
 

 

บริษัท โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. การดําเนินงานและข้อมูลท่ัวไปของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษทั โคแมนช่ี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกัด  

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทย เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2546 โดยดาํเนินธุรกิจคา้ขาย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงให้การบริการบํารุงรักษาและบริการอ่ืน 

ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีสถานประกอบการจดทะเบียนอยู่เลขท่ี 252/118 ห้อง อี-เอฟ 

ชั้น 23 อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภทัร 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ได้มีมติอนุมติัการแปรสภาพจาก

บริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเพื่อให้สามารถยื่นคาํขออนุญาตต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและการยื่นเขา้จดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั

มหาชนจาํกดัแลว้เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ไดแ้ก่ กลุ่มนายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ซ่ึงถือหุน้ในบริษทั ร้อยละ 33.25  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัมีบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

ลําดับ ช่ือบริษัท วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง ธุรกิจหลัก ที่ตั้ง 

1 บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

14 กุมภาพนัธ์ 2550 ให้บริการเก่ียวกบั

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

กรุงเทพมหานคร

ประเทศไทย 

2 บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั 31 พฤษภาคม 2549 ให้บริการเก่ียวกบั

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

กรุงเทพมหานคร

ประเทศไทย 

3 บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั(1) 31 มกราคม 2556 ให้บริการเก่ียวกบั

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

กรุงเทพมหานคร

ประเทศไทย 

(1) ในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของ บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั จาํนวน 28,875 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน

การถือหุ้นร้อยละ 87.5 ของทุนท่ีชาํระแลว้ (ดูหมายเหตุขอ้ 4 และ 11) 

บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระสําคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นงบการเงินน้ีจึงอาจ 

ไม่แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยูห่รือผลการดาํเนินงานซ่ึงอาจเกิดขึ้นในกรณีท่ีบริษทัไดด้าํเนินงาน โดยปราศจาก

ความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
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2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 

2.1 งบการเงินระหวา่งกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นในสกุลเงินบาท

และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง “รายงานทางการเงินระหว่างกาล” 

และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึง

นาํมาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุด

วนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการดาํเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจาํปีท่ีได้จดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน                     

ทางการเงินมิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใน

งบการเงินระหว่างกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.5 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 

(ก) งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 ได้รวมบัญชี    

ของบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของ

หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษทัย่อยโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษัท ประเภท จัดตั้งขึน้ใน จํานวนหุ้นที่ถือ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 

 ธุรกิจ ประเทศ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที ่

   30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

   2561 2560 2561 2560 

บริษัทย่อย       

บริษทั เอม็เอสแอล 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 

บริษทั  วินสตาร์เทค จาํกดั บริการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ไทย 28,875 - 87.50 - 
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(ข)  รายการบญัชีระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงิน

ระหว่างกาลรวมน้ีแลว้ งบการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุด    

วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ไดจ้ดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อย

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้ 

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงาน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

สาํหรับรอบปีบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง

แนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ

การปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติั

ทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบัติน้ี 

ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั 

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้

จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561  

และจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

2562 เป็นตน้ไป 

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2561 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใช้

สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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ผู ้บริหารของกลุ่มบริษัทจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องมาเร่ิมถือปฏิบัติกับ 

งบการเงินของกลุ่มบริษทั เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของ

กลุ่มบริษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวท่ีมีต่อ                 

งบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

2.8 ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจ 

ของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐานหลาย

ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งการแสดงรายได้และ

ค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผล

ภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้นผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลจดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้

ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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4. การซ้ือธุรกจิ 

เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั (“วินสตาร์เทค”) จาํนวน 

28,875 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 87.50 ของทุนท่ีชาํระแลว้ บริษทัจดัประเภทการลงทุนใน

บริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ย   

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องกิจการท่ีถูกซ้ือ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี 

  หน่วย : บาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   214,031 

ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   800,406 

สินคา้คงเหลือ   183,817 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   63,064 

อุปกรณ์   36,035 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน   2,029,926 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   360,416 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   (1,207,435) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   (88,225) 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน   (534,434) 

สินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิท่ีระบุได้    1,857,601 

หกั ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม    

(คาํนวณดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของ

หุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม) 

   

(232,200) 

   1,625,401 

ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ   14,580,000 

ค่าความนิยม    12,954,599 

นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 วินสตาร์เทคมีรายไดจ้าํนวน 1.47 ลา้นบาท และ 

2.23 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิจํานวน 0.31 ล้านบาทและ 0.57 ล้านบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึง 

ของผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 ตามลาํดับ 
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บริษทัอยู่ระหว่างดาํเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจ 

ดงันั้นบริษทัยงัไม่ไดรั้บรู้รายการปรับปรุงดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิดงักล่าวในงบการเงิน

ระหว่างกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 อย่างไรก็ตาม 

ผูบ้ริหารคาดว่าการประเมินมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวจะเสร็จภายใน 12 เดือนนับจากวนัท่ีซ้ือ กระบวน     

การวดัมูลค่าน้ีจะถูกดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินกว่าหน่ึงปีนับจากวนัท่ีซ้ือกิจการ 

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) “การรวมธุรกิจ” โดย                    

ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า บริษทัจะทาํการปรับยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้                       

ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ และรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเพิ่มเติม และบญัชีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สะทอ้น                   

ผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

บริษทัใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตามบญัชีจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของวินสตาร์เทครวมทั้งพิจารณา

ถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจจะกระทบต่อขอ้มูลดงักล่าวเป็นมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการซ้ือธุรกิจคร้ังน้ี 

รวมทั้งวดัมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิของวินสตาร์เทค 

ตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือและบนัทึกผลต่างระหว่างราคาซ้ือกับมูลค่าของส่ิงตอบแทนที่ได้รับจาก

การซ้ือธุรกิจดงักล่าวไวใ้นบญัชีค่าความนิยมเป็นจาํนวนเงิน 12.95 ลา้นบาท 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 กันยายน   31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสดในมือ 49,924  181,260  17,190  111,467 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 19,115,455  23,455,810  1,873,736  1,228,551 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 190,868,880  176,126,996  187,499,750  172,779,636 

รวม  210,034,259  199,764,066  189,390,676  174,119,654 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นสกุลเงินบาท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง

ในอตัราระหวา่งร้อยละ 0.37 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.50 ต่อปี  
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5.2 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพย ์

ไม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 

บวก   ค่าซ้ือระหว่างงวด 7,571,246  6,018,181  3,167,073  2,972,571 

หกั     เงินสดจ่ายระหว่างงวด    7,571,246  5,864,063  3,167,073  2,818,453 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพย ์

ไม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน -  154,118  -  154,118 

6. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 กันยายน   31 ธันวาคม   30 กันยายน   31 ธันวาคม  

 2561  2560  2561  2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

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

รวม 77,796,305  77,798,235  77,796,305  77,796,305 

7.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 11,570,732  27,652,860  6,142,853  7,287,576 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 17) -  -  1,235,598  1,070,000 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 175,012  222,048  -  - 

รายไดค้า้งรับ  2,176,425  18,422,226  819,000  1,934,990 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

  (ดูหมายเหตุขอ้ 17) -  -  125,219  125,000 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - สถาบนัการเงิน 680,233  207,388  675,512  203,629 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้  955,384  2,874,090  683,737  699,916 

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตขุอ้ 17) -  -  220,000  - 

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

รวม 15,557,786  49,378,612  18,901,069  20,320,261 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

2561 2560 2561 2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหนีก้ารค้า        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 5,869,423  8,035,527  2,378,539  1,787,255 

เกินกาํหนดชาํระนอ้ยกว่า 3 เดือน 4,554,173  7,785,741  3,357,151  2,500,247 

เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 725,860  2,496,836  335,457  431,169 

เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 349,294  7,455,066  -  693,081 

เกินกว่า 12 เดือน 483,160  2,290,868  332,884  2,137,002 

 11,981,910  28,064,038  6,404,031  7,548,754 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (411,178)  (411,178)  (261,178)  (261,178) 

ลูกหนีก้ารค้าสุทธ ิ 11,570,732  27,652,860  6,142,853  7,287,576 

8. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

จาํนวน 5 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.50 ต่อปี บริษทัคิดดอกเบ้ียจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

