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เรื่อง ช้ีแจงผลการดําเนินงานสาํหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

เรียน กรรมการและผูจดัการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตามที่บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดนําสงงบการเงินเฉพาะของบริษัทและ 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลวน้ัน 

บริษัทขอเรียนชี้แจงเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการท่ีเกินกวารอยละ 20 ดังนี ้

การวิเคราะหและคําอธิบายฝายจัดการ 

ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลักเปนผูพัฒนาเพ่ือจําหนาย

ซอฟตแวรหรือโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับบริหารจัดการโรงแรมและเซอรวิสอะพารตเมนต และใหบริการติดตั้งโปรแกรม

ดังกลาวในสถานท่ีประกอบการของลูกคา จัดหลักสูตรฝกอบรมผูใชโปรแกรม และใหบริการหลังการขายโดยการใหคําปรึกษา 

การบริการซอมบํารุงตาง ๆ และการบริการอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ไดเขาลงทุนในบริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จํากัด (“SYN”) ซึ่งคดิเปนสัดสวน

การถือหุนรอยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว โดย SYN เปนผูดําเนินธุรกิจพัฒนาเพ่ือจําหนาย ติดตั้ง และ

ใหบริการโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับบริหารจัดการรานอาหาร สปา และบริการ เปนตน ซึ่งเปนทรัพยสินทางปญญาของ SYN 

โดยจดทะเบียนลิขสิทธิ์โปรแกรม pRoMiSe กับกรมทรัพยสินทางปญญา ทั้งน้ี SYN ใหบริการติดตั้งโปรแกรมดังกลาวในสถาน

ประกอบการของลูกคา จัดหลักสูตรฝกอบรมผูใชโปรแกรม และใหบริการหลังการขายโดยใหคําปรึกษา และการบริการอื่นๆ ที่

เก่ียวของ 

 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ไดเขาลงทุนในบริษัท วินสตารเทค จํากัด (“WST”) ซึ่งคิดเปนสัดสวนการถือ

หุนรอยละ 87.5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว  โดย WST เปนผูดําเนินธรุกิจพัฒนาเพ่ือจําหนาย ติดตั้ง และใหบริการ

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับบริหารจัดการสนามกอลฟ ซึ่งเปนทรัพยสินทางปญญาของ WST โดยจดทะเบียนลิขสิทธิ์โปรแกรม 

WinGolf กับกรมทรัพยสินทางปญญา ท้ังน้ี WST ใหบริการติดตั้งโปรแกรมดังกลาวในสถานประกอบการของลูกคา จัด

หลักสูตรฝกอบรมผูใชโปรแกรม และใหบริการหลังการขายโดยใหคําปรึกษา และการบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

 งบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ไดรวมผลการดําเนินงานของบริษัท

ยอย ดังตอไปนี้ 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ 

ถือหุนในอัตรารอยละ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม หมายเหตุ 

2561 2560 

บริษัท ซินเนเจอร 

เทคโนโลยี จํากัด (“SYN”) 

ใหบริการโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

ไทย 51.00 51.00 ซือหุ้นเมือวนัท ี

20 มิถุนายน 2560  

บริษัท วินสตารเทค จํากัด 

(“WST”) 

ใหบริการโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

ไทย 87.50 - ซื้อหุนเมื่อวันท่ี  

1 มิถุนายน 2561 

 

 ในป 2561 และ 2560 งบการเงินรวมแสดงรายไดรวมจากการขายและใหบริการจํานวน 173.58 ลานบาท และ 

120.84 ลานบาท ตามลําดับ 

 ป 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและใหบริการเพ่ิมขึ้นจํานวน 52.74 ลานบาทหรือคิดเปนอัตรา

เพิ่มขึ้นรอยละ 43.64 เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของรายไดจากบริษัทฯ จํานวน 20.82 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ สามารถปดการ

ขายกับโรงแรมใหมไดเปนจํานวนมาก และจากโรงแรมเดิมในสวนของสัญญาบริการซอมบํารุงรักษารายป ซึ่งมีรายไดเพิ่มข้ึน

ตามจํานวนโรงแรมที่ใชโปรแกรมของบริษัทฯ ที่เพ่ิมขึ้น และจาก SYN จํานวน 28.06 ลานบาท เนื่องจากในปนี้ บริษัทฯ รวม

รายไดจาก SYN เขามาทั้งป แตในป 2560 รวมรายไดจาก SYN เขามาเพียง 6 เดือน 11 วัน โดยรายไดสวนใหญของ SYN ใน

ป 2561 เปนงานที่เก่ียวของกับการขายและใหบริการโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับรานอาหาร และดูแลรักษาซอมบํารุงที่

เกี่ยวของ และเพ่ิมขึ้นจากรายไดของ WST จํานวน 3.86 ลานบาท ท่ีรวมรายไดเขามาในปนี้เปนปแรก จํานวน 7 เดือน โดย

รายไดสวนใหญของ WST เปนรายไดจากการขายและใหบริการโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสนามกอลฟ และดูแลรักษาซอม

บํารุงที่เก่ียวของ 

 ในป 2561 และ 2560 งบการเงินรวม มีกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญจํานวน 32.79 ลานบาท และ 

30.15 ลานบาท ตามลําดับ และมีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 18.89 และรอยละ 24.95 ตามลําดับ โดยอัตรากําไรสุทธิที่

