
บริษทั โคแมนชี อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2561 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. การดําเนินงานและข้อมูลทวัไปของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษทั โคแมนชี อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดทะเบียนจดัตงัเป็นบริษทัจาํกดั  

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทย เมือวนัที 10 มกราคม 2546 โดยดาํเนินธุรกิจคา้ขาย

เครืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงให้การบริการบํารุงรักษาและบริการอืน 

ซึงเกียวเนืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีสถานประกอบการจดทะเบียนอยู่เลขที 252/118 ห้อง อี-เอฟ 

ชนั 23 อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภทัร 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

เมือวนัที 31 พฤษภาคม 2559 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครังที 1/2559 ได้มีมติอนุมติัการแปรสภาพจาก

บริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเพือให้สามารถยืนคาํขออนุญาตต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพือออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและการยืนเขา้จดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั

มหาชนจาํกดัแลว้เมือวนัที 10 มิถุนายน 2559 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ไดแ้ก่ กลุ่มนายสมบูรณ์ ศุขีวริิยะ ซึงถือหุน้ในบริษทั ร้อยละ 33.86  

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีบริษทัยอ่ย ดงันี 

ลาํดบั ชือบริษทั วนัทีจดทะเบียนจัดตงั ธุรกจิหลกั ทีตัง 

1 บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทย

แลนด)์ จาํกดั 

14 กุมภาพนัธ์ 2550 ให้บริการเกียวกบั

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

กรุงเทพมหานคร

ประเทศไทย 

2 บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั (1) 31 พฤษภาคม 2549 ให้บริการเกียวกบั

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

กรุงเทพมหานคร

ประเทศไทย 

3 บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั (2) 31 มกราคม 2556 ให้บริการเกียวกบั

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

กรุงเทพมหานคร

ประเทศไทย 

(1) ในวนัที 20 มิถุนายน 2560 บริษทัไดซื้อหุ้นสามญัของ บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยีจาํกดั จาํนวน 51,000 หุ้น  

คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 51 ของทุนทีชาํระแลว้ (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 
(2) ในวนัที 1 มิถุนายน 2561 บริษทัไดซื้อหุน้สามญัของ บริษทั วนิสตาร์เทค จาํกดั จาํนวน 28,875 หุน้ คิดเป็นสดัส่วน

การถือหุน้ร้อยละ 87.5 ของทุนทีชาํระแลว้ (ดูหมายเหตุขอ้ 4 และ 11) 

บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อยา่งมีสาระสําคญักบับริษทัทีเกียวขอ้งกนั ดงันนังบการเงินนีจึงอาจ 

ไม่แสดงถึงเงือนไขทีอาจมีอยูห่รือผลการดาํเนินงานซึงอาจเกิดขึนในกรณีทีบริษทัไดด้าํเนินงาน โดยปราศจาก

ความสัมพนัธ์ดงักล่าว  
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2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงนิระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 

2.1 งบการเงินระหวา่งกาลรวมและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการนีไดจ้ดัทาํขึนในสกุลเงินบาท

และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2560) เรือง “รายงานทางการเงินระหว่างกาล” 

และวิธีปฏิบติัทางการบัญชีทีรับรองทวัไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยข้อมูลเพิมเติมตามข้อกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 ซึง

นาํมาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัสาํหรับปีสินสุด

วนัเดียวกนัซึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการดาํเนินงานซึงยงัไม่ไดต้รวจสอบทีปรากฏในงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

2561 มิใช่เครืองบ่งชีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจาํปีทีได้จดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงาน                     

ทางการเงินมิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ทีนี เนืองจากมิไดมี้การกาํหนดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใน

งบการเงินระหว่างกาล ดงันนั งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน 2561 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 

ซึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.5 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 

(ก) งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561 ได้รวมบญัชี    

ของบริษทัและบริษทัย่อย ซึงบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของ

หุ้นทีมีสิทธิออกเสียงในบริษทัย่อยโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

ชือบริษทั ประเภท จัดตังขึนใน จํานวนหุ้นทถืีอ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 

 ธุรกจิ ประเทศ ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที 

   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

   2561 2560 2561 2560 

บริษทัย่อย       

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์  

 (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

บริการโปรแกรม

คอมพวิเตอร์ ไทย 234,610 234,610 99.99 99.99 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ี

จาํกดั 

บริการโปรแกรม

คอมพวิเตอร์ ไทย 51,000 51,000 51.00 51.00 

บริษทั  วินสตาร์เทค จาํกดั บริการโปรแกรม

คอมพวิเตอร์ ไทย 28,875 - 87.50 - 
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(ข)  รายการบญัชีระหว่างบริษทัและบริษัทย่อยทีมีสาระสําคญัได้ถูกตดับญัชีออกจากงบการเงิน