เน่ืองจากบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว ลงวนัท่ี 5 เมษายน 2561 เงินให้กูย้ืมระยะสั้น

แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัน้ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และมีกาํหนดจ่ายคืนภายใน 6 เดือนนบัจากวนัท่ีในสัญญา 

ณ วนัท่ี  30 กันยายน 2561 บริษัทมีเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันจํานวน 0.10 ล้านบาท  

คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันน้ีไม่มีหลักทรัพย ์

คํ้าประกนั และมีกาํหนดจ่ายคนืเม่ือทวงถาม  
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9. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 507,206  -  -  - 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 51,063  221,071  28,857  7,124 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 17,092  8,246  16,492  8,246 

เงินมดัจาํ 514,361  751,273  514,361  741,173 

รวม 1,089,722  980,590  559,710  756,543 

10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและหนี้สินท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ท่ีจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เงินลงทุนในบริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั (“MSL”) ถูกนาํเสนอ

เป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย ซ่ึงเป็นไปตามสัญญาซ้ือขายหุน้ ลงวนัท่ี 5 เมษายน 2561 เพื่อขายหุน้สามญั

ทั้งหมดท่ีถืออยูใ่น MSL จาํนวน 234,610 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นท่ีออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 

ให้แก่ผูถื้อหุ้นรายเดิมในราคาเสนอซ้ือ 487.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 114.42 ล้านบาท ซ่ึงท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2561 ไดมี้มติอนุมติัการขายเงินลงทุนเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 และ    

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติอนุมติัการขายเงินลงทุนดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 

2561 บริษทัไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นสามญัจาํนวน 11.42 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงการขาย

หุน้สามญัดงักล่าวไดด้าํเนินการเสร็จส้ินแลว้และบริษทัไดรั้บชาํระค่าหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลือแลว้เม่ือวนัท่ี 

9 ตุลาคม 2561 (หมายเหตุขอ้ 23.1) 

บริษทัแสดงรายการเงินลงทุนใน MSL เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายจาํนวน 130.55 ลา้นบาท 

และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายจาํนวน 

13.48 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายจาํนวน 112.30  

ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และแสดงกาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ของ MSL เป็นกาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานท่ียกเลิกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 
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ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 รายละเอียดของกลุ่มสินทรัพย์ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บาท 

 ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2561 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

สินทรัพย ์    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,988,744  - 

เงินลงทุนชัว่คราว 1,939  - 

ลูกหน้ีการคา้สุทธิ (1) และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 20,446,904  - 

งานระหว่างทาํ 4,260,158  - 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,660,459  - 

อุปกรณ์ 785,325  - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 31,272,193  - 

ค่าความนิยม 64,260,046  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,869,983  - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  112,299,567 

 130,545,751  112,299,567 

(1) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 MSL บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 3.10 ลา้นบาท 

หน่วย : บาท 

 ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2561 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

หน้ีสิน    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 11,168,442  - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,579,290  - 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 736,268  - 

 13,484,000  - 
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งบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ไดถู้กจดัประเภทใหม่

เพื่อนาํเสนอการดาํเนินงานท่ียกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง ดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วันท่ี 30 กันยายน 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด

วันท่ี 30 กันยายน 

 2561  2560  2561  2560 

ผลการดาํเนินงานของการดาํเนินงานท่ียกเลิก         

รายได ้ 6,258,746  13,838,908  21,565,499  45,467,499 

ค่าใชจ้่าย 20,614,314  9,756,037  36,643,219  39,495,943 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (14,355,568)  4,082,871  (15,077,720)  5,971,556 

หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม 

 

 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด

วันท่ี 30 กันยายน 2561 

กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงานท่ียกเลิก    

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการดาํเนินงาน  (1,080,396) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ  (3,435,028) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในการดาํเนินงานท่ียกเลิก  (4,515,424) 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ดูหมายเหตุขอ้ 17) ประกอบดว้ย  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทย่อย สัดส่วนการถือหุ้น ทุนชําระแล้ว วิธีราคาทุน  เงินปันผลรับ 

