
บริษัท โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

“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 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ได้มีมติอนุมติัการแปรสภาพจาก

บริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเพื่อให้สามารถยื่นคาํขออนุญาตต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและการยื่นเขา้จดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั

มหาชนจาํกดัแลว้เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 

ผูถื้อหุ้นใหญ่ได้แก่ กลุ่มนายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ และกลุ่มนายอภิชัย สกุลสุรียเดช ซ่ึงถือหุ้นในบริษทั    

ร้อยละ 36.22 และร้อยละ 29.25 ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

ลําดับ ช่ือบริษัท วันท่ีจดทะเบียนจัดต้ัง ธุรกิจหลัก ท่ีต้ัง 

1 บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

14 กุมภาพนัธ์ 2550 ให้บริการเก่ียวกบั

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

กรุงเทพมหานคร

ประเทศไทย 

2 บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี 

จาํกดั (1) 

31 พฤษภาคม 2549 ให้บริการเก่ียวกบั

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

กรุงเทพมหานคร

ประเทศไทย 

(1) ในวนัท่ี 20 มิถุนายน 2560 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของ บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยีจาํกดั จาํนวน 51,000 หุ้น  

คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนท่ีชาํระแลว้ (ดูหมายเหตุขอ้ 4 และ 10) 
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2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง “งบการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปใน

ประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม

ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 

(ก) งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ไดร้วมบญัชี

ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นท่ีมี

สิทธิออกเสียงในบริษทัยอ่ยโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษัท ประเภท จัดตั้งขึน้ใน จํานวนหุ้นที่ถือ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 

 ธุรกิจ ประเทศ ณ วันที ่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 

   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

   2560 2559 2560 2559 

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 - 51.00 - 

 (ข) รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้

งบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 

ไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใช้งบการเงินของบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้  

2.3 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติั 

ในระหว่างงวด บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง

แนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ

การปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติั

ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะ

กิจการของบริษทั  
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2.4 ผลการดาํเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2560 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.5 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจาํปีท่ีไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินมิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใน

งบการเงินระหว่างกาล ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

2.6 ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจ 

ของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ 

ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพย์และ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งการแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี 

ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น 

ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลจดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้

ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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4. การซ้ือธุรกจิ 

เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2560 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั (“ซินเนเจอร์”)

จาํนวน 51,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 51 ของทุนท่ีชาํระแลว้ บริษทัจดัประเภทการลงทุน

ในบริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ย   

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องกิจการท่ีถูกซ้ือ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ประกอบดว้ยรายการ

ต่อไปน้ี 

  หน่วย : บาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   12,253,988 

ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน   6,294,838 

สินคา้คงเหลือ   1,744,632 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   446,603 

อุปกรณ์   2,009,824 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   654,836 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   95,000 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน   (7,737,191) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   (328,242) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ   (404,803) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน   (1,689,899) 

สินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิท่ีระบุได้    13,339,586 

หกั ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม    

(คาํนวณดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของ

หุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม) 

   

(6,536,397) 

   6,803,189 

ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ   52,020,000 

ค่าความนิยม    45,216,811 

นับตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ซินเนเจอร์มีรายไดจ้าํนวน 2.50 ลา้นบาท และ

กาํไรสุทธิจาํนวน 1.08 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการดาํเนินงานสําหรับงวดสามเดือนและ

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
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บริษทัอยู่ระหว่างดาํเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจ 

ดงันั้นบริษทัยงัไม่ไดรั้บรู้รายการปรับปรุงดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิดงักล่าวในงบการเงิน

ระหว่างกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 อย่างไรก็ตาม 

ผูบ้ริหารคาดวา่การประเมินมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวจะเสร็จภายใน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือ กระบวนการ

วดัมูลค่าน้ีจะถูกดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินกว่าหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการ ตามท่ี

กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) “การรวมธุรกิจ” โดยในระหวา่ง

ช่วงระยะเวลาในการวดัมลูค่า บริษทัจะทาํการปรับยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ 

และรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเพิ่มเติม และบญัชีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติม

ท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

บริษทัใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตามบญัชีจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของซินเนเจอร์ รวมทั้งพิจารณา

ถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจจะกระทบต่อขอ้มูลดงักล่าวเป็นมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการซ้ือธุรกิจคร้ังน้ี 

รวมทั้งวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมด้วยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิของซินเนเจอร์

ตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือและบนัทึกผลต่างระหว่างราคาซ้ือกับมูลค่าของส่ิงตอบแทนที่ได้รับจาก