ลดลงมีสาเหตุมาจากผลขาดทุนสาํหรบัปจากการดาํเนินงานที่ยกเลิกสทุธิจากภาษขีอง MSL จํานวน 15.08 ลานบาท อยางไรก็

ตามบริษัทฯ และบริษัทยอยยังสามารถทํากําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญรวมสําหรับป 2561 เพิ่มข้ึนจากป 2560 

จํานวน 2.64 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 8.76 ดังเหตุผลที่กลาวไปในยอหนากอน 

อน่ึง หากบริษัทฯ ไมรวมคาใชจายตาง ๆ  ที่เก่ียวของกับการซื้อ WST จํานวน 1.02 ลานบาท การขาย MSL จํานวน 2.70 

ลานบาท และคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 4.69 ลานบาท  งบการเงินรวมจะมีกําไรสุทธิรวมสําหรับป 2561 จํานวน 

41.20 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 23.74 

เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงนิในงบการเงินรวมของบริษัทฯ พบวาบริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

และ 2560 จํานวน 518.07 ลานบาท และ 497.47 ลานบาท ตามลําดับ โดยสิ้นป 2561 มีสินทรัพยรวมเพ่ิมขึ้นจํานวน 20.60 

ลานบาท มีสาเหตหุลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของเงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงนิลงทุนชั่วคราว 123.51 ลานบาท  

เงนิใหกูยืมระยะสั้นเพ่ิมขึ้น 15.19 ลานบาท และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 1.95 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเกิดจากการ
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จําหนาย MSL การเพ่ิมขึ้นของเงนิมัดจําคาทองเท่ียวประจําปบริษัทฯ และการเปลีย่นมาจายโบนสัพนักงานในป อยางไรก็ตาม 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืนลดลง 30.74 ลานบาท สินทรพัยไมมตีวัตนอื่นลดลง 31.16 ลานบาท คาความนิยมลดลง 

51.31 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนลดลง 4.96 ลานบาท ซึ่งสวนมากเกิดข้ึนจากการจําหนาย MSL เชนเดียวกันกับ

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยในขางตนและจากการเขาลงทุนใน WST 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจํานวน 47.77 ลานบาท และ 54.15 ลานบาท ตามลําดบั 

โดยสิ้นป 2561 มีหนี้สินรวมลดลงจํานวน 6.38 ลานบาท หรือรอยละ 11.78 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจาหนี้การคา

และเจาหนี้หมุนเวยีนอื่นจํานวน 12.13 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ พึ่งจําหนาย MSL ออกไปในป 2561 อยางไรก็ตามภาษีเงนิ

ไดคางจาย มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 3.34 ลานบาท สาเหตุมาจากการที่บัตรสงเสริมการลงทุน (BOI) ใบเดิมของบริษัทฯ นั้นครบ

กําหนด ในเดือนกันยายน 2560 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดรับอนุมัติบัตร BOI ใหมและไดเริ่มใชสิทธิ์ยกเวนภาษีแลวในเดือน 

มิถุนายน 2561 และประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงานเพ่ิมขึ้น 4.37 ลานบาท มีสาเหตุมาจากการเขาลงทุนใน 

WST ในป 2561 จึงไดรวมประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานของ WST เขามาในปนี้ และเปนของบริษัทฯ และ SYN ที่

เพ่ิมขึ้นจากการคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวมจํานวน 470.30 ลานบาท และ 443.33 ลานบาท 

ตามลําดับ โดยสิ้นป 2561 มีสวนของผูถือหุนรวมเพ่ิมข้ึนจํานวน 26.97 ลานบาท หรือรอยละ 6.08 มีสาเหตุหลักมาจาก 

บริษัทฯ มีการจายเงินปนผลจํานวน 8.44 ลานบาท ในระหวางป 2561 มีกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2561 จํานวน 30.31 

ลานบาท และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มข้ึน 5.10 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดตั้งสํารองตามกฎหมายเพ่ิมขึ้นจากกําไร

สุทธิประจําป 2561 ของบริษัทฯ จํานวน 1.67 ลานบาท 

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

1. รายไดจากการขายและใหบริการ 

โครงสรางรายไดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

                หนวย: ลานบาท 

 

รายไดจากการดําเนินงาน 

งบการเงินรวมสําหรับป 

2561 2560 เพิ่มขึ้น / (ลดลง) 

จํานวน รอยละตอ

รายได

รวม 

จํานวน รอยละตอ

รายได

รวม 

จํานวน รอยละ 

รายไดจากการขายโปรแกรมและบริการท่ีเก่ียวของโดยบริษัทฯ   

   ขายและบริการติดตั้งโปรแกรม 61.56 35.47 47.25 39.10 14.31 30.29 

   บริการดูแลรักษาและซอมบํารุง 46.83 26.98 40.92 33.86 5.91 14.44 

   บริการอ่ืนๆ1 4.15 2.39 3.55 2.94 0.60 16.90 

       รวม 112.54 64.84 91.72 75.90 20.82 22.70 
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รายไดจากการดําเนินงาน 

งบการเงินรวมสําหรับป 

2561 2560 เพิ่มขึ้น / (ลดลง) 