ระหว่างกาลรวมนีแล้ว งบการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุด    

วนัที 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ไดจ้ดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อย

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ซึงไดส้อบทานแลว้ 

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลต่อการรายงาน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

สาํหรับรอบปีบญัชีปัจจุบนั 

ในระหวา่งงวด บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง

แนวปฏิบติัทางบญัชีทีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริม

ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ

การปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติั

ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั 

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 เรือง รายได้

จากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ ซึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมือวนัที 14 มีนาคม 2561 และจะ

มีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลังวนัที 1 มกราคม 2562 

เป็นตน้ไป 

ผู ้บริหารของกลุ่มบริษัทจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องมาเริมถือปฏิบัติกับ 

งบการเงินของกลุ่มบริษทั เมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหารของ

กลุ่มบริษัท อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวทีมีต่อ                 

งบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดทีจะเริมถือปฏิบติั 

2.8 ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจ 

ของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตงัขอ้สมมติฐานหลาย

ประการ ซึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย์ หนีสินและการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับ

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีอาจเกิดขึน ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน รวมทงัการแสดงรายไดแ้ละ

ค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผล

ภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนนัผลทีเกิดขึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนนั 
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3. นโยบายการบัญชีทสํีาคัญ 

งบการเงินระหวา่งกาลจดัทาํขึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใช้

ในงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 

4. การซือธุรกจิ 

เมือวนัที 1 มิถุนายน 2561 บริษทัไดซื้อเงินลงทุนในบริษทั วนิสตาร์เทค จาํกดั (“วนิสตาร์เทค”) จาํนวน 

28,875 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 87.50 ของทุนทีชาํระแลว้ บริษทัจดัประเภทการลงทุนใน

บริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ย   

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีระบุไดข้องกิจการทีถูกซือ ณ วนัทีซือธุรกิจ ประกอบดว้ยรายการ

ต่อไปนี 

  หน่วย : บาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   214,031 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน   800,406 

สินคา้คงเหลือ   183,817 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน   63,064 

อุปกรณ์   36,035 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน   2,029,926 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน   360,416 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน   (1,207,435) 

หนีสินหมุนเวียนอืน   (88,225) 

ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน   (534,434) 

สินทรัพย์และหนีสินสุทธิทีระบุได้    1,857,601 

หกั ส่วนของผูถื้อหุน้ทีไม่มีอาํนาจควบคุม   

(คาํนวณดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิทีระบุไดข้องผูถู้กซือตามสัดส่วนของ

หุ้นทีถือโดยผูถื้อหุน้ทีไม่มีอาํนาจควบคุม) 

   

(232,200) 

   1,625,401 

สิงตอบแทนในการซือ   14,580,000 

ค่าความนิยม    12,954,599 

นับตงัแต่วนัทีซือกิจการจนถึงวนัที 30 มิถุนายน 2561 วินสตาร์เทคมีรายได้จาํนวน 0.76 ล้านบาท  

และกาํไรสุทธิจาํนวน 0.26 ลา้นบาท ซึงรวมเป็นส่วนหนึงของผลการดาํเนินงานสําหรับงวดสามเดือน

และหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561 
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บริษทัอยู่ระหว่างดาํเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีไดม้าจากการรวมธุรกิจ 

ดงันนับริษทัยงัไม่ไดรั้บรู้รายการปรับปรุงดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิดงักล่าวในงบการเงิน

ระหว่างกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561 อย่างไรก็ตาม 

ผูบ้ริหารคาดว่าการประเมินมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวจะเสร็จภายใน 12 เดือนนับจากวนัทีซือ กระบวน     

การวดัมูลค่านีจะถูกดาํเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินกว่าหนึงปีนบัจากวนัทีซือกิจการ 

ตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2560) “การรวมธุรกิจ” โดย                    

ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า บริษทัจะทาํการปรับยอ้นหลงัประมาณการทีเคยรับรู้ไว ้                       

ณ วนัทีซือกิจการ และรับรู้สินทรัพย์และหนีสินเพิมเติม และบญัชีต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง เพือให้สะทอ้น                   

ผลของขอ้มูลเพมิเติมทีไดรั้บทีเกียวกบัขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แวดลอ้มทีมีอยู ่ณ วนัทีซือกิจการ 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561 

บริษทัใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตามบญัชีจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของวินสตาร์เทครวมทงัพิจารณา

ถึงปัจจยัต่างๆ ทีอาจจะกระทบต่อขอ้มูลดงักล่าวเป็นมูลค่าของสิงตอบแทนทีไดรั้บจากการซือธุรกิจครังนี 

รวมทงัวดัมูลค่าของส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิของวินสตาร์เทค 