 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่   ณ วันที ่  สําหรับงวดสามเดือน  สําหรับงวดเก้าเดือน 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม  ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2561 2560 2561 2560 2561  2560  2561  2560  2561  2560 

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

บริษทั เอ็มเอสแอล  

  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 วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เงินลงทุนในบริษทั เอ็มเอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั แสดงเป็น

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย (ดูหมายเหตุขอ้ 10)  
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เมื่อวนัที่ 20 มิถุนายน 2560 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของ บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั จาํนวน 

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

ร้อยละ 51 ของทุนท่ีชาํระแลว้  

เมื่อวนัที่ 1 มิถุนายน 2561 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัของ บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั จาํนวน 28,875 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 504.94 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 14.58 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 4) โดยบริษทัถือหุ้นเป็น

จาํนวนร้อยละ 87.50 ของทุนท่ีชาํระแลว้ 

12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 กันยายน   31 ธันวาคม  30 กันยายน   31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

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

เงินมดัจาํค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ 1,463,890  1,337,955  1,162,382  867,895 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 591,701  231,285  231,285  231,285 

เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั         

 (ดูหมายเหตขุอ้ 20) -  5,225,960  -     - 

รวม 2,062,141  6,817,874  1,400,217  1,105,730 

13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 683,012  11,102,406  -  - 

      เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 505,330  1,196,235  228,113  488,441 

      เงินมดัจาํจากลูกคา้ 179,225  19,416  -  - 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 4,464,347  6,562,217  3,215,751  3,534,809 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 29,555,581  23,282,235  24,061,635  18,066,614 

      รวม 35,387,495  42,162,509  27,505,499  22,089,864 
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14. ทุนเรือนหุ้น  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้น

สูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัรับรู้ค่าใช้จ่ายทางตรงเพิ่มเติมซ่ึงเก่ียวกบั

การจาํหน่ายหุน้สามญัเพิ่มทุนโดยสุทธิจากส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัแลว้เป็นจาํนวน 2.76 ลา้นบาท 

15. กาํไรต่อหุ้น 

การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 

2560 คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกและชาํระแลว้ระหวา่งงวดแสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 2561  2560 

 การดําเนินงาน

ต่อเน่ือง 
 

การดําเนินงาน

ท่ียกเลิก 

 รวม  การดําเนินงาน

ต่อเน่ือง 
 

การดําเนินงาน

ท่ียกเลิก 

 รวม 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน            

กาํไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั

ของบริษทั 

  

10,228,382 
 

 

(14,355,568) 

  

(4,127,186) 
 

 

4,979,953 
 

 

4,082,871 

  

9,062,824 

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 134,000,000  134,000,000  134,000,000  134,000,000  134,000,000  134,000,000 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 0.08  (0.11)  (0.03)  0.04  0.03  0.07 

  

งบการเงินรวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 2561  2560 

 การดําเนินงาน

ต่อเน่ือง 
 

การดําเนินงาน

ท่ียกเลิก 

 รวม  การดําเนินงาน

ต่อเน่ือง 
 

การดําเนินงาน

ท่ียกเลิก 

 รวม 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน            

กาํไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั

ของบริษทั 

 

20,991,495 
 

 

(15,077,720) 

  

5,913,775 
 

 

10,634,304 
 

 

5,971,556 

  

16,605,860 

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 134,000,000  134,000,000  134,000,000  134,000,000  134,000,000  134,000,000 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 0.15  (0.11)  0.04  0.08  0.04  0.12 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 

 สําหรับงวดเก้าเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 

 2561  2560  2561  2560 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน        

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั 7,943,696  4,483,921  20,348,756  9,900,628 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  134,000,000  134,000,000  134,000,000  134,000,000 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.06  0.03  0.15  0.07 

16. เงินปันผลจ่าย 

เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังท่ี 1/2560 ได้มีมติจ่ายเงินปันผล 

สาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 134,000,000 หุน้ ในอตัราหุ้นละ 0.051 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 6.82 ลา้นบาท 

บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 

เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังท่ี 1/2561 ได้มีมติจ่ายเงินปันผล 

สาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 134,000,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.063 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 8.44 ลา้นบาท 

บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 

17. รายการกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัโดยการมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั

หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาท่ีตกลงกนั

ตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัน้ี 

 นโยบายการกาํหนดราคา 

ค่าบริหารจดัการ ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ ร้อยละ 2.50 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั ไดแ้ก่ 

           บาํเหน็จกรรมการ เบ้ียประชุม เงินเดือน โบนสั 

ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและ              

ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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17.1 ยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะทางการเงิน  

ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560   

ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหนีอ่ื้น - บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน        

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

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั -  -  56,175  - 

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั -  -  109,423  - 

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 7) -  -  1,235,598  1,070,000 

        

ดอกเบีย้ค้างรับ - บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน        

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

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั -  -  219  - 

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 7) -  -  125,219  125,000 

        

เงินลงทุนในบริษัทย่อย        

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

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

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั -  -  14,580,000  - 

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

        

เงินทดรองจ่ายแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน        

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั -  -  220,000  - 

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 7) -  -  220,000  - 

        

เงินปันผลค้างรับ        

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

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

(1)  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 เงินลงทุนในบริษทั เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จาํกัด 

แสดงเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน        

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

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั -  -  100,000  - 

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 8) -  -  5,100,000  5,000,000 

17.2 รายการธุรกิจท่ีสาํคญัท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวด  

รายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันท่ีมีสาระสําคญัสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 

 2561  2560  2561  2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

รายได้ค่าการบริหารการจัดการ        

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

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั -  -  157,500  - 

รวม -  -  157,500  125,000 

        

ดอกเบีย้รับ        

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  -  -  31,507 

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั -  -  219  - 

รวม  -  -  219  31,507 

        

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีสําคัญ        

ผลตอบแทนระยะส้ัน 3,419,115  3,565,614  3,419,115  3,565,614 

ผลตอบแทนระยะยาว 273,447  172,598  273,447  172,598 

รวม  3,692,562  3,738,212  3,692,562  3,738,212 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 

 สําหรับงวดเก้าดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 

 2561  2560  2561  2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

        

รายได้ค่าการบริหารการจัดการ        

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  -    -  375,000 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั -  -  472,500  - 

รวม -  -  472,500  375,000 

        

เงินปันผลรับ        

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

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

        

ดอกเบีย้รับ        

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั -            -  -  93,493 

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั -  -  219  - 

รวม  -  -  219  93,493 

        

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีสําคัญ        

ผลตอบแทนระยะส้ัน 11,055,322  9,727,198  11,055,322  9,727,198 

ผลตอบแทนระยะยาว 853,668  545,794  853,668  545,794 

รวม  11,908,990  10,272,992  11,908,990  10,272,992 

17.3 เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 และ 2560  บริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทัย่อยเพื่อให้ความช่วยเหลือ               

ด้านการบริหาร การจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของธุรกิจอ่ืนแก่บริษทัย่อยดังกล่าว  

โดยคิดอตัราการให้บริการตามท่ีตกลงกนั ซ่ึงอา้งอิงจากประมาณการเวลาและตน้ทุนท่ีใช้ไปบวกด้วย                      

ส่วนเพิ่ม ค่าบริการสาํหรับปี 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี  

ช่ือบริษัท ระยะเวลาของสัญญา ค่าบริการต่อปี 

  บาท 

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

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

เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2552 บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1156(7)/2552 

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการประเภท 5.8 กิจการซอฟทแ์วร์ ประเภท ENTERPRISE 

SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยไดรั้บสิทธิ

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการซ่ึงคือวนัท่ี 

3 กนัยายน 2552 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 58-2032-1-01-2-0 

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการประเภท 5.7.2 กิจการพัฒนา ประเภท ENTERPRISE 

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

โดยไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลา 7 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

ซ่ึงคือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2552 บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1776(7)/2552 จาก

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการประเภท 5.8  กิจการซอฟท์แวร์ ประเภท ENTERPRISE 

SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยไดรั้บ

สิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ ซ่ึงคือวนัท่ี 

20 ตุลาคม 2552 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทนุเลขท่ี 60-1302-1-00-2-0 

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการประเภท 5.7.2  กิจการซอฟท์แวร์ ประเภท 

