
 

บริษทั โคแมนชี อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2561  

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. การดาํเนินงานและข้อมูลทัวไปของบริษทัและบริษัทย่อย 

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

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทย เมือวนัที 10 มกราคม 2546 โดยดาํเนินธุรกิจคา้ขาย

เครืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงให้การบริการบํารุงรักษาและบริการอืน 

ซึงเกียวเนืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีสถานประกอบการจดทะเบียนอยู่เลขที 252/118 หอ้ง อี-เอฟ 

ชนั 23 อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภทัร 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

เมือวนัที 31 พฤษภาคม 2559 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครังที 1/2559 ได้มีมติอนุมัติการแปรสภาพจาก

บริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเพือใหส้ามารถยืนคาํขออนุญาตต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เพือออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและการยืนเขา้จดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท

มหาชนจาํกดัแลว้เมือวนัที 10 มิถุนายน 2559 

ผูถื้อหุ้นใหญ่ได้แก่ กลุ่มนายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ และกลุ่มนายอภิชัย สกุลสุรียเดช ซึงถือหุ้นในบริษัท                      

ร้อยละ 34.25 และร้อยละ 29.25 ตามลาํดบั 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 และ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมบีริษทัยอ่ย ดงันี 

ลาํดับ ชือบริษทั วันทจีดทะเบียนจัดตงั ธุรกจิหลัก ทตีงั 

1 บริษทั เอ็มเอสแอล ซอฟตแ์วร์ 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

14 กมุภาพนัธ์ 2550 ใหบ้ริการเกียวกบั

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

กรุงเทพมหานคร

ประเทศไทย 

2 บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ี

จาํกดั 

31 พฤษภาคม 2549 ใหบ้ริการเกียวกบั

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

กรุงเทพมหานคร

ประเทศไทย 

เมือวนัที 20 มิถุนายน 2560 บริษทัไดซื้อหุน้สามญัของ บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยีจาํกัด จาํนวน 51,000 

หุน้ คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 51 ของทุนทีชาํระแลว้ 

บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อยา่งมีสาระสําคญักบับริษทัทีเกียวขอ้งกนั ดงันนังบการเงินนีจึงอาจ 

ไม่แสดงถึงเงือนไขทีอาจมีอยูห่รือผลการดาํเนินงานซึงอาจเกิดขึนในกรณีทีบริษทัไดด้าํเนินงาน โดยปราศจาก

ความสมัพนัธ์ดงักล่าว 
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2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงนิระหว่างกาลเฉพาะกิจการ 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2560) เรือง “งบการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีทีรับรองทวัไปใน

ประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิมเติม

ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 

(ก) งบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 ไดร้วมบญัชีของบริษทัและ

บริษทัย่อย ซึงบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือถือหุน้เกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียง

ในบริษทัย่อยโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

ชือบริษัท ประเภท จัดตังขนึใน จํานวนหุ้นทถืีอ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 

 ธุรกจิ ประเทศ ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วนัท ี

   31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

   2561 2560 2561 2560 

บริษัทย่อย       

บริษทั เอ็มเอสแอล ซอฟตแ์วร์  

 (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

บริการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ไทย 234,610 234,610 99.99 99.99 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี 

จาํกดั 

บริการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ไทย 51,000 51,000 51.00 51.00 

 (ข) รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยทีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมนีแลว้

งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ไดจ้ดัทาํขึน

โดยใชง้บการเงินของบริษทัยอ่ยสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 และ 2560 

ซึงไดส้อบทานแลว้  

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลต่อการรายงาน และหรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสําหรับ

รอบปีบญัชีปัจจุบนั 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินจํานวน 56 ฉบับทีจะมี                    

ผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป    

ซึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมือวนัที 26 กนัยายน 2560 ทงันี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติั

ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
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2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้  

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 เรือง รายได้

จากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ ซึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมือวนัที 14 มีนาคม 2561 และ 

จะมีผลบงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 

เป็นตน้ไป 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งมาเริมถือปฏิบัติกับ 

งบการเงินของกลุ่มบริษทั เมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหาร

ของกลุ่มบริษทั อยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวที

มีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดทีจะเริมถือปฏิบติั 

2.5 ผลการดาํเนินงานซึงยงัไม่ไดต้รวจสอบทีปรากฏในงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 