ตามสัดส่วนของหุ้นทีถือและบนัทึกผลต่างระหว่างราคาซือกบัมูลค่าของสิงตอบแทนทีได้รับจาก

การซือธุรกิจดงักล่าวไวใ้นบญัชีค่าความนิยมเป็นจาํนวนเงิน 12.95 ลา้นบาท 

5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 และวนัที 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วนัท ี

 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

 บาท บาท  บาท  บาท 

เงินสดในมือ 81,339 181,260 34,950 111,467 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 14,733,682 23,455,810 396,118 1,228,551 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 87,563,594 176,126,996 84,199,709 172,779,636 

รวม  102,378,615 199,764,066 84,630,777 174,119,654 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทงัหมดของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 

และวนัที 31 ธนัวาคม 2560 เป็นสกุลเงินบาท 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 และ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง

ในอตัราระหวา่งร้อยละ 0.37 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.50 ต่อปี  
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5.2 รายการทีไม่เกียวขอ้งกบัเงินสด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน มีดงันี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2561  2560  2561  2560 

บาท  บาท  บาท  บาท 

เจา้หนีค่าซือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพย ์

ไม่มีตวัตน ณ วนัที 1 มกราคม -  -  -  - 

บวก   ค่าซือระหวา่งงวด 8,975,005  2,274,525  2,251,095  1,132,217 

หกั     เงินสดจ่ายระหวา่งงวด 8,917,267  2,274,525  2,251,095  1,132,217 

เจา้หนีค่าซือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพย ์

ไม่มีตวัตน ณ วนัที 30 มิถุนายน 57,738  -  -  - 

6. เงินลงทุนชัวคราว 

เงินลงทุนชวัคราว ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 และวนัที 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท ี  ณ วนัท ี  ณ วนัท ี  ณ วนัท ี

 30 มถิุนายน   31 ธันวาคม   30 มถิุนายน   31 ธันวาคม  

 2561  2560  2561  2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินฝากประจาํกบัธนาคาร 177,796,305  77,798,235  177,796,305 77,796,305 

รวม 177,796,305  77,798,235  177,796,305 77,796,305 
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7.  ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 และวนัที 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท ี  ณ วนัท ี  ณ วนัท ี  ณ วนัท ี

 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหนีการคา้ - บริษทัอืน 9,426,621  27,652,860  6,071,356  7,287,576 

ลูกหนีอืน - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 17) -  -  1,239,335  1,070,000 

ลูกหนีอืน - บริษทัอนื 114,060  222,048  -  - 

รายไดค้า้งรับ  912,249  18,422,226  730,403  1,934,990 

ดอกเบียคา้งรับ - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั        

  (ดูหมายเหตุขอ้ 17) -  -  125,000  125,000 

ดอกเบียคา้งรับ - สถาบนัการเงิน 710,216  207,388  705,358  203,629 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  971,597  2,874,090  441,907  699,916 

เงินปันผลคา้งรับ (ดูหมายเหตขุอ้ 17) -  -  8,999,150  8,999,150 

รวม 12,134,743  49,378,612  18,312,509  20,320,261 

การวเิคราะห์อายขุองลูกหนีการคา้ มีดงันี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท ี  ณ วนัท ี ณ วนัท ี  ณ วนัท ี

30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 

2561 2560 2561 2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหนกีารค้า     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 3,876,960 8,035,527 1,978,382 1,787,255 

เกินกาํหนดชาํระนอ้ยกวา่ 3 เดือน 4,237,011 7,785,741 3,086,678 2,500,247 

เกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 473,366 2,496,836 366,585 431,169 

เกินกวา่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 454,823 7,455,066 255,527 693,081 

เกินกวา่ 12 เดือน 795,639 2,290,868 645,362 2,137,002 

 9,837,799 28,064,038 6,332,534 7,548,754 

หกั  ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (411,178) (411,178) (261,178) (261,178) 

ลูกหนกีารค้าสุทธ ิ 9,426,621 27,652,860 6,071,356 7,287,576 
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8. เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กจิการทเีกยีวข้องกนั 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 และวนัที 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

จาํนวน 5  ลา้นบาท คิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 2.50 ต่อปี บริษทัคิดดอกเบียจนถึงวนัที 31 ธันวาคม 2560 

เนืองจากบริษทัไดท้าํสัญญาซือขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว ลงวนัที 5 เมษายน 2561 เงินให้กูย้มื

ระยะสันแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนันีไม่มีหลกัทรัพยค์าํประกนั และมีกาํหนดจ่ายคืนภายใน 6 เดือนนบัจาก

วนัทีในสัญญา 

9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 และวนัที 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วนัท ี

 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

 บาท บาท  บาท  บาท 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 359,405  - - - 

ภาษีซือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 32,408  221,071  5,235 7,124 