การซ้ือธุรกิจดงักล่าวไวใ้นบญัชีค่าความนิยมเป็นจาํนวนเงิน 45.22 ลา้นบาท 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มถิุนายน   31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสดในมือ 45,531  130,779  4,223  92,222 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 13,245,120  1,528,663  1,300,299  801,763 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 171,218,802  51,756,771  167,900,799  51,676,561 

เงินฝากประจาํธนาคารท่ีถึงกาํหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน        

(อตัราดอกเบ้ียร้อยะละ 1.50 ต่อปี) -  136,925,760  -  136,925,760 

เช็คท่ีถึงกาํหนดชาํระแต่ยงัมิไดน้าํฝาก 109,500  1,007,234  -  1,007,234 

รวม  184,618,953  191,349,207  169,205,321  190,503,540 
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6. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มถิุนายน   31 ธันวาคม   30 มถิุนายน   31 ธันวาคม  

 2560  2559  2560  2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินฝากประจาํกบัธนาคาร 78,246,311  100,124,557  77,796,305  100,000,000 

รวม 78,246,311  100,124,557  77,796,305  100,000,000 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 31,160,663  22,535,698  9,964,780  14,909,823 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตขุอ้ 16) -  -  535,000  - 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 3,467  66,728  3,467  3,467 

รายไดค้า้งรับ (ดูหมายเหตขุอ้ 16) 17,995,365  11,036,903  1,199,501  3,587,370 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

  (ดูหมายเหตุขอ้ 16) -  -  61,986  - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - สถาบนัการเงิน 300,102  129,706  300,102  129,706 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - พนกังานบริษทั 1,398     -  -  - 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้  1,155,943  2,315,758  432,966  663,257 

เงินปันผลคา้งรับ (ดูหมายเหตขุอ้ 10 และ 16) -  -  8,999,150  8,999,150 

รวม 50,616,938  36,084,793  21,496,952  28,292,773 
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การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 

2560 2559 2560 2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหนีก้ารค้า        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 9,306,052  8,318,026  2,552,082  3,036,934 

เกินกาํหนดชาํระนอ้ยกว่า 3 เดือน 8,279,260  7,112,377  2,376,135  4,767,594 

เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 6,901,657  1,313,492  2,525,434  1,313,492 

เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 4,455,045  3,128,544  294,362  3,128,544 

เกินกว่า 12 เดือน 3,529,827  3,348,548  3,377,945  3,348,548 

 32,471,841  23,220,987  11,125,958  15,595,112 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,311,178)  (685,289)   (1,161,178)  (685,289)  

ลูกหนีก้ารค้าสุทธ ิ 31,160,663  22,535,698  9,964,780  14,909,823 

 

8. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 5  ลา้นบาท คิดดอกเบ้ีย

ในอตัราร้อยละ 2.50 ต่อปี และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และมีกาํหนดจ่ายคืนภายใน 6 เดือนนับจาก

วนัท่ีในสัญญา (2559 : ไม่มี) 

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 2,052,928  1,862,387       -  101,102 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 444,808  821,698  112,964  32,115 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 29,492  -  29,492  - 

อ่ืนๆ 1,142,936  213,592  1,008,111  213,592 

รวม 3,670,164  2,897,677  1,150,567  346,809 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (ดูหมายเหตุขอ้ 16) ประกอบดว้ย  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทย่อย สัดส่วนการถือหุ้น ทุนชําระแล้ว วิธีราคาทุน เงินปันผลรับ 

 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่   ณ วันที ่ สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดหกเดือน 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2560 2559 2560 2559 2560  2559 2560 2559 2560 2559 

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

บริษทั เอ็มเอสแอล  

  ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั 99.99 99.99 23,461,300 23,461,300 112,299,567 

 

112,299,567 - 14,999,176 - 14,999,176 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ี

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

 

- - - - - 

     164,319,567  112,299,567     

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ประกาศจ่าย 

เงินปันผลจาํนวน 15 ลา้นบาท โดย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีเงินปันผลคา้งรับจาํนวน 8.99 

ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 7 และ 16) 

เมื่อวนัที่ 20 มิถุนายน 2560 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของ บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั จาํนวน 

51,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,020 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 52.02 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 4) โดยบริษทั

ถือหุ้นเป็นจาํนวนร้อยละ 51 ของทุนท่ีชาํระแลว้  

11.     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มถิุนายน   31 ธันวาคม  30 มถิุนายน   31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินมดัจาํ 24,173  56,373  5,550  5,550 

เงินมดัจาํค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ 2,022,808  1,927,808  873,128  873,128 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจ่ายล่วงหนา้ 231,286  130,183  231,286  130,183 

เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั         

 (ดูหมายเหตขุอ้ 19) 4,253,970  4,158,272  -  427,572 

รวม 6,532,237  6,272,636  1,109,964  1,436,433 
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 7,060,458  5,490,786  -  - 

      เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 3,400,706  3,651,468  2,098,487  1,695,833 

      เงินมดัจาํจากลูกคา้ 13,803  191,035  -  191,035 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 11,861,095  8,618,825  684,355  6,375,300 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 27,929,583  14,521,936  22,881,215  13,377,712 

      รวม 50,265,645  32,474,050  25,664,057  21,639,880 

13. ทุนเรือนหุ้น  

เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

(1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 14,477,700 บาท เป็น 50,000,000 บาท โดยการออก 

หุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จาํนวน 355,223 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวน 35,522,300 บาท 

โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 355,223 หุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ในราคาหุน้ละ 100 บาท ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุน้จาํนวนดงักล่าวทั้งหมดแลว้เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2559 

และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีไดรั้บชาํระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2559 

(2) การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัจากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท จาํนวน 

500,000 หุ้น ให้เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท จาํนวน 100,000,000 หุ้น โดยการแตกหุ้นสามัญ

จาํนวน 1 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ใหเ้ป็นหุน้สามญัจาํนวน 200 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

และอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัเพื่อให้สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นของ

บริษทัดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้ 

เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 
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(3) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 50,000,000 บาท เป็น 67,000,000 บาท โดยเป็นการออก

หุ้นสามญัใหม่จาํนวน 34,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจาํนวน 17,000,000 บาท 

เพื่อออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ทั้ งน้ี บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับ 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัเปล่ียนมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น

สามญัของบริษทัจากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ให้เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยการแตก

หุน้สามญัจาํนวน 1 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ใหเ้ป็นหุน้สามญัจาํนวน 200 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

0.50 บาท ดงันั้นจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนักสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 

30 มิถุนายน 2559 ไดถู้กปรับปรุงใหม่จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวต่้อหุ้นของหุ้นสามญัเสมือนวา่

ได้มีการเปล่ียนแปลงแลว้ตั้งแต่ตน้ปี 2559 ดงัน้ี 
 

 สําหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2559 

 หุ้น 

จาํนวนหุ้นหลงัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้  

(จาํนวนหุน้ตามท่ีรายงานไวเ้ดิมจาํนวน 144,777 หุน้ คูณอตัรา 

การแตกหุ้นจาํนวน 1 หุน้ ต่อ 200 หุน้) 

 

28,955,400 

จาํนวนหุ้นเพิ่มทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีรับชาํระในระหวา่งงวด  

(หุน้เพิ่มทุนจาํนวน 355,223 หุ้น คูณ อตัราการแตกหุ้นจาํนวน 1 หุน้  

ต่อ 200 หุ้น คูณ 25/91 วนั) 

 

19,517,747 

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัหลงัผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

มูลค่าหุ้น (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 

 

48,473,147 
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 สําหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2559 

 หุ้น 

จาํนวนหุ้นหลงัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้  

(จาํนวนหุน้ตามท่ีรายงานไวเ้ดิมจาํนวน 144,777 หุน้  

คูณอตัราการแตกหุน้จาํนวน 1 หุน้ ต่อ 200 หุน้) 

 

28,955,400 

จาํนวนหุ้นเพิ่มทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีรับชาํระในระหวา่งงวด  

(หุน้เพิ่มทุนจาํนวน 355,223 หุ้น คูณ อตัราการแตกหุ้น จาํนวน 1 หุน้ 

 ต่อ 200 หุ้น คูณ 25/182 วนั) 

 

9,758,874 

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัหลงัผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 38,714,274 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้น

สูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายทางตรงเพิ่มเติมซ่ึงเก่ียวกบั

การจาํหน่ายหุน้สามญัเพิ่มทุนโดยสุทธิจากส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญัแลว้เป็นจาํนวน 2.76 ลา้นบาท 
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14. กาํไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 

การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 

2559 คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกและชาํระแลว้ระหว่างงวด ทั้งน้ี กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือน

และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 คาํนวณโดยรวมผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

มูลค่าหุ้น (ดูหมายเหตุขอ้ 13) เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของกาํไรต่อหุ้นจากการเปล่ียนแปลง

มูลค่าหุน้ดงักล่าว แสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 

 สําหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 

 2560  2559  2560  2560 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน        

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั 1,927,068  5,295,649  287,513    19,224,061 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัหลงัผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น (ดูหมายเหตขุอ้ 13) 134,000,000  48,473,147  134,000,000  

 

48,473,147 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหลังผลกระทบของ 

 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น (บาท) 0.0144  0.1092   0.0021    0.3966  

