาษีท่ีค“บริ
าดว่ษาทจะจ่
อได้
โดยคํานวณจากกํ
าไรหรืยอนกั
ขาดทุ
นประจําปี
หลั
พย์ยแภาษี
ห่ งประเทศไทยเมื
่อเดืทอี่นธั
นวาคม 2560
ดทะเบี
นของบริ
ตั้งอยูเ่ ลขที
่ 159/21 อาคารเสริ
ที่ตกอทรั
้ งเสี
โดยใช้อตั ราภาษี
ประกาศใช้
หรื อทีโดยมี
่คาดว่ทาี่ อมียูผ่จลบั
งคับยใช้
ณ วันทีษ่ทรั ายงาน
ตลอดจนการปรั
บปรุ งมทางภาษี
มิทีตร่เกีทาวเวอร์
ชั้น 14 ถนนสุ
ขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
่ยวกับรายการในปี
ก่อนๆ
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และ
ไทย

หนี้ สินและจํานวนที่ ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะไม่ถูกรั บรู ้ เมื่ อเกิ ดจากผลแตกต่าง
การรั
มในครั
บรู ้ สวิเตอร์
นทรัแพละอุ
ย์หปรื อกรณ์
หนีร้ สวมทั
ิ นในครั
้ งแรก การรั
้ งแรกซึ
บริชัษ่วคราวต่
ทั และบริอษไปนี
ทั ย่อ้ ยดํ
าเนินบธุรูร้ คกิ่าจความนิ
หลักเกี่ยยวกั
บการขายเครื
่ องคอมพิ
แวร์ท่ งี่เเป็
กี่ยนรายการที
วข้อง และ ่ ไม่ใช่
้ งซอฟต์
การรวมธุ
รกิ จ่ยและรายการนั
มีผลกระทบต่
อกําไรขาดทุ
นทางบั
ญชีธัหนรืวาคม
อทางภาษี
และผลแตกต่
งที่ เกี่ ยใวข้
้ นไม่โดยรายละเอี
การให้
บริ การเกี
วกับคอมพิวเตอร์
ยดของบริ
ษทั ย่อย ณ
วันที่ 31
2562 และ
2561 ได้เปิ าดเผยไว้
น องกับ
เงินลงทุขนอ้ ในบริ
หมายเหตุ
10 ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
2

การวักดารจั
มูลดค่ทําาของภาษี
เกณฑ์
งบการเงิเนงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริ ษทั

(ก)

เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ

คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรั พย์หรื อจะจ่ า ยชําระหนี้ สิ นตามมู ลค่า ตามบัญ ชี ณ วันที่ สิ้นรอบระยะเวลา
ที่รายงาน

งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
ภาษีชเงิาชีนพได้บัญรอการตั
ดบัญยบและประกาศคณะกรรมการกํ
ชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีาทกัี่ คบาดว่
จะใช้
บั ผลแตกต่กาทรังชัพ่วย์คราวเมื
สภาวิ
ชีฯ กฎระเบี
หลักาทรั
พย์แกละตลาดหลั
ที่เกี่ยวข้อ่ องมี การกลับรายการโดย

ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
ได้ขการถื
องงวดปั
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี นกลุที่อมอกและปรั
บริ ษทั คํานึบงปรุถึงงผลกระทบของ
ทีในการกํ
่เริ่ มในหรืาหนดมู
อหลังวัลนค่ทีา่ ของภาษี
1 มกราคมเงิน2562
อปฏิจบจุตั บิตนั ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ใหม่น้ นั
มีสถานการณ์
ผลให้เกิดการเปลี
่ยนแปลงนโยบายการบั
ญชีของกลุ
บริ ษทั ซึ่ งทไม่ี่ ตมอ้ ีผงจ่ลกระทบอย่
งมีสาระสํ
าคัญ้ ยต่ทีอ่ ตงบการเงิ
ของ่มบริ ษทั
ทางภาษี
ที่ไม่แน่ นอนและอาจทํ
าให้จ่มาํ นวนภาษี
ายเพิ่มขึ้นาและมี
ดอกเบี
อ้ งชําระนกลุ
กลุ
นี้ กลุเงิ่มนบริ
ฏิบตัยิตงพอสํ
ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น ฉบับที่ 15
รายได้ จากสั ญญาที
่ทาํ กับ
เชื่มอบริ
ว่าษได้ทั ตทั้ งั ้ งภาษี
ได้ษคทั า้ ได้
งจ่ปายเพี
าหรับภาษีเงิ นได้ที่จะจ่ายในอนาคต
ซึ่ งเรืเกิ่ อดงจากการประเมิ
นผลกระทบจาก
ลูหลายปั
กค้ า (“TFRS
ญชี ฉบั
บที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS
18”)ตมาตรฐานการบั
บที่ ้ น ฐาน
้ งแรกแทนมาตรฐานการบั
่บ นพื
จ จัย 15”)
รวมถึเป็งนครั
การตี
ค วามทางกฎหมายภาษี
และจากประสบการณ์
ใ นอดี
การประเมิ นญนี้ชีอยูฉบั
11การประมาณการและข้
เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS
และการตี ค่ยวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ที่ เกีใ่ ยนอนาคต
วข้อง รายละเอี
ดของๆอาจจะ
อสมมติ11”)
และอาจจะเกี
วข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุกนารณ์
ข้อมูลยใหม่
นโยบายการบั
เปิ ดเผยในหมายเหตุ
ขอ้ 3 (ต)้ นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ายที่ มีอยู่ การเปลี่ ยนแปลงใน
ทําให้กลุ่มบริญษชีไทั ด้เปลี
่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ

ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
สิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่อกิ จการมี สิทธิ ตาม
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29

กฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี
ประเมิ น โดยหน่ ว ยงานจัด เก็ บ ภาษี ห น่ ว ยงานเดี ย วกัน สํา หรั บ หน่ ว ยภาษี เ ดี ย วกัน หรื อ หน่ ว ยภาษี ต่ า งกัน สํา หรั บ
หน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิหรื อ
ตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
20
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
าหรับบปี ปีสิ้นสิ้สุนดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2562
สํสําหรั
2562

สิ นทรัพปย์ระกอบงบการเงิ
ภาษีเงิ นได้รอการตั
ญชี จ่ งะบั
นทึ กต่อเมืน่อนีมี้ ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
หมายเหตุ
นเป็ นส่ดบัวนหนึ
ของงบการเงิ

จํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่า ว กําไรเพื่อเสี ยภาษี ในอนาคตต้องพิจารณาถึ ง
งบการเงิ
นจากคณะกรรมการเมื
ที่ 26่อกุเสีมยภาพั
2563
้ ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงิ
การกลันบนีรายการผลแตกต่
างชั่วคราวที
่ เกี่ ยวข้อง ดังนั้น กํ่อวัานไรเพื
ภาษีนใธ์นอนาคตหลั
งปรั บปรุ งการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั แล้วอาจมีจาํ นวนไม่เพียงพอที่จะบันทึก
ข้ อมูลทัว่ ไป
สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ท้ ังจํา นวน สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี จ ะถู ก ทบทวน ณ ทุ ก วัน ที่ ร ายงานและจะถูก
่ประโยชน์จํทาางภาษี
จะมีโอกาสถู
ริ งติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
บริปรั
ษทั บลดลงเท่
วินท์คอมาทีเทคโนโลยี
กัด (มหาชน)
“บริ ษทั ก”ใช้เป็จนนิ

1

หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม

(ป) มิตกํราไรต่
อหุ้น ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
ทาวเวอร์

บริ ษใทั นระหว่
แสดงกําางปีไรต่
าหรับทอล
หุน้ สามั
น้ ขั68)
าไรหรื อขาดทุน
้ นพื้นซึ่งฐานคํ
บริกลุ
ษทั ่มใหญ่
ได้อแหุก่ น้ บริขั้นษทพืั ้นวีเฐานสํ
น็ท แคปปิ
จํากัดญ(ถืกํอาหุไรต่
น้ ร้ออหุยละ
เป็ นนิาตนวณโดยการหารกํ
ิบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายระหว่างปี
ไทย
(ผ) บริบุษคทั คลหรื
อกิษจทั การที
ย่ วข้
และบริ
ย่อยดํเ่ กีาเนิ
นธุอรงกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ

การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
บุ คคลหรื
กิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน หมายถึ ง บุ คคลหรื อกิ จการที่ มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุ มร่ วมกันทั้งทางตรงและ
หมายเหตุ
ขอ้ อ10

2
(ก)

ทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อบุคคลหรื อ
เกณฑ์
การจั่อดยูทํภ่ าายใต้
งบการเงิ
น มเดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั
กิจการที
การควบคุ
มี อ าํ นาจควบคุ ม หรื อ ควบคุ ม ร่ ว มกัน ทั้ง ทางตรงและทางอ้อ ม หรื อ มี อิ ท ธิ พ ลอย่า งมี ส าระสํา คัญ ในการตัด สิ น ใจ
เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ
ทางการเงินและการบริ หารต่อบุคคลหรื อกิจการนั้น
งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย

(ฝ) สภาวิ
รายงานทางการเงิ
นจําแนกตามส่
วนงาน
ชาชีพบัญชีฯ กฎระเบี
ยบและประกาศคณะกรรมการกํ
ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

4

ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที
่ รายงานต่
าหน้บาทีปรุ่ บงริใหม่
หารของกลุ
ม้ ีอรอบระยะเวลาบั
าํ นาจตัดสิ นใจสู
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นหลายฉบั
บได้อมประธานเจ้
ีการออกและปรั
ซ่ ึ งมีผลบั่มงบริ
คับษใช้ทั ต(ผู
ญชีงสุ ดด้าน
้ งั แต่
าเนิ นอหลั
งาน)
งรายการที
่ เกิ ดอขึปฏิ
วนงานดําเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึ
งรายการทีบปรุ
่ ได้งรใหม่
ับการปั
้ นจากส่
ทีการดํ
่เริ่ มในหรื
งวันจะแสดงถึ
ที่ 1 มกราคม
2562 การถื
บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ออกและปรั
น้ นั น ส่ วน
างสมเหตุ
สมผล
รายการที่ ไม่สามารถปั
ส่ วนได้
หนี้าสคัิ นญต่รายได้
อื่น ต้นนของ
ทุนในการ
่มบริสษ่ วนใหญ่
มีอย่
ผลให้
เกิดการเปลี
่ยนแปลงนโยบายการบั
ญชีขนองกลุ
ทั ซึ่ งไม่เป็มนรายการสิ
ีผลกระทบอย่นาทรั
งมีพสย์าระสํ
องบการเงิ
ยในการบริ
นทุนทางการเงิน และส่วนแบ่งกํานไรจากเงิ
ย่อญย ญาที่ทาํ กับ
กลุจัด่มจํบริาหน่
ษทั ายทั้งค่นีา้ ใช้
กลุจ่ม่าบริ
ษทั ได้ปฏิหบารตั ิตต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ฉบับที่ น15ลงทุ
เรื่ อนง ในบริ
รายได้ษจทั ากสั
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
ัทย่ ออยสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
11การซื
เรื่ อง้อสับริญษญาก่
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
เมื่ อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้มาซึ่ งอํานาจควบคุมในบริ ษทั ไอ-ซี เคี ยว จํากัด ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การเกี่ ยวกับ
การเฝ้าระวั
ยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครื
อข่าบย ปรุ
(MSSP)
ริ กมารศู
นย์งเคัฝ้บาระวั
งระบบรักษา
นอกจากนี
บริ ษทั กไม่ษาความปลอดภั
ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ออกและปรั
งใหม่ซให้
่ ึ งยับงไม่
ีผลบั
ใช้ในงวด
้ กลุง่มระบบรั
ยทางคอมพิ
วเตอร์
ละระบบเครื
ํ ปรึ กษาเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภั
ย โดยการ
ปัความปลอดภั
จจุ บันมาถื อปฏิ
บัติในการจั
ดทําแงบการเงิ
นนี้ ก่อข่นวัายน(SOC)
ที่ มีผลบัและให้
งคับใช้คามาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ ออกและ
่มบริ100
ปรัซืบ้ อปรุ
ที่เกี่ยทวกัธิบอการดํ
นงานของกลุ
ษทั ได้
เปิ ดเผยในหมายเหตุ
ขอ้ 29
หุน้ งทุใหม่
นและสิ
อกเสีายเนิงในบริ
ษทั ร้อยละ
จากบุ
คคลที่ไม่เกี่ยวโยงกั
นของบริ ษทั (“ผูข้ าย”)
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุ สุดวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2562
สํสําาหรั
2562

การมี อาํ ปนาจควบคุ
มในบริ
ทั วไอ-ซี
ยว จํากัด จะทํ
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
นเป็ษนส่
นหนึเ่ งคีของงบการเงิ
นนี้าให้บ ริ ษ ทั สามารถขยายขอบเขตการให้บ ริ การไปสู่ ธุรกิ จ การ

1

ดําเนินการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่าย อันจะเป็ นการเพิม่ รายได้ให้แก่บริ ษทั
งบการเงิ
ด้รเับกิอนุ
มตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื
่อวันที่ 26 กุมาภาพั
2563 ายทอดองค์ค วามรู ้ ประสบการณ์
รวมทั้งนทํนีา้ ไให้
ดการประสานประโยชน์
ร่ว มกัน ทั้งด้านการแนะนํ
ลูกค้นาธ์ การถ่
ความเชี่ยวชาญจากบุคลากรที่อยูใ่ นธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทนี้ มาเป็ นเวลานาน และมีฐานลูกค้าเป็ นบริ ษทั
ข้ อมูลทัว่ ไป
หรื อองค์กรขนาดใหญ่จาํ นวนมาก ซึ่ งคาดว่าผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ไอ-ซี เคียว จํากัดจะสามารถสร้างรายได้และ
นงานที
่ดีให้แก่จํบากัริดษทั(มหาชน)
ในระยะยาว
สร้ตางโอกาสในการตอบรั
บผลตอบแทนที
่ดีจากการลงทุ
น
บริผลการดํ
ษทั วินท์าเนิ
คอม
เทคโนโลยี
“บริ ษรวมทั
ทั ” เป็้ งนนิ
ิบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
และจดทะเบี
ยนกับตลาด

หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
สําหรับระยะเวลาตังแต่วนั ที่ 17 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ไอ-ซี เคียว จํากัดมีรายได้เป็ นจํานวนเงิน
มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ้ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

47 ล้านบาท และกําไรจํานวนเงิ น 2 ล้านบาท ซึ่ งรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของผลการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ฝ่ ายบริ หาร
บริคาดว่
ษทั ใหญ่
ในระหว่
ากัด (ถือหุ2561
น้ ร้อยละ
ซึ่งรเป็วมเพิ
นนิต่มิบขึุค้ นคลที
่จดั ตั้งขึน้ น141
ในประเทศ
่มบริาษงปีทั ได้
าหากกลุ
ได้แมก่ีกบริ
ารซืษ้ อทั ธุวีรเกิน็จทตัแคปปิ
ที่ 1จํมกราคม
จะมีร68)
ายได้
จํานวนเงิ
ล้านบาท และ
้ งแต่วนัทอล
ไทย
กําไรรวมสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 4 ล้านบาท ในการกําหนดมูลค่าดังกล่าว ฝ่ ายบริ หาร
ใช้ขอ้ สมมติในการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรม โดยถือเสมือนว่าการรวมกิจการที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดนั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
วันที่ 1 มกราคม 2561

การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุ
ขอ้ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นกําหนดให้ผูบ้ ริ หารทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หนี้ สินและหนี้ สินที่
2
(ก)

อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั ได้ทบทวนการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สิน
ที่รับมาและสิ่ งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ภายในระยะเวลาในการวัดมูลค่า (measurement
period)
ต้องไม่
เกณฑ์
การถืซึ่องปฏิ
บัติ เกินหนึ่ งปี นับตั้งแต่วนั ที่ซ้ื อกิจการเพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งและ
สถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ือ โดยข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจํานวนต่าง ๆ ที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ือ
งบการเงิ
ด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น รวมถึ งสแนวปฏิ
บัติ ท างการบั
ป ระกาศใช้
โ ดย
ธุรกิจ ทั้นงนีนี้ ก้ จัารประเมิ
นมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี
้ ิ นที่รับมาจากการซื
้ อธุญรกิชีจที่และสิ
่ งตอบแทนที่โอน
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ให้รวมถึงสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายได้ดาํ เนินการเสร็ จสิ้นในระหว่างปี 2562 งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ที่ แสดงเปรี ยบเที ยบอยู่ในงบการเงิ
นนี้ ได้
บปรุ งจากงบการเงิ
นทีซ่ไ่ ึ งด้มีจผดั ลบั
ทํางไว้
่อสะท้
อนถึงข้อมูลญเพิชี ่มเติมที่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นหลายฉบั
บได้ถูกมีปรั
การออกและปรั
บปรุ งใหม่
คับเดิใช้มตเพื
รอบระยะเวลาบั
้ งั แต่
เกี่ยวกั
บข้งอวัเท็
งและสถานการณ์
มีอยู่ ณ วันที่ซ้ือ
ทีได้
่เริ่ มรับในหรื
อหลั
นทีจ่ จริ
1 มกราคม
2562 การถืแอวดล้
ปฏิอบมที
ตั ิต่ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้บันทึ กการเปลี่ ยนแปลงมูลค่ ายุติธ รรมของสิ่ งตอบแทนที
่ จะต้องจ่ า ยที่ เ กิ ดจากเหตุ ก ารณ์
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั
บที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
ขึ้นภายหลั
วัน้ทีงแรกแทนมาตรฐานการบั
่ ซ้ื อธุ รกิ จ จํานวน 24 ล้าญนบาทในงบกํ
เบ็ดเสร็18”)
จรวมและงบกํ
าไรขาดทุ
ลูทีก่ เค้กิาด(“TFRS
15”)ง เป็ณนครั
ชี ฉบับที่ 18 เรืา่ อไรขาดทุ
ง รายได้น(“TAS
มาตรฐานการบั
ญชี ฉบันบเบ็
ที่ ดเสร็ จ
นที่ 31
ธันวาคมความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
2562
้นสุดวั11”)
11เฉพาะกิ
เรื่ อง สัจญการสํ
ญาก่าอหรัสร้บางปี สิ(“TAS
และการตี
นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
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บริ
บริษษัทัท วิวินนท์ท์ คคอม
อม เทคโนโลยี
เทคโนโลยี จํจําากักัดด (มหาชน)
(มหาชน) และบริ
และบริษษััททย่ย่ ออยย
บริ
อมเทคโนโลยี
เทคโนโลยีจํจํากัาดกัด(มหาชน)
(มหาชน)และบริ
และบริ
บริ
ษษัทัทวิวินนท์ท์คคอม
ษัทษย่ัทอย่ยอย
หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
ปประกอบงบการเงิ
นน 2562
สํสํ าาหรั
หรับบปีปี สิสิ้้นนสุสุ ดดวัวันนทีที่่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2562
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2562
2562
สํสําาหรั

1

2
(ก)
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รายละเอี
รายละเอียยดของมู
ดของมูลลค่ค่าายุยุตติิธธรรมของสิ
รรมของสิ นนทรั
ทรัพพย์ย์ทที่ี่ไได้ด้มมาและหนี
าและหนี้้ สสิิ นนทีที่่รรัับบมา
มา และสิ
และสิ่่ งงตอบแทนที
ตอบแทนที่่โโอนให้
อนให้แและคาดว่
ละคาดว่าาจะต้
จะต้อองจ่
งจ่าายย
หมายเหตุ
ปยดของมู
ระกอบงบการเงิ
เป็ นส่วนหนึ
นนี้ ้ สินที่รับมา และสิ่ งตอบแทนที่โอนให้และคาดว่าจะต้องจ่าย
รายละเอี
ลค่ายุติธนรรมของสิ
นทรั่ งของงบการเงิ
พย์ที่ได้มาและหนี
ณ
ณ วัวันนทีที่่ซซ้้ืืออธุธุรรกิกิจจ มีมีดดงงัั นีนี้้
ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ มีดงั นี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26มูกุลมค่ภาพั
นธ์ 2563
มูมูลลค่ค่ าายุยุตตธธิิ รรม
มูลค่ าายุยุตตธธิิ รรม
รรม
รรม
าตยุทีิธตรรมเดิ
ธิ ับรรม
าปรั
ยุิธตบรรม
ธิ ปรุ
รรม
ร
่
รู
้
ปรั
บ
ปรุ
ง
*
หลั
มูมู
ลค่ลเดิ
าค่ยุม
ม
มูมู
ลลค่ค่างยุ
ต
เดิทีม่รทีับรรู่ ้ ับรู้
ปรับปรุง*
หลังปรับปรุงง
ข้ อมูลทัว่ ไป
ปรับปรุง*
หลังปรับปรุง
เดิมทีร่ ับรู้
ปรับปรุง*
หลังปรับปรุง
นนบาท)
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย(พั
และจดทะเบี
(พั
บาท) ยนกับตลาด
(พัน่ บาท)
สิสิ นนกทรั
าและหนี
ัั บบมา
หลั
ทรัพพพย์ย์ย์ททแี่ี่ไไห่ด้ด้งมมประเทศไทยเมื
อนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที
159/21 อาคารเสริ ม
ทรั
าและหนีสส้้ ิิ นนทีที่อ่่รรเดื
มา
สิ
น
ทรั
พ
ย์
ท
่
ี
ไ
ด้
ม
าและหนี
ส
้
ิ
น
ที
่
ร
ั
บ
มา
ยยบเท่
28,497
มิเงิเงิตนร สดและรายการเที
ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุ
กรุ งเทพมหานคร -สดและรายการเที
บเท่าาขเงิเงิมุ นนวิทสด
สด21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 28,497
28,497
28,497
สดและรายการเที
ยบเท่
าเงินสด
28,497
28,497
ลูเงิลูกกนหนี
ก
ารค้
า
และลู
ก
หนี
อ
น
่
ื
50,222
50,222
้
้
หนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
50,222
50,222
บริสิลูกนษหนี
ทั าใหญ่
ในระหว่
ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จ-ดั ตั้งขึ้นในประเทศ50,222
าอและลูากงปีหนีได้้ อแื่นก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68)
50,222
้ การค้
ค้
คงเหลื
6,812
6,812
สิ นค้าคงเหลือ
6,812
6,812
ไทย
สิอุปนกรณ์
ค้าคงเหลือ
6,812
6,812
3,220
3,220
อุปกรณ์
3,220
3,220
3,220
- 1,639
3,220
สิอุสิปนนกรณ์
ทรั
พ
ย์
ไ
ม่
ม
ี
ต
ว
ั
ตนอื
่
น
2,081
3,720
พย์ไม่ษมีทตั วย่ั ตนอื
บริ ษทรั
ทั และบริ
อยดํา่นเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุป2,081
กรณ์รวมทั้งซอฟต์แ1,639
วร์ที่เกี่ยวข้อง และ3,720
สิ นทรั
พย์ไแม่ละภาษี
มีตวั ตนอื
2,081
3,720
ภาษี
ูกูก่นหัหักก วณ
ทีที่่จจ่่าายขอคื
นน ยดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธัน3,900
-- 1,639
3,900
ภาษีเเงิงิบนนริได้
ได้
และภาษี
ณเตอร์
ยขอคื
3,900
่ยวกับถถคอมพิ
การให้
การเกี
โดยรายละเอี
วาคม 2562 และ 2561
ได้เปิ ดเผยไว้ใน3,900
ภาษี
เงินได้และภาษี
ถูกหั่นก ณ ที่จ่ายขอคืน
3,900
3,900
สิสิ นนทรั
หหมุมุนนเวี
349
349
หมายเหตุ
ทรัพพย์ย์ขไไอ้ ม่ม่10
เวียยนอื
นอื่น
349
349
สิ นาหนี
ทรั้พการค้
ย์ไม่าหและเจ้
มุนเวีายหนี
นอื้ อ่นื่น
349
349
เจ้
(28,416)
(28,416)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(28,416)
(28,416)
าหนี้มื กระยะสั
ารค้
(28,416)
(28,416)
เกณฑ์
ดทําและเจ้
างบการเงิ
เงิเจ้
(19,800)
-(19,800)
้้ นน าหนีน้ อื่น
เงินนกูกูกยย้้ ารจั
มื ระยะสั
(19,800)
(19,800)
เงิน้ สกูิยน้ มื ภาษี
ระยะสั
น รอการตัดบัญชี
(19,800)
- (328)
(19,800)
้
หนี
เ
งิ
น
ได้
(414)
(742)
หนี
ส
ิ
น
ภาษี
เ
งิ
น
ได้
ร
อการตั
ด
บั
ญ
ชี
(414)
(328)
(742)
้
เกณฑ์
อเปฏิ
ภาษี
งินบได้ัตริ อการตัดบัญชี
(414)
(328)
(742)
้ สกูกิยน้้ ารถื
เงิหนี
น
ม
ื
ระยะยาว
(6,570)
(6,570)
เงินกูยมื ระยะยาว
(6,570)
(6,570)
เงินกูย้ มื ระยะยาว
(6,570)
(6,570)
ประมาณการหนี
หหมุมุนนเวี
(1,366)
งบการเงิ
น นี้ จัด ทํ้้ สสาิิ นนขึ้ไม่
น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น รวมถึ ง แนวปฏิ
บัติ ท างการบัญ ชี-- ที่ ป ระกาศใช้โ ดย(1,366)
ประมาณการหนี
ไม่
เวียยนสํ
นสําาหรั
หรับบผลประโยชน์
ผลประโยชน์พพนันักกงาน
งาน
(1,366)
(1,366)
ประมาณการหนี
ส
ิ
น
ไม่
ห
มุ
น
เวี
ย
นสํ
า
หรั
บ
ผลประโยชน์
พ
นั
ก
งาน
(1,366)
(1,366)
้
รวมสิ
นนทรั
ททรรี่ี่ ะบุ
38,515
39,826
สภาวิ
พบัพ
ง
รวมสิชาชี
ทรั
พญย์ย์ชีสสฯุุ ททธิธิกฎระเบี
ะบุไไยด้ด้บและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลั
38,515กทรัพย์ที่เกี่ยวข้อ1,311
1,311
39,826
นทรัพย์ สุทธิทรี่ ะบุ
ได้
38,515
1,311
39,826
ค่รวมสิ
154,669
55,338
210,007
ค่าาความนิ
ความนิยยมจากการซื
มจากการซื้้ ออธุธุรรกิกิจจ
154,669
55,338
210,007
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
บได้มวัีกนารออกและปรั
บปรุ งใหม่ซ193,184
่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ร56,649
อบระยะเวลาบัญ249,833
ชี
ยมจากการซืแ้ละคาดว่
อธุรกิจ นหลายฉบั
154,669
55,338
210,007
สิค่สิ่่างงความนิ
ตอบแทนที
ตอบแทนทีโโ่่ อนให้
อนให้ และคาดว่ าาจะต้
จะต้ อองจ่
งจ่ าายย ณ
ณ วันซืซื้้ออธุธุรรกิกิจจ
193,184
56,649
249,833
ทีสิ่เ่งริ่ตอบแทนที
มในหรื อหลัโ่ อนให้
งวันทีแ่ 1ละคาดว่
มกราคมาจะต้
2562องจ่
การถื
อปฏิ
้ นั
าย ณ
วันบซืตั ้อิตธุามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
รกิจ
193,184 นที่ออกและปรั
56,649บปรุ งใหม่น249,833
มีกระแสเงิ
ผลให้เกินดการเปลี
ญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
ธิธิ
กระแสเงิ
นสดจ่
สดจ่ าายสุ
ยสุ่ยททนแปลงนโยบายการบั
่มบริ ษทั นสดจ่
กลุ
ทั้งนีา้ กลุ
กระแสเงิ
ยสุ่มทบริ
ธิ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
ลค่ ายุต(“TAS
ธธิิ รรม
ลลค่ค่บาายุยุทีตต่ ธธิิ รรม
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อมูงมูมูลรายได้
รรมม 18”) มาตรฐานการบัญชีมูมูมูฉบั
รรม
ค่ลาค่ยุาตยุิธต
รรมเดิ
ล
ค่ายุติธรรม
มู
ล
ค่
า
ยุ
ต
ธ
ิ
รรม
มู
ล
ค่
า
ยุ
ต
ธ
ิ
รรม
่
เดิ
ม
ที
ร
่
ั
บ
รู
้
ปรั
บ
ปรุ
ง
*
หลั
ง
ปรั
บ
ปรุ
ที
ร
บ
ั
รู
้
ปรั
บ
ปรุ
ง
*
หลั
ง
ปรั
บ
ปรุ
งง
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ง รายละเอี
ยหลั
ดของ
เดิมทีร่ ับรู้ นที่ เกี่ ยปรัวข้บอปรุ
ง*
งปรับปรุ
ง
เดิมทีร่ ับรู้
ปรันบบาท)
ปรุง*
หลังปรับปรุง
(พั
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
(พันบาท)
(พันบาท)
เงิเงินนสดสุ
ท
ธิ
ท
ี
่
ไ
ด้
ม
าจากการซื
อ
บริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ย
28,497
-28,497
้
สดสุทธิที่ได้มาจากการซื้อบริ ษทั ย่อย
28,497
28,497
นอกจากนี
ษทั ไม่ได้น้ อาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ออกและปรั
บปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่ม-ีผลบังคับใช้ในงวด
สดสุ่ทจ้ ่าธิกลุ
ท่มี่ได้บริมาจากการซื
บริ ษทั ย่อย
28,497
28,497
เงิเงินนสดที
ย
(115,000)
(115,000)
สดที่จ่าย
(115,000)
(115,000)
่
ปักระแสเงิ
จ
จุ
บ
น
ั
มาถื
อ
ปฏิ
บ
ต
ั
ิ
ใ
นการจั
ด
ทํ
า
งบการเงิ
น
นี
ก
อ
นวั
น
ที
่
ม
ี
ผ
ลบั
ง
คั
บ
ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น
ที
่
อ
อกและ
้
เงินสดที่จน่าสดจ่
ย ายสุ ทธิ
(115,000)
(115,000)
(86,503)
-(86,503)
กระแสเงิ
น
สดจ่
า
ยสุ
ท
ธิ
(86,503)
(86,503)
่
่
ปรั
บ
ปรุ
ง
ใหม่
ท
่
ี
เ
กี
ย
วกั
บ
การดํ
า
เนิ
น
งานของกลุ
ม
บริ
ษ
ท
ั
ได้
เ
ปิ
ดเผยในหมายเหตุ
ข
อ
้
29
กระแสเงินสดจ่ ายสุ ทธิ
(86,503)
(86,503)
** การปรั
การปรั บบปรุ
ปรุ งงมูมูลลค่ค่ าายุยุตติิธธรรมในระหว่
รรมในระหว่ าางช่
งช่ ววงเวลาที
งเวลาที่่ววดดัั มูมูลลค่ค่ าา
* การปรั บปรุ งมูลค่ ายุติธรรมในระหว่ างช่ วงเวลาที่วดั มูลค่ า

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

2038
38
38

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษษัทัทวิวินนท์ท์คคอม
อมเทคโนโลยี
เทคโนโลยีจํจํากัากัดด(มหาชน)
(มหาชน)และบริ
และบริษัทษย่ัทอย่ยอย
บริ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2562
2562
สํสําาหรั
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่าจะต้
วนหนึ
นนี้
สิ่ งตอบแทนที
่โอนให้ และคาดว่
องจ่่ งาของงบการเงิ
ย
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26มูลมูกุค่ลมาค่ยุภาพั
นธิ ธ์รรม
2563
ายุิธตรรมเดิ
ต
ม
ที่รับรู้