มิใช่เครืองบ่งชีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.6 ขอ้มลูบางประการซึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจาํปีทีไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินมิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ทีนี เนืองจากมิไดมี้การกาํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใน

งบการเงินระหว่างกาล ดงันนังบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 

จึงควรอา่นประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 ซึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.7 ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัต้องอาศัยดุลยพินิจ 

ของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตงัขอ้สมมติฐานหลายประการ 

ซึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หนีสินและการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับสินทรัพย์และ

หนีสินทีอาจเกิดขึน ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน รวมทงัการแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี 

ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพิ้จารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนัน 

ผลทีเกิดขึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนนั 

3. นโยบายการบัญชีทีสําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลจดัทาํขึนโดยใช้หลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใช้

ในงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560  
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4. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 และวนัที 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

 บาท บาท  บาท  บาท 

เงินสดในมือ 111,669 181,260 61,600 111,467 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 10,956,210 23,455,810 1,124,651 1,228,551 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 84,137,092 176,126,996 80,785,038 172,779,636 

รวม 95,204,971 199,764,066 81,971,289 174,119,654 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทงัหมดของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 และวนัที 

31 ธนัวาคม 2560 เป็นสกลุเงินบาท 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 และ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงในอตัรา

ระหวา่งร้อยละ 0.37  ต่อปี ถึงร้อยละ 1.50  ต่อปี 

5. เงนิลงทุนชัวคราว 

เงินลงทุนชวัคราว ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 และ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที ณ วันที ณ วันท ี ณ วันที 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 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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6. ลูกหนีการค้าและลกูหนหีมุนเวยีนอืน 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 และวนัที 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที 

 31 มีนาคม   31 ธันวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหนีการคา้ - บริษทัอนื 10,272,185  27,652,860  6,220,701  7,287,576 

ลูกหนีอนื - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 15) -  -  1,126,175  1,070,000 

ลูกหนีอนื - บริษทัอนื 135,500  222,048  -  - 

รายไดค้า้งรับ  1,853,329  18,422,226  1,853,329  1,934,990 

ดอกเบียคา้งรับ - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั         

  (ดูหมายเหตุขอ้ 15) -  -  125,000  125,000 

ดอกเบียคา้งรับ - สถาบนัการเงิน 742,281  207,388  736,507  203,629 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า  1,120,175  2,874,090  734,790  699,916 

เงินปันผลคา้งรับ (ดูหมายเหตุขอ้ 15) -  -  8,999,150  8,999,150 

รวม 14,123,470  49,378,612  19,795,652  20,320,261 

การวเิคราะหอ์ายขุองลูกหนีการคา้ มีดงันี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที  ณ วันที ณ วันที  ณ วันที 

31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

2561 2560 2561 2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ลกูหนีการค้า     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 6,014,691 8,035,527  3,261,487  1,787,255 

เกินกาํหนดชาํระน้อยกว่า 3 เดือน 2,612,544 7,785,741  1,914,222  2,500,247 

เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 667,786 2,496,836  125,874  431,169 

เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 310,507 7,455,066  252,738  693,081 

เกินกว่า 12 เดือน 1,077,835 2,290,868  927,558  2,137,002 

 10,683,363 28,064,038  6,481,879  7,548,754 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (411,178) (411,178)  (261,178)  (261,178) 

ลกูหนีการค้าสุทธิ 10,272,185 27,652,860  6,220,701  7,287,576 
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7. เงนิให้กู้ยืมระยะสันแก่บริษทัทเีกยีวข้องกัน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 และวนัที 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บริษทับริษทัยอ่ยแห่งหนึง

จาํนวน 5.00 ลา้นบาท คิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 2.50 ต่อปี บริษทัคิดดอกเบียจนถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2560 

เนืองจากบริษทัไดท้าํสัญญาซือขายเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าว ลงวนัที 5 เมษายน 2561 เงินใหกู้ย้ืม

ระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนันีไม่มีหลกัทรัพยค์าํประกนั และมีกาํหนดจ่ายคืนภายใน 6 เดือนนบัจาก

วนัทีในสัญญา 

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 และวนัที 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

 บาท บาท  บาท  บาท 

ภาษีซือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 38,703  221,071  14,466  7,124 