     
 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 

 สําหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 

 2560  2559  2560  2559 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน        

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั  7,543,037  15,649,044  5,416,708  25,279,969 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัหลงัผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น (ดูหมายเหตขุอ้ 13) 134,000,000  

 

38,714,274  134,000,000  

 

38,714,274 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหลังผลกระทบของ 

 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น (บาท) 0.0563  

              

0.4042  0.0404  

              

0.6530 
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15. เงินปันผลจ่าย 

เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับหุ้นสามัญ

จาํนวน 144,777 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 16.94 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้ งส้ิน 2.45 ล้านบาท และท่ีประชุม 

ไดอ้นุมติัให้จดัสรรสํารองตามกฎหมายจาํนวน 1.05 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 

23 มีนาคม 2559 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2559 ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

สําหรับหุ้นสามัญจาํนวน 144,777 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 62.16 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 9 ล้านบาท  

และท่ีประชุมไดอ้นุมติัใหจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมายจาํนวน 0.20 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าว

แลว้เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 

เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังท่ี 1/2560 ได้มีมติจ่ายเงินปันผล 

สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 134,000,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.051 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 6.82 ลา้นบาท 

บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 

16. รายการกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัโดยการมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั

หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาท่ีตกลงกนั

ตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัน้ี 

 นโยบายการกาํหนดราคา 

ค่าบริหารจดัการ ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ ร้อยละ 2.50 ต่อปี 
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16.1 ยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะทางการเงิน  

ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559   

ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหนีอ่ื้น - บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน        

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  -  535,000  - 

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 7) -  -  535,000  - 

        

รายได้ค้างรับ        

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  -  250,000  500,000 

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 7) -  -  250,000  500,000 

        

ดอกเบีย้ค้างรับ - บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน        

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

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 7) -  -  61,986  - 

        

เงินลงทุนในบริษัทย่อย        

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

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

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 10) -  -  164,319,567  112,299,567 

        

เงินปันผลค้างรับ        

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

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

        

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน        

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

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

รายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันท่ีมีสาระสําคัญสรุปสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน ไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 มิถนุายน 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 มิถนุายน 

 2560  2559  2560  2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

รายได้ค่าการบริการการจัดการ        

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

รวม -  -  125,000  125,000 

        

เงินปันผลรับ        

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  -  -  14,999,176 

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 10) -  -  -  14,999,176 

        

ดอกเบีย้รับ        

ผูถื้อหุ้นใหญ่ -  109,132  -  109,132 

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

รวม  -  109,132  31,164  109,132 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 มิถนุายน 

 สําหรับงวดหกดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 มิถนุายน 

 2560  2559  2560  2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

รายได้ค่าการบริการการจัดการ        

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

รวม -  -  250,000  250,000 

        

เงินปันผลรับ        

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  -  -  14,999,176 

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 10) -  -  -  14,999,176 

        

ดอกเบีย้รับ        

ผูถื้อหุ้นใหญ่ -  109,132  -  109,132 

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

รวม -  109,132  61,986  109,132 

16.3 เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทัยอ่ยเพื่อให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหาร 

การจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของธุรกิจอ่ืนแก่บริษัทย่อยดังกล่าว โดยคิดอัตรา 

การให้บริการตามท่ีตกลงกัน ซ่ึงอ้างอิงจากประมาณการเวลาและต้นทุนท่ีใช้ไปบวกด้วยส่วนเพิ่ม 

ค่าบริการสาํหรับปี 2560 มีดงัต่อไปน้ี  

ช่ือบริษัท ระยะเวลาของสัญญา ค่าบริการต่อปี 

  บาท 

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

17. 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  
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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/หรือ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520            

โดยไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

ซ่ึงคือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2552 

รายไดจ้ากการให้บริการของบริษทัและบริษทัย่อยสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

จาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2560 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการในประเทศ 35,678,092  1,446,438  37,124,530 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการต่างประเทศ 2,906,442        -  2,906,442 

รวม 38,584,534   1,446,438  40,030,972 

  

งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2559 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการในประเทศ 20,956,239  18,560  20,974,799 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการต่างประเทศ 6,229,613        -  6,229,613 

รวม 27,185,852  18,560  27,204,412 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2560 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

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

รายไดจ้ากการขายและให้บริการต่างประเทศ 2,906,442        -  2,906,442 

รวม 18,633,273  11,805  18,645,078 

  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2559 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการในประเทศ 17,024,559  18,560  17,043,119 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการต่างประเทศ 2,109,955        -  2,109,955 

รวม 19,134,514  18,560  19,153,074 

  

งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2560 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการในประเทศ 65,563,553  1,461,793  67,025,346 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการต่างประเทศ 5,185,956        -  5,185,956 