1

เดิมทีร่ ับรู้

มูลค่ ายุตธิ รรม
หลังปรับปรุง

มูลค่ายุติธรรม
หลังปรับปรุง

ปรับปรุง*
(พันบาท)
เงินษสดจ่
115,000
บริ
ทั วินาท์ย คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้115,000
นในประเทศไทย และจดทะเบี
ยนกับตลาด
สิ่ งกตอบแทนที
าดว่าจะต้องจ่า่อยตามเงื
ะบุไว้โดยมี
ในสัญที่อญายู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
หลั
ทรัพย์แห่ ง่คประเทศไทยเมื
เดือนธั่อนนไขที
วาคม่ร2560
ลค่ายุติธรรม
ณ วัถนนสุ
นที่ซ้ืขอมธุุ รวิกิทจ21
) (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา78,184
134,833
มิต(มู
ร ทาวเวอร์
ชั้น 14
กรุ งเทพมหานคร 56,649
สิ่งตอบแทนทีโ่ อนให้ และคาดว่ าจะต้ องจ่ าย ณ วันซื้อธุรกิจ
193,184
56,649
249,833
บริ
ใหญ่
ในระหว่
างปี ได้แก่ บริลค่ษาทั ยุตวีิเธน็รรมของ
ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ปรัษบทั ปรุ
งการเปลี
่ยนแปลงในมู
ไทยสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายในระหว่างปี
23,715
23,715
สิ่งตอบแทนทีโ่ อนให้ และคาดว่ าจะต้ องจ่ าย ณ วันซื้อธุรกิจ
193,184
80,364
273,548
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
* การปรั บปรุ งมูลค่ ายุติธรรมในระหว่ างช่ วงเวลาที่วดั มูลค่ า
หมายเหตุขอ้ 10
ข้ อมูลทัว่ ไป

ปรับปรุง*

มูมูลลค่ค่าายุยุตติธธิ รรม
รรม
(พันบาท)

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก)

สิ่ งตอบแทนที
เกณฑ์
การถือปฏิ่โบอนให้
ัติ ณ วันซื้อธุรกิจ
- เงินสดจ่าย
115,000
งบการเงิ
น
นี
จั
ด
ทํ
า
ขึ
น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น
รวมถึ
ง
แนวปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ท
างการบั
ญ
ชี
ท
่
ี
ป
ระกาศใช้
โ
ดย
้
้
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ณ วันซื้อธุรกิจ
158,548
สภาวิ
รวม ชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
273,548
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ าย
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
มีณผลให้
วันซืเ้ อกิธุดรการเปลี
กิจ ่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
158,548
่
่
กลุ
ม
บริ
ษ
ท
ั
ทั
ง
นี
กลุ
ม
บริ
ษ
ท
ั
ได้
ป
ฏิ
บ
ต
ั
ิ
ต
ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น
ฉบั
บ
ที
่
15
เรื
่
อ
ง
รายได้
จ
ากสั
ญ
ญาที
่
ท
า
ํ
กั
บ 3,668
้
้
ตัดจําหน่ายดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
ณ 31 ธันวาคม 2562
162,216
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
นโยบายการบั
ส่วนที่หมุนเวีญยนชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
81,879

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
80,337
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
162,216
ปัรวม
จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
บริ ษทั มีขอ้ ตกลงสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายสําหรับค่าใช้จ่ายส่วนเพิม่ ในการขายหุน้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
โดยเงื่อนไขสําคัญ คือ กําไรสุ ทธิ หลังภาษีเงินได้ (NPAT) ที่ตรวจสอบแล้วของบริ ษทั ไอ-ซี เคียว จํากัดสําหรับปี 2562
และ 2563 โดยต้องจ่ายชําระภายในปี 2564
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สิ่ งตอบแทนที
่คาดว่าจะต้อนงจ่
ยดัวงนหนึ
กล่าวตามประมาณการที
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
เป็ านส่
่ งของงบการเงินนี้ ่ดีที่สุด โดยใช้อตั ราคิดลดในอัตราร้อยละ 1.92 ต่อปี บริ ษทั ได้
บันทึกสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายรวมอยูใ่ นบัญชีเจ้าหนี้ค่าซื้ อธุรกิจ มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้อง
งบการเงิ
นนีบ้ ไหนี
ด้ร้ับสอนุ
่อวันทีบ่ 26
จ่ายสําหรั
ิ นถูมกตั จัิใดห้ลํอาอกงบการเงิ
ดับชั้นการวันดจากคณะกรรมการเมื
มูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดั
ที่ 3กุมภาพันธ์ 2563
1

ข้ อมูลทัว่ ไป

ความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลทีไ่ ม่
ข้ อมูลทีไ่ ม่ สามารถสังเกตได้
สามารถสังเกตได้ ทมี่ นี ยั สําคัญและ
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
เทคนิคการประเมินมูลค่ า
ทีม่ นี ัย่ สําคัญ
การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
่

หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยูจดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

มูลค่ายุติธรรมถูกกําหนดโดยการ
• อัตราคิดลดที่ปรับค่าความเสี่ ยง
มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้
พิจษารณาการจ่
ายชําาระที
่คาดการณ์
(1.92%
อปีอ)หุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิตจะเพิ
ม่ ขึ่้จนดั หาก
บริ
ทั ใหญ่ในระหว่
งปี ได้
แก่ บริ ษทั ไว้วีเน็ท แคปปิ ทอล
จํากัดต่(ถื
ิบุคคลที
ตั้งขึ้นในประเทศ
• NPAT ที่คาดการณ์ไว้ในปี
• อัตราคิดลดที่ปรับค่าความ
คิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั รา
ไทย
2562 และปี 2563 (ปี ละ 26
เสี่ ยงตํ่าลง
คิดลดที่ปรับค่าความเสี่ ยง การจ่าย
บริ
ทั และบริ
ษทั ย่อไว้ยดํถาูกเนิกํานหนดด้
ธุรกิจหลั
่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั•้ งซอฟต์
แวร์สูที่งเกีขึ่ย้ นวข้หรื
องอและ
ล้านบาท)
ชําษระที
่คาดการณ์
วยกเกี่ยวกับการขายเครื
NPAT
การให้
ริ การเกีง่ยสูวกัตรการคํ
บคอมพิาวนวณที
เตอร์ โดยรายละเอี
ยดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562• และอัต2561
ได้เปิ่มดเผยไว้
ใน
การพิจบารณาถึ
่ระบุ
• อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อ
ราการเพิ
ขึ้นของรายได้
หมายเหตุขอ้ 10
ไว้ในสัญญา
ปี ที่คาดการณ์ไว้ (17%)
ต่อปี สูงขึ้น

2
(ก)

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

สําหรับมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ งหรื อหลายข้อมูลที่ไม่
สามารถสั
เกตได้
เกณฑ์
การถืองปฏิ
บัติ ที่ มีนัยสําคัญซึ่ งใช้เ ป็ นข้อสมมติที่ เป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผลอาจส่ งผลกระทบดังต่อไปนี้ การ
คํานวณผลกระทบเหล่านี้ทาํ โดยการวัดมูลค่าจากการใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้การประมาณการอันเป็ นทางเลือก
งบการเงิ
ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
รวมถึ
ง แนวปฏิ บ่อัตกํิ ทาางการบั
ญ ชี ที่ ป ระกาศใช้
โ ดย่คาดว่า
ของข้อมูนลนีที้ จั่ไดม่ทํสาามารถสั
งเกตได้ ซึ่ งอาจพิจารณาโดยผูม้ ีสน่ วนร่
วมในตลาดเพื
หนดราคาของสิ
่ งตอบแทนที
สภาวิ
าชีพายบัณญชีวัฯนกฎระเบี
ยบและประกาศคณะกรรมการกํ
ากับสหลั
พย์และตลาดหลั
พย์ทาี่เกีงข้่ยวข้
จะต้อชงจ่
สิ้ นรอบระยะเวลารายงานอย่
างสมเหตุ
มผลกทรัความสั
มพันธ์ใดๆกทรัระหว่
อมูอลงที่ไม่สามารถสังเกตได้
จะไม่ถูกนํามาพิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างเป็ นนัยสําคัญภายในข้อสมมติทางเลือกที่เป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
ทีข้่เอข้ริ่อมมูมูในหรื
หลั
งวันงทีเกตได้
่ง1เกตได้
มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น้ นั
ลดลง
ลลทีที่ไไ่ ม่ม่สอสามารถสั
ามารถสั
เพิ่มเพิขึน่้ มนทีขึ่อ้นอกและปรับปรุ งใหม่
ลดลง
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
(ล้ านบาท)
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
NPAT (เปลี่ยนแปลง 1 ล้านบาท)
4.67
(4.67)
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
อัตราการเพิ่มขึ้นอของรายได้
ต่อปี (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
7.25
(1.57)
11 เรื่ อง สั ญญาก่
สร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)

สิ นทรั พย์ ไม่ มตี ัวตน

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (สัญญาให้บริ การ) พิจารณาโดยเกณฑ์การประมาณการโดยผูป้ ระเมินอิสระ ซึ่ ง
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29

Flow) โดยอัตราคิดลดที่ใช้เป็ นอัตราโดยประมาณอ้างอิงอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของเงินทุนของธุรกิจ
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่ าความนิประกอบงบการเงิ
ยม
หมายเหตุ
นเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ค่าความนิ
นใหญ่
งมาจากทักนษะและความสามารถทางเทคนิ
ในการทํ
างานของบริ ษทั ไอ-ซี เคียว จํากัดและ
งบการเงิ
นนีย้ ไมส่
ด้รับวอนุ
มตั ิใเห้นือ่ ออกงบการเงิ
จากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมคภาพั
นธ์ 2563

1

การร่ วมมือกันซึ่ งคาดว่าจะสําเร็ จ จากด้านการแนะนําลูกค้า การถ่ายทอดองค์ความรู ้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจาก
ข้ผูอข้ มูายที
ลทัว่ อไป
ยูใ่ นธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ไม่มีค่าความนิยมที่คาดว่าจะนํามาหักเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้

บริการปรั
ษทั วิบนปรุ
ท์คงอม
เทคโนโลยี
จํากัอดน(มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
งบการเงิ
นงวดก่
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
น ณชัวั้ นน14
ที่ 31
ธันวาคม
ที่แสดงเปรี
ยบเทียบอยูใ่ อนงบการเงิ
นี้ งได้
ถูกปรับปรุ งจากงบการเงินที่ได้จดั ทําไว้
มิงบการเงิ
ตร ทาวเวอร์
ถนนสุ
ขมุ วิท 2561
21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนื
เขตวัฒนานกรุ
เทพมหานคร

เดิ ม เพื่อสะท้อนถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่ ได้รับเกี่ ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่ มีอยู่ ณ วันที่ ซ้ื อ และรายการ

บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ปรับปรุ งที่รับรู ้ในภายหลัง ดังนี้
ไทย

ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้
ใน
(พันบาท)
หมายเหตุ
สิ นทรั พขย์อ้ 10
2
(ก)

55,338
1,639
56,977

ค่าความนิยมเพิมขึน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นเพิ่มขึ้น
เกณฑ์
รวม การถือปฏิ บัติ
่ ้ น
เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิ

งบการเงิ
หนีส้ ิ น น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
สภาวิ
พบัเญงินชีฯได้กฎระเบี
ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
328
หนี้สชิ นาชีภาษี
รอการตัยบและประกาศคณะกรรมการกํ
ดบัญชีเพิ่มขึ้น

56,649

เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจเพิ่มขึ้น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
56,977
ทีรวม
่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
(พันบาท)
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
สิ นทรั พย์
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
56,649

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
รวม ้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
56,649
นอกจากนี
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
หนีบสปรุ
้ ิ นงใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
ปรั

56,649
56,649

เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจเพิม่ ขึ้น
รวม
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
5

บุคคลหรืประกอบงบการเงิ
อกิจการทีเ่ กีย่ วข้นอเป็งกันส่นวนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ
ความสันมนีพั้ ไนด้รธ์ับทอนุ
ี่ มีกมบั ตั บริ
ทั ย่อยได้เปินดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
10 กิ จการอื่นที่ เกี่ ยวข้องกันที่มีรายการ
งบการเงิ
ิให้อษอกงบการเงิ
จากคณะกรรมการเมื
่อวันที่ 26 กุมภาพันนข้ธ์อ2563

1

ระหว่างกันที่มีนยั สําคัญกับกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี มีดงั นี้

ข้ อมูลทัว่ ไป

ชื่ อกิจการ

ประเทศทีจ่ ดั ตั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

บริบริ
ษทั ษทวิั นวีท์เน็คอม
เทคโนโลยี
ติบุคคลที่จดั ตั้งถืขึ้อนหุในประเทศไทย
บตลาด วมกัน
ท แคปปิ
ทอล จํจําากักัดด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิไทย
น้ ในบริ ษทั ร้อและจดทะเบี
ยละ 68 และมียนกั
กรรมการร่
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
บริ ษทั บีซีบีจี จํากัด
ไทย
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

บริ ษทั เอ็นทีเอ็น โซลูชนั่ จํากัด
ไทย
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
ทั บลูในระหว่
ฟิ ซ โซลู
ั่ จํแาก่กับริ
ด ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัไทย
ผถู ้ ือซึหุ่ งน้ เป็ และกรรมการร่
บริบริ
ษทั ษใหญ่
างปีชนได้
ด (ถือหุน้ ร้อยละมี68)
นนิติบุคคลที่จดั วตัมกั
้ งขึ้นนในประเทศ
บริ ษทั คอปเปอร์ ไวร์ด จํากัด
ไทย
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
ไทย
บริ ษทั วีเฮลท์ ทรี ซิกตี้ จํากัด
ไทย
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
บริบริ
ษทั ษและบริ
งคอมพิวเตอร์และอุ
ทั โลจิษสทท์ั ย่พอลัยดํ
ส าจํเนิากันดธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ อไทย
มีผถู ้ ปือกรณ์
หุน้ ร่รววมทั
มกั้นงซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ

การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุ
ขอ้ 10 าหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
นโยบายการกํ
2
(ก)

เกณฑ์
การจัดทํางบการเงิน
รายการ

นโยบายการกําหนดราคา
รายได้จากการขายและบริ การ
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดหรื อราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ
ดอกเบี้ยรับ
ตามตัว๋ สัญญาใช้เงิน อัตราร้อยละ 2.15 - 6.25 ต่อปี
รายได้อนื่นนี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดหรื
อราคาทีบ่ัตติกลงกั
นตามสั
งบการเงิ
น รวมถึ ง แนวปฏิ
ท างการบั
ญ ชีญทญา
ี่ ป ระกาศใช้โ ดย
ซื้อสิชนาชีค้พาบัและบริ
การ ยบและประกาศคณะกรรมการกํ
ราคาใกล้เคียงกั
สภาวิ
ญชีฯ กฎระเบี
ากับบราคาตลาด
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ซื้อสิ นทรัพย์
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น
หลายฉบั
บได้มีการออกและปรั
บปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
ค่าเช่าสถานที่
ราคาใกล้
เคียงกับราคาตลาด
ที่ค่เริา่ มใช้
ในหรื
อปฏิบตั เคีิตยามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นทีน่อตามสั
อกและปรั
จ่ายอือ่นหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถื
ราคาใกล้
งกับราคาตลาดหรื อราคาที่ตกลงกั
ญญาบปรุ งใหม่น้ นั
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
อนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อคณะกรรมการ/ตามสัญญาจ้างงาน
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

42

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท วินท์ คคอม
เทคโนโลยี
(มหาชน) และบริ
และบริษัทย่ อย
อมเทคโนโลยี
เทคโนโลยีจําจํจํกัาาดกักั(มหาชน)
ดด (มหาชน)
บริบริษษัทัทวินวินท์ คท์อม
และบริษัทษย่ อัทยย่ อย
หมายเหตุ
น
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
นน
สํ าาหรั
นนวาคม
2562
หรับบบปีปีสิปีสิ้นสิ้นสุ้นสุดสุวัดดนวัวัทีนน่ ทีที31่ ่ 31
31ธันธัธัวาคม
วาคม2562
2562
สํสําหรั
รายการที
วข้วนหนึ
งกันน่ งสํของงบการเงิ
สําาหรั
หรับบแต่
แต่ลละปี
ะปี
่ 31ธัธันนวาคม
วาคมสรุสรุปปได้ได้ดดงั นีงั นี้ ้
่ย่ยวข้
รายการทีป่สระกอบงบการเงิ
่สาํ าํ คัคัญญกักับบกิกิจจการที
การที
อองกั
หมายเหตุ
นเป็่่เเกีกีนส่
นนีสิสิ้ ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31

1

2
(ก)

งบการเงิ
รวม
งบการเงิ
เฉพาะกิ
รวม
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการจการ
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันงบการเงิ
ทีงบการเงิ
่ 26 กุมนภาพั
นธ์ 2563
นนรวม
งบการเงิ
นนเฉพาะกิ
จการ
2562
2561
2562
2561
่น
หรับบปีปีสสิ
ิ้นสุ
ดสุวัด
นที
31ทีธั่ 31
นวาคม
2562
2561
2562
2561
สํสํส�าาำหรั
้
น
วั
ธั
น
วาคม
2562
2561
2562
2561
หรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ข้ อมูลทัว่ ไป
บาท)
(พั(พันนบาท)
บริษษัทัทใหญ่
บริบริ
ษทั วินใหญ่
ท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
รายได้
จ
ากการขายและบริ
าร่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบี
24
24
กการ
2424ยนของบริ ษทั ตั24้24
หลัรายได้
กทรัพจย์ากการขายและบริ
แห่ งประเทศไทยเมื
งอยูเ่ ลขที่ 159/2124อาคารเสริ ม 24
าาสถานที
367ฒนา กรุ งเทพมหานคร
376
367
376
สถานทีชั่้ น่ 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวั
367
376
367
376
มิตค่ค่ราาเช่เช่
ทาวเวอร์
ค่ค่าาใช้
311
282
267
280
ใช้จจ่ายอื่น
311
282
267
280
บริบริ
ษทษั ษใหญ่
ัทัทย่ อใยนระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
บริ
ไทย
รายได้
6,795
1,769
รายได้จากการขายและบริ การ
--6,795
1,769
รายได้อื่น
114
บริรายได้
ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิว-เตอร์และอุปกรณ์ร- วมทั้งซอฟต์แวร์ท114
ี่เกี่ยวข้อง และ ซืซื้ อ้ อสิสินบนค้ริ กาและบริ
551
563
551
การให้
ารเกี่ยวกักบารคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ--วันที่ 31 ธันวาคม- -2562 และ 2561 ได้
เปิ ดเผยไว้ใน 563
ดอกเบี
1,286
296
ดอกเบี้ ยขรัอบ้ 10
--1,286
296
หมายเหตุ
ค่ค่าาใช้
ใช้จจ่ายอื่น
382
--382
-เกณฑ์
การจั่นดทีทํเ่ กีางบการเงิ
การอื
กิกิจจการอื
ย่ วข้ องกันน
รายได้จากการขายและบริ การ
223
221
-120
รายได้
223
221
120
เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ
รายได้อื่น
1,427
1,427
--รายได้
1,427
1,427
1,177
ซืซื้ อ้ อสิสินนค้นาและบริ
1,177ง แนวปฏิ บัต-ิ ท- างการบัญ ชี ที่ ป353
353 โ ดย - งบการเงิ
นี้ จัด ทํากขึาร้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ
ระกาศใช้
1818
สภาวิ
พบัพญย์ชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั334
พ334
ย์และตลาดหลัก678
ทรั
ซืซื้ อ้ อสิสิชนนาชีทรั
678พย์ที่เกี่ยวข้อง- ใช้จจ่ายอื่น
1,663
482
193
111
ค่ค่าาใช้
1,663
482
193
111
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น
หลายฉบั
บ
ได้
ม
ี
ก
ารออกและปรั
บ
ปรุ
ง
ใหม่
ซ
่
ึ
ง
มี
ผ
ลบั
ง
คั
บ
ใช้
ต
ง
ั
แต่
ร
อบระยะเวลาบั
ญ
ชี
้
ตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
27,593
24,683
23,993
21,083
ค่ค่าาตอบแทนผู
27,593
24,683
23,993
21,083
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
มีค่ผาลให้
เกิดการเปลี
นแปลงนโยบายการบั
ญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
ตอบแทนผู
ารสํ
ค่ าตอบแทนผู
้ บ้ บริริหห่ยารสํ
าาคัคัญ
ญ
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
ลูค่กค่าค้าตอบแทนผู
า (“TFRS 15”)
นครั
ญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
ตอบแทนผู
ารสํ
ประกอบด้
้บ้บริริหหเป็ารสํ
าาคัคั้ งญ
ญแรกแทนมาตรฐานการบั
ประกอบด้ววยย
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
งบการเงิ
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจการ
จการ
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่(พัซน่ ึ งบาท)
ยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
(พันบาท)
ปั ผลประโยชน์
จจุ บันมาถื อปฏิ
บัติใ้ นการจั
ดบ้ ทํริ าหงบการเงิ
นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบัง25,024
คับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ ออกและ20,027
ร
ะยะสั
น
ของผู
าร
23,627
21,424
ผลประโยชน์ระยะสั
น
ของผู
บ
้
ริ
ห
าร
25,024
23,627
21,424
20,027
้
่
ปรัโครงการผลประโยชน์
บปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดํ
า
เนิ
น
งานของกลุ
ม
บริ
ษ
ท
ั
ได้
เ
ปิ
ดเผยในหมายเหตุ
ข
อ
้
29
ํ
2,569
1,056
2,569
1,056
โครงการผลประโยชน์ทที่ี่กกาาํ หนดไว้
หนดไว้
2,569
1,056
2,569
1,056
รวม
27,593
24,683
23,993
21,083
รวม
27,593
24,683
23,993
21,083
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คคอม
เทคโนโลยี
ดด (มหาชน)
และบริ
บริษัทษษัทัทวินวิวิท์นนคท์ท์อม
อมเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
(มหาชน)
และบริ
บริบริ
จํากัจํจํดาากักั(มหาชน)
และบริ
ษัทย่ษษอััททยย่ย่ ออยย
หมายเหตุ
ปประกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น นน
าาหรั
ทีที่่ 31
นนวาคม
2562
หรับปีบบสิปีปี้นสิสิสุ้้นนดสุสุวัดดนวัวัทีนน่ 31
31
วาคม
2562
สํ าสํสํหรั
ธันธัธัวาคม
2562
ยอดคงเหลื
ออกักับบกิกิจจการที
นน ณ
วัวันนทีที่่ 31
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นส่ออวงกั
นนี้ มีมีดดงงัั นีนี้้
ยอดคงเหลื
การที่่เเนกีกีเป็่่ยยวข้
วข้
งกันหนึ
ณ่ งของงบการเงิ
31 ธัธันนวาคม
วาคม
ลูลูกกหนี
งบการเงิ
ับอนุมกกตหนี
ั ิให้ออ้้ อื่นื่นอกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
้ ได้าารและลู
หนีน้ก้กนีารค้
ารค้
และลู
หนี
1

2
(ก)

ข้ อมูลทัว่ ไป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
(พันนบาท)
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้(พั
งอยูเ่ บาท)
ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
ลูลูกกหนี
กก้้ ารค้
าา
หนี
ารค้
มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
กิกิจจการอื
17
---การอื่่นนทีที่่เเกีกี่่ยยวข้
วข้อองกั
งกันน
17
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
หนีออ้้ ื่ื่นน
ไทยลูลูกกหนี
บริ
1,465
1,630
--บริ ษษททัั ย่ย่ออยย
1,465
1,630
่
่
บริกิกิษจจทั การอื
และบริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ยดํ
า
เนิ
น
ธุ
ร
กิ
จ
หลั
ก
เกี
ย
วกั
บ
การขายเครื
่
อ
งคอมพิ
ว
เตอร์
แ
ละอุ
ป
กรณ์
ร
วมทั
ง
ซอฟต์
แ
วร์
ท
่
ี
เ
กี
ย
วข้
อ
ง
และ
้
315
-315
-การอื่่นนทีที่่เเกีกี่่ยยวข้
วข้อองกั
งกันน
315
315
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ315
วันที่ 31 ธันวาคม- 2562 และ 25611,780
ได้เปิ ดเผยไว้ใน 1,630
315
1,780
1,630
หมายเหตุขอ้ 10
รวมลู
332
-1,780
1,630
รวมลูกกหนี
หนีกก้้ ารค้
ารค้ าาและลู
และลูกกหนี
หนีออ้้ ื่ื่นน
332
1,780
1,630
เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวม

อัอัตตราดอกเบี
งบการเงิ
นนเฉพาะกิ
ราดอกเบียย้้
งบการเงิ
เฉพาะกิจจการ
การ
อัตราดอกเบี้ย
เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการเคลื
อ่่ นไหวของ
นไหวของ
ณ
ณ
ณ
รายการเคลื
นไหวของ
ณณวัวัวันนนทีทีที่่่
ณ วัวันนทีที่่
ณ วัวันนทีที่่
่ อ
รายการเคลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
นน
ให้กนี
ระยะสั
วาคม
มกราคม
เพิ่ ม
31โ ดย
ธัธันนวาคม
เงิเงินนเงิให้
31
111 มกราคม
เพิ
ลดลง
งบการเงิ
ทํา ขึ้้นน้้นนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น รวมถึ ง แนวปฏิ
ชี ที่ ป ระกาศใช้31
่ม่มบขึขึขึัต้น้้ นนิ ท างการบัญลดลง
ให้
กก้้ ยยูู ้ ู้ยจัมมืื ืมดระยะสั
ระยะสั
3131ธัธัธันนนวาคม
วาคม
มกราคม
เพิ
ลดลง
31
ธันวาคม
วาคม
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํ
ที่เกี่ยวข้อง
(พั
(ร้(ร้ ออยละต่
(พัพนนย์บาท)
บาท)
ยละต่ ออปีปี )) ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั
2562
2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
บริ ษษททัั ย่ย่ออยย
2.15
2.35
24,867
31,111
(20,006)
35,972
2.15 อ-- ปฏิ
2.35บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
24,867
31,111
(20,006)
ที่เบริ
ริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถื
นที่ออกและปรั
บปรุ งใหม่น้ นั 35,972
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
2561
2561
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
บริ
-24,867
-24,867
2.15
บริ ษษททัั ย่ย่ออยย
24,867
24,867
2.15 -- 6.25
6.25
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
11ณเรืวั่ อนง ทีสั่ ญ31ญาก่
อสร้ าง2562
(“TAS 11”)
และการตีกู้ยคืมวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ เกี่ ยวข้าอหนดจ่
ง รายละเอีนยเมืดของ
ณ วันที่ 31 ธัธันนวาคม
วาคม 2562 บริ
บริ ษษททัั มีมี เเงิงิ นนให้
ให้กู้ยืมระยะสั
ระยะสั้้ นนแก่
แก่ กกิิ จจการที
การที่่ เเกีกี่่ ยยวข้
วข้อองกั
งกันน ซึซึ่่ งงครบกํ
ครบกําหนดจ่าายคื
ยคืนเมื่่ ออทวงถาม
ทวงถาม
นโยบายการบั
ญ
ชี
ไ
ด้
เ
ปิ
ดเผยในหมายเหตุ
ข
อ
้
3
(ต)
เงิเงินนให้
ให้กกยยูู้้ มมืื ดัดังงกล่
กล่าาวไม่
วไม่มมีีหหลัลักกประกั
ประกันน
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29

20
136

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

44
44

รายงานประจ�ำปี 2562

บริ
อม เทคโนโลยี
เทคโนโลยี จํจําากักัดด (มหาชน)
(มหาชน)และบริ
และบริษษัทัทย่ย่ออยย
บริษษัทัท วิวินนท์ท์ คคอม
บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํสําาหรั
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2562
2562
หรับบปีปี สิสิ้้นนสุสุ ดดวัวันนทีที่ ่ 31
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนีอ้อื่นื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1

งบการเงิ
รวม
งบการเงิ
จการ
นรวม
รวม
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
เฉพาะกิ
จการ
งบการเงิ
นนเฉพาะกิ
จการ
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันงบการเงิ
ทีงบการเงิ
่ 26 กุมนนภาพั
นธ์ 2563
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
ข้ อมูลทัว่ ไป
บาท)
(พั(พันนบาท)

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
บริ ษทั ย่อย
--173173
410410
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
เจ้ าหนีอ้ ื่น
ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ 69ร้69อยละ 68) ซึ่งเป็ 16
บริษษทั ทั ใหญ่
16ติบุคคลที่จดั ตั้ง30ขึ30
บริ
นนิ
้ นในประเทศ 1414
บริ ษทั ย่อย
--406
117117
406
ไทย
611
8686
230230
1515
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
611
บริ
ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิว680
เตอร์และอุปกรณ์102
ร102
วมทั้งซอฟต์แวร์666
ท666
ี่เกี่ยวข้อง และ 146146
รวม
680
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุ
ขอ้ ก้ก้ 10
รวมเจ้ าาหนี
ารค้
680
102
839
556556
รวมเจ้
หนี
ารค้าาและเจ้
และเจ้าาหนี
หนีอ้ อ้ ื่นื่น
680
102
839
2

เกณฑ์
การจั
ทํางบการเงิน อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ญญาสํ
ญาสํ
าาคัคัดญ
สัสัญ
ญทีทีท่ ท่ าํ าํ กักับบบุบุคคคลหรื
คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

(ก)

เกณฑ์
การถือปฏิ
บัติ
ญญาการซื
ญาการซื
้อ้อขายหรื
สัสัญ
ขายหรืออรัรับบบริ
บริกการาร
งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
ญญาบริ
ญาบริ กการสํ
านักกงานและบริ
กการระบบเงิ
สัสัญ
งานและบริ
ารระบบเงินนเดืเดืออนพนั
นพนักกงาน
สภาวิ
ชาชีพบัารสํ
ญชีาฯนักฎระเบี
ยบและประกาศคณะกรรมการกํ
างาน
กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

บริ ษษททัั ได้
การระบบเงินนเดืเดืออนพนั
กงานกั
ษทั วีเน็น็ททแคปปิ
ทอล
บริ ษทั
บริ
ได้ททาําํ สัสัญญญาบริ
ญาบริกการสํ
ารสําานันันกกงานและบริ
งานและบริ
งานกัซบ่ ึ งบบริ
ทอลจําจํกัาดกัดโดย
โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
หลายฉบั
บได้กมารระบบเงิ
ีการออกและปรันพนั
บปรุ งกใหม่
มีบริ
ผลบัษงทั คัวีบเใช้
ต้ งัแคปปิ
แต่รอบระยะเวลาบั
ญชีบริ ษทั
วีเน็ท แคปปิ
ทอล
จํากัด จะเป็
ใ้ ใ้ ห้ห้บบริริกการด้
าานสํ
านักกงาน
านสถานที
่ การต้
อนรับ
แคปปิอหลั
ทอล
จะเป็นผู
นผู2562
นสํ
งานอัอันนได้ได้แแก่ก่การอํ
การอํานวยความสะดวกด้
านวยความสะดวกด้
านสถานที
่ การต้
ทีวีเ่เน็ริ่ มทในหรื
งวันจํทีากั่ 1ดมกราคม
การถืารด้
อปฏิ
บตั าิตนัามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ออกและปรั
บปรุ งใหม่
น้ นั อนรับ
ลูกค้ค้าาและผู
และผูมม้ ้ าติ
การสาธารณู
ดดการห้
อองประชุ
ม รวมทั้ง้บริ
นเดือน นคําคํนวณภาษี
หกั ณ
าติดดต่ต่่ยออนแปลงนโยบายการบั
การสาธารณูปปโภค
โภคการจั
การจั
การห้
งประชุ
งบริกการจั
ารจัดาดทํงมีทําระบบเงิ
าสระบบเงิ
านวณภาษี
่มบริ
มีลูผกลให้
เกิดการเปลี
ญชีของกลุ
ษทั ซึ่ งมไม่รวมทั
มีผลกระทบอย่
าระสําคันญเดืต่อองบการเงิ
นของ หกั ณ
นสมทบกองทุนนประกั
นนสัสังงคม
่เกี่ยวข้องโดยคิ
ดในอัตราคงที
่เดือน
ทีที่่จจม่่าายยบริคํคํษาานวณเงิ
นวณเงิ
คมและจั
และจัดดเตรี
เตรียยมแบบยื
มแบบยื่น่นแสดงรายการที
แสดงรายการที
องโดยคิ
่มบริ ษทั ได้ปฏิประกั
กลุ
ทั ทั้งนี้ นกลุสมทบกองทุ
บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น ฉบับที่ 15 เรื่เกี่ อ่ยงวข้
รายได้
จากสัดญในอั
ญาทีตราคงที
่ทาํ กับ ่เดือน
ละ 45,000 บาท
รวมกั
บบค่ค่าาบริ
่เกิดขึ้นจริ งในอั
่ต่ตกลงกั
นไว้ไว้สัญ
บาท15”)
รวมกั
บริกการอื
ารอื่น่นๆที
ๆที่จ่จะเรี
ะเรียยกเก็
กเก็บญบตามที
ในอัตตราที
ราที
กลงกั
สัญญามี
ญามีกาํ กหนดระยะเวลา
ลูละกค้45,000
า (“TFRS
เป็ นครั
ชีตามที
ฉบับ่เทีกิ่ด18ขึ้นเรืจริ
่ องงรายได้
(“TAS
18”)นมาตรฐานการบั
ญาํ หนดระยะเวลา
ชี ฉบับที่
้ งแรกแทนมาตรฐานการบั
ตั11้ งแต่
ว
น
ั
ที
่
1
มกราคม
2563
ถึ
ง
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2563
เรื่ อวงนั สัทีญ่ 1ญาก่
อสร้ าง2563
(“TAS
ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
ตั้งแต่
มกราคม
ถึงวั11”)
นที่ และการตี
31 ธันวาคม
2563
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
สัญญาการบริ การบริ หารอุปกรณ์ และอะไหล่