ENTERPRISE SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 

พ.ศ. 2520 โดยไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการ ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 บริษทัยงัไม่มีรายได้จากการ

ประกอบกิจการตามบตัรส่งเสริมการลงทุนน้ี 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 61-0565-1-01-2-0 

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการประเภท 5.7.2  กิจการซอฟท์แวร์ ประเภท 

ENTERPRISE SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 

พ.ศ. 2520 โดยไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลา 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการ ซ่ึงคือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 



 

- 19 - 
 

 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน จาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการในประเทศ 7,279,538  35,197,214  42,476,752 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการต่างประเทศ 1,831,134  1,021,509  2,852,643 

รวม 9,110,672  36,218,723  45,329,395 

  

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการในประเทศ 23,518,480  6,586,459  30,104,939 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการต่างประเทศ 2,819,433  120,259  2,939,692 

รวม 26,337,913  6,706,718  33,044,631 

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการในประเทศ 7,279,538  19,674,471  26,954,009 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการต่างประเทศ 1,831,134  918,994  2,750,128 

รวม 9,110,672  20,593,465  29,704,137 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการในประเทศ 16,318,483  2,822,644  19,141,127 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการต่างประเทศ 2,659,968  120,259  2,780,227 

รวม 18,978,451  2,942,903  21,921,354 

 
งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการในประเทศ 15,421,328  93,634,471  109,055,799 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการต่างประเทศ 2,404,031  5,467,496  7,871,527 

รวม 17,825,359  99,101,967  116,927,326 

  

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการในประเทศ 57,934,773  8,048,252  65,983,025 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการต่างประเทศ 8,005,389  120,259  8,125,648 

รวม 65,940,162  8,168,511  74,108,673 

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการในประเทศ 15,421,328  55,673,379  71,094,707 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการต่างประเทศ 2,404,031  4,641,583  7,045,614 

รวม 17,825,359  60,314,962  78,140,321 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการในประเทศ 49,671,316  2,849,804  52,521,120 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการต่างประเทศ 7,845,924    120,259  7,966,183 

รวม 57,517,240  2,970,063  60,487,303 

19. ข้อมูลเกีย่วกบัการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกับรายงานภายในสําหรับใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกับการจัดสรร

ทรัพยากรและประเมินผลการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทั คือ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั 

ส่วนงานธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจประกอบกิจการขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการใหบ้ริการบาํรุงรักษาและบริการอ่ืนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 กันยายน 2561 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 กันยายน 2561 

 ภายใน  ภายนอก  รวม  ภายใน  ภายนอก  รวม 

 ประเทศ  ประเทศ    ประเทศ  ประเทศ   

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 42,476,752  2,852,643  45,329,395  109,055,799  7,871,527  116,927,326 

ตน้ทุนการขายและให้บริการ 13,855,539  119,965  13,975,504  39,328,163  431,369  39,759,532 

กาํไรขั้นตน้ 28,621,213  2,732,678  31,353,891  69,727,636  7,440,158  77,167,794 
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 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 กันยายน 2560 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 กันยายน 2560 

 ภายใน  ภายนอก  รวม  ภายใน  ภายนอก  รวม 

 ประเทศ  ประเทศ    ประเทศ  ประเทศ   

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 30,104,939  2,939,692  33,044,631  65,983,025  8,125,648  74,108,673 

ตน้ทุนการขายและให้บริการ 10,647,316  247,579  10,894,895  24,754,744  632,719  25,387,463 

กาํไรขั้นตน้ 19,457,623  2,692,113  22,149,736  41,228,281  7,492,929  48,721,210 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไมมี่รายไดจ้ากการขาย

และใหบ้ริการกบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหน่ึงท่ีมีจาํนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของรายไดร้วม 

20. ภาระผูกพนั 

20.1 หนงัสือคํ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยมีหนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร

จาํนวนเงิน 0.43 ล้านบาท และ 3.42 ล้านบาท ตามลาํดับ เพื่อประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา 

หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารดงักล่าวคํ้าประกนัโดยบญัชีเงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ย 

(ดูหมายเหตุขอ้ 12) 