รวม 70,749,509  1,461,793  72,211,302 

  

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2559 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการในประเทศ 43,063,624  67,955  43,131,579 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการต่างประเทศ 14,530,040        -  14,530,040 

รวม       57,593,664  67,955  57,661,619 
  



 
- 19 - 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2560 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

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

รายไดจ้ากการขายและให้บริการต่างประเทศ 5,185,956     -  5,185,956 

รวม 38,538,789  27,160  38,565,949 

  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2559 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการในประเทศ 35,816,312  67,955  35,884,267 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการต่างประเทศ 4,472,553      -  4,472,553 

รวม 40,288,865  67,955  40,356,820 

18. ข้อมูลเกีย่วกบัการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกับรายงานภายในสําหรับใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกับการจัดสรร

ทรัพยากรและประเมินผลการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทั คือ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั 

ส่วนงานธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจประกอบกิจการขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ รวมถึงการใหบ้ริการบาํรุงรักษาและบริการอ่ืนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 

 ภายใน  ภายนอก  รวม  ภายใน  ภายนอก  รวม 

 ประเทศ  ประเทศ    ประเทศ  ประเทศ   

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 37,124,530  2,906,442  40,030,972  67,025,346  5,185,956  72,211,302 

ตน้ทุนการขายและให้บริการ 20,283,559  205,626  20,489,185  33,765,920     385,139  34,151,059 

กาํไรขั้นตน้ 16,840,971  2,700,816  19,541,787  33,259,426  4,800,817  38,060,243 

    

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

 ภายใน  ภายนอก  รวม  ภายใน  ภายนอก  รวม 

 ประเทศ  ประเทศ    ประเทศ  ประเทศ   

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 20,974,799  6,229,613  27,204,412  43,131,579  14,530,040  57,661,619 

ตน้ทุนการขายและให้บริการ 7,767,632  801,661  8,569,293  13,275,581  873,954  14,149,535 

กาํไรขั้นตน้ 13,207,167  5,427,952  18,635,119  29,855,998  13,656,086  43,512,084 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายและให้บริการ

กบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหน่ึงท่ีมีจาํนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของรายไดร้วมจาํนวน 2 ราย 

จาํนวนเงินรวม 11.36  ลา้นบาท และ จาํนวน 3 ราย จาํนวนเงินรวม 9.93 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายและให้บริการ

กบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหน่ึงท่ีมีจาํนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของรายไดร้วมจาํนวน 2 ราย 

จาํนวนเงินรวม 20.76  ลา้นบาท และ จาํนวน 3 ราย จาํนวนเงินรวม 16.71 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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19. ภาระผูกพนั 

19.1 หนงัสือคํ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือสัญญาคํ้าประกนั (L/G)  ท่ีออกโดยธนาคารในนามของ

บริษทัยอ่ยจาํนวนเงิน 3.60 ลา้นบาท เพื่อประกนัการปฏิบติังานตามสัญญา หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออก

โดยธนาคารดงักล่าวคํ้าประกนัโดยบญัชีเงินฝากธนาคารของบริษทัย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัย่อยมีหนังสือสัญญาคํ้าประกนั (L/G)  ท่ีออกโดยธนาคารในนาม

ของบริษทัย่อยจาํนวนเงิน 3.73 ลา้นบาท  เพื่อประกนัการปฏิบติังานตามสัญญา หนงัสือคํ้าประกนัท่ี

ออกโดยธนาคารดงักล่าวคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัย่อยและบญัชีเงินฝากธนาคารของ

บริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

19.2 สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าดาํเนินงาน

สาํหรับสาํนกังานและบริการเป็นเวลา 3 ปี ซ่ึงเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ไม่เกิน 1 ปี 5,191,415  7,454,400  2,818,175  3,235,680 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,899,120  7,231,193       -  1,200,335 

รวม 7,090,535  14,685,593  2,818,175  4,436,015 

บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายค่าเช่าและบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 

ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 1,662,727  1,213,346  808,920  829,730 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 3,526,327  2,054,397  1,617,840  1,405,905 
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20. สัญญาท่ีสําคัญ 

 บริษทัได้ทาํสัญญาแต่งตั้งตัวแทนในการจัดจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัในต่างประเทศ 

ซ่ึงมีวตัถุประสงค์หลักคือเพื่อให้ตัวแทนดังกล่าวทําการตลาด จําหน่าย ติดตั้ ง และให้บริการลูกค้า 

อายสุัญญา 2 ปี และกาํหนดอตัราค่าตอบแทนตามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัและตวัแทนในแต่ละประเทศ 

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 
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