สัญญาการบริ การบริ หารอุปกรณ์ และอะไหล่

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาการบริ การบริ หารอุปกรณ์และอะไหล่กบั บริ ษทั วีเซิ ร์ฟพลัส จํากัด โดย บริ ษทั วีเซิ ร์ฟพลัส จํากัด
ทาํ อสัปฏิ
ญญาการบริ
การบริ
หารอุปกรณ์
กบั งบริ
วีเซิ ร์ฟพลัส จํากัด โดย บริ ษทั นวีเทีซิ่ อรอกและ
์ ฟพลัส จํากัด
ปับริจจุษบทั ันได้มาถื
บัติในการจั
ดทํางบการเงิ
นนี้ กแ่ อละอะไหล่
นวันที่ มีผลบั
คับษใช้ทั มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
จะเป็ นผูใ้ ห้บริ การจัดเก็บดูแล และบริ การจัดส่ งอุปกรณ์ และอะไหล่ไปยังสถานที่ ให้บริ การตามเงื่ อนไขที่ ตกลงกัน
จะเป็
ใ้ ห้บทริี่เกีก่ยารจั
เก็บดูาแเนิลนและบริ
การจั
ดส่ษงทั อุได้
ปกรณ์
และอะไหล่ไปยั
่มบริ
ปรั
บปรุนผูงใหม่
วกับดการดํ
งานของกลุ
เปิ ดเผยในหมายเหตุ
ขอ้ ง29สถานที่ ให้บ ริ การตามเงื่ อนไขที่ ตกลงกัน
รวมทั้งจัดทําประกันอัคคีภยั และประกันอุบตั ิเหตุสําหรับอุปกรณ์และอะไหล่ ดังกล่าวด้วย โดยคิดอัตราคงที่เดือนละ
รวมทั้งจัดทําประกันอัคคีภยั และประกันอุบตั ิเหตุสําหรับอุปกรณ์และอะไหล่ ดังกล่าวด้วย โดยคิดอัตราคงที่เดือนละ
31,000 บาท สัญญามีกาํ หนดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

31,000 บาท สัญญามีกาํ หนดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2562
2562
สํสําาหรั
สัญญาอนุประกอบงบการเงิ
ญาตให้ ใช้ สิทธิ ในนโปรแกรมคอมพิ
วเตอร์ นนี้
หมายเหตุ
เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงิ

บริ ษทั วีนเนีซิ้ ไรด้์ ฟรพลั
ทาํ สัญญาอนุ
ญาตให้ใช้สิทธิ ในโปรแกรมคอมพิ
งบการเงิ
ับอนุส มจํตั าิใกัห้ดอได้
อกงบการเงิ
นจากคณะกรรมการเมื
่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์วเตอร์
2563กบั บริ ษทั เอ็นทีเอ็น โซลูชน่ั จํากัด

1

โดย บริ ษทั เอ็นทีเอ็น โซลูชนั่ จํากัด จะเป็ นผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิ ในโปรแกรม NIMBUS (ERP) ที่ใช้ในการดําเนิ นงาน
ข้รวมทั
อมูลทั้ งว่ เป็
ไปนผูใ้ ห้บ ริ การที่ เ กี่ ยวข้องกับ ระบบงานดังกล่าวโดยคิดในอัตราคงที่ เ ดื อนละ 80,000 บาท สัญญามี กาํ หนด
ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ขณะนี้บริ ษทั กําลังอยูร่ ะหว่างการต่อสัญญา

บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
หลั
กทรัาสัพญ
ย์แญาคํ
ห่ งประเทศไทยเมื
อนธันวาคม
การทํ
า้ ประกันหนีส้ ่ิอนเดืทางการค้
า 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

บริ ษทั เข้าทําสัญญาคํ้าประกันหนี้สินทางการค้าของ บริ ษทั วีเซิร์ฟพลัส จํากัด โดยบริ ษทั มีภาระคํ้าประกันในหนี้สินทาง

บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
การค้าร้อยละ 51 ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั วีเซิร์ฟพลัส จํากัด
ไทย

6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณงบการเงิ
วันที่ 31นรวม
ธันวาคม 2562 และ 2561
ได้เปิ ดเผยไว้ใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
นรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุขอ้ 10
2562
2561
2562
2561

2562

2
(ก)

7

2561

2562

2561

(พันบาท)
เงินสดในมือ
788
227
580
118
เกณฑ์
การถือปฏิ บัติ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวั
น
120
138
13,838
12,274
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรั
พย์
งบการเงิ
น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น224,015
รวมถึ ง แนวปฏิ173,970
บัติ ท างการบัญ ชี121,950
ที่ ป ระกาศใช้โ ดย 83,391
เงินฝากธนาคารประเภทประจํ
า 3 เดือน
4
สภาวิ
ชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํ
ากับหลัก20,044
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพ4 ย์ที่เกี่ยวข้อง 4
เช็คในมือ
2,052
150
2,052
150
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
หลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินนสดใน
ที่เริงบแสดงฐานะการเงิ
2562 การถื
อปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
บปรุ งใหม่น้ นั 83,801
่ มในหรื อหลังวันที่ 1นมกราคม
และงบกระแสเงิ
นสด
260,737
186,625นที่ออกและปรั
124,706
เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
กลุ
บริ ษทั ทั้งนีน้ การเงิ
กลุ่มบริ
ปฏิบกตั พัิตนามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
เงิน่มฝากสถาบั
นทีษม่ ทั ภี ได้าระผู
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
11ณ เรืวัน่ อทีง ่ สั31ญญาก่
อสร้ าง2562
(“TAS
และการตี
นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี
ธันวาคม
เงิน11”)
ฝากออมทรั
พย์คแวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ละเงินฝากประจําในงบการเงินรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิยจดของ
การจํานวน
นโยบายการบั
ญชีไและ
ด้เปิ ดเผยในหมายเหตุ
อ้ 3 (ต)า ดับ (2561: 18.13 ล้ า นบาท และ 16.73 ล้ า นบาท ตามลํา ดั บ ) ได้ใ ช้เ ป็ น
17.47 ล้า นบาท
16.73 ล้า นบาท ขตามลํ

หลักประกันต่อธนาคารสําหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
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รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํสําาหรั
บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
8

1

ลูกหนีก้ ารค้
าและลูกหนีอ้ ื่นนเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
รวม
งบการเงิ
เฉพาะกิจจ
การ
นนรวม
งบการเงิ
นนเฉพาะกิ
การ
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันงบการเงิ
ทีงบการเงิ
่ 26 กุมภาพั
นธ์ 2563
หมายเหตุ
2562
2561
2562
2561
หมายเหตุ
2562
2561
2562
2561
ข้ อมูลทัว่ ไป
(พันบาท)
ลูกษหนี
บริ
ทั วิก้ นารค้
ท์คาอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
บุคกคลหรื
่เกี่ยวข้องกั่อนเดือนธันวาคม 25605 โดยมีที่อยู่จดทะเบี
17 ยนของบริ ษ- ทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21
- อาคารเสริ ม หลั
ทรัพย์อแกิห่จการที
งประเทศไทยเมื
อกิจชัการอื
ๆ ขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนื
344,686
460,359
มิบุตครคลหรื
ทาวเวอร์
อ เขตวัฒนา กรุ599,811
งเทพมหานคร 206,119
้ น 14่นถนนสุ

รวม
344,703
599,811
206,119
460,359
บริ
ในระหว่
งปี ได้ญแก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุ(706)
น้ ร้อยละ 68) ซึ่ง(678)
เป็ นนิติบุคคลที่จดั (228)
ตั้งขึ้นในประเทศ (228)
หั กษค่ทั าใหญ่
เผื่อหนี
้ สงสัยาจะสู
ไทย
สุ ทธิ
343,997
599,133
205,891
460,131

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าการเงิน
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
บุคคลหรืขออ้ กิจ10การอื่นๆ
10,361
5,884
หมายเหตุ
2
(ก)

ลูกหนีกก้ ารจั
ารค้ดาทํทีาย่ งบการเงิ
งั ไม่ เรียนกเก็บ
เกณฑ์
บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
19
44,881
49,728
10,358
11,348
เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ
ลูกหนีอ้ ื่น
งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
1,780
1,630
315
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
144,478
93,121
122,058
70,794
รวม
144,793
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรั
บปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผ93,121
ลบังคับใช้ต้ งั แต่123,838
รอบระยะเวลาบัญ72,424
ชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
รวมลู
ารค้ าและลู
กหนีอ้ ื่น
747,866
543,903
มีผลให้กหนี
เกิดก้ การเปลี
่ยนแปลงนโยบายการบั
ญชีของกลุ่มบริ ษทั 544,032
ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่
างมีสาระสําคั340,087
ญต่องบการเงิ นของ
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
ส่ลูกวค้นที
่หมุนเวีย15”)
น เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับ540,109
340,087 ญชี ฉบับ543,903
า (“TFRS
ที่ 18 เรื่ อง รายได้ 747,866
(“TAS 18”) มาตรฐานการบั
ที่
ส่11วนที
นเวียอนสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
3,923
- นที่ เกี่ ยวข้อง-รายละเอี ยดของ เรื่ อ่ไงม่สัหญมุญาก่
รวม
544,032
747,866
340,087
543,903
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
นอกจากนี
บริ้ สษูญ
ทั ไม่
ได้นาํ ้ สมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
้ กลุ่มหนี
(กลั
บรายการ)
และหนี
งสัยจะสูญ
ปั จสํจุาหรั
บันบมาถื
(242)
- นที่ ออกและ 228
ปี อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับ28ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การวิเคราะห์
อายุของลูกนหนีเป็้ กนส่ารค้
า มีด่ งของงบการเงิ
งั นี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
วนหนึ
นนี้

1

2
(ก)

งบการเงิน
นรวม
รวม
งบการเงิ
เฉพาะกิจจ
การ
งบการเงิ
นนเฉพาะกิ
การ
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันทีงบการเงิ
่ 26 กุมภาพั
นธ์ 2563
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
ข้ อมูลทัว่ ไป
(พันบาท)
บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
ยังกไม่ทรัครบกํ
าระ
8 ยนของบริ ษ- ทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21
- อาคารเสริ ม หลั
พย์แห่าหนดชํ
งประเทศไทยเมื
่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบี
าหนดชําชัระ
: ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
มิเกิตนร กํทาวเวอร์
้ น 14
น้อยกว่า 3 เดือน
9
บริ
ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ 17ร้อยละ 68) ซึ่งเป็- นนิติบุคคลที่จดั -ตั้งขึ้นในประเทศ รวม
ไทย
บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
276,329
336,303
179,089
252,332
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
เกินกําหนดชําระ :
หมายเหตุขอ้ 10
น้อยกว่า 3 เดือน
67,558
252,319
26,765
197,379
- 6 เดืดทํอานงบการเงิน
93
10,511
เกณฑ์3การจั
37
10,420
6 - 12 เดือน
เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ
มากกว่า 12 เดือน
706
678
228
228

รวม น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ344,686
งบการเงิ
น รวมถึ ง แนวปฏิ599,811
บัติ ท างการบัญ206,119
ชี ที่ ป ระกาศใช้โ460,359
ดย
หั ก ค่ชาาชี
เผืพ่อหนี
ยจะสูญยบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก(706)
สภาวิ
บัญ้ สชีฯงสักฎระเบี
ทรัพย์และตลาดหลั(678)
กทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง(228)
(228)
สุ ทธิ
343,980
599,133
205,891
460,131
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
ทีรวม
่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
้ นั
343,997
599,133 นที่ออกและปรั
205,891บปรุ งใหม่น460,131
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
่มบริ ษทรั ะยะเวลาการให้
กลุ
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทัสิได้
บตั ลิตูกามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น ฉบั
โดยปกติ
นเชืป่อฏิแก่
ค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่
30บวัทีน่ 15
ถึงเรื90่ องวัรายได้
น จากสั ญญาที่ทาํ กับ
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
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รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํสําาหรั
บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลูกหนี้อื่นปประกอบด้
วย นเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
รวม
นรวม
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันงบการเงิ
ทีงบการเงิ
่ 26 กุมนภาพั
นธ์ 2563

1

9

2
(ก)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
ข้ อมูลทัว่ ไป
(พันบาท)
ต้นทุนขายและบริ การจ่ายล่วงหน้า
120,008
77,372
113,410
64,752
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
ภาษีกทรั
ซ้ือพรอเครดิ
ตและลูกหนี้กรมสรรพากร
6,802อาคารเสริ ม1,762
หลั
ย์แห่ งประเทศไทยเมื
่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จ18,433
ดทะเบียนของบริ6,517
ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21
จ่ายจ่ายล่ชัว้ นงหน้
า ขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ3,939
3,409
1,335
1,734
มิค่ตารใช้ทาวเวอร์
14 ถนนสุ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
เงินทดรองจ่าย
1,928
3,369
1,647
1,849
บริ
ร้อยละ 68) ซึ่ง2,454
เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้ง644
ขึ้นในประเทศ2,327
อื่นษๆทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ 485
ไทย
รวม
144,793
93,121
123,838
72,424
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
สินค้ าคงเหลือ
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุขอ้ 10
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

งบการเงินรวม
2562
2561
2562
2561

หมายเหตุ
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561

(พันบาท)
เกณฑ์
สิ นค้ากสํารถื
าเร็อจปฏิ
รู ปบัติ
19,352
32,138
17,441
15,736
งานระหว่างทํา
3,394
4,482
งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
อะไหล่
816
สภาวิ
ชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก1,289
ทรัพย์และตลาดหลั816
กทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 795
สิ นค้าระหว่างทาง
476
26
476
26
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นหลายฉบับได้มีการออกและปรั
บปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผ37,462
ลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบั
ญชี16,578
รวม
24,511
18,712
ทีหั่เกริ่ มค่ในหรื
มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
บปรุ งใหม่น้ นั (1,248)
าเผื่อมูอลหลั
ค่างสิวันนค้ทีา่ 1ลดลง
(1,383)
(1,248) นที่ออกและปรั
(1,383)
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
สุ ทธิ
23,128
36,214
17,329
15,330
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
ลูต้กนค้ทุาน(“TFRS
เป็ นครั
ญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
ของสิ น15”)
ค้าคงเหลื
อที้ งแรกแทนมาตรฐานการบั
่บนั ทึกรวมใน
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
บัญชีตน้ ทุนขายและบริ การ
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)

21
984,790
1,162,818
597,261
975,094
- ต้นทุนขาย
- การปรับ้ ลดมู
นอกจากนี
กลุ่มลบริค่าษเป็ทั นไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
80
135นที่ ออกและ 80
สุทธิอทปฏิ
ี่คาดว่
ปั จมูจุลบค่ันามาถื
บัตาิใจะได้
นการจัรับดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคั135
บใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
รวมบปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ
984,925 ข1,162,898
597,396
975,174
ปรั
อ้ 29

20
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
10

เงินลงทุนปในบริ
ษัทย่ อย นเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
2562
2561
หมายเหตุ
2562
2561
ข้ อมูลทัว่ ไป
(พันบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
310,241
42,238
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
ส่วกนแบ่
ทธิ
หลั
ทรัพงย์กํแาห่ไรสุ
งประเทศไทยเมื
่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที47,757
่ 159/21 อาคารเสริ ม14,470
ประกอบอืชั้น่นของส่
วนของผู
ือหุ(อโศก)
น้
(286)
มิองค์
ตร ทาวเวอร์
14 ถนนสุ
ขมุ วิทถ้ 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร (634)
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
143
บริ
่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ซื้อษเงิทั นใหญ่
ลงทุในระหว่
น างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที4,715
197,027
ไทย
การปรับปรุ งจากการซื้อธุรกิจ
4
56,649
ณ วันที่ ธันวาคม 31
362,079
310,241

งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

1

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
การซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
หมายเหตุขอ้ 10

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ได้ลงทุนเพิม่ ในบริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้ง
ขึ้นในประเทศเมียนมาร์ เป็ นจํานวนเงิน 4.72 ล้านบาท สัดส่วนการลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลง

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก)

เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี ) จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ จดั ตั้งขึ้นใน
ประเทศสินงนีคโปร์
นในหุน้ ทุนซึ่ งมีสิทธิ ออกเสี ยนงในบริ
ทั ดังกล่าบวร้ัตอิ ทยละ
100 ญบริชีษที่ทัปดัระกาศใช้
งกล่าวดําโเนิดยนธุรกิจ
งบการเงิ
ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
รวมถึษง แนวปฏิ
างการบั
้ จัด ทําโดยการลงทุ
สภาวิ
พบับญการขายเครื
ชีฯ กฎระเบี่ อยบและประกาศคณะกรรมการกํ
กับหลั
กทรัพย์แแวร์
ละตลาดหลั
วข้อง ยนจํานวน 100,000
หลักชเกีาชี่ยวกั
งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ราวมทั
ที่เกี่ยวข้อกงทรัซึพ่ งย์มีทที่เกีุน่ยจดทะเบี
้ งซอฟต์
เหรี ยญสิ งคโปร์ และมี การเรี ยกชําระค่าหุ ้นจํานวน 21,000 เหรี ยญสิ งคโปร์ (เที ยบเท่า 0.51 ล้านบาท) โดยเมื่ อวันที่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
7 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั ได้ชาํ ระเงินลงทุนงวดแรก เป็ นจํานวน 20,000 เหรี ยญสิ งคโปร์ (เทียบเท่า 0.49 ล้านบาท) คงค้าง
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
ค่าหุน้ จํานวน 1,000 เหรี ยญสิ งคโปร์ (เทียบเท่า 0.02 ล้านบาท)

มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
กลุ
ษทั ได้บริ
ปฏิษบทั ตั ได้
ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น ฉบับที่ 15(เมีเรืย่ อนมาร์
ง รายได้
่ทาํ ษกัทั บที่จดั ตั้ง
้ งนี้ กลุ่มบริ2561
เมื่อ่มวับรินทีษ่ ทั 13ทักรกฎาคม
ลงทุนเพิ่มในบริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี
) จําจกัากสั
ด ซึญ่ งเป็ญาที
นบริ
ลูขึก้ นค้ในประเทศเมี
า (“TFRS 15”)ยนมาร์
เป็ นครัเป็้ งแรกแทนมาตรฐานการบั
ญชี ฉบั
18 เรื่ อง รายได้
(“TAS
ชี ฉบับที่
นจํานวนเงิน 3.33 ล้านบาท
สัดบส่ทีว่ นการลงทุ
นในบริ
ษทั ดั18”)
งกล่มาตรฐานการบั
าวไม่มีการเปลีญ่ยนแปลง
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
นโยบายการบั
ได้เปิ2561
ดเผยในหมายเหตุ
(ต) าซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ไอ-ซี เคียว จํากัด (“I-SECURE”) ตามมติของ
เมื่อวันที่ 17 ตุญลชีาคม
บริ ษทั ได้ดาํ ขเนิอ้ น3การเข้

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยการลงทุนในหุน้ ทุนมีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ดังกล่าวร้อยละ 100 และราคาซื้ อเงินลงทุนดังกล่าวตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจหลังปรับปรุ ง มีจาํ นวน 273.55
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ล้านบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 4)
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29

การทดสอบการด้ อยค่ า
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้มีการทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย โดยใช้เทคนิ คและ
20ขอ้ 13 ในเรื่ องเกี่ยวกับการทดสอบการด้อยค่า
ข้อสมมติที่สาํ คัญเช่นเดียวกับที่อธิบายไว้ในหมายเหตุ
142
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100
100
100
51

(1) เมียนมาร์

(2) สิ งคโปร์
(3) ไทย
(4) ไทย

100
100
51

100

ประเทศที่ สัดส่สัวดนความเป็
ส่วน น
เจ้าของ
ดําเนินธุรกิจ ความเป็ นเจ้าของ
2562
2561
2562 2561
(ร้ อยละ)

ประเทศที่
ด�ำเนินธุรกิจ

513
40,000
40,000

16,556
513
40,000
40,000

11,842

ทุทุนนชํข�าำระแล้
ระแล้ว/ว/
ทุนเรียกช�ำระ
ทุนเรี ยกชําระ
2562
2561
2562
2561

บริ ษทั ไม่มีเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวข้างต้นสําหรับปี 2562 และ 2561

ลักษณะธุรกิจ
(1) ให้บริ การเกี่ยวกับการติดตั้ง ให้คาํ ปรึ กษา และซ่อมบํารุ งเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
(2) การขายเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี
(เมียนมาร์) จํากัด
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี
(เอสจี) จํากัด
บริ ษทั ไอ-ซีเคียว จํากัด
บริ ษทั วีเซิร์ฟพลัส จํากัด
รวม

บริ ษทั ย่อย

บริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

513
249,833
20,400
282,588

11,842
14,431
277,990
69,549
362,079

109

4,200
252,114
53,912
310,241

15

-

-

-

-

การด้อยค่า
2561
2562
2561

2562

การด้อยค่า

14,431
277,990
69,549
362,079

109

51

4,200
252,114
53,912
310,241

15

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย-สุทธิ
2562
2561
2562
2561
มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสีย-สุทธิ

(3) ให้บริ การเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่าย
(4) ให้บริ การเกี่ยวกับการติดตั้ง ให้คาํ ปรึ กษา และซ่อมบํารุ งเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

513
249,833
20,400
287,302

16,556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลลค่ค่าาตาม
ตาม
มู
ราคาทุน
วิธีส่วนได้เสีย
ราคาทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
11 หมายเหตุ
ส่ วนได้ เสีปยระกอบงบการเงิ
ทีไ่ ม่ มอี าํ นาจควบคุ
ม วนหนึ่งของงบการเงินนี้
นเป็ นส่

่ยวกับบริ ษนทั จากคณะกรรมการเมื
ตารางต่นอนีไปนี
ปข้มอตั มูิให้ลอเกีอกงบการเงิ
ย่อยแต่ละรายของกลุ่อวั่มนบริที่ ษ26ทั ทีกุม่มภาพั
ีส่วนได้
เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ
งบการเงิ
นธ์ 2563
้ ได้ร้ สับรุอนุ
1

ก่อนตัดรายการระหว่างกัน

ข้ อมูลทัว่ ไป

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2562

บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบี
บริษัท วีเซิร์ฟยพลั
จ�ตลาด
ำกัด
บริ ษทั วีเซินกั
ร์ฟสบพลั
ส จํากัด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21(พั
อาคารเสริ
นบาท) ม
มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

ร้อยละของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

49%

บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
173,826
ไทย

2
(ก)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
29,748
ิ นหมุนษเวีทั ยย่นอยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง(61,797)
บริหนีษ้ทัสและบริ
และ
หนี้สินบไม่
หมุน่ยเวีวกัยบนคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้(5,405)
การให้
ริ การเกี
ใน
หมายเหตุ
สินทรัพขย์อส้ ุ ท10ธิ
136,372
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
66,822
เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
ตัดรายการระหว่างกัน
รวม การถือปฏิ บัติ
66,822
เกณฑ์
รายได้ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้390,490
งบการเงิ
โ ดย
กําไรชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
30,065
สภาวิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

-

รวม

-

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
30,065
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
กําไรที่แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
14,732
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
ตัดรายการระหว่างกัน
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
ลูรวม
กค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบั14,732
บที่
เบ็ดอเสร็
ที่แบ่ง11”)
ให้กและการตี
บั ส่วนได้เคสีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
11กําเรืไรขาดทุ
่ อง สั ญนญาก่
สร้ จางอื่น(“TAS
นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของตัดรายการระหว่
นโยบายการบั
ญชีไาด้งกัเปินดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปักระแสเงิ
จจุ บันมาถื
อปฏิ บัติจในการจั
ทํานงบการเงิ
นสดจากกิ
กรรมดํดาเนิ
งาน นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
47,522
ปรั
บปรุ งใหม่
ที่เกี่ยวกัจบกรรมลงทุ
การดําเนินนงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
กระแสเงิ
นสดจากกิ
(19,470)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(เงินปันผลที่จ่ายให้กบั ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม : ไม่มี)
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ 20
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจ�ำปี 2562

130
28,182

บริ
และบริ
ษัทษย่ อัทยย่ อย
บริษษัทัทวิวินนท์ท์คคอมอมเทคโนโลยี
เทคโนโลยีจําจํกัาดกั(มหาชน)
ด (มหาชน)
และบริ
หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิน น
สํสําาหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2562
2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
1

ข้ร้ออมูยละของส่
ลทัว่ ไป วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

31 ธันวาคม 2561
บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จ�ำกัด
บริ ษทั วีเซิร์ฟพลัส จํากัด
(พันบาท)
49%
31 ธันวาคม 2562

บริสิ นษทรั
ทั วิพนย์ท์หคมุอมนเวีเทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับ183,334
ตลาด
ยน
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
28,431
มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

หนี้สินหมุนเวียน
(101,717)
นไม่หในระหว่
มุนเวียานงปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
(3,741)
บริหนีษ้ ทสั ิใหญ่
สินทรัพย์ สุทธิ
106,307
ไทย
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
52,090
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
ตัดรายการระหว่างกัน
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
รวม
52,090

หมายเหตุขอ้ 10
2
(ก)

รายได้การจัดทํางบการเงิน
เกณฑ์

422,686
กําไร
27,280
เกณฑ์
การถือนปฏิเบ็บดัตเสร็
ิ จอื่น
กําไรขาดทุ
281
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
27,561
งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
กําไรที่แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
13,367
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ตัดรายการระหว่างกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบั13,367
ญชี
รวม
ทีกํ่เาริไรขาดทุ
นทีจ่ 1อืมกราคม
2562
อปฏิ
นที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั 138
่ มในหรื อนหลั
เบ็งดวัเสร็
่นที่แบ่งให้
กบั ส่การถื
วนได้
เสี ยบทีตั ่ไิตม่ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
มีอาํ นาจควบคุม
มีตัผดลให้
เกิดการเปลีางกั
่ยนแปลงนโยบายการบั
ญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
รายการระหว่
น
่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ138
กลุ
รวม

ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
11กระแสเงิ
เรื่ อง สันญสดจากกิ
ญาก่ อสร้จาง
(“TAS
และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
กรรมดํ
าเนิ11”)
นงาน
18,963
นโยบายการบั
ญ
ชี
ไ
ด้
เ
ปิ
ดเผยในหมายเหตุ
ข
อ
้
3
(ต)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(3,902)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ผลที
่จ่ายให้
บั ส่วนได้
ยที่ไม่มีอนาํ นีนาจควบคุ
ไม่มงคัี) บใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปั จ(เงิจุ บนันปันมาถื
อปฏิ
บัติใกนการจั
ดทําเสีงบการเงิ
้ ก่อนวันทีม่ มีผ: ลบั
ผลกระทบของอั
ราแลกเปลี
่มีต่อเงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสดขอ้ 29
412
่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ
ปรั
บปรุ งใหม่ที่เกี่ยตวกั
บการดําเนิ่ยนที
นงานของกลุ

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ

15,473

20
ANNUAL REPORT 2019

53

VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

145

บริษษัทัท วิวินนท์ท์คคอม
และบริ
ษัทษย่ อัทยย่ อย
บริ
อมเทคโนโลยี
เทคโนโลยีจําจํกัาดกัด(มหาชน)
(มหาชน)
และบริ
บริ
ษัท วินท์ปคระกอบงบการเงิ
อม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
หรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2562
สํสํสําาาหรั
หรั
บ
ปี
สิ
้
น
วาคม2562
2562
บปี สิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31่ 31ธันธันวาคม
12

12

1

2
(ก)

อุปกรณ์

อุปกรณ์ ประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
นรวม
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมืเครื่อ่วัอนง ที่ 26งบการเงิ
กุมภาพั
ธ์ 2563
ส่งบการเงิ
วนนนรวม
สิ นทรัพย์
สินทรัพสิ
ส่วน ส่ วน
เครื่อเครื
ง ่ อง
อุอุปปกรณ์
ตกแต่
ง
ปรั
บปรุ ง
ยาน
ระหว่
างย์ นทรัพย์
ระหว่าง
ปรับปรุง
ตกแต่ง
กรณ์
ข้ อมูลทัว่ ไป
สร้างระหว่าง รวม
อาคารเช่
และติดตกแต่
งาน
อะไหล่
กรณ์ อะไหล่
ปรัาาบปรุ งยานพาหนะ
สํส�าำนัอุนักกปงาน
และติ
ดตัตั้ง้ ง ง อาคารเช่
พาหนะ ยาน ก่ก่ออสร้
าง
รวม
สํานักงาน อะไหล่
และติดตั้ง(พันบาท)
อาคารเช่า
พาหนะ
ก่อสร้าง
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
(พันบาท)
ราคาทุน
หลั
กทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
ณ วันทีน่ 1 มกราคม 2561
31,267
8,485
6,902
10,220
4,810
61,684
มิราคาทุ
ตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
เพิ่มวัขึน้ นที่ 1 มกราคม 2561
3,136
541
9376,902
95010,220 - 4,810 1,432 - 6,996
ณ
31,267
8,485
ได้ษม่ มทั ขึาจากการรวมธุ
2,824
1,953
- 1,432 15,595
บริ
ใหญ่
ษทั 3,136
วีเน็ท แคปปิ -ทอล541จํากัด (ถื
อหุน้ 937
ร้อยละ 68)
ซึ่งเป็950
นนิติบุค-คลที่จดั -ตั้งขึ้นในประเทศ
เพิ
้ น ในระหว่รากิงปีจ ได้แก่ บริ10,818
จําหน่
าย
(587)
(413)(25)2,824
- 1,953 ไทย
ได้
มาจากการรวมธุ
รกิจ
10,818
- (1,025)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จํณาหน่
าย
(587)
(413)
(25)
่ยวข้อง และ 83,250
บริและ
ษทั และบริ
ษทั ย่2562
อยดําเนินธุรกิ44,634
จหลักเกี่ยวกับการขายเครื
ปกรณ์รวมทั้ง4,810
ซอฟต์แวร์ที่เกี1,432
1 มกราคม
8,613 ่ องคอมพิ
10,638วเตอร์และอุ
13,123
ณ วันบทีริ่ 31
ธันวาคม 2561
การให้
โดยรายละเอียดของบริ
อย ณ วันที่ 31 1,386
ธันวาคม 25626,700
และ 2561 ได้3,488
เปิ ดเผยไว้ใน 19,261
เพิ่มขึ้น การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์5,514
393 ษทั ย่1,780
และ 1 มกราคม 2562
44,634
8,613
10,638
13,123
4,810
1,432
หมายเหตุ
โอน ขอ้ 10
309
18
4,641
(4,775)
193
เพิ
ม
ขึ
น
5,514
393
1,780
1,386
6,700
3,488
้
่
จําหน่าย
(922)
(1,882)
(1,953)
(1,670)
(6,427)
เกณฑ์
การจัดทํางบการเงิน
โอน
309
18
4,641
(4,775)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
49,535
9,006
10,554
17,197
9,840
145
96,277

จําหน่าย

(922)

-

(1,882)

(1,953)

(1,670)