จํานวน รอยละตอ

รายได

รวม 

จํานวน รอยละตอ

รายได

รวม 

จํานวน รอยละ 

รายไดจากการขายและบริการ และดูแลรักษาซอม

บํารุงที่เก่ียวของโดย SYN 
57.18 32.94 29.12 24.10 28.062 96.362 

รายไดจากการขายและบริการ และดูแลรักษาซอม

บํารุงที่เก่ียวของโดย WST 
3.86 2.22 - - N/A3 N/A3 

      รวมรายไดจากการขายและใหบริการ 173.58 100.00 120.84 100.00 52.74 43.64 

หมายเหตุ:  1 บริการอ่ืนที่เก่ียวของ เชน การลงโปรแกรมใหม และการแกไขปญหาการใชงานเปนรายครั้ง เปนตน 

 2 บริษัทฯ เขาลงทุนใน SYN ตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน 2560 

 3 ไมสามารถคํานวณได เนื่องจากบริษัทฯ เขาลงทุนใน WST ตั้งแตวนัที่ 1 มิถุนายน 2561 

 

รายไดจากการขายและใหบริการติดตั้งโปรแกรม และบริการดูแลรักษาซอมบํารุงท่ีเกี่ยวของ 

ในป 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและใหบรกิารติดตั้งโปรแกรมจํานวน 61.56 ลานบาท และ 47.25 

ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 35.47 และรอยละ 39.10 ตามลําดับ ของรายไดรวมจากการดําเนินงาน โดยป 2561 

รายไดเพ่ิมข้ึนจํานวน 14.31 ลานบาท หรือมีอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 30.29 เนื่องจากกลุมลูกคาผูประกอบธุรกิจโรงแรมและ

เซอรวิสอะพารตเมนตรายใหมเปดดําเนินการมากขึ้นกวาปกอน อันเน่ืองมาจากปจจัยทางเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีดีขึ้น เปนไป

ในทางเดียวกับการเติบโตของเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย อีกท้ังจํานวนและรายไดจากนักทองเที่ยวที่เขามาในประเทศไทยยังเติบโต

อยางตอเน่ือง ซึ่งในป 2561 ประเทศไทยมีนักทองเท่ียวท่ีเขามาจํานวน 38.28 ลานคน เพ่ิมขึ้น 2.69 ลานคน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

7.54 จาก 35.59 ลานคนในป 2560 และสรางรายไดใหประเทศไทยจํานวน 2.01 ลานลานบาท เพ่ิมขึ้น 0.18 ลานลานบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนรอยละ 9.63 จาก 1.83 ลานลานบาทในป 2560 เปนผลใหบรรดาผูลงทุนในหลายธรุกิจรวมถึงธุรกิจโรมแรมมีความมั่นใจใน

การลงทุนเปดโรงแรมใหม ทําใหรายไดในสวนนีเ้พ่ิมขึ้นจากป 2560 โดยบริษัทฯ มีลูกคาโรงแรมรายใหมในป 2561 และ 2560 

จํานวน 113 แหง และ 97 แหง เพิ่มขึ้นจากปกอน 16 แหง หรือรอยละ 16.49 และรายไดเฉลี่ยในป 2561 และ 2560 เทากับ 

5.45 แสนบาทตอโรงแรม และ 4.87 แสนบาทตอโรงแรมตามลําดับ สูงข้ึนจากปกอนเฉลี่ยจํานวน 0.58 แสนบาทตอโรงแรม 

หรือรอยละ 11.91 ซึ่งรายไดตอโรงแรมจะมากหรือนอยนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน จํานวนหอง จํานวนระบบงาน เปนตน 

ในป 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีรายไดจากการใหบริการดูแลรักษาและซอมบํารุงจํานวน 46.83 ลานบาท และ 

40.92 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 26.98 และรอยละ 33.86 ตามลําดับของรายไดรวมจากการดําเนินงาน โดยป 

2561 รายไดเพ่ิมข้ึนจํานวน 5.91 ลานบาท หรือมีอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 14.44 มสีาเหตุหลักมาจากการท่ีบริษัทฯ สามารถขยาย

ฐานลูกคาได ซึ่งในการขายและใหบริการติดตั้งโปรแกรมครั้งแรกจะรวมรายไดจากการบริการดูแลรักษาและซอมบํารุงดวยเปน

สัดสวนประมาณรอยละ 12 - 15 ของมูลคางานในแตละสัญญา ซึ่งบริษัทฯ จะทยอยรับรูรายไดในสวนนี้ตามสัดสวนท่ีบริษัทฯ 
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ไดใหบริการกับลูกคาไปแลว และอีกสวนหนึ่งมาจากการที่ลูกคาตอสัญญาการบริการดูแลรักษาระบบกับทางบริษัทฯ หลังจาก

ปแรกจึงทําใหรายไดในสวนน้ีเพ่ิมข้ึนจากป 2560 เน่ืองจากบริษัทฯ มีฐานลูกคาที่เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง 

รายไดจากการใหบริการอ่ืน 

รายไดจากการใหบริการอื่น เปนรายไดจากการใหบริการดานโปรแกรมและคอมพิวเตอรแกลูกคาที่ไมไดอยูในสัญญา

บริการดูแลรักษาและซอมบํารุง โดยคิดคาบริการเปนรายครั้ง โดยในป 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีรายไดจากบริการอ่ืน

จํานวน 4.15 ลานบาท และ 3.55 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 2.39 และรอยละ 2.94 ตามลําดับของรายไดรวม