ลูกหนีเงินประกนัผลงาน 8,846  8,246  8,246  8,246 

เงินมดัจาํ 753,431  751,273  753,431  741,173 

รวม 1,154,090  980,590  766,912  756,543 

10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและหนีสินทีเกียวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ทีจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทถืีอไว้เพือขาย 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 เงินลงทุนในบริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั (“MSL”) ถูกนาํเสนอ

เป็นกลุ่มสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย ซึงเป็นไปตามสัญญาซือขายหุน้ ลงวนัที 5 เมษายน 2561 เพอืขายหุ้นสามญั

ทงัหมดทีถืออยูใ่น MSL จาํนวน 234,610 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

ให้แก่ผูถื้อหุ้นรายเดิมในราคาเสนอซือ 487.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 114.42 ล้านบาท ซึงทีประชุม

คณะกรรมการบริษทัครังที 2/2561 ไดม้ีมติอนุมติัการขายเงินลงทุนเมือวนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2561 และทีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2561 ไดม้ีมติอนุมติัการขายเงินลงทุนดงักล่าวแลว้ เมือวนัที 25 เมษายน 2561 
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บริษัทแสดงรายการเ ง ินลงท ุนใน MSL เ ป็นสินทรัพย ไ์ม ่หมุนเ ว ียนทีถ ือ ไว เ้พือขายจํานวน  

138.72 ล้านบาท และหนีสินทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท์ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

ทีถือไวเ้พือขายจาํนวน 7.31 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไว้

เพือขายจาํนวน 112.29 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 และ

แสดงกาํไร (ขาดทุน) สุทธิของ MSL เป็นกาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานทียกเลิกในงบกาํไรขาดทุน

และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 รายละเอียดของกลุ่มสินทรัพยท์ีจดัประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถือไวเ้พือขาย 

และหนีสินทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พอืขาย มีดงัต่อไปนี 

หน่วย : บาท 

 ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2561 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

สินทรัพย ์    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 186,345  - 

เงินลงทุนชวัคราว 1,939  - 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 30,023,954  - 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 1,626,384  - 

อุปกรณ์ 735,685  - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 36,528,865  - 

ค่าความนิยม 64,260,046  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 5,359,544  - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  112,299,567 

 138,722,762  112,299,567 

    

หนีสิน    

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 4,911,579  - 

หนีสินหมุนเวียนอืน 1,775,359  - 

ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 618,504  - 

 7,305,442  - 
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งบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ไดถู้กจดัประเภทใหม่

เพอืนาํเสนอการดาํเนินงานทียกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากจากการดาํเนินงานต่อเนือง ดงันี 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัท ี30 มิถุนายน 

 สําหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัท ี30 มิถุนายน 

 2561  2560  2561  2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ผลการดาํเนินงานของการดาํเนินงานทียกเลิก         

รายได ้ 7,513,466  19,158,451  15,210,426  31,628,591 

ค่าใชจ่้าย 7,614,847  17,912,361  15,932,578  29,739,906 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานทียกเลิก (101,381)  1,246,090  (722,152)  1,888,685 

หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

 

 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัท ี30 มิถุนายน 2561 

กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงานทียกเลิก    

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการดาํเนินงาน  15,013 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน  6,302,810 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในการดาํเนินงานทียกเลิก  6,317,823 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 และวนัที 31 ธนัวาคม 2560 (ดูหมายเหตุขอ้ 17) ประกอบดว้ย  

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

บริษัทย่อย สัดส่วนการถือหุ้น ทุนชําระแล้ว วธีิราคาทุน  เงนิปันผลรับ 

 ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วนัท ี   ณ วนัท ี  สําหรับงวดสามเดือน  สําหรับงวดหกเดือน 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  สินสุดวนัที 30 มิถุนายน  สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) บาท บาท บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

บริษทั เอม็เอสแอล  

  ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั - 99.99 -       23,461,300 -    
(1) 

 

112,299,567 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี 

จาํกดั 51.00 51.00 10,000,000 10,000,000 52,020,000 

 

52,020,000 

 

- 

 

- 

 

4,003,500 

 

- 

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั 87.50 - 3,300,000 - 14,580,000  -  -  -  -  - 

     66,600,000  164,319,567  -  -  4,003,500  - 

(1)  ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 เงินลงทุนในบริษทั เอ็มเอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั แสดงเป็น

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 

เมือวนัที 20 มิถุนายน 2560 บริษทัไดซื้อหุ้นสามญัของ บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั จาํนวน 

51,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,020 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 52.02 ลา้นบาท โดยบริษทัถือหุ้นเป็นจาํนวน

ร้อยละ 51 ของทุนทีชาํระแลว้  

เมือวนัที 1 มิถุนายน 2561 บริษทัไดซื้อหุ้นสามญัของ บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั จาํนวน 28,875 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 504.94 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 14.58 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 4) โดยบริษทัถือหุ้นเป็น