-

เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ
ค่ าเสื
ณ
วัน่อทีมราคา
่ 31 ธันวาคม 2562
49,535
9,006
10,554
17,197
9,840
145
ณ วันที่ 1นมกราคม
20,508
3,218
2,427
2,959บัติ ท างการบั
1,624ญ ชี ที่ ป ระกาศใช้
- โ ดย 30,736
งบการเงิ
นี้ จัด ทํา2561
ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น รวมถึ ง แนวปฏิ
บปี ยบและประกาศคณะกรรมการกํ
4,071
1,684 ากับหลั
1,379
2,262 กทรัพย์ท801
10,197
ค่าเสื่ชอมราคาสํ
มราคา
สภาวิ
าชี
พบัญาชีหรั
ฯ กฎระเบี
กทรัพย์และตลาดหลั
ี่เกี่ยวข้อง
ได้วัมนาจากการรวมธุ
จ
8,180
- 3,218 2,6092,427 1,586 2,959 - 1,624 ณ
ที่ 1 มกราคมรกิ2561
20,508
- 12,375
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นหลายฉบั
ีการออกและปรั
บ1,379
ปรุ งใหม่ซ่ ึ งมี- ผลบั
งคับใช้ต-้ งั แต่รอบระยะเวลาบั
ญ-ชี (739)
ย
(421)
(19)
ค่จําาหน่
เสื่ อามราคาสํ
าหรับปี
4,071 บได้ม(299)
1,684
2,262
801 ทีได้
ในหรื
งวันรที2561
ณ่เริวัม่ มนาจากการรวมธุ
ที่ 31 อธันหลัวาคม
กิ่ 1จมกราคม 2562
8,180การถือปฏิบตั -ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
2,609
1,586 นที่ออกและปรั
- บปรุ งใหม่น-้ นั
่มบริ ษทั 6,396
มีจํผาและ
ลให้า1เยกิมกราคม
ดการเปลี2562
่ยนแปลงนโยบายการบั
องกลุ
ซึ่ งไม่(19)
มีผลกระทบอย่
32,338
6,807 า-งมีสาระสํ
2,425าคัญต่- องบการเงิ
- นของ
หน่
(421) ญชีข4,603
(299)
- 52,569
กลุ
มบริ
ษทั ทั้งานีหรั
น ฉบั670
บที่ 15 เรื่ อง รายได้
้ กลุบ่มปี บริ ษทั ได้ป5,735
ค่า่เสื
1,685
3,749
965 จากสั ญญาที
- ่ทาํ กับ 12,804
ณ
วัน่ อทีมราคาสํ
่ 31 ธันวาคม
2561 ฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
12
- ญชี ฉบับที่ -18 เรื่ อง รายได้ -(“TAS 18”) มาตรฐานการบั
ลูโอน
กค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบั
ญ- ชี ฉบับที่ 12
และ 1 มกราคม 2562
32,338
4,603
6,396
6,807
2,425
จําหน่
(901)และการตี ค-วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
(1,880)
(1,667) นที่ เกี(726)
- ยดของ (5,174)
่ ยวข้อง รายละเอี
11
เรื่ อางย สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”)
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
5,735
1,685
3,749
670
965
ณ วันที่ 31 ธันญวาคม
37,184 ขอ้ 3 (ต)
6,288
8,265
5,810
2,664
60,211
นโยบายการบั
ชีได้เ2562
ปิ ดเผยในหมายเหตุ

โอน
12
จําหน่าย ้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
(901)
นอกจากนี
นที(1,880)
่ออกและปรับปรุ(1,667)
งใหม่ซ่ ึ งยังไม่ม(726)
ีผลบังคับใช้ในงวด
ปัณจจุวับนันที่มาถื
บัติใ2562
นการจัดทํา37,184
งบการเงิ นนี้ ก่อ6,288
นวันที่ มีผลบังคั8,265
บใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
31 ธัอนปฏิ
วาคม
5,810
2,664 นที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

54

รายงานประจ�ำปี 2562

รวม

61,684
6,996
15,595
(1,025)
83,250
19,261
193
(6,427)
96,277

30,736
10,197
12,375
(739)
52,569
12,804
12
(5,174)
60,211

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท วินปท์ระกอบงบการเงิ
คอม เทคโนโลยี นจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
สํหมายเหตุ
าหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2562
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1

2
(ก)

งบการเงินรวม
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื
กุมภาพั
ธ์ 2563
เครื่อ่ อวังนที่ 26งบการเงิ
ส่วนนนรวม
สิ นทรัพย์
สินทรัพย์
ส่วน
เครื่อง
อุอุปปกรณ์
ตกแต่
ง
ปรั
บปรุ ง
ยาน
ระหว่
าง
ระหว่าง
ปรับปรุง
ตกแต่ง
กรณ์
ข้ อมูลทัว่ ไป
สร้าาง
ง
รวม
อาคารเช่าา
ยานพาหนะ
และติด
งาน
อะไหล่
สํส�านัำนักกงาน
อะไหล่
และติ
ดตัตั้ง้ ง อาคารเช่
พาหนะ
ก่ก่ออสร้
รวม
(พันบาท)
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั 10,638
5,267
4,475
7,261
27,641
ภายใต้
สญ
ั ญาเช่
าการเงิ
บริ
ษทั ใหญ่
ในระหว่
างปีนได้แก่ บริ ษ121
ทั วีเน็ท แคปปิ- ทอล จํากัด (ถื- อหุน้ ร้อยละ 68)- ซึ่งเป็ นนิติบ3,186
ุคคลที่จดั ตั้งขึ้น-ในประเทศ 3,307
10,759
5,267
4,475
7,261
3,186
30,948
ไทย

บริ
ทั ย่อยดํ
าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
ณ ษวันทั ทีและบริ
่ 31 ธันษวาคม
2561
การให้
การเกี่ยวกั
บคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
และ บ1 ริมกราคม
2562
หมายเหตุ
ขอ้ 10ทธิ์ของบริ ษทั 12,207
ภายใต้กรรมสิ
4,010
4,242
6,316
1,137
1,432
29,344
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
89
1,248
1,337
เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน 12,296
4,010
4,242
6,316
2,385
1,432
30,681
เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภายใต้กรรมสิ
ษทั 12,294
2,718
2,289
11,387บัติ ท างการบั
3,380ญ ชี ที่ ป ระกาศใช้
145 โ ดย 32,213
งบการเงิ
น นี้ จัทดธิทํ์ ขาองบริ
ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น รวมถึ ง แนวปฏิ
ภายใต้ชสาชีญ
ั พญาเช่
น ยบและประกาศคณะกรรมการกํ
57
- กทรัพย์และตลาดหลั
3,853
สภาวิ
บัญชีาการเงิ
ฯ กฎระเบี
ากับหลั
กทรัพย์3,796
ที่เกี่ยวข้อง 2,289
145
12,351
2,718
11,387
7,176
36,066
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริ
ษัท วินท์ปคระกอบงบการเงิ
อม เทคโนโลยี จํนากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2562
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
เครื
่ อง นเฉพาะกิจส่การ
วน
อุอุปปกรณ์
ตกแต่
ง ง นธ์ส่2563
ปรับปรุ ง
ยาน
่ งตกแต่
อ
วนปรับปรุง
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงิ
นกรณ์
จากคณะกรรมการเมื่อวันเครื
ที่ 26
กุมภาพั
งาน
อะไหล่
และติดตั้ง
อาคารเช่า
รวม
สํส�านัำนักกงาน
อะไหล่
และติ
ดตั้ง
อาคารเช่
า ยานพาหนะ
พาหนะ
รวม
ข้ อมูลทัว่ ไป
(พันบาท)
ราคาทุน
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
25,611
8,485
992
608
3,140
38,836
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
เพิ่มขึ้น
2,116
541
15
2,672
มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
จําหน่าย
(442)
(413)
(6)
(861)
ณษวัทั นใหญ่
ที่ 31ใธันระหว่
นวาคมางปี2561
บริ
ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
27,285
8,613
1,001
608
3,140
40,647
ไทยและ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
777
393
9
224
3,000
4,403
่
่
บริ
ษ
ท
ั
และบริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ยดํ
า
เนิ
น
ธุ
ร
กิ
จ
หลั
ก
เกี
ย
วกั
บ
การขายเครื
่
อ
งคอมพิ
ว
เตอร์
แ
ละอุ
ป
กรณ์
ร
วมทั
ง
ซอฟต์
แ
วร์
ท
่
ี
เ
กี
ย
วข้
อ
ง
และ
้
จําหน่าย
(22)
(22)
่
การให้
บ
ริ
ก
ารเกี
ย
วกั
บ
คอมพิ
ว
เตอร์
โดยรายละเอี
ย
ดของบริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ย
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2562
และ
2561
ได้
เ
ปิ
ดเผยไว้
ใ
น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
28,040
9,006
1,010
832
6,140
45,028
หมายเหตุขอ้ 10
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1

2
(ก)

ค่ าเสื่อมราคา
เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
18,889
3,218
832
442
1,425
24,806
ค่าเสื่ อกมราคาสํ
2,402
1,684
57
166
467
4,776
เกณฑ์
ารถือปฏิาบหรั
ัติ บปี
จําหน่าย
(282)
(299)
(6)
(587)
งบการเงิ
น นีธั้ จันดวาคม
ทํา ขึ้ น2561
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
ณ วันที่ 31
สภาวิ
พบัญชีฯ กฎระเบี
ากับหลักทรัพย์และตลาดหลั
กทรัพ608
ย์ที่เกี่ยวข้อง 1,892
และชาชี
1 มกราคม
2562 ยบและประกาศคณะกรรมการกํ
21,009
4,603
883
28,995
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
2,458
1,685
57
146
452
4,798
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
าย
(4)
(4)
ทีจํ่เาริหน่
่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
วันทีเ่ กิ31ดการเปลี
ธันวาคม่ยนแปลงนโยบายการบั
2562
23,463
6,288
940
2,344 นของ 33,789
มีณผลให้
ญชีของกลุ่มบริ
ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่
างมีส754
าระสําคัญต่องบการเงิ
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
ณ เรืวัน่ อทีง ่ 1สั ญมกราคม
11
ญาก่ อสร้2561
าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
์
ภายใต้
ก
รรมสิ
ท
ธิ
ข
องบริ
ษทั
6,601
5,267
160
166
12,194
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ
ขอ้ 3 (ต)
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
121
1,715
1,836
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
่ ึ งยังไม่มีผลบัง1,715
คับใช้ในงวด 14,030
6,722
5,267 นที่ออกและปรั
160 บปรุ งใหม่ซ166
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29

20
56
148

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริ
ษัท วินท์ปคระกอบงบการเงิ
อม เทคโนโลยี จํนากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2562
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
เครื
่ อง นเฉพาะกิจส่การ
วน
อุอุปปกรณ์
ตกแต่
ง ง นธ์ส่2563
ปรับปรุ ง
ยาน
่ งตกแต่
อ
วนปรับปรุง
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงิ
นกรณ์
จากคณะกรรมการเมื่อวันเครื
ที่ 26
กุมภาพั
งาน
อะไหล่
และติดตั้ง
อาคารเช่า
รวม
สํส�าำนันักกงาน
อะไหล่
และติ
ดตั้ง
อาคารเช่
า ยานพาหนะ
พาหนะ
รวม
ข้ อมูลทัว่ ไป
(พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
และ 1 มกราคม 2562
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
6,187
4,010
118
10,315
มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
89
1,248
1,337
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็6,276
ท แคปปิ ทอล จํ4,010
ากัด (ถือหุน้ ร้อยละ11868) ซึ่งเป็ นนิต-ิบุคคลที่จดั ตั้งขึ1,248
้ นในประเทศ 11,652
ไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
่ยวกับการขายเครื2,718
บริภายใต้
ษทั และบริ
าเนิษนทัธุรกิจหลักเกี4,520
่ องคอมพิวเตอร์และอุ
ซอฟต์แวร์ที่เกี-่ยวข้อง และ 7,386
กรรมสิษทั ธิย่์ อขยดํ
องบริ
70 ปกรณ์รวมทั้ง78
การให้
บคอมพิ
เปิ ดเผยไว้ใน 3,853
ภายใต้บสริญ
ั การเกี
ญาเช่่ยาวกั
การเงิ
น วเตอร์ โดยรายละเอี
57 ยดของบริ-ษทั ย่อย ณ วันที่ -31 ธันวาคม 2562- และ 2561 ได้3,796
หมายเหตุขอ้ 10
4,577
2,718
70
78
3,796
11,239
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1

2
(ก)

13

เกณฑ์
การจั
งบการเงิ่มนบริ ษทั และบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว
ราคาทรั
พย์ดสทํิ นาของกลุ
แต่ยงั กคงใช้
านจนถึ
เกณฑ์
ารถืองปฏิ
บัติ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวน 40.85 ล้านบาท และ 29.14 ล้านบาท ตามลําดับ (2561: 31.15
ล้ านบาท และ 20.65 ล้ านบาท ตามลําดับ)
งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
ค่ าความนิ
สภาวิ
ชาชีพยบัมญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

งบการเงิ
รวมซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่
งบการเงิ
นเฉพาะกิจญการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรั
บปรุนงใหม่
รอบระยะเวลาบั
ชี
หมายเหตุ
2562
2561
2562
2561
หมายเหตุ
2562
2561
2562 บปรุ งใหม่น2561
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถื
อปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ออกและปรั
้ นั
นบาท)
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่(พัางมี
สาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
ราคาทุ
่มบรินษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
กลุ
ที่ 1 มกราคม
ลูณกค้วัาน(“TFRS
15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี 210,007
ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้- (“TAS 18”) มาตรฐานการบั
ญชี ฉบับที่ได้เรืม่ าจากการรวมธุ
4 ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
210,007 นที่ เกี่ ยวข้อง- รายละเอี ยดของ11
อง สั ญญาก่ อสร้รกิางจ (“TAS 11”) และการตี
ณ วันที่ 31 ธันญวาคม
210,007
210,007
นโยบายการบั
ชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

นอกจากนี
้ กลุ่มบริอษยค่ทั ไม่
ขาดทุนจากการด้
า ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปัณจจุวันบทีัน่ มาถื
อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผ- ลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
1 มกราคม
- นที่ ออกและปรั
บปรุนงจากการด้
ใหม่ที่เกี่ยอวกั
ขอ้ -29
ขาดทุ
ยค่บาการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
-
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
2562่อวันที่ 26 กุมภาพั
2561
2562
2561
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื
นธ์ 2563
(พันบาท)
ข้มูอลมูค่ลาทัสุว่ ทไปธิ ทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม
210,007
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
ณกวัทรั
นทีพ่ 31
วาคม
210,007
210,007ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21
- อาคารเสริ ม หลั
ย์แห่ธันงประเทศไทยเมื
่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมี
ที่อยู่จดทะเบียนของบริ

มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
ค่าความนิยมเกิดจากการที่บริ ษทั ซื้อหุน้ ในอัตราส่วนร้อยละ 100 ของบริ ษทั ไอ-ซีเคียว จํากัด (ดูหมายเหตุขอ้ 4)

บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
การทดสอบการด้ อยค่ า
ไทย

มูลค่าที่จะได้รับคืนมาจากมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม ซึ่ งประมาณจากการ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
คิดลดกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานต่อเนื่องของบริ ษทั ไอ-ซีเคียว จํากัด
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุ
ขอ้ 10อสมมติมาจากการประเมินของผูบ้ ริ หารโดยพิจารณาจากแนวโน้มในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในอนาคต
การกําหนดข้
2

และข้กอารจั
มูลดในอดี
ตจากแหล่
เกณฑ์
ทํางบการเงิ
น งข้อมูลภายนอกและภายใน ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าที่จะได้รับคืนมีดงั นี้

(ก)

อัตราคิการถื
ดลดอปฏิ บัติ
เกณฑ์
อัตราคิดลดคํ
ธีตน้ ทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของเงินนรวมถึ
ทุนซึ่งงประกอบด้
อสมมติทญางการเงิ
นที่สาํ คัญโ ดยได้แก่
งบการเงิ
น นี้ จัาดนวณมาจากวิ
ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
แนวปฏิ บวัตยข้
ิ ท างการบั
ชี ที่ ป ระกาศใช้
ต้นทุชนาชีของหนี
และต้นยทุบและประกาศคณะกรรมการกํ
นของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในอัากัตบราร้
สภาวิ
พบัญชี้ สฯิ นกฎระเบี
หลัอกยละ
ทรัพ9.03
ย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ประมาณการการเติบโตของกํานไรสุ
ทธิ หลับงค่ได้าใช้
่ ายภาษีเงินได้ บปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
หลายฉบั
มีกจารออกและปรั
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
ประมาณการการเติบโตของกําไรสุ ทธิ หลังค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มาจากการประมาณการผลประโยชน์ท่ีได้รับในอนาคต
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
จากประสบการณ์ในอดี ต ปรับปรุ งด้วยการเติบโตของรายได้ที่คาดไว้ ซึ่ งการเติบโตของรายได้ประมาณการมาจาก
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
นอดีเป็ตนครั
และประมาณการการเติ
บโตของยอดขาย
ลูประสบการณ์
กค้ า (“TFRS ใ15”)
้ งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
ผูบ้ ริ ห ารได้พิ จ ารณาว่า มี เ หตุ ผ ลที่ ท ํา ให้เ ชื่ อ ได้ว่า หากเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในข้อ สมมติ ที่ มี นัย สํา คัญ 2 ข้อ ได้แ ก่
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
อัตราคิดลด และอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ โดยในปี 2562 หากอัตราคิดลดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.03 หรื ออัตราการเพิ่มขึ้น
ของรายได้้ กลุลดลงร้
จะส่งผลให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้นรทีับ่อคือกและปรั
นของหน่วบยสิ
ให้มเีกิผลบั
ดเงิงนคัสดเท่
กับมูลค่า
่มบริ ษอทั ยละ
นอกจากนี
ไม่ไ8.75
ด้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ปรุนงทรั
ใหม่พซย์ท่ ึ งยัี่กง่อไม่
บใช้ใานงวด
ชี อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปัตามบั
จจุ บันญมาถื
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
จากการทดสอบการด้อยค่า การประมาณการมูลค่าที่จะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริ ษทั จึงไม่รับรู ้ขาดทุนจาก
การด้อยค่าในงบการเงิน

20
150

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

58

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
บริ
ษัท วินท์ปคระกอบงบการเงิ
อม เทคโนโลยี จํนากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2562
หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
14
14

1

2
(ก)

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
สินทรัพย์ปไระกอบงบการเงิ
ม่ มตี วั ตนอื่น นเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ

งบการเงิน
งบการเงิ
น
งบการเงิน
งบการเงิ
นรวม
เฉพาะกิ
จการ
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพั
นธ์ 2563
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
งบการเงิ
เฉพาะกิ
จการ
โปรแกรม
สัญญานรวม
โปรแกรม
โปรแกรม
สัญญาให้
โปรแกรม
โปรแกรม
สับกญารริญา
โปรแกรม
ข้ อมูลทัว่ ไป
หมายเหตุ
คอมพิ
เตอร์
บริ
รวม
คอมพิ
วเตอร์
หมายเหตุ
คอมพิ
ววเตอร์
ให้
การ
รวม
คอมพิ
วเตอร์
หมายเหตุ คอมพิวเตอร์
ให้บริ การ(พันบาท) รวม
คอมพิวเตอร์
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
และจดทะเบียนกับตลาด
(พันบาท)
ราคาทุน
หลั
กทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
ราคาทุ
ณ วันทีน่ 1 มกราคม 2561
7,515
6,109
13,624
6,134
มิณตรวันทาวเวอร์
ชั้น 142561
ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนื
อ เขตวัฒนา กรุ ง6,109
เทพมหานคร 13,624
ที
่
1
มกราคม
7,515
6,134
เพิ่มขึ้น
1,106
1,106
80
เพิ
ม
ขึ
น
1,106
1,106
80
้
่
ได้ษมทั าจากการรวมธุ
กิจได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ4 ทอล จํากัด (ถือ190
บริ
ใหญ่ในระหว่ารงปี
หุน้ ร้อยละ 68) ซึ3,710
่ งเป็ นนิติบุคคลที่จด3,900
ั ตั้งขึ้นในประเทศ ได้
จ
4
190
3,710
3,900
ณ วัมนาจากการรวมธุ
ที่ 31 ธันวาคมรกิ2561
ไทย
ณและ
วันที1่ 31
ธันวาคม
2561
มกราคม
2562
6,214
8,811
9,819
18,630
1 มกราคม
8,811
9,819
บริ
ษ่มทขึั ้ นและบริ
ษทั ย่อ2562
ยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิ
วร์403
ที่เกี่ยวข้อง และ 6,214
เพิและ
403วเตอร์และอุปกรณ์
- รวมทั้งซอฟต์แ18,630
40
เพิ
ม
ขึ
น
403
403
่
้
การให้
บ
ริ
ก
ารเกี
ย
วกั
บ
คอมพิ
ว
เตอร์
โดยรายละเอี
ย
ดของบริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ย
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2562
และ
2561
ได้
เ
ปิ
ดเผยไว้
ใ
น
่
โอน
(193)
(193)
- 40
โอน
(193)
-(193)
-หมายเหตุ
จําหน่าย ขอ้ 10
(87)
(87)
จํณาหน่
(87)
(87)
วันทีาย่ 31 ธันวาคม 2562
8,934
9,819
18,753
6,254
เกณฑ์
งบการเงิ
น
ณ วันกทีารจั
่ 31ดธัทํนาวาคม
2562
8,934
9,819
18,753
6,254
ค่ าตัดกจํารถื
าหน่อาปฏิ
ย
เกณฑ์
ค่ณาตัวันดทีจํา่ 1หน่มกราคม
าย บัติ 2561
5,978
2,444
8,422
5,778
ณ
ค่าตัวันดจํทีา่ 1หน่
บ้ นปีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ5,978
1,981
2,492
151
งบการเงิ
นมกราคม
นีา้ จัยสํด าทํหรั
า ขึ2561
น511
รวมถึ ง แนวปฏิ2,444
บัติ ท างการบัญ ชี ท8,422
ี่ ป ระกาศใช้โ ดย 5,778
ค่
า
ตั
ด
จํ
า
หน่
า
ยสํ
า
หรั
บ
ปี
511
1,981
2,492
ได้มาจากการรวมธุ
รกิจ ยบและประกาศคณะกรรมการกํ
4
- กทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง180
- 151
สภาวิ
ชาชีพบัญชีฯ กฎระเบี
ากับหลั180
กทรัพย์และตลาดหลั
ได้
จ
4
180
180
ณ วัมนาจากการรวมธุ
ที่ 31 ธันวาคมรกิ2561
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
บปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผ4,425
ลบังคับใช้ต้ งั แต่ร11,094
อบระยะเวลาบัญชี 5,929
ณและ
วันที1่ 31
ธันวาคม
2561 นหลายฉบับได้มีการออกและปรั
มกราคม
2562
6,669
ทีค่่เาและ
ริตั่ มดในหรื
อาหลั
นทีบ่ ปี1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
มกราคม
2562
6,669
4,425
11,094
จํ1าหน่
ยสํงาวัหรั
623
2,469 นที่ออกและปรั
3,092บปรุ งใหม่น้ นั 5,929
131
่
มีค่โอน
ผาตัลให้
เ
กิ
ด
การเปลี
่
ย
นแปลงนโยบายการบั
ญ
ชี
ข
องกลุ
ม
บริ
ษ
ท
ั
ซึ
่
ง
ไม่
ม
ี
ผ
ลกระทบอย่
า
งมี
ส
าระสํ
า
คั
ญ
ต่
อ
งบการเงิ
น
ของ
ดจําหน่ายสําหรับปี
623
2,469
3,092
(12)
(12)
-131
่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
กลุ
โอน
(12) น ฉบับที-- ่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั
(12)ญญาที่ทาํ กับ -จําหน่
าย
(87)
(87)
ลูจํกาหน่
ค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครังแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18
(87)เรื่ อง รายได้ (“TAS
- 18”) มาตรฐานการบั
(87) ญชี ฉบับที่ 6,060
ณ วันทีาย่ 31 ธันวาคม 2562้
7,193
6,894
14,087
11
สั ญธัญาก่
อสร้2562
าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ง รายละเอี ยดของ 6,060
ณ วัเรืน่ อทีง่ 31
นวาคม
7,193
6,894 นที่ เกี่ ยวข้อ14,087
นโยบายการบั
ญชีญได้ชีเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
มูลค่ าสุ ทธิทางบั
มูณลวัค่นาสุทีท่ 1ธิมกราคม
ทางบัญชี2561
1,537
3,665
5,202
356
นอกจากนี
กลุ่มบริ ษ2561
ทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ1,537
นที่ออกและปรับปรุ
งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผ5,202
ลบังคับใช้ในงวด 356
้ มกราคม
ณ
วั
น
ที
่
1
3,665
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ปัณจวัจุนบทีัน่ มาถื
บัติใ2561
นการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ธัอนปฏิ
วาคม
และ 1 31
มกราคม
2562
285
2,142
5,394
7,536
ปรัและ
บปรุ1งใหม่
ที่เกี่ย2562
วกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ
ข
อ
้
29
มกราคม
285
2,142
5,394
7,536
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1,741
2,925
4,666
194
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1,741
2,925
4,666
194
สัญญาให้บริ การข้างต้นเป็ นสิ นทรัพย์ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจในระหว่างปี 2559 และ 2561 (ดูหมายเหตุขอ้ 4)
สัญญาให้บริ การข้างต้นเป็ นสิ นทรัพย์ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจในระหว่างปี 2559 และ 2561 (ดูหมายเหตุขอ้ 4)
2059
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริ
ษัท วินท์ คอม เทคโนโลยีนจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
บริ
ษัท วินท์ปปคระกอบงบการเงิ
อม เทคโนโลยี จํนากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น 2562
สํ าหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2562
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2562
2562
สํสําาหรั
15
15
15

1

2
(ก)

หนีส้ ินทีม่ ภี าระดอกเบีย้
หนีส้ ินทีม่ ภี าระดอกเบีย้
หนีส้ ินทีม่ ปภี ระกอบงบการเงิ
าระดอกเบีย้ นเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินนรวม
รวม
2562 ่อวันที่ 26 กุมงบการเงิ
2561
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื
ภาพันธ์ 2563
2562
2561
2562
2561
ส่วนที่มี
ส่2562
วนที่ไม่มี
ส่วนที่มี
ส่ว2561
นที่ไม่มี
ส่
ว
นที
่
ม
ี
ส่
ว
นที
่
ไ
ม่
ม
ี
ส่
ว
นที
่
ม
ี
ส่
ว
นที่ไม่มี
ส่วนที่มี
ส่วนที่ไม่มี
ส่วนที่มี
ส่วนที่ไม่มี
ข้ อมูลทัว่ ไป
ส่กวประกั
นที่มี น หลั
ส่กวกประกั
นที
่ไนม่มนี
ส่กวกประกั
นที
่มี น หลั
ส่วกนที
่ไม่มนี
รวม
รวม
หลั
หลั
ประกั
หลัหลั
ประกั
หลักประกัน
รวม
ประกัน
หลักประกัน
รวม
รวม
รวม
หลักประกัน หลักประกัน
หลักประกัน หลักประกัน
รวม(พันบาท)
รวม
หลักประกัน หลักประกัน
หลักประกัน หลักประกัน
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ(พั
และจดทะเบียนกับตลาด
นบาท)
้ นในประเทศไทย
(พันบาท)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
หลั
ย์แห่ งประเทศไทยเมื
่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
เงินกกูทรั
ย้ มื พระยะสั
้ นจาก
เงินสถาบั
กูย้ มื ระยะสั
นการเงิ้ นนจาก
177,000
177,000
- อ เขตวั-ฒนา กรุ งเทพมหานคร
- แขวงคลองเตยเหนื
มิตรสถาบั
ทาวเวอร์
ชั้นน14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก)
นการเงิ
177,000
177,000
นการเงิน
177,000
177,000
เงินสถาบั
กูย้ มื ระยะยาวจาก
เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
เงินษสถาบั
กูทั ย้ ใหญ่
มื ระยะยาวจาก
นการเงิ
น างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท3,141
3,14168) ซึ่งเป็ นนิ5,884
บริ
ในระหว่
แคปปิ ทอล จํากัด- (ถือหุน้ ร้อยละ
ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้น- ในประเทศ 5,884
สถาบันการเงิน
3,141
3,141
5,884
5,884
นการเงิ
น าการเงิน
3,141
3,141
5,884
5,884
หนีสถาบั
ญญาเช่
3,070
3,070
1,424
1,424
้ สินตามสั
ไทย
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
3,070
3,070
1,424
1,424
หนี
าการเงิย้น
3,070
3,070
1,424
1,424
้ สินตามสั
รวมหนี
ส้ ินทีญม่ ภี ญาเช่
าระดอกเบี
3,141
6,211
182,884
184,308
รวมหนี
ส
้
ิ
น
ที
ม
่
ภ
ี
าระดอกเบี
ย
้
3,141
3,070
6,211
182,884
1,424
184,308
่ยวข้อง และ184,308
บริ
ษทั และบริ
อยดําเนินธุย้ รกิจหลักเกี่ย3,141
วกับการขายเครื่ อ3,070
งคอมพิวเตอร์6,211
และอุปกรณ์ร182,884
วมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี1,424
รวมหนี
ส้ ินทีษม่ ทั ภี ย่าระดอกเบี
การให้
บคอมพิ
วเตอร์ โดยรายละเอี
ยดของบริ
ษทั ย่อย้ ยณคงที
วัน่ตที่อ่ ปี31เงืธั่อนนไขการเรี
วาคม 2562ยกชํ
และาระคื
2561นเงิได้นเกูปิเ้ ดเผยไว้
ใน
บริ ษทั บมีริเงิกนารเกี
กูย้ มื ่ยวกั
ระยะสั
นการเงิน โดยมี
อตั ราดอกเบี
มื่อทวงถาม
้ นจากสถาบั
้
่
้
บริ ษทั มีเงิขนอ้ กู10ยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ตอปี เงื่อนไขการเรี ยกชําระคืนเงินกูเมื่อทวงถาม
หมายเหตุ
บริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี เงื่อนไขการเรี ยกชําระคืนเงินกูเ้ มื่อทวงถาม
กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 0.25 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระภายในปี 2564
กลุ่มบริการจั
ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบั
นการเงิน โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 0.25 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระภายในปี 2564
เกณฑ์
น
กลุ่มบริ ษทั ดมีทํเงิานงบการเงิ
กูย้ มื ระยะยาวจากสถาบั
นการเงิน โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 0.25 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระภายในปี 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิน
นเฉพาะกิ
งบการเงิ
เฉพาะกิจการ
จการ
เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
ส่
ว
นที
่
ม
ี
ส่
ว
นที
่
ไ
ม่
ม
ี
ส่
ว
นที
่
ม
ี
ส่
ว
นที
่ไม่มี โ ดย
่ไม่มี
ส่วนที่มี
ส่วนที่ไม่มี น รวมถึ ง แนวปฏิ บ ั ติ ท
ส่ว
นที่มี
งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
างการบั
ญ ชี ทส่ส่ี่ ปววนที
ระกาศใช้
ส่
ว
นที
่
ม
ี
ส่
ว
นที
่
ไ
ม่
ม
ี
ส่
ว
นที
่
ม
ี
นที
่ไม่นมี
หลั
ประกั
รวม
หลั
ประกั
หลั
ประกั
รวม
ส่กกวประกั
นที่มนี น หลั
ส่กวกประกั
นที
่ไนม่มนี
ส่กวกประกั
นที
่มนี น หลั
ส่วกกนที
่ไม่มี
รวม
รวม
หลั
หลั
ประกั
หลั
ประกั
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํ
กับหลันกทรัพย์แรวม
ละตลาดหลั
พย์ที่เนกี่ยวข้อหลั
ง กประกันน
รวม
หลักประกัน หลักาประกั
หลักทรั
กประกั
รวม(พันบาท)
รวม
หลักประกัน หลักประกัน
หลักประกัน หลักประกัน
(พันบาท)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ(พั่ ึ งนมีผบาท)
ลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
ย้ มื ระยะสั
ทีเงิ่เนริสถาบั
อหลั้ นงนวัจาก
นที่ 1 มกราคม 2562 การถื
นที่ออกและปรับปรุ- งใหม่น้ นั 177,000
่ มกูในหรื
นการเงิ
177,000
- อปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
สถาบันการเงิน
177,000
- นของ177,000
มีหนี
ผสถาบั
ลให้
เกินดการเงิ
การเปลี
ษ-ทั ซึ่ งไม่มีผ3,070
ลกระทบอย่
างมี
สาระสํ
น ่ยนแปลงนโยบายการบั
177,000
177,000
ญญาเช่
าการเงิน
1,424
1,424
้ สินตามสั
-ญชีของกลุ่มบริ3,070
- าคัญต่องบการเงิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
3,070
3,070
1,424
1,424
กลุ
ษส้ ทั ินทัที้ญ
งม่ นีภี ญาเช่
กลุ่มาบริ
ษทั ย้นได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น ฉบับที่ 15177,000
เรื่ อ- ง รายได้ จากสั ญ1,424
ญาที่ทาํ กับ178,424
้ าระดอกเบี
หนี่ม้ สบริิ นตามสั
การเงิ
1,424
รวมหนี
3,070
3,070
รวมหนี
ส
้
ิ
น
ที
ม
่
ภ
ี
าระดอกเบี
ย
้
3,070
3,070
177,000
1,424
178,424
ลูรวมหนี
กค้ า (“TFRS
เป็ นครั้งย้แรกแทนมาตรฐานการบั
ญชี ฉบั3,070
บที่ 18 เรื่ อง3,070
รายได้ (“TAS177,000
18”) มาตรฐานการบั1,424
ญชี ฉบับที178,424
่
ส้ ินทีม่ 15”)
ภี าระดอกเบี
งบการเงิ
รวม
เฉพาะกิ
11
่ทรั
องพพสัย์ย์ททญีใ่ ใี่ ช้ญาก่
อสร้ าง
(“TAS
11”)
นที่ เกี่ ยวข้องบการเงิ
ง งบการเงิ
รายละเอี
ยดของจจการ
งบการเงิ
นนรวม
นนเฉพาะกิ
การ
สินสิเรืนทรั
ช้ เป็ นหลั
กประกั
นส้ ินหนี
้สินและการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
หลักประกั
นหนีน
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ
สินทรั
พย์ ทใี่ ช้เป็เป็นนหลั
กประกั
หนี้สิน
2562
2561
2562 นเฉพาะกิ2561
นโยบายการบั
ญธัเป็นชีธันหลั
ไวาคม
เปิกดเผยในหมายเหตุ
งบการเงินรวม2561
งบการเงิ
จ2561
การ
่ 31
ทีใี่ ช้
นด้
วาคม
สินณทรัวัณนพทีย์วันท่ 31
ประกันหนี้สิน ขอ้ 3 (ต)
2562
2562
2562
2561
2562
2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561 (พันบาท) 2562
2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่(พัซ่ ึ งนยับาท)
งไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ลูกหนี้การค้า*
686
686(พันบาท) ปัลูจกจุหนี
บัน้ กมาถื
ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ ออกและ ารค้อา*ปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับ686
686
686
้ การค้า*นการเงิน
เงิลูกนหนี
ฝากสถาบั
10,500
-686 ขอ้ 29 10,500
่ยวกับนการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ
ปรั
ปรุ งใหม่ทนี่เกีการเงิ
เงินบฝากสถาบั
10,500
10,500
เงิรวม
นฝากสถาบันการเงิน
10,500
10,500
-686
11,186
รวม
686
11,186
10,500
รวม
686
11,186
10,500
* บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้มีการมอบอํานาจการรับเงินจากลูกหนี้การค้าตามสัญญาให้กบั ธนาคาร
* บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้มีการมอบอํานาจการรับเงินจากลูกหนี้การค้าตามสัญญาให้กบั ธนาคาร
* บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้มีการมอบอํานาจการรับเงินจากลูกหนี้การค้าตามสัญญาให้กบั ธนาคาร
2060
60