จากการดําเนินงาน โดยในป 2561 รายไดจากการใหบริการอื่นเพ่ิมข้ึนจํานวน 0.60 ลานบาท หรือมีอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 

16.90 มีสาเหตุหลักมาจากการมีลูกคาที่ไมไดอยูในสัญญาบริการดูแลรักษาและซอมบํารุงใชบริการเปนรายครั้งจํานวนสูงข้ึน 

และมีการอัพเกรดเวอรชันโปรแกรมของลูกคาที่ไมไดอยูในสัญญาบริการดูแลรักษาและซอมบํารุง ทําใหรายไดจากการ

ใหบริการอ่ืนดังกลาวเพ่ิมขึ้น 

รายไดจากการขายและใหบริการ และดูแลรักษาซอมบํารุงท่ีเก่ียวของโดย SYN 

บริษัทฯ มรีายไดจากการดําเนินงานของ SYN ในงบการเงนิรวมของป 2561 และ 2560 จํานวน 57.18 ลานบาท และ 

29.12 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 32.94 และ 24.10 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยในป 2561 รายไดเพิ่มขึ้น

จํานวน 28.06 ลานบาท หรือมีอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 96.36 มีสาเหตุมาจากในปนี้บริษัทฯ รวมรายไดของ SYN เขามาทั้งป 

แตกตางจากปกอนซึ่งเปนรายไดตั้งแตวันท่ี 20 มิถุนายน 2560 (วนัเขาซื้อกิจการ) โดยรายไดของ SYN เปนรายไดจากการขาย

ฮารดแวรและโปรแกรมสําเร็จรูป ใหบริการ และการดูแลรักษาซอมบํารุงที่เก่ียวของ โดยกลุมลูกคาหลักของ SYN ไดแก 

รานอาหาร รานคาปลีกและบริการ รวมถึงมีการขายฮารดแวรที่เก่ียวของทั้งหมดใหกับลูกคาดวย 

รายไดจากการขายและใหบริการ และดูแลรักษาซอมบํารุงท่ีเก่ียวของโดย WST 

บริษัทฯ ไดรวมรายไดจากการดําเนินงานของ WST เขามาในงบการเงินรวมจากการเขาซื้อกิจการ ตั้งแตวันท่ี 1 

มิถุนายน 2561 ซึ่งเปนรายไดจากการขายโปรแกรมสําเร็จรูป ใหบริการ รวมถึงการดูแลรักษาซอมบํารุงท่ีเก่ียวของ เขามาในป 

2561 จํานวน 3.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.22 ของรายไดรวมจากการดําเนินงาน โดยกลุมลูกคาหลักของ WST ไดแก

สนามกอลฟ 

2. รายไดอ่ืน 

ในป 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีรายไดอ่ืนจํานวน 16.63 ลานบาท และ 3.11 ลานบาท ตามลําดับ รายไดอ่ืนสวน

ใหญประกอบดวย ดอกเบ้ียรับ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศท่ีเกิดจากรายไดที่เปนสกุลเงินตางประเทศ และ

รายไดอื่น ๆ โดยในป 2561 รายไดอ่ืนเพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีการรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุนใน MSL จํานวน 12.55 ลานบาท 

ซึ่งเปนผลตางระหวางมูลคาสิ่งตอบแทนท่ีไดรับและราคาตามบัญชีซึ่งประกอบไปดวยสินทรัพยและหนี้สินของ MSL นอกจากนี้ 

ดอกเบี้ยรับนั้นเพิ่มขึ้นจํานวน 0.78 ลานบาท หรือมีอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 25.47 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการนําเงนิที่ไดจากการขาย MSL 

ไปฝากประจํากับสถาบันการเงนิตาง ๆ  
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3. ตนทุนการขายและใหบริการ 

ตนทุนการขายและใหบริการสวนใหญประกอบดวย ตนทุนเงินเดือนและคาตอบแทนพนักงานที่เก่ียวของในการ

ใหบริการและพัฒนาโปรแกรม ตนทุนอื่น ๆ เชน คาซื้อ license เพ่ือใชในการพัฒนาระบบงานของ WST และตนทุนฮารดแวร

ที่ซื้อมาจําหนายใหกับลูกคาของ SYN 

 หนวย: ลานบาท 

 งบการเงินรวมสําหรับป 

2561 2560 เพิ่มขึ้น 

       จํานวน               รอยละ 

รายไดจากการขายและใหบริการ 173.58 120.84   52.74 43.64 

ตนทุนการขายและใหบริการ   57.61   42.58   15.03 35.30 

กําไรข้ันตน 115.97   78.26   37.71 48.19 

อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ)   66.81   64.76   

 

ในป 2561 และ 2560 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงตนทุนการขายและใหบริการจํานวน 57.61 ลานบาท และ 

42.58 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2561 บริษัทฯ มีตนทุนการขายและใหบริการเพ่ิมขึ้นจํานวน 15.03 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน

รอยละ 35.30 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึ้นของตนทุนการขายและใหบริการของ SYN จํานวน 9.54 ลานบาท เนื่องจาก

บริษัทฯ รวมผลการดําเนินงานของ SYN เขามาทั้งจํานวนในป 2561 แตในป 2560 เริ่มรวมผลการดําเนินงานของ SYN เขามา

ในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และบริษัทฯ มีตนทุนการขายและใหบริการเพ่ิมขึ้น 3.93 ลานบาท 

เนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของเงนิเดือนและสวัสดิการในการจางพนักงานในสวนของแผนกบริหารโครงการและฝายบริการลูกคา

เพิ่ม เพื่อรองรับจํานวนลูกคาที่เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของตนทุนการขายและใหบริการของ WST 

จํานวน 1.56 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มรวมผลการดําเนินงานของ WST เขามาในงบการเงินรวมตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 

2561 ทําใหบรษิัทฯ มีตนทุนการขายและใหบริการเพ่ิมขึ้น 

ในป 2561 และ 2560 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีอัตรากาํไรขั้นตนเทากับรอยละ 66.81 และรอยละ 64.76 

ตามลาํดับ โดยอัตรากําไรข้ันตนทีเ่พิ่มขึ้นอันเนื่องมาจาก SYN ในป 2561 มีการขายซอฟตแวรในสดัสวนรอยละ 67.33 ซึ่ง

มากกวากวาป 2560 ที่สัดสวนรอยละ 56.90 ซึ่งการขายซอฟตแวรนั้นมีอัตรากําไรข้ันตนทีสู่งกวา โดยในปที่ผานมาของ SYN มี

อัตรากําไรข้ันตนสําหรับการขายซอฟตแวรที่รอยละ 75.01 และรอยละ 22.59 สําหรับการขายฮารดแวร 

4. ตนทุนในการจัดจําหนายและคาใชจายในการบริหาร 

ตนทุนในการจัดจําหนาย 

ในป 2561 และ 2560 งบการเงินรวมแสดงตนทุนในการจัดจําหนายจํานวน 10.33 ลานบาท และ 7.58 ลานบาท 

ตามลําดับ โดยมีสัดสวนตนทุนในการจัดจําหนายตอรายไดรวมเทากับรอยละ 5.95 และ รอยละ 6.27 ตามลําดับ ทั้งนี้ ตนทุนใน

การจัดจําหนายสวนใหญประกอบดวย คาโฆษณา คาคอมมิชชัน และคาใชจายสงเสริมการขาย เชน คาใชจายที่บริษัทฯลง
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โฆษณาตามสื่อสิ่งพิมพ คาสิ่งพิมพแผนพับของบริษัทฯ และคาใชจายจัดบูทแสดงสินคาและเขารวมงานนิทรรศการตางๆ เพ่ือ

ประชาสัมพันธสินคาและบริการของกลุมบริษัทฯ ในป 2561 ตนทุนในการจัดจําหนายเพ่ิมขึ้นจํานวน 2.75 ลานบาท เนื่องจากป 

2561 บริษัทฯ มีคาใชจายในการจัดแสดงสินคา คาคอมมิชชัน และคาเดินทาง - ฝายขาย เพิ่มข้ึน 1.12 ลานบาท และ SYN มี

ตนทุนในการจัดจําหนายเพ่ิมขึ้น 1.55 ลานบาท เน่ืองจากมีการรับรูตนทุนในการจัดจําหนายเขามาทั้งจํานวนในป 2561 แตในป 

2560 เริ่มรวมผลการดําเนินงานของ SYN เขามาในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน 2560 

คาใชจายในการบริหาร 

ในป 2561 และ 2560 งบการเงนิรวมแสดงคาใชจายในการบริหารจํานวน 60.99 ลานบาท 47.81 ลานบาท ตามลําดบั 

โดยมีสัดสวนคาใชจายในการบริหารตอรายไดรวมในป 2561 เทากับรอยละ 35.14 ซึ่งลดลงจากปกอนซึ่งมีสัดสวนรอยละ 

39.56 สาเหตุเนื่องมาจากรายไดของกลุมบริษัทในปนี้เพิ่มขึ้นมาก ซึ่งคาใชจายในการบริหารนั้นไมไดแปรผันโดยตรงกับ

ยอดขาย ทําใหสัดสวนคาใชจายในการบริหารตอรายไดรวมลดลงดังกลาว โดยคาใชจายในการบริหารประกอบดวย เงินเดือน 

โบนัส สวัสดิการพนักงาน คาเชาสํานักงาน คาเดินทาง คาเสื่อมราคา คาบริการวิชาชีพและคาธรรมเนียม คาเบี้ยประชุม เปน

ตน 

ป 2561 คาใชจายในการบริหารเพ่ิมขึ้นจํานวน 13.18 ลานบาท ซึ่งคาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ เพิ่มข้ึน 7.06 

ลานบาท เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน เชน เงินเดือน เนื่องจากมีการเพิ่มจํานวนบุคลากรในหลายฝาย 

รวมท้ังคาเชาและคาใชจายสํานักงาน เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ และคาใชจายในการบริหารของ SYN 

เพิ่มขึ้นจํานวน 4.82 ลานบาท เนื่องจากการรวมคาใชจายในการบริหารของ SYN เขามาเต็มป และมีการรวมคาใชจายในการ

บริหารของ WST เขามาในปนี้ 1.29 ลานบาท 

5. คาใชจายอื่น 

  ป 2561 คาใชจายอ่ืนลดลงจํานวน 0.27 ลานบาท เนื่องจากในป 2560 บริษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ จํานวน 0.25 ลานบาท ซึ่งในป 2561 ไมมีรายการดังกลาว 

6. คาใชจายภาษีเงนิได 

บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตามบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยบริษัทฯ ไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลา 8 ป 

นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการคือวันท่ี 3 กันยายน 2552 ซึ่งบัตรสงเสริมการลงทุนดังกลาวไดหมดอายุลงใน

วันที่ 3 กันยายน 2560 และ SYN ไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการ

ประกอบกิจการคือวันท่ี  8 ตุลาคม 2552 ซึ่งบัตรสงเสริมการลงทุนดังกลาวไดหมดอายุลงในวันท่ี 8 ตุลาคม 2560 

ในป 2561 และ 2560 งบการเงินรวมแสดงคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 4.69 ลานบาท และ 1.24 ลานบาท 

ตามลําดับ โดยในป 2561 คาใชจายภาษีเงินไดเพิ่มข้ึนจํานวน 3.45 ลานบาท หรือมีอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 278.23 เนื่องจาก

สิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ และ SYN ไดสิ้นสุดระหวางป 2560 ทั้งนี้บริษัทฯ และ SYN ไดมีการขออนุมัติบัตร

สงเสริมการลงทุนใหมในระหวางป 2561 ซึ่งบริษัทฯ ไดรับการอนุมัติบัตร BOI ดังกลาวแลวในเดือนมิถุนายน 2561 และไดเริ่ม
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ใชสิทธิ์ยกเวนภาษีสําหรับรายไดจากการขายและใหบริการในเดือนมิถุนายน 2561 โดยภาษีเงินไดที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวเกิดจาก

รายไดจากการขายและใหบริการของบริษัทฯ ในชวงระหวางการขอบัตร BOI ใหม 

7. กําไรสุทธ ิ

ในป 2561 และ 2560 งบการเงินรวมแสดงกําไรสุทธจิํานวน 32.79 ลานบาท และ 30.15 ลานบาท ตามลําดับ โดย

มีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 18.89 และรอยละ 24.95 ตามลําดับ อัตรากําไรสุทธิที่ลดลงมีสาเหตุมาจากผลขาดทุนสําหรับปจาก

การดําเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษีของ MSL จํานวน 15.08 ลานบาทในป 2561 แตในป 2560 MSL มีผลกําไร 8.66 ลานบาท 

ดังนั้นหากไมนับรวมผลการดําเนินงานของ MSL บริษัทฯ จะมีอัตรากําไรสุทธิสาํหรับป 2561 และ 2560 เทากับรอยละ 27.58 

และ รอยละ 17.78 ตามลําดับ 

ป 2561 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจํานวน 2.64 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 8.76 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ

เพ่ิมขึ้นของรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนมากในปนี้ทําใหบริษัทฯ มีกําไรมากขึ้น และการรับรูกําไรของ SYN เขามาเต็มปในปนี ้

การวิเคราะหฐานะการเงิน 

หนวย: ลานบาท 

                                                           งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 2561   2560 
เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 

จํานวน รอยละ 

สินทรัพยรวม 518.07 497.47 20.60 4.14 

หนี้สินรวม   47.77   54.14 (6.37) (11.77) 

สวนของผูถือหุน 470.30 443.33 26.97   6.08 

 

สินทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งหมด 518.07 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 20.60 ลานบาท เมื่อ

เทียบกับ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีสินทรัพยรวม 497.47 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการดังตอไปนี ้

1. เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเงินลงทุนช่ัวคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 401.07 ลานบาท 

เพิ่มข้ึนจํานวน 123.51 ลานบาท หรือรอยละ 44.50  เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจํานวน 277.56 ลานบาท  

มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ รับชําระเงินจากการจําหนายเงินลงทุนใน MSL เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2561 จํานวน 112.43 ลานบาท 
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2. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 18.63 ลานบาท ลดลงจํานวน 30.75 ลานบาท 

หรือรอยละ 62.27 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจํานวน 49.38 ลานบาท มีสาเหตุหลักมาจากการจําหนาย MSL 

ทําใหลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนและรายไดคางรับที่เปนของ MSL ในงบการเงินรวมของป 2561 ลดลงท้ังจํานวน ซึ่งในป 

2560  MSL มีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นและรายไดคางรับจํานวน 31.85 ลานบาท 

โดยในงบการเงินรวมมียอดลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ท่ีเปนของบริษัทฯ จํานวน 4.94 ลานบาท ของ 

SYN จํานวน 8.08 ลานบาท และของ WST จํานวน 1.13 ลานบาท ทั้งนี้ ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดให

ความสําคัญกับการติดตามการชําระหนี้โดยไดมีการพิจารณาลูกหนี้คางนานรายตัวและหารือรวมกับฝายดําเนินการท่ีเก่ียวของ

เพ่ือรับทราบสาเหตุและติดตามความคืบหนาในการดําเนินการเรงรัดติดตามการจายชําระเงินจากลูกคา 

3. เงนิใหกูยืมระยะสั้น 

เงินใหกูยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 15.19 ลานบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอด

เปนศูนย สาเหตุหลักมาจากการจําหนาย MSL ทําใหหนี้สินที่ MSL มีกับทางบริษัทฯ ณ วันที่ยังเปนบริษัทยอย ไดแก เงินปน

ผลคางรับจํานวนประมาณ 9 ลานบาท เงนิใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน 5 ลานบาท ดอกเบี้ยคางรับจากเงินใหกูยืม

ระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน 0.12 ลานบาท และคาบริหารจัดการคางรับ 1.07 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 15.19 ลานบาท ถูก