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

เงินมดัจาํ 3,273,333  751,273  3,273,333  741,173 

รวม 3,320,882  980,590  3,296,045  756,543 

9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและหนีสินทีเกียวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ทีจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทถืีอไว้เพือขาย 

เมือวนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการของบริษทัไดม้ีมติใหเ้สนอทีประชุมผูถื้อหุน้เพือพิจารณา

และอนุมตัิการขายหุน้สามญัทังหมดทีบริษทัถืออยูใ่นบริษทั เอม็เอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) 

จาํกดั (“MSL”) จาํนวน 234,610 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุน้ทีออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

ให้แก่ผูถื้อหุน้รายเดิมในราคาเสนอซือ 487.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 114.42 ลา้นบาท บริษทัแสดง

รายการเงินลงทุนใน MSL เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขายจาํนวน 142.70 ลา้นบาท และ

หนีสินทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยที์จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขายจาํนวน 

11.18 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 และแสดงกาํไร (ขาดทุน) สุทธิของ 

MSL เป็นกาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานทียกเลิกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รวมสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 และ 2560 
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ต่อมาเมือวนัที 5 เมษายน 2561 บริษทัไดล้งนามในสัญญาซือขายหุ้นภายใตเ้งือนไขวา่ผูถ้ือหุน้ของบริษทั

ตอ้งมีมติอนุมติัการขายหุน้ดงักล่าว ซึงทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2561 เมือวนัที 25 เมษายน 2561 

ไดมี้มติอนุมติัการขายเงินลงทุนดงักล่าว และเมือวนัที 2 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดร้ับเงินมดัจาํการ

ขายเงินลงทุนดงักล่าวแลว้จาํนวน 11.44 ลา้นบาท 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 กลุม่สินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย ประกอบดว้ย  

รายละเอียดของกลุ่มสินทรัพยที์จดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายและหนีสินทีเกียวขอ้งโดยตรง

กบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย มีดงัต่อไปนี 

หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

  2561 

สินทรัพย ์   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,578,435 

เงินลงทุนชวัคราว  1,930 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอนื  33,231,289 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน  1,827,554 

อุปกรณ์  730,585 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน  35,298,530 

ค่าความนิยม  64,260,046 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน  5,774,169 

  142,702,538 

   

หนีสิน   

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน  8,899,056 

หนีสินหมุนเวียนอืน  1,784,042 

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน  500,740 

  11,183,838 
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งบกาํไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ได้ถูกจดัประเภทใหม ่

เพอืนาํเสนอการดาํเนินงานทียกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากจากการดาํเนินงานตอ่เนือง ดงันี 

หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม 

   2561  2560 

ผลการดาํเนินงานของการดาํเนินงานทียกเลิก       

รายได ้   7,831,197  12,470,140 

ค่าใชจ่้าย   8,451,968  11,827,546 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานทียกเลิก   (620,771)  642,594 

หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

  2561 

กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงานทียกเลิก    

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการดาํเนินงาน  (2,165,674) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน  (2,760,059) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในการดาํเนินงานทียกเลิก  (4,925,733) 

10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 และวนัที 31 ธนัวาคม 2560 (ดูหมายเหตุขอ้ 15) ประกอบดว้ย  

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

บริษทัย่อย สัดส่วนการถือหุ้น ทุนชําระแล้ว วธีิราคาทุน  เงินปันผลรับ 

 ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วันท ี ณ วนัท ี   ณ วนัท ี  สําหรับงวดสามเดือน 

 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม  31 ธนัวาคม  สินสุดวันที 31 มนีาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561  2560  2561  2560 

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

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั - 99.99 23,461,300 23,461,300 -  112,299,567  -  - 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั 51.00 51.00 10,000,000 10,000,000 52,020,000  52,020,000  4,003,500  - 

     52,020,000  164,319,567     
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11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 และวนัที 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที  ณ วันที ณ วันที ณ วันที 

 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2561  2560 2561 2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินมดัจาํ 6,550  22,674  6,550  6,550 

เงินมดัจาํค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ 1,053,790  1,337,955  958,790  867,895 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 393,980  231,285  231,285  231,285 

เงินฝากธนาคารและรายการเทยีบเท่าเงินสด        

 ทใีชเ้ป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตขุอ้ 18) -  5,225,960  -  - 