20.2 สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าดาํเนินงาน

สาํหรับสาํนกังานและบริการเป็นเวลา 3 ปี ซ่ึงเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ไม่เกิน 1 ปี 5,585,820  3,594,573  3,582,360  1,218,333 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 7,359,090  711,000  5,806,890  - 

รวม 12,944,910  4,305,573  9,389,250  1,218,333 
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บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายค่าเช่าและบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนรวมสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 

ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 1,694,250  1,399,980  1,066,090  808,920 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 4,562,943  5,320,640  2,746,663  2,426,760 

21. สัญญาท่ีสําคัญ 

 บริษทัได้ทาํสัญญาแต่งตั้งตัวแทนในการจัดจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัในต่างประเทศ 

ซ่ึงมีวตัถุประสงค์หลักคือเพื่อให้ตัวแทนดังกล่าวทําการตลาด จําหน่าย ติดตั้ ง และให้บริการลูกค้า 

อายสุัญญา 2 ปี และกาํหนดอตัราค่าตอบแทนตามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัและตวัแทนในแต่ละประเทศ 

22. การจัดประเภทรายการใหม่ 

รายการในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 2560 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงบกาํไรขาดทุน

และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ดงัน้ี 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 

หน่วย : บาท 

รายการ  จํานวนเงิน  การแสดงรายการเดิม  การแสดงรายการใหม่ 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ  13,533,192  รายไดจ้ากการขายและให้บริการ  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ี 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา   

ต่างประเทศ 

 123,418  กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา   

  ต่างประเทศ 

 กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ี 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

  ดอกเบ้ียรับ  1,937  ดอกเบ้ียรับ  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ี 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

รายไดอ่ื้น ๆ  180,361  รายไดอ่ื้น ๆ  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ี 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

ตน้ทุนการขายและให้บริการ  5,765,484  ตน้ทุนการขายและให้บริการ  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ี 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  3,990,553  ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ี 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

  ต่างประเทศ 

 38,876  กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

  ต่างประเทศ 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืน 
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สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 

หน่วย : บาท 

รายการ  จํานวนเงิน  การแสดงรายการเดิม  การแสดงรายการใหม่ 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ  44,680,452  รายไดจ้ากการขายและให้บริการ  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ี 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

  ดอกเบ้ียรับ  8,798  ดอกเบ้ียรับ  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ี 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา   

  ต่างประเทศ 

 343,114  กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา   

  ต่างประเทศ 

 กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ี 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร  51,773  กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ี 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

รายไดอ่ื้น ๆ  383,362  รายไดอ่ื้น ๆ  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ี 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

ตน้ทุนการขายและให้บริการ  25,423,975  ตน้ทุนการขายและให้บริการ  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ี 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  249,700  ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ี 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  13,818,222  ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ี 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้  4,046  ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ี 

  ยกเลิกสุทธิจากภาษี 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

  ต่างประเทศ 

 219,054  กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

  ต่างประเทศ 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืน 

23. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

23.1   บริษทัไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561 เพื่อขายหุ้นสามญัทั้งหมดท่ีถืออยู่

ในบริษทั เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จาํกัด จาํนวน 234,610 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 

99.99 ของหุ้นท่ีออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ให้แก่ผูถื้อหุ้นรายเดิมในราคาเสนอซ้ือ 487.70 บาทต่อหุ้น 

คิดเป็นมูลค่า 114.42 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นสามญัจาํนวน 11.42 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 

2 พฤษภาคม 2561 และบริษทัได้รับชาํระเงินค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือแลว้เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2561 

โดยบริษทัจะมีการรับรู้กาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในเดือนตุลาคม 2561 จาํนวน 12.98 

ลา้นบาท และ 2.12 ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั 

23.2 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั คร้ังท่ี 

2/2561 ไดมี้มติอนุมติัให้ลงทุนในบริษทัท่ีจะจดัตั้งใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน

คิดเป็นจาํนวนเงิน 4.20 ลา้นบาท 

23.3 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2561 ไดมี้มติอนุมติัให้เขา้

ซ้ือหุ้นสามญัในบริษทัแห่งหน่ึงจากผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 10.20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของ

หุน้ท่ีออกและชาํระแลว้  
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24. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 
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