จัดประเภทเปนเงนิใหกูยืมระยะสั้น 

4. สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 1.32 ลานบาท เพิ่มข้ึนจํานวน 0.41 ลานบาท หรือรอยละ 

45.05 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจํานวน 0.91 ลานบาท  มีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของสินคาคงเหลือ

ของ SYN เนื่องจากชวงปลายป 2561 มคีําสั่งซื้อเขามาจํานวนมาก ทําให SYN มีการสํารองสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจํานวน 0.25 

ลานบาท โดยสินคาคงเหลือหลัก ๆ ทีเ่พ่ิมขึ้นมาของ SYN คือ อุปกรณคอมพิวเตอรฮารดแวร และมีสินคาคงเหลือของ WST ที่

เพิ่มขึ้นจากการเขาลงทุนใน WST จึงไดรวมสินคาคงเหลือเขามา 0.04 ลานบาท สินคาคงเหลือที่เพ่ิมขึ้นสวนที่เหลือ เปนงาน

ระหวางทําของบริษัทฯ ที่เพ่ิมข้ึน 0.12 ลานบาท 

5. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 2.93 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 1.95 ลานบาท หรือรอย

ละ 198.98 เมื่อเทียบกับวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจํานวน 0.98 ลานบาท มีสาเหตุหลักมาจากการจายเงินมัดจําคา

ทองเที่ยวประจําปบริษัทฯ จํานวน 1.46 ลานบาท และคามัดจําอ่ืน ๆ 0.49 ลานบาท 

6. อุปกรณ 

อุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 5.09 ลานบาท ลดลงจํานวน 0.89 ลานบาท หรือรอยละ 14.88 เมื่อ

เทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจํานวน 5.98 ลานบาท มีสาเหตุหลักมาจากการจําหนาย MSL ทําใหอุปกรณที่เปนของ 
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MSL ทั้งจํานวน ลดลง 0.79 ลานบาท และมีคาเสื่อมราคาสําหรับป จํานวน 2.28 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัท

ยอย มีการซื้ออุปกรณเพ่ือใชในกิจการในระหวางป จําพวกคอมพิวเตอรและเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับจํานวน

พนักงานที่เพิ่มข้ึนเพ่ือรองรับกับฐานลูกคาที่มากข้ึน จํานวน 2.16 ลานบาท และจากการเขาลงทุนใน WST จึงไดรวมอุปกรณ

ของ WST เขามา 0.04 ลานบาท 

7. สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 18.22 ลานบาท ลดลงจํานวน 31.16 ลานบาท หรือรอย

ละ 63.10 เมื่อเทียบกับวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจํานวน 49.38 ลานบาท มีสาเหตุมาจากการจําหนาย MSL ทําให

สินทรัพยไมมีตัวตนที่เปนของ MSL ซึ่งประกอบไปดวย โปรแกรมคอมพิวเตอรและความสัมพันธกับลูกคาลดลงจํานวน  

31.27 ลานบาท อยางไรก็ตามโปรแกรมคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางพัฒนาของบริษัทฯ ไดแก ระบบ  

Business Intelligent และ W-Series และ SYN ไดแก ระบบ Inventory Restaurant Management และ pRoMiSe Ultra 

เพิ่มขึ้นจํานวน 7.56 ลานบาท และจากการเขาลงทุนใน WST จึงไดรวมโปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งประกอบไปดวยโปรแกรม

บริหารจัดการสนามกอลฟ WinGolf และโปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางพัฒนาซึ่งประกอบไปดวยโปรแกรมบริหารจัดการ

รานอาหารในสนามกอลฟ WinRMS และ WinGolf Lite ซึ่งเปนโปรแกรมบริหารจัดการสนามกอลฟเวอรชันใหมของ WST 

เขามา รวม 2.03 ลานบาท ในขณะที่มีการตัดจําหนายโปรแกรมคอมพิวเตอรจํานวน 6.77 ลานบาท และการตัดจําหนาย

ความสัมพันธกับลูกคาจํานวน 2.71 ลานบาท ในระหวางป 2561 

8. คาความนิยม 

คาความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 53.74 ลานบาท ลดลงจํานวน 51.31 ลานบาท หรือรอยละ 

48.84 เมื่อเทียบกับวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจํานวน 105.05 ลานบาท มีสาเหตุมาจากการจําหนาย MSL ทําใหคาความ

นิยมลดลง 64.26 ลานบาท อยางไรก็ตาม มีการเขาลงทุนใน WST ทําใหเกิดคาความนิยมจํานวน 12.95 ลานบาท โดยคา

ความนิยมเกิดจากการเขาซื้อหุนสามัญของ WST ในราคาที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของ WST  ทั้งน้ี ณ สิ้นป 

2561 คาความนิยมจํานวน 53.74 ลานบาท ยังไมมีการบันทึกดอยคาของคาความนิยมแตอยางใด 

9. สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 1.86 ลานบาท ลดลงจํานวน 4.96 ลานบาท หรือ

รอยละ 72.72 เมื่อเทียบกับวันท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งมีจํานวน 6.82 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากการจําหนายเงินลงทุนใน 

MSL ทําใหเงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกันของ MSL ที่แสดงอยูในงบการเงินรวม ณ สิ้นปที่แลวทั้งจํานวนลดลง 5.62 