รวม 1,454,320  6,817,874  1,196,625  1,105,730 

12. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวยีนอืน 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 และวนัที 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที  ณ วันที  ณ วันท ี  ณ วันที 

 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เจา้หนีการคา้ - บริษทัอนื 763,905  11,102,406  -  - 

เจา้หนีอนื - บริษทัอนื 652,821  1,196,235  592,758  488,441 

เงินมดัจาํจากลูกคา้ 180,557  19,416  -  - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,060,713  6,562,217  1,329,663  3,534,809 

รายไดรั้บล่วงหน้า 28,003,509  23,282,235  22,559,463  18,066,614 

รวม 31,661,505  42,162,509  24,481,884  22,089,864 
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13. ทุนเรือนหุ้น  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 

ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษทัเสนอขายหุ้น

สูงกวา่มูลค่าหุน้ทีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนีตงัเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 บริษทัรับรู้ค่าใช้จ่ายทางตรงเพิมเติมซึงเกียวกับ

การจาํหน่ายหุน้สามญัเพิมทุนสุทธิจากส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญัจาํนวน 2.76 ลา้นบาท 

14. กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 

การคาํนวณกาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 และ 2560 คาํนวณโดย

การหารกาํไรสุทธิสาํหรับงวดทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก

ทีออกและชาํระแลว้ระหวา่งงวด แสดงไดด้งันี 

 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

 2561  2560 

 การดําเนินงาน

ต่อเนือง 
 

การดําเนินงาน

ทียกเลกิ 

 รวม การดําเนินงาน

ต่อเนือง 
 

การดําเนินงาน

ทียกเลกิ 

 รวม 

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน   

กาํไรทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั 4,003,099 (620,771)  3,382,328 4,973,374 642,594  5,615,968 

จาํนวนหุ้นสามญัทีถวัเฉลยีถ่วงนาํหนกั 134,000,000 134,000,000  134,000,000 134,000,000 134,000,000  134,000,000 

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.030 (0.005)  0.025 0.037 0.005  0.042 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

 2561  2560 

 การดําเนินงาน

ต่อเนือง 
 

การดําเนินงาน

ทียกเลกิ 

 รวม การดําเนินงาน

ต่อเนือง 
 

การดําเนินงาน

ทียกเลกิ 

 รวม 

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน   

กาํไรทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั 7,474,641 -  7,474,641 5,129,196    -  5,129,196 

จาํนวนหุ้นสามญัทีถวัเฉลยีถ่วงนาํหนกั 134,000,000  -  134,000,000 134,000,000       -  134,000,000 

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.056  -  0.056 0.038       -  0.038 
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15. รายการกับกิจการทีเกยีวข้องกัน 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ทีมีความเกียวขอ้งกบับริษทัโดยการมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั

หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัไดก้าํหนดขึนโดยใชร้าคาตลาดหรือราคาทีตกลงกนั

ตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งันี 

 นโยบายการกําหนดราคา 

ค่าบริหารจดัการ ราคาตามสญัญา 

ดอกเบียรับ รอ้ยละ 2.50 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั ไดแ้ก่ 

บาํเหน็จกรรมการ เบียประชุม เงินเดือน โบนสั 

ตามทีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและ     

ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

15.1 ยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน  

ยอดคงเหลือกับกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 และวนัที 31 ธันวาคม 2560   

ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที  ณ วันท ี ณ วันท ี  ณ วันท ี

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2561  2560 2561  2560 

 บาท บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย        

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

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

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 10) - -  52,020,000  164,319,567 

       

ลกูหนีอืน       

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

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั -  -  56,175  - 

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 6) -  -  1,126,175  1,070,000 

       

ดอกเบียค้างรับ     

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

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 6) -  - 125,000 125,000 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที  ณ วันท ี ณ วันท ี  ณ วันท ี

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2561  2560 2561  2560 

 บาท บาท  บาท  บาท 

เงินปันผลค้างรับ      

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

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 6) -  - 8,999,150  8,999,150 

       

เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กจิการทเีกยีวข้องกนั      

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

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 7) -  - 5,000,000  5,000,000 

15.2 รายการธุรกิจทีสาํคญัทีเกิดขึนในระหว่างงวด  

รายการกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัทีมีสาระสาํคญัสรุปสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

ไดด้งันี 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วนัที 31 มีนาคม 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วนัที 31 มีนาคม 