60
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท วินปท์ระกอบงบการเงิ
คอม เทคโนโลยีนจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
น 2562
สํ าหรับปี สิปป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม
หมายเหตุ
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2562
2562
สํสําาหรั

1

16
16
2
(ก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่ อซึ่ งยังมิได้เบิกใช้เป็ นจํานวนเงินรวม 816.03 ล้านบาท
และ
นบาท2562
ตามลํกลุ
าดับ (2561:
620.04ษทั ล้มีานบาท
ตามลํ
าดัาบนวนเงิ
) นรวม 816.03 ล้านบาท
ณ วัน713.11
ที่ 31
ธัล้นาวาคม
ษทั และบริ
วงเงินนีน้ สิและ
นเชื534.15
่ อซึ่ งยังล้มิาไนบาท
ด้เบิกใช้
เป็ นจํ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ ่มนส่บริวนหนึ
่ งของงบการเงิ
และ 713.11 ล้านบาท ตามลําดับ (2561: 620.04 ล้ านบาท และ 534.15 ล้ านบาท ตามลําดับ)
งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
2562 งบการเงิ
นรวม/
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจการ
จการ 2561
งบการเงิ
นรวม/งบการเงิ
มูลค่าปั จจุบนั
มูลค่าปั จจุบนั
2562
2561
2562
2561
ข้ อมูลทัว่ ไป
จํานวนเงิน
มูลลค่ค่าาปั
ปัาจ
จุ
ปัจุจบ
จุบ
มูของจํ
ลมูค่ลาค่ปัาาจนวน
นั ัน จํานวนเงิน
มูของจํ
จนวน
จุบบันนั
ของจ�ำนวน
ของจ�ำนวน
บริ
ษ
ท
ั
วิ
น
ท์
ค
อม
เทคโนโลยี
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
“บริ
ษ
ท
ั
”
เป็
นนิ
ต
ิ
บ
ุ
ค
คลที
่
จ
ด
ั
ตั
ง
ขึ
น
ในประเทศไทย
และจดทะเบี
ย
นกั
บ
ตลาด
้
้
หนี้สินตามสัญญาเช่ า
เงินเงิขั้นนานวน
ที่ำ่
เงิเงินนขัขั้ นา้นนวน
ตํต�่า่ำที่
้ นตํ่าทีนน่ ขั้น
้ นตํ่าทีนน่ ขั้น
จํจ�าขัำนวนเงิ
ของจํ
จํจ�าำขันวนเงิ
นวนเงิ
ของจํ
ขัตํ้น่ าต�
นวนเงิ
่
่
่
่
่
้
้
่
้
ที
ต
อ
้
งจ่
าย
ที
ต
อ
้
งจ่
า
ย
ต�
ำ
ที
ต
อ
้
งจ่
า
ย
ดอกเบี
ย
หนี
ส
น
ิ
ตามสั
ญ
ญาเช่
า
การเงิ
น
ต�
ำ
ที
ต
อ
้
งจ่
า
ย
ดอกเบี
ย
หลั
ก้สทรั
พนย์แห่ญงประเทศไทยเมื
่อต้เดื
2560 โดยมี
่ 159/21้ ย อาคารเสริ
้ ย ที่อเงิยูต้น่จอดทะเบี
หนีการเงิ
ินตามสั
ญาเช่ า
ขัอ้ นองจ่
ตํนธั
่าาทียน่ วาคม ดอกเบี
ขังจ่
ตํทั ่าตัาทีย้ ง่ อยูเ่ ลขทีดอกเบี
เงิต้นอขัมงจ่
้ นตําย่าทีย่ นของบริต้ขัอ้ นษงจ่
้ นตําย่าที่
มิตการเงิ
ร ทาวเวอร์
ฒนา
กรุ งต้เทพมหานคร
นบาท)
น ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิต้ทอ21งจ่(อโศก)
าย แขวงคลองเตยเหนื
ดอกเบี้ย
ต้อองจ่เขตวั
าย (พั
องจ่าย
ดอกเบี้ย
ต้องจ่าย
ระยะเวลาที่จะครบกําหนด
(พัน68)
บาท)
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ
ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ภายใน 1 ปี ่จะครบกําหนด
582
143
439
668
97
571
ระยะเวลาที
ไทย
1ภายใน
- 5 ปี 1 ปี
2,972
341
2,631
862
853
582
143
439
668
979
571
รวม
484
บริ
กเกี่ยวกับการขายเครื
เตอร์และอุปกรณ์1,530
รวมทั
ท9ี่เกี่ยวข้อง และ1,424
1 -ษ5ทั ปีและบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลั3,554
2,972
341 ่ องคอมพิว3,070
2,631
862 ้ งซอฟต์แวร์106
853
การให้
โดยรายละเอียดของบริ
วันที่ 31 ธันวาคม1,530
2562 และ 2561106
ได้เปิ ดเผยไว้ใน1,424
รวม บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3,554
484 ษทั ย่อย ณ3,070
เจ้ าหนีก้ ารค้
หมายเหตุ
ขอ้ า10และเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
หมายเหตุ
2562
2561
2562
หมายเหตุ
2562
2562 นเฉพาะกิ2561
2561
งบการเงินรวม2561
งบการเงิ
จการ
เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ
หมายเหตุ
2562
2561 (พันบาท) 2562
2561
เจ้ าหนีก้ ารค้
(พันบาท)ญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
งบการเงิ
น นี้าจัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบั
บุเจ้คาหนี
คลหรื
่เกี่ยวข้ยอบและประกาศคณะกรรมการกํ
งกัน
5 ากับหลักทรั
410
- พย์และตลาดหลั-กทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง173
ก้ ารค้
สภาวิ
ชาชี
พอบักิญาจการที
ชีฯ กฎระเบี
บุคคลหรื อกิจการอื
158,916
206,536
113,537
123,217
การที่นเกีๆ่ยวข้องกัน
5
173
410
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น
หลายฉบั
บ
ได้
ม
ี
ก
ารออกและปรั
บ
ปรุ
ง
ใหม่
ซ
่
ึ
ง
มี
ผ
ลบั
ง
คั
บ
ใช้
ต
ง
ั
แต่
ร
อบระยะเวลาบั
ญ
ชี
รวม
158,916
206,536 ้ 113,710
123,627
บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
113,537
123,217
ทีรวม
่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
้ นั
158,916
206,536 นที่ออกและปรั
113,710บปรุ งใหม่น123,627
มีเจ้ผาลให้
หนีอ้ เกิื่นดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
กลุ
บริอ้ ษื่นทั อกิทัจ้ งการที
นี้ กลุ่เมกีบริ
ได้นปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
15 เรื่ อง รายได้ จากสั
่ยวข้ษทอั งกั
บุเจ้คา่มหนี
คลหรื
5
680 น ฉบับที่ 102
666ญญาที่ทาํ กับ 146
ลูบุกคค้คลหรื
า (“TFRS
15”) เป็่นเกีๆนครั
่ 18 680
เรื่ อง รายได้ (“TAS
ที่ 146
อกิจการอื
266,572
219,084
่ยวข้้ งอแรกแทนมาตรฐานการบั
การที
งกัน
5ญชี ฉบับที301,457
10218”) มาตรฐานการบั
666 ญชี ฉบับ184,423
11
่ อง สัอญกิญาก่
อสร้่นๆาง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
อง รายละเอี ยดของ
302,137
266,674นที่ เกี่ ยวข้219,084
219,750
184,569
บุรวม
คเรืคลหรื
จการอื
301,457
266,572
184,423
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
รวม
302,137
266,674
219,750
184,569
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
461,053
473,210
333,460
308,196
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
461,053
473,210
333,460
308,196
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
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บริษษัทัทวิวินนท์ท์คคอม
อมเทคโนโลยี
เทคโนโลยีจํจํากัาดกัด(มหาชน)
(มหาชน)และบริ
และบริ
บริ
ษัทษย่ัทอย่ยอย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2562
2562
สํสําาหรั
เจ้าหนี้อื่นปประกอบด้
วย นเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ

1

17

2
(ก)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
นรวม
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันทีงบการเงิ
่ 26 กุมภาพั
นธ์ 2563
หมายเหตุ
2562
2561
2562
2561
หมายเหตุ
2562
2561
2562
2561
ข้ อมูลทัว่ ไป
(พันบาท)
รายได้รับล่วงหน้า
19
166,704
106,867
136,079
81,916
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
103,510
69,730
62,945
37,465
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
18,881
12,157
14,952
8,386
มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
เงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้า
4,890
65,306
3,444
52,850
บริอื่นษๆทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุ8,152
น้ ร้อยละ 68) ซึ12,614
่ งเป็ นนิติบุคคลที่จดั 2,330
ตั้งขึ้นในประเทศ3,952
รวม
302,137
266,674
219,750
184,569
ไทย

ประมาณการหนี
หมุนนธุรเวีกิยจนสํ
ผลประโยชน์
กงาน วเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
บริ
ษทั และบริ ษทั ย่ส้ อินยดํไม่าเนิ
หลัากหรั
เกี่ยบวกั
บการขายเครืพ่ อนังคอมพิ
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
หมายเหตุขอ้ 10
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้มี
ความเสี
่ ยงจากการประมาณการตามหลั
กคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ ยงของช่วงชี วิต ความเสี่ ยงจากอัตรา
เกณฑ์
การจั
ดทํางบการเงิน
แลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ
งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
เฉพาะกิจจการ
มูลมูค่ลค่าปัาปัจจจุจุบบันันของภาวะผู
ของภาระผู
กพันตาม
งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นนเฉพาะกิ
การ
กพั นตาม
งบการเงิ
น
นี
จั
ด
ทํ
า
ขึ
น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น
รวมถึ
ง
แนวปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ท
างการบั
ญ
ชี
ท
่
ี
ป
ระกาศใช้
โ
ดย
้
้
โครงการผลประโชน์
หมายเหตุ
2562
2561
2562
2561
หมายเหตุ
2562
2561
2562
2561
โครงการผลประโยชน์
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั
ที่เกี่ยวข้อง
(พัพนย์บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
13,019
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นหลายฉบับได้มีการออกและปรั
บปรุ งใหม่ซ่ ึ งมี11,972
ผลบังคับใช้ต้ งั แต่7,821
รอบระยะเวลาบัญ9,827
ชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
20
รับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
3,991
3,557
1,563
1,573
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
ต้นทุนบริ การในอดีต
3,078
192
2,360
192
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
ดอกเบียจากภาระผูกพัน
401
306
258
251
11 เรื่ อง้ สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
7,470
4,055
4,181
2,016
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
นอกจากนี
ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
้ กลุ่มนบริ
(กําไร) ขาดทุ
จากการประมาณตาม
ปั จหลั
จุ บกันคณิ
มาถืตศาสตร์
อปฏิ บัตปิใระกั
นการจั
นภัยดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปรั-บปรุ
ใหม่ทดี่เกีา้ ่ยนประชากรศาสตร์
วกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ
ขอ้ 291,085
ข้องสมมติ
467
- ข้อสมมติทางการเงิน
- การปรับปรุ งจากประสบการณ์
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รายงานประจ�ำปี 2562

-

(1,254)
(1,575)
(1,744)

-

(866)
(993)
(1,392)

บริ
ษัทษย่ัทอย่ยอย
บริษษัทัทวิวินนท์ท์คคอม
อมเทคโนโลยี
เทคโนโลยีจํจํากัาดกัด(มหาชน)
(มหาชน)และบริ
และบริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1

2
(ก)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงิ
รวม
งบการเงิ
เฉพาะกิจจ
การ
มูมูลลค่ค่าาปัปัจจจุจุบบันันของภาวะผู
ของภาระผู
กพันตาม
งบการเงิ
นนรวม
งบการเงิ
นนเฉพาะกิ
การ
กพั นตาม
โครงการผลประโชน์
หมายเหตุ
2561
2562
2561
หมายเหตุ
2562
2561
โครงการผลประโยชน์
งบการเงิ
นนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื
่อ2562
วั2562
นที่ 26 กุมภาพัน2561
ธ์ 2563
(พันบาท)
ข้อือ่นมูลๆทัว่ ไป
รกิจ จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั 4” เป็ นนิติบุคคลที
- ่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
1,366
- ยนกับตลาดบริได้ษมทั าจากการรวมธุ
วินท์คอม เทคโนโลยี
และจดทะเบี
่าย
ผลประโยชน์
(2,630)
- อาคารเสริ(2,630)
หลั
กทรัพย์แห่ งจประเทศไทยเมื
่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จ(687)
ดทะเบียนของบริ
ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21
ม
(687)
(1,264)
(2,630)
มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
19,802
13,019
12,002
7,821
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานได้ถูกปรับปรุ งให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิก
จ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
400 วัน กลุ่ ม บริ ษัท จึ ง แก้ ไ ขโครงการผลประโยชน์ เ มื่ อ เกษี ย ณแก่ พ นั ก งานในปี 2562 เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับปรั บปรุ ง จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวทําให้กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ ประมาณการ
หมายเหตุขอ้ 10
หนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและต้นทุนบริ การในอดีตเพิ่มขึ้น
เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
ข้ข้ออสมมติ
หลักในการประมาณการตาม
สมมติหลักในการประมาณการตาม
กคณิ
ตศาสตร์ปประกั
หลักหลั
การถื
คณิ
ศาสตร์
เกณฑ์
อตปฏิ
บัติ ระกันนภัภัยย

งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นรวม
2562
2561
2562
2561

งบการเงิ
เฉพาะกิจจ
การ
งบการเงิ
นนเฉพาะกิ
การ
2562
2561
2562
2561

(ร้ อยละ)
งบการเงิ
น
นี
จั
ด
ทํ
า
ขึ
น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น
รวมถึ
ง
แนวปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ท
ป ระกาศใช้โ ดย 2.53
้
้
อัตราคิดลด
2.31 - 3.26
2.31 - 3.26างการบัญ ชี ที่2.53
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
3.00 - 5.00
3.00 - 5.00
5.00
5.00
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
0 -ง25
0 - 25
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นหลายฉบับได้มีการออกและปรั0บ-ปรุ25งใหม่ซ่ ึ งมีผลบั
คับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบั
ญชี0 - 25
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สําหรับ
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
กลุ่มบริ ษทั อยูใ่ นช่วงระยะเวลา 16.52 - 26.65 ปี และสําหรับบริ ษทั เป็ นระยะเวลา 26.65 ปี
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
าหรับบปี ปีสิ้นสิ้สุนดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2562
สํสําหรั
2562
การวิเคราะห์
ความอ่ อนไหว
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

่ยวข้องในการประมาณการตามหลั
การเปลีน่ยนีนแปลงในแต่
อสมมติที่เนกีจากคณะกรรมการเมื
ศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่าง
งบการเงิ
ออกงบการเงิ
่อวันที่ 26 กุมภาพักนคณิ
ธ์ ต2563
้ ได้รับอนุมตั ิให้ละข้
1

สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่

ข้ อมูลทัว่ ไป

งบการเงิ
รวม
งบการเงิน
นรวม

บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที
่จดั ตัเ้พิงขึ่ ม้ นขึ้นในประเทศไทย
และจดทะเบี
ยนกั
บตลาด 1
ข้อสมมติ
สมมติลล
ดลงร้
ข้อสมมติ
เพิ่มขึ้นร้ร้ออยละ
ยละ11
ข้ข้ออสมมติ
ดลงร้อยละ
อยละ 1
ผลกระทบต่
อภาระผูกพันของโครงการ
ผลกระทบต่อภาระผูกพั นของโครงการ
่
่
หลักทรัผลประโยชน์
พย์แห่ งประเทศไทยเมื
่
อ
เดื
อ
นธั
น
วาคม
2560
โดยมี
ท
่
ี
อ
ยู
จ
ดทะเบี
ย
นของบริ
ษ
ท
ั
ตั
ง
อยู
เ
ลขที
่
159/21
อาคารเสริ
ม
้
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
ผลประโยชน์ ณณ วัวันนทีที่ 31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

(พันบาท)
ดลด
บริอัษตทั ราคิ
ใหญ่
ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือ(1,942)
หุน้ ร้อยละ 68) ซึ่ง(1,223)
เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั2,289
้ งขึ้นในประเทศ 1,433
ไทย
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
2,470
1,419
(2,124)
(1,235)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(2,082)
(1,307)
880
506

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อข้ยอณสมมติ
วันที่ เ31
เปิ ดเผยไว้
พิ่มธัขึน้ นวาคม
1 ปี 2562 และ 2561ข้อได้สมมติ
ลดลงใน1 ปี
หมายเหตุ
ขอ้ 10
อัตรามรณะในอนาคต
118
75
(71)
(74)
2
(ก)

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

งบการเงิ
จการ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจการ
ข้อสมมติ
สมมติลล
ดลงร้
1 1
ข้อสมมติ
เพิเพิ่ม่ มขึขึ้ น้นร้ร้ออยละ
ยละ11
ข้ข้ออสมมติ
ดลงร้อยละ
อยละ
ผลกระทบต่
อภาระผู
กพันของโครงการ
เกณฑ์
การถืออปฏิ
บัติ กพั นของโครงการ
ผลกระทบต่
ภาระผู
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
ผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบั
ญ
ชี
ท
่
ี
ป
ระกาศใช้
โ
ดย
(พันบาท)
สภาวิ
ช
าชี
พ
บั
ญ
ชี
ฯ
กฎระเบี
ย
บและประกาศคณะกรรมการกํ
า
กั
บ
หลั
ก
ทรั
พ
ย์
แ
ละตลาดหลั
ก
ทรั
อัตราคิดลด
(969)
(670)พย์ที่เกี่ยวข้อง1,111
767
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(1,061)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นหลายฉบับได้มีการออกและปรับ1,197
ปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบัง740
คับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบั
ญชี (661)
กงาน2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
(1,034)
(714)นที่ออกและปรั317
ที่อัเริต่ มราการหมุ
ในหรื อหลันงเวีวันยนของพนั
ที่ 1 มกราคม
บปรุ งใหม่น้ นั 209
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
ข้อสมมติเพินม่ ฉบั
ขึ้นบ1ทีปี่ 15 เรื่ อง รายได้ จข้ากสั
อสมมติ
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ญญาทีล่ทดลง
าํ กับ1 ปี
(57)ญชี ฉบับที่ (39)
ลูกอัค้ตารามรณะในอนาคต
(“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื57
่ อง รายได้ (“TAS 39
18”) มาตรฐานการบั
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
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รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุ สุดวัดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2562
สํสําาหรั
2562
18 หมายเหตุ
ส่ วนเกินปมูระกอบงบการเงิ
ลค่ าหุ้นและสํารอง
นเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่ วนเกินนนีมู้ ไลด้ค่ราับหุอนุ
้ น มตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
งบการเงิ
1

ข้ตามบทบั
อมูลทัว่ ไปญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุน้ สู งกว่ามูลค่า

หุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุน้ ส่วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้ นี้จะนําไป

บริจ่าษยเป็
ทั วินเงิ
นท์นคอม
ปั นเทคโนโลยี
ผลไม่ได้ จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
มิสํตรารองประกอบด้
ทาวเวอร์ ชั้น 14วยถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
บริการจั
ษทั ใหญ่
ในระหว่
างปี ได้แอก่กํบริ
ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ดสรรกํ
าไร และ/หรื
าไรสะสม
ไทย

สํารองตามกฎหมาย

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
การให้
บริ การเกี
วเตอร์ญญัโดยรายละเอี
ยดของบริ
ย่อย2535
ณ วันมาตรา
ที่ 31 ธัน116
วาคม
และองจั
2561
ได้เปินดเผยไว้
ตามบทบั
ญญัต่ยวกั
ิแห่บงคอมพิ
พระราชบั
ติบริ ษทั มหาชนจํ
ากัดษทั พ.ศ.
บริ2562
ษทั จะต้
ดสรรทุ
สํารองใน(“สํารอง
หมายเหตุ
ขอ้ 10 อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าว
ตามกฎหมาย”)

มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก)

องค์ ปการถื
ระกอบอื
เกณฑ์
อปฏิ บน่ ัตของส่
ิ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่ างจากการแปลงค่
างบการเงิน
งบการเงิ
น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
หน่วยงานในต่างประเทศ นหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี

19

ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
นงานดํ
าเนินงานและการจํ
าแนกรายได้ญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
มีส่ผวลให้
เกิดการเปลี
่ยนแปลงนโยบายการบั
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
ารพิจารณาว่
ษทั /บริ ษทั มี 2 ส่ วนงานที
รายงาน
วยงานธุ
จที่สมาตรฐานการบั
าํ คัญของกลุ่มญบริชีษฉบั
ทั /บริ
ลูผูกบ้ ค้ ริา ห(“TFRS
15”) เป็ากลุ
นครั่ม้ งบริ
แรกแทนมาตรฐานการบั
ญชี ่ฉบั
บที่ 18ซึ่เรืงเป็่ องนหน่
รายได้
(“TASรกิ18”)
บที่ษทั ที่มี
่ แตกต่11”)
างกันและการตี
และมี กคารบริ
หารจัดการแยกต่างหาก เนื่ องจากใช้
เทคโนโลยี
และกลยุ
11สิ นเรืค้่ อางและการบริ
สั ญญาก่ อสร้การที
าง (“TAS
วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ เกี่ ยวข้
อง รายละเอี
ยดของท ธ์ท าง
การตลาดที่แญตกต่
น การดําเนินงานของแต่
นโยบายการบั
ชีได้างกั
เปิ ดเผยในหมายเหตุ
ขอ้ 3 (ต) ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี้

ส่วนงาน้ 1กลุขายสิ
่มบรินษค้ทั าไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
นอกจากนี
ปัส่จวจุนงาน
บันมาถื2 อบริปฏิการ
บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29

ผลการดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานวัดโดยใช้กาํ ไรขั้นต้น ซึ่ งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดย
ผู ้มี อ ํา นาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้า นการดํา เนิ น งานของกลุ่ ม บริ ษ ัท ผู ้บ ริ ห ารเชื่ อ ว่า การใช้ก ํา ไรขั้น ต้น ในการวัด ผล
การดําเนิ นงานนั้นเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่
ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้การกําหนดราคาระหว่
างส่วนงานเป็ นไปตามการซื้อขายตามปกติธุรกิจ
20
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1

งบการเงินรวม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ส่ วนงานขายสินค้ า
ส่ วงบการเงิ
นงานบรินกรวม
าร
รวมส่ วนงานทีร่ ายงาน
ส่วนงานขายสินค้า
ส่วนงานบริการ
รวมส่วนงานที่รายงาน
สําส�หรั
ำหรับบปีน
ปีสิ
ส
งบการเงิ
นี้ิน้น้ ไสุด้สุดรดับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
นวาคม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2561
2562
2561
2562
2561
2562
วันทีวั่ น31ที่ ธั31นธัวาคม
ข้ อมูลทัว่ ไป
(พันบาท)
ข้ อมูลตามส่ วนงานดําเนินงาน
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
รายได้จากลูกค้าภายนอก
1,126,498
1,316,404
647,293
485,075
1,773,791
1,801,479
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
มิการจํ
ตร ทาวเวอร์
ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
าแนกรายได้

ส่ วนงานภูมศิ าสตร์ หลัก
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย
819,213
986,167
620,583
417,442
1,439,796
1,403,609
ไทย
เมียนมาร์
194,670
256,515
8,586
39,726
203,256
296,241
า ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลั87,342
59,766
3,929
บริกัมษพูทั ชและบริ
กเกี่ยวกับการขายเครื
่ องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์15,493
รวมทั้งซอฟต์แวร์91,271
ที่เกี่ยวข้อง และ75,259
ประเทศอื
ๆ ่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอี
25,273 ยดของบริ
13,956ษทั ย่อย ณ 14,195
การให้
บริ ก่นารเกี
วันที่ 31 ธันวาคม12,414
2562 และ 256139,468
ได้เปิ ดเผยไว้ใน26,370
รวมรายได้
1,126,498
1,316,404
647,293
485,075
1,773,791
1,801,479
หมายเหตุ
ขอ้ 10

2
(ก)

เกณฑ์
การจัดทํานงบการเงิ
ประเภทของสิ
ค้ าและ น
บริการหลัก
เกณฑ์
การถื
อปฏิวบเตอร์
ัติ และ
อุปกรณ์
คอมพิ
ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
1,118,300
1,316,038
1,118,300
1,316,038
งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
บริ การเกี่ยวกับระบบรักษา
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ความปลอดภัยทาง
คอมพิวเตอร์และระบบ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
69,281
69,281
อข่ายอหลังวันที่ 1 มกราคม 2562- การถือปฏิบตั ิต-ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
17,923นที่ออกและปรั
ที่เริเครื
บปรุ งใหม่น้ นั 17,923
่ มในหรื
การบํเกิาดรุการเปลี
งรักษาและ
มีบริ
ผลให้
่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
การอื
366
578,012น ฉบับที467,152
่มบริ
กลุบริ
ษทั ่นทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั 8,198
ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
่ 15 เรื่ อง รายได้586,210
จากสั ญญาที่ทาํ กั467,518
บ
1,126,498
1,316,404
485,075
1,773,791ญชี ฉบั1,801,479
ลูรวมรายได้
กค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบั
ญชี ฉบับที่ 18 647,293
เรื่ อง รายได้ (“TAS
18”) มาตรฐานการบั
บที่
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
จังหวะเวลาในการรั
รายได้
นโยบายการบั
ญชีได้บเปิรู้ดเผยในหมายเหตุ
ขอ้ 3 (ต)
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
1,126,498
1,316,404
378,633
294,918
1,505,131
1,611,322
นอกจากนี
นที่อ268,660
อกและปรับปรุ190,157
งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผ268,660
ลบังคับใช้ในงวด
้ กลุ่มบริ่ งษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ตลอดช่วงเวลาหนึ
190,157
ปัรวมรายได้
จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํ1,126,498
างบการเงิ นนี้ ก่อ1,316,404
นวันที่ มีผลบังคั647,293
บใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น
ที
่
อ
อกและ
485,075
1,773,791
1,801,479
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
กําไรขั้นต้น
139,600
109,164
243,492
165,807
383,092
274,971
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
ส่ วนงานขายสินค้ า
ส่ วนงานบริ
การจการ
รวมส่ วนงานทีร่ ายงาน
ส่วนงานขายสินค้า
ส่วนงานบริการ
รวมส่วนงานที่รายงาน
สํส�าำหรั
ปีนสสินี้ิน้น้ ไสุด้สุดรดับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
หรับ
บปี
งบการเงิ
ที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2561
2562
2561
2562
2561
2562
วันทีวัน่ 31
ธันวาคม
ข้ อมูลทัว่ ไป
(พันบาท)
ข้ อมูลตามส่ วนงานดําเนินงาน
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
รายได้จากลูกค้าภายนอก
689,244
1,060,414
261,877
229,236
951,121
1,289,650
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
มิการจํ
ตร ทาวเวอร์
ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
าแนกรายได้

ส่ วนงานภูมศิ าสตร์ หลัก
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย
614,738
774,944
251,586
179,449
866,324
954,393
ไทย
เมียนมาร์
45,383
216,018
6,362
36,811
51,745
252,829
า ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลั29,123
59,604
3,929
บริกัมษพูทั ชและบริ
กเกี่ยวกับการขายเครื
่ องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์12,976
รวมทั้งซอฟต์แวร์33,052
ที่เกี่ยวข้อง และ72,580
ประเทศอื
ๆ ่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอี
9,848ษทั ย่อย ณ วัน-ที่ 31 ธันวาคม -2562 และ 2561-ได้เปิ ดเผยไว้ใน 9,848
การให้
บริ ก่นารเกี
ยดของบริ
รวมรายได้
689,244
1,060,414
261,877
229,236
951,121
1,289,650
หมายเหตุ
ขอ้ 10

2
(ก)

ประเภทของสิ
ค้ าและ น
เกณฑ์
การจัดทํานงบการเงิ
บริการหลัก
เกณฑ์
การถื
อปฏิวบเตอร์
ัติ และ
อุปกรณ์
คอมพิ
ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
681,047
1,060,414
681,047
1,060,414
งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
บริ การบํารุ งรักษาและ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
บริ การอื่น
8,197
261,877
229,236
270,074
229,236
รวมรายได้
689,244 บได้มีก1,060,414
261,877
229,236
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นหลายฉบั
ารออกและปรับปรุ
งใหม่ซ่ ึ งมีผลบั
งคับใช้ต้ งั แต่ร951,121
อบระยะเวลาบั1,289,650
ญชี

ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
รู้ รายได้
มีจัผงหวะเวลาในการรั
ลให้เกิดการเปลี่ยบนแปลงนโยบายการบั
ญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
ณ
เวลาใดเวลาหนึ
่
ง
689,244
1,060,414
141,318น ฉบับที่ 89,466
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
15 เรื่ อง รายได้830,562
จากสั ญญาที่ทาํ 1,149,880
กับ
ตลอดช่
ว
งเวลาหนึ
่
ง
120,559
139,770
120,559
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับ139,770
ที่
รวมรายได้
689,244
1,060,414
261,877
229,236
951,121
1,289,650
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
กําไรขั้นต้น
89,504
82,897
49,274
54,052
138,778
136,949

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
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บริ
บริษษัทัท วิวินนท์ท์ คคอม
อม เทคโนโลยี
เทคโนโลยี จํจําากักัดด (มหาชน)
(มหาชน) และบริ
และบริษษััททย่ย่ ออยย
บริหมายเหตุ
ษัท วินท์ปคระกอบงบการเงิ
อม เทคโนโลยี จํนากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุ
ปสิระกอบงบการเงิ
นนวาคม 2562
สํสํ าาหรั
บ
ปี
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
ธั
นวาคม2562
2562
สํ าหรัหรับบปี ปีสิสิ้น้นสุสุดวัดนวันที่ที31่ 31ธันธัวาคม
การกระทบยอดรายได้ กําไรหรือขาดทุนของส่ วนงานทีร่ ายงาน
การกระทบยอดรายได้
กํานไรหรื
ของส่ วนงานที
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
เป็ นส่อวขาดทุ
นหนึน่ งของงบการเงิ
นนีร่ ้ ายงาน

1

งบการเงิ
นนรวม
รวม
งบการเงิ
นนเฉพาะกิ
จการ
การ
งบการเงิ
เฉพาะกิจจ
นรวม
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
การ
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันงบการเงิ
ทีงบการเงิ
่ 26 กุมภาพั
นธ์ 2563
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
(พันบาท)
ข้ อมูลทัว่ ไป
(พันบาท)
กําไรหรื อขาดทุน
กําไรหรื อขาดทุน
บริกํษาไรขั
ทั วิน้ นท์ต้คนอม
เทคโนโลยี
กัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุค383,092
คลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
ตามส่
วนงานทีจํ่ราายงาน
274,971 และจดทะเบี
138,778ยนกับตลาด
136,949
กํ
า
ไรขั
น
ต้
น
ตามส่
ว
นงานที
่
ร
ายงาน
383,092
274,971
138,778
136,949
้
หลัจํากนวนที
ทรัพย์่ไแม่ห่ไงด้ประเทศไทยเมื
ปันส่วน ่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
่ไม่ไชัด้้ นป14
ั นส่ถนนสุ
วน ขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
มิตจํรานวนที
ทาวเวอร์
- รายได้อื่น
8,036
12,871
5,012
7,916
- รายได้อื่น
8,036
12,871
5,012
7,916
ต้
น
ทุ
น
ในการจั
ด
จํ
า
หน่
า
ย
(55,595)
(43,768)
(28,863)
(26,896)
บริ ษ-ทั ใหญ่
างปีดจํได้าหน่
แก่าบริ
หุน้ ร้อยละ 68) ซึ(43,768)
่ งเป็ นนิติบุคคลที่จ(28,863)
ดั ตั้งขึ้นในประเทศ(26,896)
ต้นทุในนระหว่
ในการจั
ย ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือ(55,595)
่
ค่
า
ใช้
จ
า
ยในการบริ
ห
าร
(235,913)
(152,282)
(87,290)
(61,397)
ไทย- ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(235,913)
(152,282)
(87,290)
(61,397)
- ต้นทุนทางการเงิน
(4,453)
(2,361)
(3,741)
(1,615)
- ต้นทุนทางการเงิน
(4,453)
(2,361)
(3,741)
(1,615)
บริ ษ-ทั และบริ
ยดําเนินนธุลงทุ
รกิจหลั
กเกี่ยวกั
่ องคอมพิ- วเตอร์และอุปกรณ์- รวมทั้งซอฟต์แ47,757
วร์ที่เกี่ยวข้อง และ14,470
ส่วนแบ่ษงทั กํย่าอไรจากเงิ
นในบริ
ษทั บย่การขายเครื
อย
- ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษท
ั ย่อย
47,757
14,470
การให้
ารเกี่ยเงิวกันบได้คอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย95,167
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2561
ได้เปิ ดเผยไว้ใน69,427
กําไรก่บอริ กนภาษี
89,431
71,653
กําไรก่ อขนภาษี
95,167
89,431
71,653
69,427
หมายเหตุ
อ้ 10 เงินได้

2

สินทรัพย์ ทไี่ ม่ ได้ ปันส่ วน
สินทรั
พย์ดททํไี่ ม่างบการเงิ
ได้ ปันส่ วนน
เกณฑ์
การจั

(ก)

หนีส้ กินารถื
ทีไ่ ม่ ได้ ปบันัติ ส่ วน
เกณฑ์
หนีส้ ินทีไ่ อม่ปฏิ
ได้ ปันส่ วน

1,161,050
1,161,050

1,285,955
1,285,955

954,000
954,000

1,042,682
1,042,682

654,223
654,223

824,005
824,005

513,877
513,877

632,704
632,704

ลูกค้ ารายใหญ่
งบการเงิ
น นี้ จัด ทํา ขึ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
ลูกค้ ารายใหญ่ ้
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
รายได้จากลูกค้ารายใหญ่ 1 รายจากส่ วนงานที่ 1 และ 2 ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เป็ นเงินประมาณ 266 ล้านบาท และ
รายได้จากลูกค้ารายใหญ่ 1 รายจากส่ วนงานที่ 1 และ 2 ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เป็ นเงินประมาณ 266 ล้านบาท และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นหลายฉบั
บได้ล้ ามนบาท
ีการออกและปรั
งใหม่ตามลํ
ซ่ ึ งมีผาลบั
บใช้ต้ งั แต่รรอบระยะเวลาบั
260 ล้านบาท ตามลําดับ (2561:
2 ราย 238
และ 154บล้ปรุ
านบาท
ดับง)คัจากรายได้
วมของกลุ่มบริญษชีทั และ
260 ล้านบาท ตามลําดับ (2561: 2 ราย 238 ล้ านบาท และ 154 ล้ านบาท ตามลําดับ) จากรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั และ
ทีบริ
่เริ่ มษในหรื
ทั อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
บริ ษทั
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
งบการเงิ
รวมบที่ 15 เรื่ อง รายได้งบการเงิ
เฉพาะกิ
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ฉบั
จากสั ญนนนญาที
่ทาํ จกัการ
บจจการ
งบการเงิน
นน
งบการเงิ
เฉพาะกิ
งบการเงิ
นรวม
รวม
งบการเงิ
เฉพาะกิ
การ
กิด มาตรฐานการบั
สิ
น
ทรั
พ
ย์
ท
่
ี
หนี
ส
ิ
น
ที่เกิด
้หนีส้สิ นินทีที่ ่เ18”)
้
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบัสิสิบนนทีทรัทรั
่ 18พพย์เรืทย์่ อี่ ทงี่ รายได้หนี
(“TAS
ญ
ชี
ฉบั
บ
ที
่
ทรัพย์ที่
หนี้สินที
สิ นทรัพย์ที่ เกิหนี
นทรัญพญา
ย์ที่ เกิหนี
้ สินที่เกิด เกิสิดสินจากสั
้ สินที่ ่เกิด
เกิดจากสัญญา
ดจากสัญญา
ดจากสัญญา
เกิดจากสัญญา จากสัญญานที่ เกี่ ยเกิ
ญญา ยดของ
จากสัญญา
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
วข้ดอจากสั
ง รายละเอี
เกิดจากสัญญา จากสัญญา เกิดจากสัญญา จากสัญญา
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
(พันบาท)
(พันบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
49,728
(106,867)
11,348
(81,916)
ณ วันที่ 1้ กลุ
มกราคม
(81,916)
่มบริ ษทั 2562
นอกจากนี
ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน49,728
ที่ออกและปรับ(106,867)
ปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผ11,348
ลบังคับใช้ในงวด
รับรู ้เป็ นรายได้ในระหว่างปี
404,634
204,887
52,785
137,845
างปี ดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบั404,634
204,887
52,785นที่ ออกและ
137,845
ปัรัจบจุรูบ้เป็ันนรายได้
มาถื อปฏิในระหว่
บัติในการจั
งคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
เงินรับล่วงหน้า
(264,724)
(192,008)
เงินบรัปรุบงล่ใหม่
วงหน้
(264,724)
(192,008)
ปรั
ที่เากี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ
ขอ้ 29
โอนไปลูกหนี้การค้า
(411,480)
(53,775)
โอนไปลูกหนี้การค้า
(411,480)
(53,775)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
44,881
(166,704)
10,358
(136,079)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
44,881
(166,704)
10,358
(136,079)

20
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รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
บริษัท วินปท์ระกอบงบการเงิ
คอม เทคโนโลยีนจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สํ าหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินน
หรับบปีปี สิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2562
2562
สํสําาหรั

1

2
(ก)

สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาประกอบด้วยลูกหนี้การค้าที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ โดยส่วนใหญ่แสดงถึงสิ ทธิของกลุ่มบริ ษทั ในการ
ได้
ับสิพ่ งย์ตอบแทนจากการขายสิ
นค้าวภายใต้
ญาเช่าทีา่ยการเงิ
น งานบริ การบํารุ งรักษา บริ การเกี่ยวกับระบบรักษาความ
สิ นรทรั
ี่เกิดจากสัญญาประกอบด้
ยลู่ งกของงบการเงิ
หนีส้ ัญการค้
หมายเหตุ
ปทระกอบงบการเงิ
นเป็ นส่วนหนึ
นงนีั ไม่
้ เรี ยกเก็บ โดยส่วนใหญ่แสดงถึงสิ ทธิของกลุ่มบริ ษทั ในการ
ปลอดภั
ทางคอมพิวเตอร์และระบบเครื
อข่าสย ัญและบริ
ารอื่นนเพืงานบริ
่อเป็ นการแลกเปลี
บงานที
เสร็บจระบบรั
แต่ยงั ไม่
ได้เรี ยก
ได้
รับสิ่ งยตอบแทนจากการขายสิ
นค้าภายใต้
ญาเช่ากการเงิ
การบํารุ งรัก่ยษานกับริ
การเกี่ท่ยาํ วกั
กษาความ
่มบรินธ์ษท2563
ชําระ ณยนวัทางคอมพิ
สิตั ิในห้ทรั
พย์ที่เกิดจากสั
ลูวักน่อหนี
ั ่ยมีนกัสิทบธิงานที
ในการได้
้ เมืกุ่อมกลุภาพั
งบการเงิ
นีน้ ไทีด้่รรายงาน
ับอนุวมเตอร์
อกงบการเงิ
นอจากคณะกรรมการเมื
ทีเป็่ 26
ปลอดภั
แอละระบบเครื
ข่ญายญาจะโอนไปเป็
และบริ การอื่นน่อเพื
นการแลกเปลี
่ทาํ เสร็รจับสิแต่่ งตอบแทนโดย
ยงั ไม่ได้เรี ยก
ไม่
ม
ี
เ
งื
่
อ
นไข
ซึ
่
ง
โดยทั
ว
ไปเกิ
ด
ขึ
น
เมื
่
อ
ออกใบแจ้
ง
หนี
้
้
ชําระ ณ วันที่รายงาน สิ่ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจะโอนไปเป็ นลูกหนี้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิในการได้รับสิ่ งตอบแทนโดย
ข้ อมูลทัว่ ไป
ไม่มีเงื่อนไข ซึ่งโดยทัว่ ไปเกิดขึ้นเมื่อออกใบแจ้งหนี้
หนี้ สินที่เกิ ดจากสัญญาประกอบด้วยรายได้รับล่วงหน้า โดยส่ วนใหญ่เกิ ดจากสิ่ งตอบแทนที่ได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
บริ
ทั วินท์คอม เทคโนโลยี
จํากักดาร(มหาชน)
“บริ ษษทัทั ”จะรั
เป็ นนิต้หิบนีุค้ สคลที
ตลาด
้ งขึ้นในประเทศไทย
สํหนีาษหรั
าและบริ
ที่่จเกิดั ดตัจากสั
ญญาดั
งกล่าวเป็และจดทะเบี
นรายได้
มืย่ อนกั
ส่างบจากลู
มอบการ
่เกิ ดจากสันญค้ญาประกอบด้
วโดยกลุ
ยรายได้่มบริ
รับล่วงหน้บา รูโดยส่
วิ นนใหญ่
เกิ ดจากสิ
่ได้รับล่วเงหน้
กค้า
้ สินบทีการขายสิ
่ งตอบแทนที
่
่
หลั
ก
ทรั
พ
ย์
แ
ห่
ง
ประเทศไทยเมื
่
อ
เดื
อ
นธั
น
วาคม
2560
โดยมี
ท
่
ี
อ
ยู
จ
ดทะเบี
ย
นของบริ
ษ
ท
ั
ตั
ง
อยู
เ
ลขที
่
159/21
อาคารเสริ
ม
้
ควบคุ
สิ นค้าให้กนบั ค้ลูากและบริ
ค้า และสิ
ซึ่ งปับนรูส่้หวนีนให้
การรัญบญาดั
ประกังกล่
นสิานวเป็
ค้าเพิ
ริ การไม่
่มเติมทีเมื่ยง่ัอให้
สําหรับมการขายสิ
การ่ งตอบแทนที
โดยกลุ่มบริ่ได้ษรทั ับจะรั
่ เกิ ดจากสั
นรายได้
ส่ งบมอบการ
้ สินทีการบริ
มิเสร็
ตรจทาวเวอร์
ชั
น
14
ถนนสุ
ข
ม
ุ
วิ
ท
21
(อโศก)
แขวงคลองเตยเหนื
อ
เขตวั
ฒ
นา
กรุ
ง
เทพมหานคร
้
ธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการให้
บริ กการรั
ควบคุสิม้นสิโดยจะรั
นค้าให้กบบั รู ้เลูป็กนรายได้
ค้า และสิดว่้งยวิ
ตอบแทนที
่ได้รับซึ่ งปั นส่ วนให้การบริ
ารรับบประกั
ประกันนสิสินนค้ค้าเพิ
าเพิ่ม่มเติเติมมนัที้ น่ยงั ให้บริ การไม่

เสร็ษจทั สิใหญ่
บรูา้เงปีป็ นรายได้
ริ การรั
าเพิ่ม่จเติดั ตัม้ งนัขึ้ น้ นในประเทศ
้น โดยจะรั
บริ
ในระหว่
ได้แก่ บริดษว้ ยวิ
ทั วีธเีเน็ส้ทนตรงตลอดระยะเวลาการให้
แคปปิ
ทอลนจํรวม
ากัด (ถือหุน้ ร้อบยละ
68)บซึประกั
่ งเป็ นนินสิตงบการเงิ
ิบนุคค้คลที
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
ไทย
รายได้ ทคี่ าดว่ าจะรับรู้ใน
หลั
งจากนน1รวม
ปี
หลันงนจาก
1 ปีจการ
งบการเงิ
งบการเงิ
เฉพาะกิ
งบการเงิ
รวม
งบการเงิ
เฉพาะกิ
จการ
รายได้ทค
ี่ าดว่าระรับรู้ใน
อนาคตจากภาระที
ย
่
ง
ั
แต่งงไจาก
ม่เกิ11นปีปี่ องคอมพิหลั
งจากและอุปกรณ์
ภายใน
แต่แงงจาก
ไจาก
ม่ทเกิ1ี่เกี1นปี่ยปีวข้อง และ
หลังจาก
รายได้
ทคี่ าดว่ษาทั จะรั
บย่ รูังา้ ใเนิ
น นธุรกิจภายใน
หลั
จาก
หลั
หลั
บริ
ษทั อนาคตจากภาระที
และบริ
ย่อยดํ
หลักเกี่ยวกับหลั
การขายเครื
วเตอร์
รวมทั้งซอฟต์
วร์
ปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น
ภายใน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
ภายใน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
ปฏิบบัตริไิ กม่ารเกี
เสร็่ยจวกั
สิ้นบคอมพิ
1โดยรายละเอี
ปี
1 ปี2562 และ 2561
อนาคตจากภาระที
ย่ งั วเตอร์ภายใน
แต่
ไ5ม่ปีเกิน ษทั ย่อย หลั
ภายใน
แต่ไ5ม่ปีได้
เกิเนปิ ดเผยไว้หลั
การให้
ยดของบริ
ณ5วังปีนจาก
ที่ 31 ธันวาคม
ใน5 งปีจาก
ปฏิบัตไิขม่อ้ เสร็
1 ปี
5 ปี
5 ปี (พันบาท) 1 ปี
5 ปี
5 ปี
หมายเหตุ
10 จสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(พันบาท)
เกณฑ์
ก
ารจั
ด
ทํ
า
งบการเงิ
น
์
การขายลิ
ข
สิ
ท
ธิ
ซ
อฟต์
แ
วร์
18,177
6,235
18,177
6,235
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
การบริ
การบํทารุธิง์ ซรัอฟต์
กษา
การขายลิ
18,177
6,235
18,177
6,235
เกณฑ์
การถืขอสิปฏิ
บัติ แวร์
และบริ
การอื
52,511
41,604
27,515
23,352
การบริ
การบํ
ารุ่นงรักษา
สัญและบริ
ญาเช่านกการเงิ
1,221
-- ง แนวปฏิ บ27,515
งบการเงิ
นี้ จัด่นนทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น รวมถึ
ัติ ท-างการบัญ ชี ท23,352
ี่ ป-ระกาศใช้โ ดย -ารอื
52,511
41,604
รวม
71,909
47,839
-สภาวิ
ชาชีาพการเงิ
บัญชีนฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํ
กทรั- พย์ที่เกี่ยวข้อ29,587
งสัญญาเช่
1,221
- ากับหลักทรัพ--ย์และตลาดหลั45,692
รวม
71,909
47,839
45,692
29,587
หลายฉบับ้ งได้หมดตามสั
มีการออกและปรั
จํมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
านวนที่แสดงข้างต้นได้รวมสิ่ งนตอบแทนทั
ญญาที่ทบาํ กัปรุบงลูใหม่
กค้าซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
อหลังาวังต้
นทีน่ ได้
1 มกราคม
2562 การถื้ งอหมดตามสั
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
่ มในหรื
จํทีา่เรินวนที
่แสดงข้
รวมสิ่ งตอบแทนทั
ญญาที่ทาํ กับลูกค้า
่
กลุ
ม
บริ
ษ
ท
ั
เลื
อ
กใช้
ข
อ
้
ผ่
อ
นปรนในทางปฏิ
บ
ต
ั
ิ
ใ
นการไม่
เ
ปิ
ดเผยรายได้
ท
่
ี
ค
าดว่
า
จะรั
บ
รู
้
ใ
นอนาคตจากภาระที
่ยงั ปฏิ
บตั ิไม่
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ
นของ
เสร็
สิ้นษณทั เลืทัวัน้ งอนีทีกใช้
31ข่มธัอ้ บริ
นผ่วาคม
เมื่อเริ่ เมปิแรกว่
าสัญญามี
ายุฉบั
หานึจะรั
หรืรู ้ใเรือนอนาคตจากภาระที
า จากสั ญญาที
ทั ได้2562
ปฏิบหากคาดการณ์
ตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
บ่ งทีปี่ บ15
่น้องอยกว่
รายได้
่ทาํ กับบตั ิไม่
้ ่ กลุ
กลุ่มจบริ
อษนปรนในทางปฏิ
บตั ิในการไม่
ดเผยรายได้
ที่คอนาดว่
่ยงั ปฏิ
ลูกค้จาสิ(“TFRS
บที่ 18
อง รายได้
ญชี ฉบับที่
้ งแรกแทนมาตรฐานการบั
เสร็
ที่ 31เป็ธันครั
นวาคม
2562 หากคาดการณ์เมืญ่อชีเริฉบั
าสัญเรื่ ญามี
อายุห(“TAS
นึ่งปี หรื18”)
อน้อมาตรฐานการบั
ยกว่า
่ มแรกว่
้น ณ วัน15”)
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31่ 31ธันธันวาคม
วาคม2562
2562
สํสําาหรั
20 หมายเหตุ
ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์
ของพนั
กงาน
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่
วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1

งบการเงิ
เฉพาะกิจจการ
นรวม
รวม
งบการเงิ
นนเฉพาะกิ
การ
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันงบการเงิ
ทีงบการเงิ
่ 26 กุมนภาพั
นธ์ 2563
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
ข้ อมูลทัว่ ไป
(พันบาท)
เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลาและโบนัส
196,744
142,215
55,584
54,111
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
ค่านายหน้า
13,182
12,994
6,735
7,219
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
7,470
4,055
4,181
2,016
มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
4,125
2,380
1,164
1,038
บริอื่นษทๆั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถื13,169
อหุน้ ร้อยละ 68) ซึ13,279
่ งเป็ นนิติบุคคลที่จ3,348
ดั ตั้งขึ้นในประเทศ3,660
ไทย
รวม
234,690
174,923
71,012
68,044

บริโครงการสมทบเงิ
ษทั และบริ ษทั ย่อนยดํทีา่กเนิาํ หนดไว้
นธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
กลุ่มบริ ษขทั อ้ ได้
หมายเหตุ
10จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานใน
การเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และ
2
เกณฑ์
การจั
งบการเงิน ตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้
กลุ่มบริ
ษทั ดจ่ทําายสมทบในอั
ได้จดทะเบี
นเป็บัตนกองทุ
นสํารองเลี้ยงชีพตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่
(ก) เกณฑ์
การถือยปฏิ
ิ
ได้รับอนุญาต
งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
21 สภาวิ
ค่ าใช้ชจาชี
่ ายตามลั
พบัญชีกฯษณะ
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
รวม
เฉพาะกิจจ
นนเฉพาะกิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับงบการเงิ
ปรุงบการเงิ
งใหม่นซน่ ึ งรวม
มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่งบการเงิ
รงบการเงิ
อบระยะเวลาบั
ญการ
ชีการ
หมายเหตุ
2562
2561
2562
2562
2561
2562
2561
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือหมายเหตุ
ปฏิ
บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ออกและปรั
บปรุ งใหม่น2561
้ นั
บาท)าคัญต่องบการเงิ นของ
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมี(พัสนาระสํ
การเปลี
นค้ษาทั สํได้
าเร็ปจฏิรูบปตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
9
่มบริ ษ่ยทั นแปลงในสิ
กลุ
ทั้งนี้ กลุ่มบริ
่ 15 เรื่ อง รายได้(2,134)
จากสั ญญาที่ทาํ กับ24,650
12,306 น ฉบับที5,886
ลูซืก้ อค้สิา น(“TFRS
่ 18 เรื่ อง รายได้1,156,932
(“TAS 18”) มาตรฐานการบั
ที่
ค้า 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบั9ญชี ฉบับที972,484
599,395 ญชี ฉบับ950,444
11การเปลี
เรื่ อง สั่ยนแปลงในต้
ญญาก่ อสร้ างนทุ(“TAS
นบริ ก11”)
ารจ่ายและการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
นโยบายการบั
ล่วงหน้า ญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
(43,972)
(8,625)
(50,639)
(8,625)

ซื้อบริ การ
390,459
321,471
254,149
174,113
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
20
234,690
174,923
71,012
68,044
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษา
9,275
8,811
4,382
5,665
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29

20
70
162

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

บริ
ษัทษย่ัทอย่ยอย
บริษษัทัทวิวินนท์ท์คคอม
อมเทคโนโลยี
เทคโนโลยีจํจํากัาดกัด(มหาชน)
(มหาชน)และบริ
และบริ
หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
สํสําาหรั
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2562
2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1

2
22
(ก)

งบการเงิ
รวม
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจ
การ
งบการเงิ
นนรวม
งบการเงิ
การ
หมายเหตุ
2561
2562
2561
หมายเหตุ
2562
2561
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื
่อ2562
วั2562
นที่ 26 กุมภาพัน2561
ธ์ 2563
(พันบาท)
ข้ค่อามูเสืล่ อทัมราคาและค่
ว่ ไป
าตัดจําหน่าย
12, 14
15,896
12,689
4,930
4,927
ค่าใช้จ่ายส่งเสริ มการขาย
9,230
5,003
6,887
4,937
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
การปรับปรุ งสํารองในช่วงเวลาที่วดั
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
มูลค่าของการซื้อธุรกิจ
23,715
23,715
มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
ค่าเช่าสํานักงาน อุปกรณ์และค่าบริ การ
กงานในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถื14,517
บริ สํษาทั นัใหญ่
อหุน้ ร้อยละ 68) ซึ13,800
่ งเป็ นนิติบุคคลที่จดั 3,207
ตั้งขึ้นในประเทศ3,267
ค่าฝึ กอบรมและสัมมนา
8,080
9,523
6,579
7,089
ไทย
ค่าสาธารณูปโภค
4,170
3,655
248
268
่ยวข้อง และ
บริอื่นษๆทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิ
ว
เตอร์
แ
ละอุ
ป
กรณ์
ร
วมทั
ง
ซอฟต์
แ
วร์
ท
่
ี
เ
กี
้
31,356
18,490
6,766
6,215
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
รวมต้ นทุนขายและบริการ ต้ นทุนในการ
หมายเหตุขอ้ 10
จัดจําหน่ าย และค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
1,682,206
1,722,558
928,497
1,240,994

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
ภาษีเงินได้
เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ
ภาษีเเงิงิน
นได้
ำไรหรื
อขาดทุ
น
งบการเงิน
นรวม
รวม
งบการเงิน
นเฉพาะกิ
งบการเงิ
งบการเงิ
เฉพาะกิจการ
จการ
ภาษี
ได้ททีร่ รี่ับับรู้ใรูนก�้ ในกํ
าไรหรื
อขาดทุ
น
2562
2561
งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ2562
น รวมถึ ง แนวปฏิ
บัติ ท างการบัญ2562
ชี ที่ ป ระกาศใช้โ2561
ดย
2561
2562
2561
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั
ที่เกี่ยวข้อง
(พัพนย์บาท)
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
สําหรับงวดปัจจุบนั
8,112
18,795 นที่ออกและปรั
9,563บปรุ งใหม่น้ นั 8,645
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
5,545
(1,152)
(4,689)
2,243
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
13,657
17,643 นที่ เกี่ ยวข้อ4,874
10,888
ได้ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
11รวมภาษี
เรื่ อง สัเงิญนญาก่
ง รายละเอี ยดของ
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษษัทัทวิวินนท์ท์คคอมอมเทคโนโลยี
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิจํนากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31่ 31ธันธันวาคม
วาคม2562
2562
สํสําาหรั

1

2
(ก)

164

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี2562
้
งบการเงินรวม
2561
2562
2561
2562
2561
่
ก่
อ
น
ค่
า
ใช้
จ
า
ย
สุ
ท
ธิ
จ
าก
ก่
อ
น
ค่
า
ใช้
จ่าย สุทธิจาก
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื
ก่ก่ออนน
ค่ค่าาใช้ใช้จ่าจ่อย่าวัยนที่ 26สุสุกุททมธิจธิภาพั
จากากนธ์ 2563ก่ก่ออนน
ค่ค่าาใช้ใช้จ่าจย่าย สุสุททธิธิจจากาก
ภาษี
เงิเงินนได้
ภาษี
เงินนได้ได้ ภาษี
เงินนได้ได้ ภาษี
ภาษีเงินได้ ภาษีเงิเงินนได้ได้ ภาษี
ภาษีเงินได้ ภาษีเงิเงินนได้ได้
ภาษีเงิ
ได้
ภาษีเเงิ
ภาษีเงิ
ภาษี
นได้
ภาษี
งินได้ ภาษี
เงินได้ ภาษีเงิเงินนได้ได้ ภาษี
ภาษีเงินได้ ภาษีเงิเงินนได้ได้ ภาษี
ภาษีเงินได้
ข้ อมูลทัว่ ไป
(พันบาท)
(พันบาท)
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
นเบ็ดเสร็จํจาอืกั่นด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
บริรับษรูทั ้ ในกํ
วินาท์ไรขาดทุ
คอม เทคโนโลยี
กําไรจากการประมาณตามหลัก
กํากไรจากการประมาณตามหลั
หลั
ทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อกเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
1,744
(349)
1,395
ตศาสตร์ชั้นประกั
นภัย ขมุ วิท 21 (อโศก) -แขวงคลองเตยเหนื
- อ เขตวัฒนา- กรุ งเทพมหานคร
1,744
(349)
1,395
มิตรคณิ
ทาวเวอร์
14 ถนนสุ
รวม
1,744
(349)
1,395
รวม
1,744
(349)
1,395
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไทย
งบการเงิ
เฉพาะกิจการ
จการ
งบการเงิน
นเฉพาะกิ
2562
2561
2562
2562
25612561
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกัก่บอการขายเครื
ปกรณ์รวมทั
ี่เกีจ่ย่าวข้
น
ค่่ อางคอมพิ
ใช้จ่าย วเตอร์สุแทละอุ
ธิจาก
ก่อ้ งนซอฟต์แวร์ค่าทใช้
ย อง และ
สุทธิจาก
ก่ออนน
ค่าาใช้ใช้จ่าจย่าย สุสุททธิจธิากจาก
จาก
ก่
ค่
ก่ก่ออ
นน
ค่ค่าาใช้ใช้
จ่าจย่าย
สุสุทท
ธิธิ
จาก
การให้
ริได้
การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอี
ดของบริ
ษเทั งิเงินย่นอได้ได้
ย ณ วันภาษี
ที่ เ31
ธัได้นได้วาคมภาษี
2562
และ
เปินได้ดเผยไว้
ในเงิเงินนได้ได้
ภาษีเเงิบ
งิน
น
ได้
ภาษีเเงิงิน
ภาษี
งิเงิ
นน
เงิเงินน
ได้
ภาษี
เงิเงิน
ภาษี
ภาษี
นยได้ได้
ภาษี
ภาษี
ภาษี
ได้ 2561
ภาษีได้
ได้ ภาษี
ภาษี
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
หมายเหตุขอ้ 10
(พันบาท)
(พันบาท)
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รับรู้ใกนกํ
นเบ็ดนเสร็จอื่น
เกณฑ์
ารจัาไรขาดทุ
ดทํางบการเงิ
กําไรจากการประมาณตามหลัก
กําไรจากการประมาณตามหลัก
คณิกตารถื
ศาสตร์
1,392
(278)
1,114
เกณฑ์
อปฏิปปบระกั
ัติ นนภัภัยย
คณิ ตศาสตร์
ระกั
1,392
(278)
1,114
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
งบการเงิ
ในบริ นษทนีั ้ ย่จัอดยทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
- น รวมถึ ง แนวปฏิ
- บัติ ท างการบั
179 ญ ชี ที่ ป ระกาศใช้
(36) โ ดย 143
ในบริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ย
179
(36)
143
สภาวิ
ากับ-หลักทรัพย์และตลาดหลั
กทรัพ1,571
ย์ที่เกี่ยวข้อง (314)
รวมชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํ
1,257
รวม
1,571
(314)
1,257
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นหลายฉบั
งคับใช้นตรวม
้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
งบการเงิ
การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษี
ทแ่ี ท้ จริงบได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบั
งบการเงิ
ตราภาษี
ทริแ่ี งท้ จการถื
ริง อปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ทแ
ี่ ท้2562
จ
งบการเงิ
รวม
ทีการกระทบยอดเพื
่เการกระทบยอดเพื
ริ่ มในหรื อหลังวั่ อหาอั
นอ่ ทีหาอั
่ 1ตราภาษี
มกราคม
นทีน่อนรวม
อกและปรับปรุ
งใหม่น้ นั
2562
2561
2562
2561
2562
2561
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
อัอัตตราภาษี
อัอัตตราภาษี
ราภาษี
ราภาษี
อัตราภาษี
อัตราภาษี
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้
จากสั ญญาที่ทาํ กับ
(พันบาท)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(พันบาท)
นบาท)18”) มาตรฐานการบั
(ร้ อยละ) ญชี ฉบั(พับนทีบาท)
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบั(ร้บอทียละ)
่ 18 เรื่ อง รายได้(พั(“TAS
่
กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
95,167
89,431
ได้าง
รวม(“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
95,167 นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
89,431
11กําเรืไรก่
่ องอสันภาษี
ญญาก่เงิอนสร้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
20
19,032
20
17,886
นโยบายการบั
ชีได้ตเราภาษี
ปิ ดเผยในหมายเหตุ
ขอ้ 3 (ต)
จํานวนภาษีตญามอั
เงินได้
20
19,032
20
17,886
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือ
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือ
เป็ นรายได้
รื อค่ษาทั ใช้
-สุทธิ และอื่นๆ
นอกจากนี
ไม่จไ่าด้ยทางภาษี
นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ออกและปรับ(5,375)
ปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด (243)
้ กลุห่มบริ
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี -สุทธิ และอื่นๆ
(5,375)
(243)
ปัรวม
จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบั14งคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
13,657
20 นที่ ออกและ
17,643
รวม
14
13,657
20
17,643
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