ลานบาท อยางไรก็ตาม จากการเขาลงทุนใน WST จึงไดรวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนเขามา 0.57 ลานบาท ซึ่งประกอบไป

ดวยเงินมัดจําคาเชาอาคารและอุปกรณ จํานวน 0.21 ลานบาท และภาษีเงนิไดนิติบุคคลจายลวงหนา จํานวน 0.36 ลานบาท 
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หนี้สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีหนี้สินรวมทั้งหมด 47.77 ลานบาท ลดลงจํานวน 6.37  

ลานบาท หรือรอยละ 11.77 เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีหนี้สินรวม 54.14 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

รายการดังตอไปนี้ 

1. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 30.03 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 

12.13 ลานบาท หรือรอยละ 28.77 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจํานวน 42.16 ลานบาท มีสาเหตุหลักมาจาก

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนของ MSL ทั้งจํานวนลดลง 9.84 ลานบาท รายไดรับลวงหนาของ MSL ทั้งจํานวนลดลง 3.04  

ลานบาท คาใชจายคางจายของ MSL ทั้งจํานวนลดลง 1.26 ลานบาท และหนี้สินหมุนเวยีนอื่นของ MSL ท้ังจํานวนลดลง 1.49 

ลานบาท เน่ืองจากบริษัทฯ พึ่งจําหนาย MSL ออกไปในป 2561 ซึ่งในงบแสดงฐานะการเงินของป 2560 จะยังแสดงยอด

คงเหลือของ MSL อยู นอกจากนี้ คาใชจายคางจายของบริษัทฯ ลดลง 2.17 ลานบาท อันเนื่องมาจาก ในป 2560 มีการตั้ง

โบนัสคางจาย แตสําหรับโบนัสประจําป 2561 ของบริษัทฯ ไดถูกจายภายในสิ้นป อยางไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทยอย มี

รายไดรับลวงหนาเพ่ิมข้ึน 2.45 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีฐานลูกคาจํานวนมากขึ้น ทําใหมีการรับคาบริการ

ในสวนของสัญญาบริการซอมบํารุงรายปเขามามากขึ้นตามลําดับ 

2. ภาษีเงนิไดคางจาย 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 3.48 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 3.34 ลานบาท 

หรือรอยละ 2,385.71 เมื่อเทียบกับวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจํานวน 0.14 ลานบาท สาเหตุมาจากการที่บัตรสงเสริมการ

ลงทุน (BOI) ใบเดิมของบริษัทฯ นั้นครบกําหนด และบริษัทฯ มีรายไดจากการขายและใหบริการของบริษัทฯ ในชวงระหวาง

การขอบัตร BOI ใหม อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดรับอนุมัติบัตร BOI ดังกลาวแลวในเดือนมิถุนายน 2561 และไดเริ่มใชสิทธิ์

ยกเวนภาษีสําหรับรายไดจากการขายและใหบริการในเดือนมิถุนายน 2561 แลว 

3. หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 0.94 ลานบาท ลดลงจํานวน 0.96 ลานบาท หรือ

รอยละ 50.53 เมื่อเทียบกับวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจํานวน 1.90 ลานบาท มีสาเหตุมาการลดลงของหนี้สินภาษีเงนิไดรอ

ตัดบัญชี จากผลแตกตางช่ัวคราวของมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของ SYN ณ วันที่ลงทุนใน SYN ที่ตัดจําหนายในป

จํานวน 0.43 ลานบาท และบริษัทฯ มีสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจํานวน 0.53 ลานบาท จากผลแตกตางชั่วคราว

จากประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานที่เพ่ิมขึ้นมากตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในปนี้ 

4. ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 10.54 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 

4.37 ลานบาท หรือรอยละ 70.83 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจํานวน 6.17 ลานบาท มีสาเหตุมาจากการเขา

ลงทุนใน WST ในป 2561 จึงไดรวมประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานของ WST เขามาในปนี้จํานวน 0.47 ลานบาท 
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และเปนของบริษัทฯ และ SYN ที่เพิ่มขึ้น 4.23 ลานบาท จากการคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย อยางไรก็ตามมีการ

กลับรายการหนี้สินผลประโยชนพนักงานของ MSL จํานวน 0.33 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ พ่ึงจําหนายเงินลงทุนใน MSL 

ออกไปในป 2561 

สวนของผูถือหุน 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนรวมทั้งหมด 470.30 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 

26.97 ลานบาท หรือรอยละ 6.08 เมื่อเทียบกับ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีสวนของผูถือหุนรวม 443.33 ลานบาท โดยการ

เปลี่ยนแปลงหลักมาจาก บริษัทฯ มีการจายเงนิปนผลจํานวน 8.44 ลานบาท ในระหวางป 2561 มีกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรบัป 

2561 จํานวน 30.31 ลานบาท และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพ่ิมขึ้น 5.10 ลานบาท (ประกอบไปดวย ยอดเงินปนผล

ของบริษัทยอยจายใหแกสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 3.85 ลานบาท การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจากการ

ลงทุนในบริษัทยอย 0.23 ลานบาท และกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปจากสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 8.71 ลานบาท) ท้ังนี้ 

บริษัทฯ ไดตั้งสํารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนจากกําไรสุทธิประจําป 2561 ของบริษัทฯ จํานวน 1.67 ลานบาท 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

_____________________ 

(นายสมบูรณ ศุขีวิรยิะ) 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 