 2561  2560 2561  2560 

 บาท บาท บาท บาท 

รายได้ค่าบริหารจัดการ   

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

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั - - 157,500  - 

รวม - - 157,500  125,000 

      

เงินปันผลรับ      

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

รวม - - 4,003,500  - 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วนัที 31 มีนาคม 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วนัที 31 มีนาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ดอกเบียรับ        

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  -  -  30,822 

รวม  -  -  -  30,822 

        

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคญั        

ผลตอบแทนระยะสนั 4,067,361  3,098,282  4,067,361  3,098,282 

ผลตอบแทนระยะยาว 308,605  186,598  308,605  186,598 

รวม 4,375,966  3,284,880  4,375,966  3,284,880 

15.3 เมือวนัที 1 มกราคม 2561 และ 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทัย่อยเพือให้ความช่วยเหลือ

ดา้นการบริหาร การจดัการ และการสนบัสนุนการปฏิบติังานของธุรกิจอืนแก่บริษทัย่อยดงักล่าว 

โดยคิดอตัราการใหบ้ริการตามทีตกลงกนั ซึงอา้งอิงจากประมาณการเวลาและตน้ทุนทีใชไ้ปบวก

ดว้ยส่วนเพิม ค่าบริการสาํหรับปี 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปนี  

ชือบริษัท ระยะเวลาของสัญญา ค่าบริการต่อปี 

  บาท 

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

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

16. สิทธปิระโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

เมือวนัที 20 กุมภาพนัธ์ 2552 บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที 1156(7)/2552 

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สาํหรับกิจการประเภท 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            

โดยไดร้ับสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลา 7 ปี นบัแต่วนัทีเริมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

ซึงคือวนัที 30 กนัยายน 2558  
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เมือวนัที 8 ตุลาคม 2552 บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที 1776(7)/2552 

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการประเภท 5.8  กิจการซอฟท์แวร์ ประเภท 

ENTERPRISE SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบัญญติัส่งเสริมการลงทุน 

พ.ศ. 2520 โดยไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเริมมีรายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการ 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 ตามพระราชบัญญติัส่งเสริมการลงทุน 

พ.ศ. 2520 โดยไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัทีเริมมีรายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการ ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 บริษทัยงัไม่มีรายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการตามบตัรส่งเสริมการลงทุนนี 

รายไดจ้ากการให้บริการของบริษทัและบริษทัย่อยสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม จาํแนกตาม

กิจการทีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม มีดงันี 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2561 

 ส่วนทีได้รับส่งเสริม  ส่วนทีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการในประเทศ 4,138,051  25,372,965  29,511,016 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการต่างประเทศ 343,932  1,596,482  1,940,414 

รวม 4,481,983  26,969,447  31,451,430 

  

งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2560 

 ส่วนทีได้รับส่งเสริม  ส่วนทีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการในประเทศ 17,626,002  15,355  17,641,357 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการต่างประเทศ 2,279,514  -  2,279,514 

รวม 19,905,516  15,355  19,920,871 

  



 

- 15 - 

  

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2561 

 ส่วนทีได้รับส่งเสริม  ส่วนทีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน  

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการในประเทศ 4,138,051  15,848,950  19,987,001 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการต่างประเทศ 343,932  1,177,533  1,521,465 

รวม 4,481,983  17,026,483  21,508,466 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2560 

 ส่วนทีได้รับส่งเสริม  ส่วนทีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน  

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการในประเทศ 17,626,002  15,355  17,641,357 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการต่างประเทศ 2,279,514  -  2,279,514 

รวม 19,905,516  15,355  19,920,871 

17. ข้อมลูเกยีวกับการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสําหรับใช้ในการตดัสินใจเกียวกับการจัดสรร

ทรัพยากรและประเมินผลการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทั คือ 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหารของบริษทั 

ส่วนงานธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจประกอบกิจการขายเครืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ รวมถึงการใหบ้ริการบาํรุงรักษาและบริการอืนซึงเกียวเนืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

2561 และ 2560 มีดงันี 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2561  

 ภายใน  ภายนอก  รวม  

 ประเทศ  ประเทศ    

 บาท  บาท  บาท  

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 29,511,016  1,940,414  31,451,430  

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 12,220,063  150,000  12,370,063 