20
72
72

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษษัทัทวิวินนท์ท์คคอม
อมเทคโนโลยี
เทคโนโลยีจํจํากัาดกัด(มหาชน)
(มหาชน)และบริ
และบริ
บริ
ษัทษย่ัทอย่ยอย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2562
2562
สํสําาหรั
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่
การกระทบยอดเพื
อ่ หาอัตราภาษี
ทวแี่ นหนึ
ท้ จริ่ งงของงบการเงินนี้
การกระทบยอดเพื่ อหาอัตราภาษีทแ
ี่ ท้จริง

1

2562
2561
2562
2561
2562
2561
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมืราภาษี
่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
อัอัตตราภาษี
อัอัตตราภาษี
ราภาษี
ราภาษี
(พันบาท)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(พันบาท)
ข้ อมูลทัว่ ไป
กํกําาไรก่
71,653
69,427
ไรก่ออนภาษี
นภาษีเเงิงินนได้
ได้รรวม
วม
71,653
69,427
บริจํจําาษนวนภาษี
ทั วินท์คตตอมามอั
เทคโนโลยี
กัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบ20
และจดทะเบี
ตตราภาษี
14,331
20
13,885
นวนภาษี
ามอั
ราภาษีเเงิงิจํนนาได้
ได้
20ุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
14,331
20 ยนกับตลาด
13,885
หลั
กทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื
อนธั
่ายที่ไ2560
ผลกระทบทางภาษี
ของรายได้่อแเดื
ละค่
าใช้นจวาคม
ม่ถือ โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
มิตรเป็ทาวเวอร์
ขมุ วิท 21-(อโศก)
แขวงคลองเตยเหนื
อ เขตวัฒนา กรุ(9,457)
งเทพมหานคร
นรายได้หชั้นรื อ14ค่าถนนสุ
ใช้จ่ายทางภาษี
สุทธิ และอื
่ นๆ
(2,997)
รวม
7
4,874
16
10,888
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย

2
(ก)

ฃ
ฃ
ฃ

งบการเงิ
งบการเงิ
นนเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม

สิสินนทรั
พย์ย์
หนี
้ ินิน
นได้ รอการตั
ดบัาเนิ
ญชี
ทรัพ
หนี้สส
บริภาษี
ษทั เเงิและบริ
ษทั ย่อดยดํ
ภาษี
งินได้รอการตั
บัญ
ชี นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ ที่เกี่ ยวข้อง และ
2561
2562
2562ได้เปิ ดเผยไว้2561
2561
ณณวัวันนบทีทีริ่ ่ 31
ธัธันนวาคม
่ยวาคม
การให้
ก31ารเกี
วกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั 2562
ย่2562
อย ณ วันที่ 31 ธัน2561
วาคม 2562 และ 2561
ใน
(พั
หมายเหตุขอ้ 10
(พันนบาท)
บาท)
รวม
11,259
6,299
(585)
(1,171)
เกณฑ์
ดทํางบการเงิน
การหักการจั
กลบรายการของภาษี
(585)
(1,170)
585
1,171
สินทรัการถื
พย์ ภอาษี
10,674
5,129
เกณฑ์
ปฏิเงิบนัตได้
ิ รอการตัดบัญชีสุทธิ
งบการเงิ
เฉพาะกิจจการ
งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ
บัติ ทนางการบั
ชีการ
ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
งบการเงิ
นเฉพาะกิญ
ภาษี
นนได้
ดดบับัญ
พย์ย์
้ ินิน
สภาวิ
ชเเงิงิาชี
พบัรรญอการตั
ชีฯ กฎระเบี
แทรัละตลาดหลั
กทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หนี
ภาษี
ได้
อการตั
ญชีชียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัสิพสินย์นทรั
พ
หนี้สส
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
2562
2561
2562
2561
ณณวัวันนทีที่ ่ 31
นวาคม
วาคม
31 ธั
ธัน
2562
2561
2562
2561
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
(พันบาท)
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
รวม
10,067
5,378
รวม
10,067
5,378
--มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
การหักกลบรายการของภาษี
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ
10,067
5,378
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1

2
(ก)

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) /
รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ณ วันที่
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ ณ วันที่
งบการเงินรวม
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น 31 ธันวาคม
1 มกราคม
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ใน
่ กุมภาพันธ์ 2563
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื
่อณวับนวัปรุ
ทีนที่ ง26
(ปรั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
1 มกราคม
ก�ำไรหรือ
ก�ำไรขาดทุน
ณ วันที่
(ปรัใหม่
บปรุ)งใหม่)
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
31 ธันวาคม
ข้ อมูลทัว่ ไป
(พันบาท)
บริ2562
ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
สินกทรั
งินได้ รอการตัด่อบัเดืญอชีนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
หลั
ทรัพพย์ย์ภแห่าษีงเประเทศไทยเมื
6
52
้ การค้าชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 46
มิลูตกรหนี
ทาวเวอร์
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
สิ นค้าคงเหลือ
250
27
277
บริประมาณการหนี
ษทั ใหญ่ในระหว่
า
งปี
ได้
แ
ก่
บริ
ษ
ท
ั
วี
เ
น็
ท
แคปปิ
ทอล
จํ
า
กั
ด
(ถื
อ
หุ
น
้
ร้
อ
ยละ
68)
ซึ
่
ง
เป็
นนิ
ต
ิ
บ
ุ
ค
คลที
่
จ
ด
ั
ตั
ง
ขึ
น
ในประเทศ
้
้
2,312
1,169
3,481
้ สิน
ไทย
รายได้รับล่วงหน้า
3,691
(1,658)
2,033
- ที่เกี่ยวข้อง และ 673
้ ยจ่ายรอการตั
บริดอกเบี
ษทั และบริ
ษทั ย่อยดํดาบัเนิญนชีธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิ- วเตอร์และอุปกรณ์673
รวมทั้งซอฟต์แวร์
การปรับบริ กปรุารเกี
งมู่ยลวกั
ค่าบยุตคอมพิ
ิธรรมของสิ
ตอบแทน ยดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
การให้
วเตอร์ ่ งโดยรายละเอี
ที่คาดว่ขาอ้ จะต้
4,743
4,743
หมายเหตุ
10องจ่าย
รวม
6,299
4,960
11,259
เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เกณฑ์
ิ
สิ นทรัการถื
พย์ไอม่ปฏิ
มีตบวั ัตตน
(1,077)
492
(585)
ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดบัญชี
(93)
93
งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
รวมชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลั(1,170)
(585)
สภาวิ
กทรัพย์และตลาดหลั585
กทรัพย์ที่เกี่ยวข้อ-ง
สุ ทธิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นหลายฉบับได้มีการออกและปรั5,129
บปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผ5,545
ลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบั
ญ10,674
ชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29

74
20
166

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
บริ
ษัท วินท์ปคระกอบงบการเงิ
อม เทคโนโลยี จํนากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สํ าหรับปี สิป้นระกอบงบการเงิ
สุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2562
หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1

2
(ก)

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) /
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินรวม
รายได้ใน
บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ใน
ได้่อวัมนาจากการ
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื
ที่ 26 กุมภาพันกํธ์าไรหรื
2563 อ กําไรขาดทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ได้มาจากการ
ก�ำไรหรือ
ก�ำไรขาดทุน
ณ วันที่
ภาษีเงิ
เงินนได้
ได้รรอการตั
มกราคม
รวมธุรรกิกิจจ
ขาดทุน
เสร็จ
รวมธุ
ขาดทุ
น
เบ็เบ็ดดเสร็
จอือื่น่น 3131 ธัธันนวาคม
11มกราคม
วาคม
ภาษี
อการตัดดบัญ
บัญชี ชี
ข้ อมูลทัว่ ไป
(พันบาท)
2561
บริ
ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
สินกทรั
งินได้ รอการตัด่อบัเดืญอชีนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
หลั
ทรัพพย์ย์ภแาษี
ห่ งเประเทศไทยเมื
46
46
้ การค้า ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนื
มิลูตกรหนี
ทาวเวอร์
อ -เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
สิ นค้าคงเหลือ
234
16
250
บริ
ษทั ใหญ่ในระหว่
ทอล จํากัด (ถือหุน้ - ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ 267
นนิติบุคคลที่จดั (349)
ตั้งขึ้นในประเทศ2,312
ประมาณการหนี
้ สินางปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ 2,394
ไทย
รายได้รับล่วงหน้า
5,700
(2,009)
3,691
รวม
8,328 ่ องคอมพิว-เตอร์และอุปกรณ์
(1,680)
บริ
ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื
รวมทั้งซอฟต์แวร์(349)
ที่เกี่ยวข้อง และ6,299
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หมายเหตุขอ้ 10
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(733)
(742)
398
(1,077)
ดอกเบีก้ารจั
ยจ่าดยรอการตั
ดบันญชี
(223)
130
(93)
เกณฑ์
ทํางบการเงิ
รวม
(956)
(742)
528
(1,170)
เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ
สุ ทธิ
7,372
(742)
(1,152)
(349)
5,129
งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
บริ
ษัท วินท์ปคระกอบงบการเงิ
อม เทคโนโลยี จํนากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สํ าหรับปี ปสิระกอบงบการเงิ
้นสุ ดวันที่ 31 ธันนวาคม 2562
หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1

2
(ก)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) /
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ใน
บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ใน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมืณ่อวัวันนทีที่ 26
ธ์ 2563
กําก�นไรหรื
อ
กํก�าไรขาดทุ
น
่ กุมภาพั
ณณวัวันนทีที่ ่
ณ วันที่
ำไรหรือ
ำไรขาดทุน
่น
ภาษีเงิเงินนได้
ได้ร
รอการตั
มกราคม
ขาดทุน
น
เสร็จจอื
อื่น
วาคม
ขาดทุ
เบ็เบ็ดดเสร็
1 1มกราคม
3131ธัธันนวาคม
ภาษี
อการตัดดบับัญญชี ชี
ข้ อมูลทัว่ ไป
(พันบาท)
บริ2562
ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
สินกทรัพย์ ภแห่าษีงเประเทศไทยเมื
งินได้ รอการตัด่อบัเดืญอชีนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
หลั
46
้ การค้าชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 46
มิลูตกรหนี
ทาวเวอร์
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
สิ นค้าคงเหลือ
250
27
277
บริประมาณการหนี
ษทั ใหญ่ในระหว่
า
งปี
ได้
แ
ก่
บริ
ษ
ท
ั
วี
เ
น็
ท
แคปปิ
ทอล
จํ
า
กั
ด
(ถื
อ
หุ
น
้
ร้
อ
ยละ
68)
ซึ
่
ง
เป็
นนิ
ต
ิ
บ
ุ
ค
คลที
่
จ
ด
ั
ตั
ง
ขึ
น
ในประเทศ
้
้
1,564
836
2,400
้ สิน
ไทย
รายได้รับล่วงหน้า
3,518
(1,590)
1,928
้ ยจ่ายรอตั
- ที่เกี่ยวข้อง และ 673
บริดอกเบี
ษทั และบริ
ษทั ย่ดอบัยดํญาชีเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิ- วเตอร์และอุปกรณ์673
รวมทั้งซอฟต์แวร์
การปรับบริ กปรุารเกี
งมู่ยลวกั
ค่าบยุตคอมพิ
ิธรรมของสิ
ตอบแทน ยดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
การให้
วเตอร์ ่ งโดยรายละเอี
ที่คาดว่ขาอ้ จะต้
4,743
4,743
หมายเหตุ
10 องจ่าย
รวม
5,378
4,689
10,067
เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
2561
เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้
งบการเงิ
น นี้ าจัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น -รวมถึ ง แนวปฏิ บัต46
ิ ท างการบัญ ชี ท- ี่ ป ระกาศใช้โ ดย 46
สิ นค้ชาาชี
คงเหลื
234พย์และตลาดหลัก16ทรัพย์ที่เกี่ยวข้อ-ง
250
สภาวิ
พบัญอชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั
ประมาณการหนี้สิน
1,965
(123)
(278)
1,564
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นหลายฉบับได้มีการออกและปรั5,700
บปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผ(2,182)
ลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบั
ญ3,518
ชี
รายได้รับล่วงหน้า
ทีรวม
่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
7,899
(2,243) นที่ออกและปรั
(278)บปรุ งใหม่น้ นั5,378
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุ
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2562
2562
สํสําาหรั
23

1

กําไรต่ อหุป้ นระกอบงบการเงิ
ขั้นพืน้ ฐาน นเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ
กําไรต่อนหุนีน้ ้ ไขัด้้ นรพืับ้นอนุฐานสํ
บปี สิ้นสุดนวันจากคณะกรรมการเมื
ที่ 31 ธันวาคม 2562่อวัและ
2561
านวณจากกํ
งบการเงิ
มตั ิให้าหรั
ออกงบการเงิ
นที่ 26
กุมคํภาพั
นธ์ 2563 าไรสําหรับปี ที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ สามัญของบริ ษทั และจํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคํานวณดังนี้
ข้ อมูลทัว่ ไป
งบการเงิน
นรวม
รวม
งบการเงิ
เฉพาะกิจจการ
งบการเงิ
งบการเงิ
นนเฉพาะกิ
การ
2561
2562
2561
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบ2562
ุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
และจดทะเบี
2562
2561
2562 ยนกับตลาด
2561
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ(พัษนทั บาท
ตั้งอยู/ เ่ พัลขที
นหุ่้ น159/21
) อาคารเสริ ม
มิกํตารไรที
ทาวเวอร์
มุ วิทญ21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
้ น 14 ถนนสุ
เ่ ป็ นส่ วชันของผู
้ถือหุ้นขสามั
(ขั้นพืา้นงปีฐาน)
58,539
บริของบริ
ษทั ใหญ่ษใัทนระหว่
ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถื66,778
อหุน้ ร้อยละ 68) 58,420
ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที66,778
่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ

24

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก
ไทย
(ขั้นพืน้ ฐาน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
300,000
300,000
300,000
300,000
บริ
ทั และบริ
ยดําเนิ(บาท)
นธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิ0.22
วเตอร์และอุปกรณ์
วร์ที่เกี่ยวข้อง และ0.20
0.19รวมทั้งซอฟต์แ0.22
กําษไรต่
อหุ้นขัษ้นทั พืย่้นอฐาน
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุ
เงินปันผลขอ้ 10

2

เกณฑ์
ดทํางบการเงิ
ผูถ้ ือหุกน้ ารจั
ของบริ
ษทั ได้อนุนมตั ิเงินปั นผลดังต่อไปนี้

(ก)

เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ

25

วันวันทีที่อ่อนุนุมมัตตั ิ ิ

หนดจ่าายเงิ
กํก�าำหนดจ่
ยเงินนปัปันนผลผล

ราเงินนปั
ปัน
นวนเงินน
อัอัตตราเงิ
นผลต่
ผลต่ออหุหุ้น น้
จํจ�าำนวนเงิ
(บาท)ญ ชี ที่ ป ระกาศใช้(ล้โาดย
นบาท)
งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบั
ปี 2562
สภาวิ
ชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
เงินปันผลประจําปี
26 เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
0.120
36.00
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
ทีปี่เริ2561
่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
ปันเผลประจํ
าปี ่ยนแปลงนโยบายการบั
27 เมษายน ญ2561
0.065
19.50
มีเงิผนลให้
กิดการเปลี
ชีของกลุ่มบริพฤษภาคม
ษทั ซึ่ งไม่ม2561
ีผลกระทบอย่างมีสาระสํ
าคัญต่องบการเงิ นของ
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
อทางการเงิ
น นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
ลูเครื
กค้่ อางมื
(“TFRS
15”) เป็
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)

กลุ่มบริ ษทั ้ กลุ
มีค่มวามเสี
งจากการดํ
าเนิ นธุ รกิจตามปกติจากการเปลี
นแปลงอับตปรุ
ราดอกเบี
นตรา
นอกจากนี
บริ ษทั ่ ยไม่
ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่อ่ยอกและปรั
งใหม่ซ้ ย่ ึ งและอั
ยังไม่มตีผราแลกเปลี
ลบังคับใช้่ยในเงิ
นงวด
ตั ิตามข้อนกํนีา้ กหนดตามสั
ญาของคู
ัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรืนอทีออกตราสาร
่ อนวันที่ มีผญลบั
ปัต่จางประเทศ
จุ บันมาถื อและจากการไม่
ปฏิ บัติในการจัดปทํฏิาบงบการเงิ
งคับใช้่สมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
่ ออกและ
อนุบพปรุ
นั ธ์งใหม่
เพื่อการเก็
งกํบาการดํ
ไรหรืาอเนิการค้
า
่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
ปรั
ที่เกี่ยวกั
นงานของกลุ

20
77
ANNUAL REPORT 2019

VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

169

บริ
บริษษัทัท วิวินนท์ท์คคอม
อมเทคโนโลยี
เทคโนโลยีจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)และบริ
และบริษษัทัทย่ ย่ออยย
บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรั
่ 31
2562
หรับบบปีปีปีสิสิสิ้น้น้นสุสุสุดดดวัวันวันนทีทีที่ 31
่ 31ธัธันธันวาคม
นวาคม
วาคม2562
2562
สํสําาหรั

1

่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของ
การจั
่ ย่ ยงเป็
วนที่ส่สาํ คัาํ คัญญของธุ
รกิรกิจของกลุ
การจัดดการความเสี
การความเสี
งเป็นส่
นส่
จของกลุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเป็วนที
นส่วนหนึ่งของธุ
ของงบการเงิ
นนี้ ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของ
ระดั
่ ยงและต้
นทุนนทุของการจั
ดการความ
ระดับบความเสี
ความเสี่ ย่ ยงให้
งให้เป็เป็นที
นที่ย่ยอมรั
อมรับบได้ได้โดยพิ
โดยพิจจารณาระหว่
ารณาระหว่างต้
างต้นนทุทุนนที่เทีกิ่เดกิจากความเสี
ดจากความเสี
่ ยงและต้
นของการจั
ดการความ
่
เสี
่
ย
ง
ฝ่
ายบริ
ห
ารได้
ม
ี
ก
ารควบคุ
ม
กระบวนการการจั
ด
การความเสี
่
ย
งของกลุ
ม
บริ
ษ
ท
ั
อย่
า
งต่
อ
เนื
่
อ
งเพื
่
อ
ให้
ม
น
ั
ใจว่
ามีความ
งบการเงิ
นนี้ได้หรับารได้
อนุมมตั ีกิใารควบคุ
ห้ออกงบการเงิ
นจากคณะกรรมการเมื
่อวันที่ ย26งของกลุ
กุมภาพั่มนบริ
ธ์ 2563
เสี่ ยง ฝ่ ายบริ
มกระบวนการการจั
ดการความเสี
ษทั อย่างต่อเนื่องเพื่อให้่ มนั่ ใจว่
ามีความ
สมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
สมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
ข้ อมูลทัว่ ไป
การบริหารจัดการทุน
การบริหารจัดการทุน
บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
นโยบายของคณะกรรมการบริ
คือนการรั
กษาระดั
บเงินททุี่ อนยูให้
มน่ั คงเพื
่อรักษาความเชื
น่ ของนั
กลงทุ
น เจ้าหนีม้ และ
่จดทะเบี
หลั
กทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อษเดืทั อนธั
วาคม
2560 โดยมี
ยนของบริ
ษทั ตั้งอยู่อเ่มัลขที
่ 159/21
อาคารเสริ
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มน่ั คงเพื่อรักษาความเชื่อมัน่ ของนักลงทุน เจ้าหนี้ และ
่อมัน่ ของตลาดและก่
กิด(อโศก)
การพัฒแขวงคลองเตยเหนื
นาของธุรกิจในอนาคต
คณะกรรมการได้
มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจาก
มิความเชื
ตร ทาวเวอร์
ชั้น 14 ถนนสุขมุ อวิให้
ท เ21
อ เขตวั
ฒนา กรุ งเทพมหานคร
ความเชื่อมัน่ ของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจาก
การลงทุน ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ่ งไม่
การลงทุ
น ซึ่ งกลุ่มาบริ
ษทั แพิก่จบริ
ารณาจากสั
ส่ วนของผลตอบแทนจากกิ
จกรรมดํ
นงานต่อส่ ว่จนของเจ้
าของรวม ซึ่ งไม่
บริ
ษทั ใหญ่
ษทั มวีอีเน็กททัด้ งแคปปิ
ากัด (ถืบอการจ่
หุน้ ร้าอยเงิยละ
ซึ่งาเป็เนิแนนิ
รวมส่
วนได้ในระหว่
เสี ยที่ไม่งปี
มีอได้
าํ นาจควบคุ
ยังกํากัทอล
บดูแจํลระดั
นปั68)
นผลให้
ก่ผตถู ้ ิบือุคหุคลที
น้ สามัดั ญตั้งขึ้นในประเทศ
รวมส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ไทย
ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
บริความเสี
ษทั และบริ
ษทั ย่นอยดํ
าเนิานงประเทศ
ธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
่ยงจากเงิ
ตราต่
การให้
วกับคอมพิ
วเตอร์
โดยรายละเอี
ยดของบริ
ั ย่อย ณ วันซึที่ ง่ เกิ31ดธัจากการซื
นวาคม 2562
2561 ได้เปิ ดเผยไว้
กลุ่มบริบริษกทั ารเกี
มี ค่ยวามเสี
่ ยงจากอั
ตราแลกเปลี
่ ยนเงิ
นตราต่ษาทงประเทศ
ค้าและการขายสิ
นค้าใทีน่ เป็ น
้ อสิ นและ
กลุ่มบริ ษอ้ ทั 10
มี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิ ดจากการซื้ อสิ นค้าและการขายสิ นค้าที่ เป็ น
หมายเหตุ
เงินตราต่ขางประเทศ
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่ ง

2
(ก)

เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้อขายเงิ
นตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่ ง
ปี เพื่ อ ป้ อ งกัน ความเสี่ ย งของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี
้ สิ น ทางการเงิ น ที่ เ ป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศ สัญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตรา
เกณฑ์
ทํานงบการเงิ
น
เพืก่ อารจั
ป้ อดงกั
ความเสี
น ทรั พนรายการที
ย์แ ละหนี่้เสิกี่นยวข้
ทางการเงิ
น ที่ เ ป็ นเงิ
น ตราต่ า งประเทศ สัญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตรา
ต่ปีางประเทศล่
วงหน้
า ณ ่วัยนงของสิ
ที่รายงานเป็
องกับรายการซื
้ อและขายสิ นค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศใน
ต่างประเทศล่
า ณ วันที่รายงานเป็ นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้ อและขายสิ นค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศใน
งวดถั
ไป อปฏิวบงหน้
เกณฑ์
กดารถื
ัติ
งวดถัดไป
งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ
บัติ ท างการบั
งบการเงิ
นรวม ญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
งบการเงิ
น
งบการเงิ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลั
กทรัรวม
พนย์ทรวม
ี่เกี่ยวข้อง
2562
2562
2562
สินสินทรั
พย์ และหนีส้ ินทีเ่ ป็ นเงินตรา
เงินเหรี ยญ
เงินเหรี ยญ
ทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรา นหลายฉบับได้มีกเงิ
นเหรียญ
นเหรี
ย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ารออกและปรั
บปรุ งเงิใหม่
ซเหรี
่ ึ งญมียผญลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
สิต่นาทรั
พ
ย์
แ
ละหนี
ส
้
ิ
น
ที
เ
่
ป็
นเงิ
น
ตรา
เงิ
น
เหรี
ย
ญ
่ 31 ธัธัน
ต่างประเทศณณ
นวาคม
สหรัฐฐอเมริ
อเมริก
คโปร์
จ๊จ๊าาดพม่
รวม
งประเทศ
วันวันทีที่ 31
วาคม
สหรั
กาา
สิสิเงิงงนคโปร์
ดพม่า า
รวม
ที่เริต่่ มาในหรื
อ
หลั
ง
วั
น
ที
่
1
มกราคม
2562
การถื
อ
ปฏิ
บ
ต
ั
ิ
ต
ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น
ที
่
อ
อกและปรั
บ
ปรุ
ง
ใหม่
น้ นั รวม
งประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สหรัฐอเมริ กา
สิ งคโปร์(พันบาท) จ๊าดพม่า
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
30,714
2,296 (พันบาท) 14
33,024
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
เงินสดและรายการเที
ยบเท่
าเงินสด
30,714
2,296
33,024
กหนี
368
- 14 ญชี ฉบับที78,589
้ การค้าและลู
้ อ้ ื่นงแรกแทนมาตรฐานการบั
ลูลูกกค้หนี
า (“TFRS
15”) เป็
นครั
ญ78,221
ชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้
(“TAS 18”) มาตรฐานการบั
่
หนี้ ก้ การค้
ารค้าาและเจ้
และลูากหนี
หนี้อื่นื่น
78,221
78,589
เจ้ลูกาเรืหนี
(65,867)
- 368 นที่ เกี่ ยวข้-อง- รายละเอี ยดของ(65,867)
11
่ อง สั ญญาก่
อสร้ าง ้ อ(“TAS
11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
เจ้าหนีญ้ กชีารค้
าและเจ้าหนี้อื่น
(65,867)
ยอดบั
ในงบแสดงฐานะทางการเงิ
น ขอ้ 3 (ต) (65,867)
นโยบายการบั
ญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ
ยอดบั
ชีในงบแสดงฐานะทางการเงิ
น
ทีม่ คี ญ
วามเสี
่ยง
43,068
2,664
14
45,746
่
นอกจากนี
กลุ
ม
บริ
ษ
ท
ั
ไม่
ไ
ด้
น
า
ํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น
ที
่
อ
อกและปรั
บ
ปรุ
ง
ใหม่
ซ
่
ึ
ง
ยั
ง
ไม่
ม
ี
ผ
ลบั
ง
คั
บ
ใช้
ใ
นงวด
้
ม่ คี วามเสี
่ยง เงินตราต่างประเทศ-สุทธิ
43,068
45,746
สัญทีญาซื
(9)
-2,664
- 14
(9)
้ อ (ขาย)
่้ อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปัสัจญจุ บญาซื
ันมาถื
อ
ปฏิ
บ
ต
ั
ิ
ใ
นการจั
ด
ทํ
า
งบการเงิ
น
นี
ก
เงินตราต่
้ อ (ขาย)
ยอดความเสี
่ยงคงเหลื
อสุ ทธิางประเทศ-สุทธิ
43,059(9)
2,664
14
45,737 (9)
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุ ทธิ
43,059
2,664
14
45,737

20
78
170

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจ�ำปี 2562

บริษษัทัท วิวินนท์ท์คคอม
อมเทคโนโลยี
เทคโนโลยีจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)และบริ
และบริษษัทัทย่ ย่ออยย
บริ
บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
บริ
ษัท วินท์ปคระกอบงบการเงิ
อม เทคโนโลยี จํนากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
หรับปี ปสิ้ระกอบงบการเงิ
นสุ ดวันที่ 31ธัธันนวาคม
วาคม 2562
หมายเหตุ
สํสํสําาาหรั
หรับบปีปี สิสิ้้นนสุสุ ดดวัวันนทีที่่ 31
31 ธันวาคม 2562
2562
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1

2
(ก)

งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นรวม
งบการเงินรวม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
2561
2561
งบการเงิ
2561นรวม
ทรัพพย์ย์แและหนี
ละหนีส้ ส้ ินินทีทีเ่ ป็เ่ ป็นเงิ
นเงินนตรา
ตรา
เหรียญยญ
นเหรียญยญ2561
สิสินนทรั
เงิเงินนเหรี
เงิเงินเหรี
งบการเงิ
ได้รับอนุ
ออกงบการเงิ
มภาพั
สินทรัพนย์นีแ้ละหนี
ส้ ินมทีตั เ่ ป็ิให้นเงิ
นตรา นจากคณะกรรมการเมื
เงินเหรี ยญ ่อวันที่ 26เงินกุเหรี
ยญนธ์ 2563
งประเทศ
ณินวัทีวัน่เนป็ทีนที่ เงิ31
่ 31นธัตรา
ธันนวาคม
วาคม
สหรั
ฐอเมริ
งคโปร์
าดพม่
้ส
สิต่ต่นาาทรั
พย์และหนีณ
เงิน
ยญกากา
เงิ
ยญ
งประเทศ
สหรั
ฐเหรี
อเมริ
สินงสิเหรี
คโปร์
จ๊าจ๊ดพม่
าา
รวมรวม
ต่ างประเทศ
ทีที่ 31
วาคม
สหรั
กาา
สิสิงงคโปร์
ดพม่า า
รวม
่ 31 ธัธัน
ต่างประเทศณณวัน
วัน
นวาคม
สหรัฐฐอเมริ
อเมริก
คโปร์
จ๊จ๊าาดพม่
รวม
นบาท)
ข้ อมูลทัว่ ไป
(พั(พั
นบาท)
(พันบาท)
สดและรายการเทียยบเท่
บเท่าาเงิเงินนสด
สด
65,523
66,353
เงิเงินนสดและรายการเที
65,523
820820
1010
66,353
เงิ
น
สดและรายการเที
ย
บเท่
า
เงิ
น
สด
65,523
820
10
66,353
บริลูกษหนี
ทั วินารค้
ท์คอม
เทคโนโลยี
” 117,325
เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้น-ในประเทศไทย และจดทะเบี
ยนกับตลาด 117,325
และลู
หนี้ อ้ อื่นื่นจํากัด (มหาชน) “บริ ษทั 117,325
ลูกหนี้ก้ การค้
าาและลู
กกหนี
- 117,325
ลูกกหนี
าและลู
กหนี้อื่น ่อเดือนธันวาคม 2560117,325
-่ 159/21 อาคารเสริ117,325
้ กพารค้
่
่
หลั
ทรั
ย์
แ
ห่
ง
ประเทศไทยเมื
โดยมี
ท
่
ี
อ
ยู
จ
ดทะเบี
ย
นของบริ
ษ
ท
ั
ตั
ง
อยู
เ
ลขที
ม(147,993)
้
หนี้ ก้ การค้
ารค้าาและเจ้
และเจ้าาหนี
หนี้ อ้ อื่นื่น
(147,933)
(60)
เจ้เจ้าาหนี
(147,933)
(60)
- (147,993)
เจ้
า
หนี
ก
ารค้
า
และเจ้
า
หนี
อ
น
่
ื
(147,933)
(60)
(147,993)
้
้
มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
ยอดบัญญชีชีใในงบแสดงฐานะทางการเงิ
นงบแสดงฐานะทางการเงินน
ยอดบั
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะทางการเงิน
คี วามเสี
วามเสี
34,915
35,685
่ย่ยงง างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล34,915
760760
10
บริทีทีษทีมม่่ ทม่ั คคีี ใหญ่
ในระหว่
จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68)
ดั ตั10้ งขึ้นในประเทศ35,685
วามเสี
่ยง
34,915
760ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จ10
35,685
ญาซือ้ อ(ขาย)
(ขาย)เงิเงินนตราต่
ตราต่าางประเทศ-สุ
งประเทศ-สุททธิธิ
107
สัสัญญญาซื
107
-- 107107
ไทย
สัญญาซื้้ อ (ขาย) เงินตราต่างประเทศ-สุทธิ
107
107
ยอดความเสี่ย่ยงคงเหลื
งคงเหลืออสุสุททธิธิ
35,022
35,792
ยอดความเสี
35,022
760760
1010
35,792
ยอดความเสี
35,022
บริ
ษทั และบริ่ยษงคงเหลื
ทั ย่อยดําอเนิสุ ทนธิธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื
่ องคอมพิวเตอร์และอุ760
ปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แ10วร์ที่เกี่ยวข้อง และ35,792
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบการเงิ
2561
ได้นเเฉพาะกิ
ปินดเผยไว้
นจการ
งบการเงิ
เฉพาะกิ
จใการ
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุขอ้ 10
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
เงินนเงิเหรีเหรี
ยญยญ
เงินเหรี
นเงิเหรี
ยญยญ
นยเหรี
นยญเหรี
เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
เงิ
ญ
เงิเงิ
เงินเหรี
ยญ
นเหรี
ยญ
้สินส
ทรัพ
พ
ตราต่
าตราต่
งประเทศ
ณ วันที่ ณ
31
สหรั
ฐฐ
อเมริ
กากากา
สหรั
ฐอเมริ
กอเมริ
า กา
สิสิสินนนทรั
ย์ย์ย์แแและหนี
ละหนี
้ ทีส้ ิน่เินป็ทีนทีเ่ เงิป็เ่ ป็นนเงิ
นนตราต่
างประเทศ
วัธันวันนทีวาคม
่ 31่ 31ธันธันวาคม
สหรั
อเมริ
สหรั
ฐอเมริ
ทรั
พ
ละหนี
นเงิ
า
งประเทศ
ณ
ที
วาคม
สหรั
ฐ
อเมริ
สหรั
ฐ
สินทรัพย์ และหนีส้ ินทีเ่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สหรัฐอเมริ กา
สหรัฐอเมริ กา กา
เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ
(พั(พั
นบาท)
นบาท)
(พันบาท)
เงิเงินนสดและรายการเที
9,939
48,585
สดและรายการเทียยยบเท่
บเท่าาาเงิเงิเงินนนสด
สด
9,939
48,585
เงินสดและรายการเที
สด
งบการเงิ
น นี้ จัด ทํา ขึ้ น บเท่
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบั9,939
ญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย48,585
ลูลูกกหนี
16,820
98,201
หนี้้ กก้ การค้
ารค้าาาและลู
และลูกกกหนี
หนี้้ ออ้ อื่นื่นื่น
16,820
98,201
ลูกหนี
หนี
98,201
่ยวข้อง
สภาวิ
ชาชีารค้
พบัญและลู
ชีฯ กฎระเบี
ยบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี16,820
เจ้เจ้าาหนี
(39,751)
(83,646)
หนี้้ กก้ การค้
ารค้าาาและเจ้
และเจ้าาาหนี
หนี้้ ออ้ อื่นื่นื่น
(39,751)
(83,646)
เจ้าหนี
ารค้
และเจ้
หนี
(39,751)
(83,646)
ยอดบั
ชีในงบแสดงฐานะทางการเงิ
นนทีทีม่ ม่ บคี คี วามเสี
่ย่งยง
ยอดบัญ
นงบแสดงฐานะทางการเงิ
(12,992)
63,140
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นหลายฉบั
ได้วามเสี
มีการออกและปรั
บปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต(12,992)
รอบระยะเวลาบัญชี63,140
้ งั แต่
ยอดบั
ญญชีชีใในงบแสดงฐานะทางการเงิ
นทีม่ คี วามเสี
่ยง
(12,992)
63,140
าางประเทศ-สุ
ททธิธิ อปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรั
(9)(9)บปรุ งใหม่น้ นั 107107
้ ออ้ อ(ขาย)
ทีสัสัสั่เญ
ริ่ มญาซื
ในหรื
อ(ขาย)
หลังเงิเงิวัเงินนนนทีตราต่
่ 1 มกราคม
2562 การถื
ญาซื
ตราต่
งประเทศ-สุ
ญญ
ญาซื
ตราต่
างประเทศ-สุ
ทธิ
(9)
107
้ (ขาย)
่
ย
งคงเหลื
อ
สุ
ท
ธิ
(13,001)
63,247
่
มียอดความเสี
ผ
ลให้
เ
กิ
ด
การเปลี
่
ย
นแปลงนโยบายการบั
ญ
ชี
ข
องกลุ
ม
บริ
ษ
ท
ั
ซึ
่
ง
ไม่
ม
ี
ผ
ลกระทบอย่
า
งมี
ส
าระสํ
า
คั
ญ
ต่
อ
งบการเงิ
น
ของ
ยอดความเสี่ย่ยงคงเหลื
งคงเหลืออสุสุททธิธิ
(13,001)
63,247
ยอดความเสี
(13,001)
63,247
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
่ย่ยงทางด้
าานสิ
เชืเชื่อ่อ้ งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
ลูความเสี
กค้ า (“TFRS
15”)
เป็นนนนครั
ความเสี
งทางด้
นสิ
ความเสี
่ยงทางด้
านสิ
เชื่อ
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
ความเสี
เชืเชื่อ่อคืคืออความเสี
ญาไม่
าระหนี
ษทั ษตามเงื
่อนไขที
่ตกลงไว้
้ แแก่ก่้ แกกก่ลุลุก่่มมลุบริ
่มบริ
ความเสี่่ ยย่ ยงทางด้
งทางด้
นสิ
ความเสี่่ ยยข่ ยงที
ูกค้ค้ค้าาหรื
าหรือออคูคู่ส่สคู่สัญ
ญาไม่สสามารถชํ
สามารถชํ
าระหนี
ทั ตามเงื
่อนไขที
่ตกลงไว้
นโยบายการบั
ญชีาาไานสิ
ด้เปินนนดเผยในหมายเหตุ
อ้ งที3่่ลล่ลููกก(ต)
ความเสี
งทางด้
นสิ
เชื่อ คือ ความเสี
งที
หรื
ัญัญญาไม่
ามารถชํ
าระหนี
บริ
ษทั ตามเงื
่อนไขที
่ตกลงไว้
้
เมืเมื่อ่อครบกํ
า
หนด
ครบกําาหนด
หนด
เมื่อครบกํ
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ารได้
กกาํ าํ หนดนโยบายทางด้
านสิ
่ อเพื
่อ่อควบคุ
่ ยงทางด้
านสิ
่ อดั่ องดักล่
าวอย่
างสมํ
โดยการ
่ อเพืนวั
ปัฝ่ฝ่ฝ่ายบริ
จายบริ
จุ บันหหหมาถื
อปฏิ
บหนดนโยบายทางด้
ัติในการจัดทํางบการเงิ
นควบคุ
ที่ มมมีผมความเสี
ลบัความเสี
งคับใช้
น่่ าาเสมอ
ที่ า่ อเสมอ
อกและ
ารได้
านสินนนนเชื
่ ยมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
งทางด้
านสินนเชื
งกล่
าวอย่
างสมํ
โดยการ
ายบริ
ารได้
กาํ หนดนโยบายทางด้
านสิ
เชืนีเชื่ อ้ ก่ อเพื
่อควบคุ
ความเสี
่ ยงทางด้
านสิ
เชืนเชื
่ อดังกล่
าวอย่
างสมํ
เสมอ
โดยการ
วิปรั
เวิเคราะห์
ฐ
านะทางการเงิ
น
ของลู
ก
ค้
า
ทุ
ก
รายที
่
ข
อวงเงิ
น
สิ
น
เชื
่
อ
ในระดั
บ
หนึ
่
ง
ๆ
ณ
วั
น
ที
่
ร
ายงานไม่
พ
บว่
า
มี
ค
วามเสี
่
ย
งจาก
่มบริ
บปรุ งใหม่
ที่เกี่ยวกับการดํ
าเนินกงานของกลุ
ษอวงเงิ
ทั ได้นเนสิปิ สินดเผยในหมายเหตุ
ข่ งอ้ ๆ่ ง29
คราะห์
านะทางการเงิ
ของลู
กค้ค้าทุาทุกกรายที
รายที
นเชืเชื่อในระดั
่อในระดั
บหนึ
ๆณณวันวัทีน่รทีายงานไม่
่รายงานไม่
พบว่
ความเสี
่ ยงจาก
วิเคราะห์
ฐฐานะทางการเงิ
นนของลู
่ข่ขอวงเงิ
บหนึ
พบว่
ามีาคมีวามเสี
่ ยงจาก
สิ นเชื่ อที่ เป็ นสาระสําคัญ ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื่ อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงินแต่ละ
นสาระสําาคัคัญญความเสี
ความเสี่ ย่ ยงสูงสูงงสุสุดดทางด้
ทางด้านสิ
านสินนเชืเชื่ อ่แสดงไว้
อแสดงไว้
ในราคาตามบั
ของสิ
นทรั
ทางการเงิ
นแต่
สิสินนเชืเชื่ อ่ อทีที่ เ่ เป็ป็นสาระสํ
ในราคาตามบั
ญชีญขชีองสิ
นทรั
พย์พทย์างการเงิ
นแต่
ละละ
รายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าจํานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้คาดว่า
รายการในงบแสดงฐานะทางการเงิ
กค้กาค้จําจํนวนมาก
หารไม่
ได้ไคด้าดว่
า า
่มบริษทัษทั มีฐมีานลู
รายการในงบแสดงฐานะทางการเงินนอย่อย่างไรก็
างไรก็ตตามเนื
ามเนื่อ่งจากกลุ
องจากกลุ่มบริ
ฐานลู
านวนมากฝ่ ายบริ
ฝ่ ายบริ
หารไม่
คาดว่
จะเกิดผลเสี ยหายที่มีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
จะเกิ
จะเกิดดผลเสี
ผลเสียยหายที
หายที่ม่มีสีสาระสํ
าระสําาคัคัญญจากการเก็
จากการเก็บบหนี
หนี้ ไ้ ม่ไม่ได้ได้
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บริษษัทัท วิวินนท์ท์คคอม
อม เทคโนโลยี
เทคโนโลยี จํจําากักัดด (มหาชน)
บริ
(มหาชน) และบริ
และบริษษัทัทย่ย่ออยย
บริ
ษัท วินท์ปคระกอบงบการเงิ
อม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรั
หรับบปีปี สิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่่ 31
ธันนวาคม
2562
วาคม2562
2562
สํสําาหรั
บปี สิ้นสุ ดวันที่ 3131ธันธัวาคม
ความเสี่ย่ยงจากสภาพคล่
งจากสภาพคล่ อง
ความเสี
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิอนง เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
กลุ่มบรินษนีทั ้ ได้มีรกับารควบคุ
่ ยงจากการขาดสภาพคล่
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงิ
อนุมตั ิให้มอความเสี
อกงบการเงิ
นจากคณะกรรมการเมืองโดยการรั
่อวันที่ 26 กุกมษาระดั
ภาพันธ์บ2563
ให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
1

ให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

ข้ อมูลทัว่ ไป
มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม

มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม

บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน รวมถึงลําดับ
หลั
กทรัพงย์ต่แอห่ไปนี
งประเทศไทยเมื
่อเดือนธั
ที่อยู่จดทะเบี
อาคารเสริ
้ งอยูเ่ ลขที
ตารางดั
ญชีนแวาคม
ละมูล2560
ค่ายุตโดยมี
ิธรรมของสิ
นทรัพยย์นของบริ
ทางการเงิษนทั ตัและหนี
ทางการเงิ
น รวมถึมงลําดับ
้ แสดงมูลค่าตามบั
้ สิน่ 159/21
ชั
น
มู
ล
ค่
า
ยุ
ต
ิ
ธ
รรม
แต่
ไ
ม่
ร
วมถึ
ง
การแสดงข้
อ
มู
ล
มู
ล
ค่
า
ยุ
ต
ิ
ธ
รรมสํ
า
หรั
บ
สิ
น
ทรั
พ
ย์
ท
างการเงิ
น
และหนี
ส
ิ
น
ทางการเงินที่
้
้
มิชัต้ นร มูทาวเวอร์
ถนนสุ
มุ วิทงการแสดงข้
21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนื
อ เขตวั
้ น 14แต่
ลค่ายุติธชัรรม
ไม่รขวมถึ
อมูลมูลค่ายุติธรรมสํ
าหรัฒบนาสิ นกรุทรังเทพมหานคร
พย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่
ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไทย
งบการเงิ
นนรวม/
งบการเงินเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ
งบการเงิ
รวม/งบการเงิ
จการ
มูลค่า
มูมูลลค่ค่
าา
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ อตามบั
งคอมพิ
ที่เกี่ยวข้อง และ
ญวชีชีเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งมูซอฟต์
ลลค่ค่าายุยุตแติธวร์
ตามบัญ
มู
ิธรรม
รรม
ตามบั
ญ
ชี
มู
ล
ค่
า
ยุ
ต
ิ
ธ
รรมเปิ ดเผยไว้ใน
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31
ธับนบวาคม
2562
และ
ได้
ระดั
ระดั
บ22 2561ระดั
รวม
ระดั
11
ระดับ
ระดั
บบ33
รวม
ระดั
บ
1
ระดั
บ
2
ระดั
บ
3
รวม
หมายเหตุขอ้ 10
(พันบาท)
2
(ก)

(พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
เกณฑ์
ารจัดทํ2562
างบการเงิน
31
ธันกวาคม
หนี้สินทางการเงินทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
หนี
ิกนารถื
ทางการเงิ
นิ ทีว่ ดั ามูงประเทศล่
ลค่ าด้ วยมูวลงหน้
ค่ ายุตา ิธรรม
สัญ้สญาซื
้ อขายเงิ
เกณฑ์
อปฏิ บนัตตราต่
สัญ(เงิญาซื
นตราต่
วงหน้า
นเหรี้ อขายเงิ
ยญสหรั
ฐอเมริางประเทศล่
กา)
9
9
9
งบการเงิ
น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น รวมถึ
้ จัด ทําฐขึ้อเมริ
(เงินเหรีนยนีญสหรั
กา)
9 ง แนวปฏิ
- บัติ ท างการบั9ญ ชี ที่ ป ระกาศใช้
- โ ดย 9
สภาวิ
พบัญ2561
ชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
31 ธัชนาชี
วาคม
31
นวาคม
2561 นทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สินธัทรั
พย์ ทางการเงิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
สิสันญทรั
พย์้ อทขายเงิ
างการเงิ
นทีาว่ งประเทศล่
ดั มูลค่นาด้หลายฉบั
ววยมูงหน้
ลค่บาายุได้ติธมรรม
ญาซื
นตราต่
ทีสั่เญริ่ มญาซื
ในหรื อหลังนวัตราต่
นที่ 1 มกราคม 2562
การถืา อปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
วงหน้
(เงินเหรี้ อขายเงิ
ยญสหรัฐอเมริางประเทศล่
กา)
107
107
107
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
(เงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
107
107
107
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29

20
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

80
80
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การวัดมูปลค่ระกอบงบการเงิ
ายุตธิ รรม นเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ
เทคนิคการประเมิ
งบการเงิ
นนี้ได้รับอนุนมมูตั ลิใค่ห้าออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
1

ข้ตารางดั
อมูลทัว่ งไปต่อไปนี้แสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
บริ
ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ
ษทั ค”การประเมิ
เป็ นนิติบุคนคลที
ประเภท
เทคนิ
มูลค่่จดัา ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
่จดทะเบี
หลั
ทรัพ้ อย์ขายเงิ
แห่ งประเทศไทยเมื
่อเดือนธันวาคมเทคนิ
2560คการเปรี
โดยมีที่อยยูบเที
ยนของบริ ษมูทัลตัค่้ งาอยู
่ 159/21
อาคารเสริ ม ้ อขาย
สัญกญาซื
นตราต่างประเทศ
ยบราคาตลาด
ยุตเ่ ิธลขที
รรมอ้
างอิงราคาเสนอซื
มิตล่ร วทาวเวอร์
เขตวัฒนา ยกรุวกังเทพมหานคร
งหน้า ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนื
จากนายหน้า สัญอ ญาแบบเดี
นที่มีการซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง

และราคาเสนอซื้ อขายสะท้อนลักษณะรายการที่แท้จริ งสําหรับเครื่ องมือ

บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ทางการเงินที่เหมือนกัน
ไทย

เครืษ่ อทั งมื
อทางการเงิ
าด้่ยววกั
ยมูบลการขายเครื
ค่ ายุตธิ รรม
บริ
และบริ
ษทั ย่อยดํนาทีเนิไ่ ม่นไธุด้รวกิดั จมูหลัลค่กเกี
่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
ประเภท ขอ้ 10
เทคนิคการประเมินมูลค่ า
หมายเหตุ
2

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เกณฑ์
เจ้าหนีก้ ารจั
ค่าซืด้ อทํธุารงบการเงิ
กิจ น

การเปรี ยบเทียบอัตราดอกเบี้ยกับอัตราตลาด
ใช้อตั ราดอกเบี้ยที่ปรับค่าความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อเป็ นอัตราคิดลด

(ก)
26

เกณฑ์
ภาระผูการถื
กพันอปฏิ
กับบบุัตคิ คลหรื อกิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิงบการเงิ
นงบการเงิ
รวมถึนนงรวม
แนวปฏิ บัติ ท างการบังบการเงิ
ญงบการเงิ
ชี ที่ ป ระกาศใช้
โจการ
ดย
รวม
นเฉพาะกิจ
นเฉพาะกิ
การ
่
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับ2562
หลักทรัพย์และตลาดหลั
ก
ทรั
พ
ย์
ท
่
ี
เ
กี
ย
วข้
อ
ง
2561
2562
2561

2562

2561

2562

2561

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบั(พังนคับบาท)
ใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
้นตํง่าวัทีนต่ ที้ อ่ 1งจ่มกราคม
ายในอนาคตทั
ง้ สิ้นอปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
ทีจํ่เารินวนเงิ
2562 การถื
่ มในหรืนอขัหลั
ภายใต้
ัญญาเช่่ยนแปลงนโยบายการบั
าดําเนินงานทีบ่ อกเลิกญไม่ชีขได้องกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
มีผลให้
เกิดสการเปลี
่มบริ ษ1ทั ปี ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
กลุ
น ฉบั
บที่ 15 เรื่ อง รายได้2,288
จากสั ญญาที่ทาํ กับ1,739
ภายใน
13,993
14,186
ลู1-5
กค้ปีา (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับ6,817
ที่ 18 เรื่ อง รายได้12,673
(“TAS 18”) มาตรฐานการบั
ญชี ฉบับที่ 11
ง รายละเอี ยดของ1,739
รวมเรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
20,810
26,859 นที่ เกี่ ยวข้อ2,288
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)

ภาระผูกพันอื่นๆ

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
คําสัง่ ซื้อที่ผขู ้ ายสิ นค้าหรื อบริ การตกลงแล้ว
182,225
47,010
116,158
22,855
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
หนังสื อคํ้าประกันจากธนาคาร
4,972
4,585
893
850
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29

รวม

187,197

51,595

117,051

23,705

20

81

ANNUAL REPORT 2019

VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

173
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวันวันทีที่ 31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2562
2562
สํสําาหรั
สัญญาเช่ปาระกอบงบการเงิ
และสัญญาบริกนารเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ

กลุ่มบรินษนีทั ้ ไได้
าํ สัมญตั ญาเช่
าพื้นที่ สัญนญาบริ
การพื้นที่ อาคารสํ
กงาน
และโกดั
งเก็บสิ นค้า สัญญาเช่าดังกล่าวมี อ ายุ
งบการเงิ
ด้รับทอนุ
ิให้ออกงบการเงิ
จากคณะกรรมการเมื
่อวันาทีนั่ 26
กุมภาพั
นธ์ 2563
1

5 เดือนถึง 3 ปี โดยจะหมดอายุภายในปี 2563 ถึงปี 2565

ข้ อมูลทัว่ ไป

สัญญาบริการอื่นๆ

บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
หลั
พย์แบห่ริ กงประเทศไทยเมื
่อเดือนธันรวาคม
สัญกทรั
ญาให้
ารตามสัญญาการโอนธุ
กิจ 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

2
(ก)

จากการที่ บริ ษทั วีเซิร์ฟพลัส จํากัด ได้ซ้ือส่วนงานธุรกิจบริ การ IT จาก บริ ษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จํากัด วันที่
บริ23ษสิทั งใหญ่
ในระหว่
ได้แก่14.45
บริ ษทัล้าวีนบาท
เน็ท แคปปิ
จํากัญดชี(ถืณอหุวันน้ ร้ทีอ่ 21
ยละธัน68)วาคม
ซึ่งเป็2561)
นนิติบซึุค่ งคลที
ดั ตั้งขึ้านระในปี
ในประเทศ
หาคม
2559 าจํงปีานวน
(มูลค่ทอล
าตามบั
มีกาํ ่จหนดชํ
2562 โดย
ไทย
รั บโอนบุ คลากร อุปกรณ์ และสัญญาในการดําเนิ นงานต่างๆ ภายใต้เงื่ อนไขใน Business Transfer Agreement และ
Service Level Agreement บริ ษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ได้มอบหมายให้ บริ ษทั วีเซิ ร์ฟพลัส จํากัด เป็ น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
ผูใ้ ห้บบริริกการแก่
ลูกบค้คอมพิ
า ซึ่ งมีวกเตอร์
ารแบ่โดยรายละเอี
งสัดส่ วนรายได้
กันษในแต่
ละประเภทในอั
กลงกันในสัญญา
การให้
ารเกี่ยวกั
ยดของบริ
ทั ย่อยลณะสัวัญนทีญาของแต่
่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2561ตราที
ได้เปิ่ ตดเผยไว้
มีกาํ หนดระยะเวลาตั
้ งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 บริ ษทั วีเซิ ร์ฟพลัส จํากัด ได้ชาํ ระเจ้าหนี้
หมายเหตุ
ขอ้ 10
ค่าซื้อธุรกิจแล้วทั้งจํานวนในปี 2562
เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

ในเดื อนสิ งหาคม 2560 บริ ษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จํากัด เข้าทําสัญญาโอนสิ ทธิ และหนี้ สินภายใต้สัญญา
เกณฑ์
การถืTransfer
อปฏิ บัติ Agreement ลงวันที่ 23 สิ งหาคม 2559 ให้แก่บริ ษทั วีเอสที อีซีเอส เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
Business
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
สภาวิ
ชาชีLevel
พบัญชีAgreement
ฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
Service

27

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
บริ ษทั วีเซิ ร์ฟพลัส จํากัดเข้าทําสัญญา Service Level Agreement กับบริ ษทั วีเอสที อีซีเอส เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย)
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
จํากัด โดยให้สิทธิ บริ ษทั วีเซิ ร์ฟพลัส จํากัด ในการให้บริ การแก่ บริ ษทั วีเอสที อีซีเอส เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย)
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
จํากัด ซึ่ งมีการแบ่งสัดส่ วนรายได้กนั ในแต่ละสัญญาของแต่ละประเภทในอัตราที่ตกลงกัน สัญญามีกาํ หนดระยะเวลา
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
หนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)

ในปี 2554 บริ ษทั ถูกบริ ษทั แห่ งหนึ่ งฟ้องร้องในคดีแพ่ง ละเมิดโดยเรี ยกค่าเสี ยหาย 120.12 ล้านบาท และในปี 2555

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
บริ ษทั ดังกล่าวได้ยนื่ ฟ้องร้องบริ ษทั ในคดีเดียวกันต่อศาลอาญา
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29

ในปี 2556 บริ ษทั จึงได้ฟ้องกลับบริ ษทั ดังกล่าวในคดีอาญาฐานฟ้องเท็จ และเรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นจํานวนเงินที่มากกว่า
ศาลอาญาและศาลแพ่งมีคาํ สัง่ ให้รอผลพิจารณาคดีอาญาที่บริ ษทั ถูกฟ้อง ซึ่งอยูร่ ะหว่างการสื บพยาน
ในปี 2559 ศาลอาญาได้มีคาํ พิพากษายกฟ้องโจทก์ในคดีอาญาที่บริ ษทั ถูกฟ้อง
20
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รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31่ 31ธันธันวาคม
วาคม2562
2562
สํสําาหรั

ณ วัน ที่ ป27
มกราคม 2560
ย่ื น อุ ท ธรณ์นนีและบริ
ษัท ได้ ยื่ น คํา แก้ อุ ท ธรณ์ ต่ อ ศาลอาญาแล้ว เมื่ อ วัน ที่
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
นเป็ นส่โจทก์
วนหนึไ่ งด้ของงบการเงิ
้
16 พฤษภาคม 2560

งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

1

ณ วันที่ 15 พฤศจิ กายน 2561 ศาลอุทธรณ์ ได้ตดั สิ นโดยมีคาํ สั่งยืนตามศาลชั้นต้น กล่าวคื อ ยกฟ้ องให้จาํ เลยทั้ง 10
ข้ไม่
อมูมลีคทัวามผิ
ว่ ไป ด
บริ
ท์คอม
กัดอ(มหาชน)
ษทั ถ” ึ งเป็ทีนนิ
ิบุคคลที
่จดั ตั้งทขึธรณ์
และจดทะเบี
นกับญตลาด
้ นในประเทศไทย
ณ ษวัทั นวิทีน่ 26
มิ ถุนเทคโนโลยี
ายน 2562จําคดี
าญาดังกล่“บริ
าวได้
่ สุดตในชั
แ ล้ว โดยโจทก์
ไม่ได้รับยอนุ
าตให้ฎี ก า
้ นศาลอุ
หลั
พย์นแาํ ห่ผลคดี
งประเทศไทยเมื
วาคม 2560
ยู่จดทะเบี
ยนของบริ
ทั ตั้งาอยู
่ 159/21จอาคารเสริ
บริกษทรั
ทั ได้
อาญาดังกล่่อาเดื
วยือน่ นธั
ต่อนศาลแพ่
งกรุ งโดยมี
เทพใต้ทใี่ อนคดี
แพ่ง เพื
่อขอให้ศษาลดํ
เนินเ่ ลขที
กระบวนพิ
ารณาแล้วม
มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

อย่างไรก็ตาม ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้มีหนังสื อลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ให้รอผลจากการพิจารณาในคดีของศาลปกครอง

บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
กลาง ซึ่งเป็ นคดีของคู่กรณี อื่นซึ่งมีมูลคดีเป็ นอย่างเดียวกันกับคดีน้ ีก่อนที่จะดําเนินการพิจารณาต่อไป
ไทย

28

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลาทีร่ ายงาน

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และ
การให้บริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ได้มีมติเห็ นชอบให้เสนอที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเรื่ อง
หมายเหตุขอ้ 10

2

จ่ ายเงิ นปั นผลสําหรั บปี 2562 ในอัตราหุ ้นละ 0.16 บาท เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 48 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ ายเงิ นปั นผล
ดังกล่กาารจั
วขึ้นดอยู
บั การอนุน มตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เกณฑ์
ทําก่ งบการเงิ

29
(ก)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นทีย่ งั ไม่ ได้ ใช้
เกณฑ์
การถือปฏิ บัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ ออกและปรับปรุ งใหม่นซ่ ึ งรวมถึ
เกี่ ยวกังบแนวปฏิ
การดําบเนิัตนิ ทงานของกลุ
ษทั และคาดว่
งบการเงิ
น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
างการบัญ ชี่มทบริ
ี่ ป ระกาศใช้
โ ดย าจะมี
สภาวิ
ชาชีพบัญ่มชีีสฯาระสํ
กฎระเบี
ากับนหลั
กทรัพย์จแการ
ละตลาดหลั
กทรัอพปฏิ
ย์ที่บเกีตั ่ยวข้
อง ้ งแรกโดยมาตรฐาน
ผลกระทบที
าคัญยต่บและประกาศคณะกรรมการกํ
องบการเงินรวมและงบการเงิ
เฉพาะกิ
เมื่อนํามาถื
ิเป็ นครั
การรายงานทางการเงิ นดังกล่าวกําหนดให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
1 มกราคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
มีผลให้เกิดการเปลี
่ยนแปลงนโยบายการบัญชีขนองกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสํเรืาคั่ อญงต่องบการเงิ นของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปนฏิบฉบั
กลุ
ตั ิตบามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น ฉบับอทีมู่ล15สําเรืหรั
่ องบรายได้
ญญาที่ทนาํ กับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ที่ 7*
การเปิ ดเผยข้
เครื่ องมืจากสั
อทางการเงิ
ลูมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
กค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบั
ญชี ฉบับที่ 18 เครื
เรื่ อ่ งองมื
รายได้
(“TAS 18”)
น ฉบับที่ 9*
อทางการเงิ
น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
สัญญาเช่า
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*
การแสดงรายการสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น ฉบับที่ 16* นที่อการป้
อ งกันบความเสี
ลงทุงคันบสุใช้ทใธินงวด
ในหน่ วยงาน
นอกจากนี
อกและปรั
ปรุ งใหม่่ ซย่ งของเงิ
ึ งยังไม่มนีผลบั
้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
งประเทศ
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ต่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ ออกและ
การตี
ฉบัษบทั ทีได้่ 19*
การชําระหนี
ปรั
บปรุความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุน่มบริ
เปิ ดเผยในหมายเหตุ
ขอ้ 29้ สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือทางการเงิน
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บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2562
2562
สํสําาหรั

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นที่ งของงบการเงิ
เ่ กีย่ วข้ องกับนเครื
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ
นี้ ่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมื
นนีน้ ใธ์ห้2563
ขอ้ กําหนดเกี่ ยวกับนิ ยามสิ นทรัพย์ทาง
งบการเงิ
นนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินนทีจากคณะกรรมการเมื
่อวัอนทางการเงิ
ที่ 26 กุมภาพั
1

การเงินและหนี้สินทาง การเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชี

ข้ อมูลของอนุ
ทัว่ ไป พนั ธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทําให้

มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิ บัติทางการบัญชี บางฉบับที่ มีผลบังคับใช้อ ยู่ใน

บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
ปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 159/21 อาคารเสริ ม
มิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ า

บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั วีเน็ท แคปปิ ทอล จํากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 68) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ได้นาํ เสนอวิธีการบัญชีเดียวสําหรับผูเ้ ช่า โดยผูเ้ ช่าต้องรับรู ้สินทรัพย์
ไทย

2
(ก)

สิ ทธิการใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า ซึ่งยกเว้นการรับรู ้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสั้นและสิ นทรัพย์อา้ งอิงที่มี
ลค่าตํษ่า ทั ส่ย่งอผลให้
นทรัพย์และหนี
าหรัแบละอุ
สัญปญาเช่
าเนิ้ นงซอฟต์
งาน ทัแ้ งวร์นี้ทณี่เกี่วัยวข้
นทีอ่ ง31และ
ธันวาคม
้ สินวสํเตอร์
บริ ษทั มูและบริ
ยดําเนิกนลุธุ่มรบริ
กิจษหลัทั กจะรั
เกี่ยบวกัรู บ้สิการขายเครื
่ องคอมพิ
กรณ์ารดํวมทั
่ยวกับคอมพิ
การให้2562
บริ การเกี
ยดของบริ
ทั ย่อย สณัญวัญาเช่
นที่ 31าดํธัานเนิวาคม
2562
และ ก2561
ดเผยไว้
จํานวนเงิ
นขั้นตํว่าเตอร์
ที่ตอ้ โดยรายละเอี
งจ่ายในอนาคตทั
นงานที
่บอกเลิ
ไม่ไได้
ด้ซเ่ปิึ งไม่
ได้คใิดนลดเป็ น
้ งสิ้ นษภายใต้
หมายเหตุ
มูลค่ขาอ้ ปั10จจุบนั ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีจาํ นวน 20.81 ล้านบาท และ 2.29 ล้านบาท ตามลําดับ ส่ วนการบัญชี
สําหรับผูใ้ ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปั จจุบนั กล่าวคือ ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภท
เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
สัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าเงินทุนหรื อสัญญาเช่าดําเนินงาน เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับ
จะทํ
าให้
เกณฑ์ ใช้
การถื
อปฏิ
บัตมิ าตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นบางฉบับที่ มีผลบังคับใช้อยู่ใน
ปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป

งบการเงิ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
ารกําลัยงบและประกาศคณะกรรมการกํ
พิจารณาถึงผลกระทบที่ อาจเกิ
ดขึ้กนทรั
ต่อพงบการเงิ
นในงวดแรกที
อปฏิ
สภาวิชขณะนี
าชีพบั้ ญผูบ้ชีฯริ หกฎระเบี
ากับหลั
ย์และตลาดหลั
กทรัพย์ที่เกี่ถยืวข้
องบตั ิตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ นของ
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับ
ลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
11 เรื่ อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของ
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปั จจุ บันมาถื อปฏิ บัติในการจัดทํางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
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