จาํนวนร้อยละ 87.50 ของทุนทีชาํระแลว้ 

12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 และวนัที 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วนัท ี

 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

 บาท บาท  บาท  บาท 

เงินมดัจาํ 6,550 22,674 6,550 6,550 

เงินมดัจาํค่าเช่าอาคารและอปุกรณ์ 1,259,998 1,337,955 1,163,691 867,895 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 591,702 231,285 231,285 231,285 

เงินฝากธนาคารทีใชเ้ป็นหลกัประกนั    

 (ดูหมายเหตขุอ้ 20) - 5,225,960 - - 

รวม 1,858,250 6,817,874 1,401,526 1,105,730 
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13. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวยีนอืน 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 และวนัที 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท ี  ณ วนัท ี  ณ วนัท ี  ณ วนัท ี

 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เจา้หนีการคา้ - บริษทัอืน 822,994  11,102,406  -  - 

      เจา้หนีอืน - บริษทัอืน 718,453  1,196,235  263,882  488,441 

      เงินมดัจาํจากลูกคา้ 5,885  19,416  -  - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,158,129  6,562,217  645,765  3,534,809 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 34,203,013  23,282,235  29,113,087  18,066,614 

      รวม 36,908,474  42,162,509  30,022,734  22,089,864 

14. ทุนเรือนหุ้น  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษทัเสนอขายหุ้น

สูงกวา่มูลค่าหุ้นทีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินนีตงัเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ในระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2560 บริษทัรับรู้ค่าใช้จ่ายทางตรงเพิมเติมซึงเกียวกบั

การจาํหน่ายหุน้สามญัเพมิทุนโดยสุทธิจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัแลว้เป็นจาํนวน 2.76 ลา้นบาท 
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15. กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 

การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561 และ 

2560 คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับงวดทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกและชาํระแลว้ระหวา่งงวดแสดงไดด้งันี 

 งบการเงนิรวม 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถิุนายน 

 2561  2560 

 การดาํเนินงาน

ต่อเนือง 
 

การดาํเนินงาน

ทยีกเลกิ 

 รวม การดาํเนินงาน

ต่อเนือง 
 

การดาํเนินงาน

ทยีกเลกิ 

 รวม 

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน   

กาํไรทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั 6,760,014 (101,381)  6,658,633 680,978 1,246,090  1,927,068 

จาํนวนหุน้สามญัทีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 134,000,000 134,000,000  134,000,000 134,000,000 134,000,000  134,000,000 

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) 0.0505 (0.0008)  0.0497 0.0051 0.0093  0.0144 

  

งบการเงนิรวม 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถิุนายน 

 2561  2560 

 การดาํเนินงาน

ต่อเนือง 
 

การดาํเนินงาน

ทยีกเลกิ 

 รวม การดาํเนินงาน

ต่อเนือง 
 

การดาํเนินงาน

ทยีกเลกิ 

 รวม 

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน   

กาํไรทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั 10,763,113 (722,152)  10,040,961 5,654,352 1,888,685  7,543,037 

จาํนวนหุน้สามญัทีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 134,000,000 134,000,000  134,000,000 134,000,000 134,000,000  134,000,000 

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) 0.0803 (0.0054)  0.0749 0.0422 0.0141  0.0563 

  

งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 สําหรับงวดสามเดือน 

สินสุดวนัท ี30 มถิุนายน 

 สําหรับงวดหกเดือน 

สินสุดวนัท ี30 มถิุนายน 

 2561  2560 2561  2560 

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน       

กาํไรทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั 4,930,419 287,513 12,405,060 5,416,708 

จาํนวนหุน้สามญัทีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั  134,000,000 134,000,000 134,000,000 134,000,000 

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.0368 0.0021 0.0926 0.0404 
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16. เงนิปันผลจ่าย 

เมือวันที 28 เมษายน 2560 ทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทครังที 1/2560 ได้มีมติจ่ายเงินปันผล 

สาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 134,000,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.051 บาท รวมเป็นเงินปันผลทงัสิน 6.82 ลา้นบาท 

บริษทัไดจ้่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เมือวนัที 26 พฤษภาคม 2560 

เมือวันที 25 เมษายน 2561 ทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทครังที 1/2561 ได้มีมติจ่ายเงินปันผล 

สาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 134,000,000 หุน้ ในอตัราหุ้นละ 0.063 บาท รวมเป็นเงินปันผลทงัสิน 8.44 ลา้นบาท 

บริษทัไดจ้่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เมือวนัที 22 พฤษภาคม 2561 

17. รายการกบักจิการทเีกยีวข้องกนั 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการตา่ง ๆ ทีมีความเกียวขอ้งกบับริษทัโดยการมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั

หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัไดก้าํหนดขึนโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาทีตกลงกนั

ตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งันี 

 นโยบายการกาํหนดราคา 

ค่าบริหารจดัการ ราคาตามสัญญา 

ดอกเบียรับ ร้อยละ 2.50 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั ไดแ้ก่ 

           บาํเหน็จกรรมการ เบียประชุม เงินเดือน โบนสั 

ตามทีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและ     

ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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17.1 ยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ วนัทีในงบแสดงฐานะทางการเงิน  

ยอดคงเหลือกับกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 และวนัที 31 ธันวาคม 2560   

ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท ี  ณ วนัท ี ณ วนัท ี  ณ วนัท ี

 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560 2561  2560 

 บาท บาท  บาท  บาท 

ลูกหนอืีน - บริษัททเีกยีวข้องกนั       

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  -  1,070,000  1,070,000 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั -  -  112,350  - 

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั -  -  56,985  - 

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 7) -  -  1,239,335  1,070,000 

       

ดอกเบยีค้างรับ - บริษัททเีกยีวข้องกนั       

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั - -  125,000  125,000 

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 7) - -  125,000  125,000 

      

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย     

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  - -     (1) 112,299,567 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั -  - 52,020,000 52,020,000 

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั -  - 14,580,000 - 

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 11) -  - 66,600,000 164,319,567 

      

เงนิปันผลค้างรับ      

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  - 8,999,150 8,999,150 

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 7) -  - 8,999,150 8,999,150 

      

เงนิให้กู้ ยืมระยะสันแก่บริษัททเีกยีวข้องกนั      

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  - 5,000,000 5,000,000 

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 8) -  - 5,000,000 5,000,000 

(1)  ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 เงินลงทุนในบริษทั เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั 

แสดงเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พอืขาย (ดูหมายเหตุขอ้ 10)  
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17.2 รายการธุรกิจทีสาํคญัทีเกิดขึนในระหวา่งงวด  

รายการกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัทีมีสาระสําคญัสรุปสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 

30 มิถุนายน ไดด้งันี 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วนัท ี30 มิถุนายน 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วนัท ี30 มิถุนายน 

 2561  2560 2561  2560 

 บาท บาท บาท บาท 

รายได้ค่าการบริหารการจดัการ   

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั - - - 125,000 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั - - 157,500   - 

รวม - - 157,500 125,000 

        

ดอกเบยีรับ        

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  -  -  31,164 

รวม  -  -  -  31,164 

        

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารทสํีาคญั        

ผลตอบแทนระยะสนั 3,568,846  3,063,302  3,568,846  3,063,302 

ผลตอบแทนระยะยาว 271,616  186,598  271,616  186,598 

รวม  3,840,462  3,249,900  3,840,462  3,249,900 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดหกเดือนสินสุด 

วนัท ี30 มิถุนายน 

 สําหรับงวดหกดือนสินสุด 

วนัท ี30 มิถุนายน 

 2561  2560  2561  2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

        

รายได้ค่าการบริหารการจดัการ        

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  -    -  250,000 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั -  -  315,000   - 

รวม -  -  315,000  250,000 

        

เงนิปันผลรับ        

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั -  -  4,003,500  - 

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 11) -  -  4,003,500  - 

        

ดอกเบยีรับ        

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั -            -  -  61,986 

รวม  -  -  -  61,986 

        

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารทสํีาคญั        

ผลตอบแทนระยะสนั 7,636,207  6,161,584  7,636,207  6,161,584 

ผลตอบแทนระยะยาว 580,221  373,196  580,221  373,196 

รวม  8,216,428  6,534,780  8,216,428  6,534,780 

17.3 เมือวนัที 1 มกราคม 2561 และ 2560  บริษทัได้ทาํสัญญาบริการกบับริษทัย่อยเพือให้ความช่วยเหลือ               

ดา้นการบริหาร การจดัการ และการสนบัสนุนการปฏิบติังานของธุรกิจอืนแก่บริษทัย่อยดงักล่าว โดย                 

คิดอตัราการให้บริการตามทีตกลงกัน ซึงอ้างอิงจากประมาณการเวลาและต้นทุนทีใช้ไปบวกด้วย                      

ส่วนเพมิค่าบริการสาํหรับปี 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปนี  

ชือบริษัท ระยะเวลาของสัญญา ค่าบริการต่อปี 

  บาท 

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2560 500,000 

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

เมือวนัที 20 กุมภาพนัธ์ 2552 บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที 1156(7)/2552 

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการประเภท 5.8 กิจการซอฟทแ์วร์ ประเภท ENTERPRISE 

SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยไดรั้บสิทธิ

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเริมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการซึงคือวนัที 

3 กนัยายน 2552 

เมือวนัที 14 สิงหาคม 2558 บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที 58-2032-1-01-2-0 

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการประเภท 5.7.2 กิจการพฒันา ประเภท ENTERPRISE 

SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520            

โดยไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลา 7 ปี นบัแต่วนัทีเริมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

ซึงคือวนัที 30 กนัยายน 2558 

เมือวนัที 8 ตุลาคม 2552 บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที 1776(7)/2552 จาก

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการประเภท 5.8  กิจการซอฟท์แวร์ ประเภท ENTERPRISE 

SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยไดรั้บ

สิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเริมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ ซึงคือวนัที 

20 ตุลาคม 2552 

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

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการประเภท 5.8  กิจการซอฟท์แวร์ ประเภท 

ENTERPRISE SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 

พ.ศ. 2520 โดยไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัทีเริมมีรายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการ ในระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561 บริษทัยงัไม่มีรายได้จากการ

ประกอบกิจการตามบตัรส่งเสริมการลงทุนนี 

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

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการประเภท 5.8  กิจการซอฟท์แวร์ ประเภท 

ENTERPRISE SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 

พ.ศ. 2520 โดยไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกาํหนดเวลา 7 ปี นบัแต่วนัทีเริมมีรายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการ ซึงคือวนัที 6 มิถุนายน 2561 
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รายไดจ้ากการให้บริการของบริษทัและบริษทัย่อยสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

จาํแนกตามกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม มีดงันี 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถิุนายน 2561 

 ส่วนทไีด้รับส่งเสริม  ส่วนทไีม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการในประเทศ 4,003,740  33,082,673  37,086,413 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการต่างประเทศ 228,965  2,831,123  3,060,088 

รวม 4,232,705  35,913,796  40,146,501 

  

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถิุนายน 2560 

 ส่วนทไีด้รับส่งเสริม  ส่วนทไีม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการในประเทศ 16,790,291  1,446,438  18,236,729 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการต่างประเทศ 2,906,442  -  2,906,442 

รวม 19,696,733  1,446,438  21,143,171 

  

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถิุนายน 2561 

 ส่วนทไีด้รับส่งเสริม  ส่วนทไีม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการในประเทศ 4,003,740  20,149,958  24,153,698 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการต่างประเทศ 228,965        2,545,055  2,774,020 

รวม 4,232,705  22,695,013  26,927,718 

  

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถิุนายน 2560 

 ส่วนทไีด้รับส่งเสริม  ส่วนทไีม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการในประเทศ 15,726,831  11,805  15,738,636 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการต่างประเทศ 2,906,442        -  2,906,442 

รวม 18,633,273  11,805  18,645,078 
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 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถิุนายน 2561 

 ส่วนทไีด้รับส่งเสริม  ส่วนทไีม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการในประเทศ 8,141,791  58,455,639  66,597,430 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการต่างประเทศ 572,897  4,427,604  5,000,501 

รวม 8,714,688  62,883,243  71,597,931 

  

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถิุนายน 2560 

 ส่วนทไีด้รับส่งเสริม  ส่วนทไีม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการในประเทศ 34,416,293  1,461,793  35,878,086 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการต่างประเทศ 5,185,956        -  5,185,956 

รวม 39,602,249  1,461,793  41,064,042 

  

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถิุนายน 2561 

 ส่วนทไีด้รับส่งเสริม  ส่วนทไีม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการในประเทศ 8,141,791  35,998,908  44,140,699 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการต่างประเทศ 572,897  3,722,588  4,295,485 

รวม 8,714,688  39,721,496  48,436,184 

  

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถิุนายน 2560 

 ส่วนทไีด้รับส่งเสริม  ส่วนทไีม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการในประเทศ 33,352,833  27,160  33,379,993 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการต่างประเทศ 5,185,956     -  5,185,956 

รวม 38,538,789  27,160  38,565,949 
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19. ข้อมูลเกยีวกบัการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคล้องกบัรายงานภายในสําหรับใช้ในการตดัสินใจเกียวกบัการจดัสรร

ทรัพยากรและประเมินผลการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทั คือ 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหารของบริษทั 

ส่วนงานธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจประกอบกิจการขายเครืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ รวมถึงการใหบ้ริการบาํรุงรักษาและบริการอืนซึงเกียวเนืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 

30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงันี 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วนัที 30 มิถุนายน 2561 

 สําหรับงวดหกเดือนสินสุด 

วนัที 30 มิถุนายน 2561 

 ภายใน  ภายนอก  รวม  ภายใน  ภายนอก  รวม 

 ประเทศ  ประเทศ    ประเทศ  ประเทศ   

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 37,086,413  3,060,088  40,146,501  66,597,430  5,000,501  71,597,931 

ตน้ทุนการขายและให้บริการ 13,252,561  161,404  13,413,965 25,472,623  311,405  25,784,028 

กาํไรขนัตน้ 23,833,852  2,898,684  26,732,536  41,124,807  4,689,096  45,813,903 

    