กาํไรขนัตน้ 17,290,953  1,790,414  19,081,367  

 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2560  

 ภายใน  ภายนอก  รวม  

 ประเทศ  ประเทศ    

 บาท  บาท  บาท  

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 17,641,357  2,279,514  19,920,871  

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 6,738,545  179,513  6,918,058  

กาํไรขนัตน้ 10,902,812  2,100,001  13,002,813  

ขอ้มลูเกียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากการขายและให้บริการ

กบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหนึงทีมีจาํนวนเงินตงัแต่ร้อยละ 10 ขึนไป  

18. ภาระผูกพนั 

18.1 หนงัสือคาํประกนั 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัย่อยมีหนงัสือสัญญาคาํประกนั (L/G) ทีออก

โดยธนาคารในนามของบริษัทย่อยจํานวนเงิน 2.98 ล้านบาท และ 3.42 ล้านบาท ตามลําดับ  

เพือประกนัการปฏิบัติงานตามสัญญา หนังสือคาํประกันทีออกโดยธนาคารดังกล่าวคาํประกัน 

โดยบญัชีเงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 
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18.2 สญัญาเช่าดาํเนินงาน 

ณ วันที 31 มีนาคม 2561 และวนัที 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยไดท้ําส ัญญาเช่า

ดําเนินงานสําหรับสํานักงานและบริการเป็นเวลา 3 ปี ซึงเงินทีต้องจ่ายในอนาคตสรุปได้

ดงัต่อไปนี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันท ี  ณ วันท ี  ณ วันที  ณ วันท ี

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ไม่เกิน 1 ปี 5,541,605  3,594,573  3,540,425 1,218,333 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 8,090,070  711,000  7,598,070 - 

รวม 13,631,675  4,305,573  11,138,495 1,218,333 

บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายค่าเช่าและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืนรวมสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ดงันี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด 

 วนัท ี31 มนีาคม 1,420,980 1,863,600 826,920 808,920 

19. สัญญาทสํีาคัญ 

 บริษทัไดท้าํสัญญาแต่งตงัตวัแทนในการจดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัในต่างประเทศ

ซึงมีวตัถุประสงค์หลกัคือเพือใหต้วัแทนดงักล่าวทาํการตลาด จาํหน่าย ติดตงั และให้บริการลูกคา้อายุ

สญัญา 2 ปี และกาํหนดอตัราค่าตอบแทนตามทีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัและตวัแทนในแต่ละประเทศ 
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20. การจดัประเภทรายการใหม่ 

การแสดงรายการในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  

31 มีนาคม 2560 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพือให้สอดคลอ้งกับการจดัประเภทรายการในงบกําไร

ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 ดงันี 

หน่วย : บาท 

รายการ  จํานวนเงนิ  การแสดงรายการเดิม  การแสดงรายการใหม่ 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ  12,259,459  รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตรา   

  ต่างประเทศ 

 158,681  กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตรา  

  ต่างประเทศ 

 กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

รายไดอ้ืน ๆ  52,000  รายไดอื้น ๆ  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

ตน้ทุนการขายและใหบ้ริการ  6,743,815  ตน้ทุนการขายและใหบ้ริการ  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  186,500  ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร  4,897,231  คา่ใชจ่้ายในการบริหาร  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตรา 

  ต่างประเทศ 

 76,361  กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตรา 

  ต่างประเทศ 

 คา่ใชจ่้ายอืน 

21. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมอืวนัที 25 เมษายน 2561 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2561 ไดม้ีมติอนุมติัเรืองต่างๆ ดงันี  

(1) จ่ายเงินปันผลสําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 134,000,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.063 บาท รวมเป็นเงินปันผล

ทงัสิน 8.44 ลา้นบาท บริษทัจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที 22 พฤษภาคม 2561 

(2) ใหข้ายหุน้สามญัใน บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั จาํนวน 234,610 หุน้ ใหผู้ถื้อหุน้เดิม

ในราคาหุน้ละ 487.70 บาท  คิดเป็นเงินจาํนวนทงัสิน 114.42 ลา้นบาท 

เมือวนัที 9 พฤษภาคม 2561 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 3/2561 ไดม้ีมติอนุมติัใหเ้ขา้ซือหุ้นสามญั

ในบริษทัแห่งหนึงจากผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 14.58 ลา้นบาท    

22. การอนุมตัิงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทั 

เมอืวนัที 9 พฤษภาคม 2561 

 