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วนัที 30 มิถุนายน 2560 

 สําหรับงวดหกเดือนสินสุด 

วนัที 30 มิถุนายน 2560 

 ภายใน  ภายนอก  รวม  ภายใน  ภายนอก  รวม 

 ประเทศ  ประเทศ    ประเทศ  ประเทศ   

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 18,236,729  2,906,442  21,143,171  35,878,086  5,185,956  41,064,042 

ตน้ทุนการขายและให้บริการ 7,368,883  205,626  7,574,509  14,107,429  385,139  14,492,568 

กาํไรขนัตน้ 10,867,846  2,700,816  13,568,662  21,770,657  4,800,817  26,571,474 

ขอ้มูลเกียวกบัลูกคา้รายใหญ ่

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากการขาย

และใหบ้ริการกบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหนึงทีมีจาํนวนเงินตงัแต่ร้อยละ 10 ขึนไป ของรายไดร้วม 
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20. ภาระผูกพนั 

20.1 หนงัสือคาํประกนั 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยมีหนงัสือคาํประกนัทีออกโดยธนาคาร

จาํนวนเงิน 2.98 ล้านบาท และ 3.42 ล้านบาท ตามลาํดับ เพือประกันการปฏิบติังานตามสัญญา 

หนงัสือคาํประกนัทีออกโดยธนาคารดงักล่าวคาํประกนัโดยบญัชีเงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ย 

(ดูหมายเหตุขอ้ 12) 

20.2 สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 และวนัที 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าดาํเนินงาน

สาํหรับสาํนกังานและบริการเป็นเวลา 3 ปี ซึงเงินทีตอ้งจ่ายในอนาคตสรุปไดด้งัต่อไปนี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท ี  ณ วนัท ี  ณ วนัท ี  ณ วนัท ี

 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ไม่เกิน 1 ปี 6,026,880 3,594,573 4,400,760 1,218,333 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 8,612,280 711,000 8,339,280 - 

รวม 14,639,160 4,305,573 12,740,040 1,218,333 

บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายค่าเช่าและบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืนรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 

ดงันี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 1,447,713 1,662,727 853,653 808,920 

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2,868,693 3,526,327 1,680,573 1,617,840 
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21. สัญญาทสํีาคัญ 

 บริษทัได้ทาํสัญญาแต่งตงัตวัแทนในการจดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทในต่างประเทศ 

ซึงมีวตัถุประสงค์หลักคือเพือให้ตัวแทนดังกล่าวทําการตลาด จําหน่าย ติดตัง และให้บริการลูกค้า 

อายุสัญญา 2 ปี และกาํหนดอตัราค่าตอบแทนตามทีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัและตวัแทนในแต่ละประเทศ 

22. การจัดประเภทรายการใหม่ 

รายการในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที  

30 มิถุนายน 2560 ไดม้ีการจดัประเภทรายการใหม่เพือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงบกาํไรขาดทุน

และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561 ดงันี 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2560 

หน่วย : บาท 

รายการ  จํานวนเงนิ  การแสดงรายการเดมิ  การแสดงรายการใหม่ 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ  18,887,801  รายไดจ้ากการขายและให้บริการ  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตรา   

ต่างประเทศ 

 61,015  กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตรา  

  ต่างประเทศ 

 กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

รายไดอื้น ๆ  151,000  รายไดอื้น ๆ  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

ตน้ทุนการขายและให้บริการ  12,914,676  ตน้ทุนการขายและให้บริการ  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  63,200  ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  4,930,438  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

  ดอกเบียรับ  6,862  ดอกเบียรับ  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร  51,773  กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์

ถาวร 

 กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  4,047  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตรา 

  ต่างประเทศ 

 103,818  กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตรา 

  ต่างประเทศ 

 ค่าใชจ่้ายอืน 
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สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2560 

หน่วย : บาท 

รายการ  จํานวนเงนิ  การแสดงรายการเดมิ  การแสดงรายการใหม่ 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ  31,147,260  รายไดจ้ากการขายและให้บริการ  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตรา   

  ต่างประเทศ 

 219,696  กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตรา  

  ต่างประเทศ 

 กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

รายไดอื้น ๆ  203,000  รายไดอื้น ๆ  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

ตน้ทุนการขายและให้บริการ  19,658,491  ตน้ทุนการขายและให้บริการ  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  249,700  ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  9,827,668  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

  ดอกเบียรับ  6,862  ดอกเบียรับ  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร  51,773  กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์

ถาวร 

 กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  4,047  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตรา 

  ต่างประเทศ 

 180,178  กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตรา 

  ต่างประเทศ 

 ค่าใชจ่้ายอืน 

23. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทั 

เมือวนัที 9 สิงหาคม 2561 

 


