
 

บริษัท โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 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 36.40 และร้อยละ 35.57 ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

ลําดับ ช่ือบริษัท วันท่ีจดทะเบียนจัดต้ัง ธุรกิจหลัก ท่ีต้ัง 

1 บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

14 กุมภาพนัธ์ 2550 ให้บริการเก่ียวกบั

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

กรุงเทพมหานคร

ประเทศไทย 

บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระสําคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นงบการเงินน้ีจึงอาจ 

ไม่แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยูห่รือผลการดาํเนินงานซ่ึงอาจเกิดขึ้นในกรณีท่ีบริษทัไดด้าํเนินงาน โดยปราศจาก

ความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
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2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง “งบการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปใน

ประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม

ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 

(ก) งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ไดร้วมบญัชีของบริษทัและ

บริษทัย่อย ซ่ึงบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ในบริษทัยอ่ยโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษัท ประเภท จัดตั้งขึน้ใน จํานวนหุ้นที่ถือ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 

 ธุรกิจ ประเทศ ณ วันที ่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

   2560 2559 2560 2559 

บริษัทย่อย       

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์  

 (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

บริการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ไทย 234,610 234,610 99.99 99.99 

 (ข) รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้

งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ไดจ้ดัทาํขึ้น

โดยใช้งบการเงินของบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 

ซ่ึงไดส้อบทานแลว้  

2.3 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติั 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยไดใ้ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่

และปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบญัชีซ่ึงกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป เพื่อจดัทาํและนําเสนองบการเงินระหว่างกาล

ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การนาํเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สินคา้คงเหลือ 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) สัญญาก่อสร้าง 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้

  



 
- 3 - 

  

 

มาตรฐานการบัญชี (ต่อ) 

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่า 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์พนกังาน 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือ 

 จากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการกูยื้ม 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) กาํไรต่อหุ้น 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหว่างกาล 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดขึ้น 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 

  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559)  สัญญาประกนัภยั 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559)   ส่วนงานดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
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การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 

 กบักิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า 

ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุ้น 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ  

    และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 

    สภาพแวดลอ้ม 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  (ปรับปรุง 2559)  

    เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์  ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า 

    และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 

    (ปรับปรุง 2559) เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

  

แนวปฏิบัติทางบัญชี 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการวดัมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพ่ือการให้ผลิตผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี 
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2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้  

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัแนวปฏิบติัทางการบญัชีสําหรับการตดัรายการสินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป  

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยไดป้ระเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัน้ีและเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับงวดท่ีเร่ิมใชม้าตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว 

2.5 ผลการดาํเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.6 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจาํปีท่ีไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินมิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใน

งบการเงินระหว่างกาล ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.7 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. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด 

เมื่อวนัที่ 2 กนัยายน 2559 คณะกรรมการของบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมตัิให้แกไ้ขงบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีสําหรับวิธีการตัดจําหน่าย

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และวิธีการรับรู้รายไดจ้ากการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมการติดตั้ง การเปิดเผย

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงาน และการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชีเก่ียวกบั

การบนัทึกค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดน้ิติบุคคลตํ่าไปซ่ึงผลกระทบต่องบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4.1.1 การเปล่ียนแปลงวิธีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประเภทค่าความสัมพนัธ์กบัลูกคา้

จากวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี เป็นวิธีอตัราส่วนของ

ประมาณการรายไดต้ามระยะเวลาอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 5 ปี 4 เดือน มีผลทาํให ้

1) งบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (ฉบบัปรับปรุงใหม่) ไดมี้การ

ปรับปรุงค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มขึ้นและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง

จาํนวน 8,120,916 บาทแลว้ 

2) งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2559 ไดม้ีการปรับปรุง

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลงจาํนวน 499,585 บาท 

4.1.2 การเปล่ียนแปลงวิธีการรับรู้รายไดจ้ากการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมการติดตั้งจาก

วิธีการรับรู้รายได้ตามขั้นความสําเร็จของงาน เป็นวิธีการรับรู้รายได้เม่ือการติดตั้ ง

เรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงวิธีการรับรู้รายไดด้งักล่าว มีผลทาํให้งบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการรับรู้รายไดจ้ากการขายและให้บริการสําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ลดลงจาํนวน 3,676,512 บาท และตน้ทุนขายและให้บริการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ลดลง 295,136 บาท 

4.1.3 การเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานตามท่ีเสนอไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 
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4.2  การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางการบญัชี 

ในระหว่างปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อยพบข้อผิดพลาดในปีก่อนท่ีเก่ียวข้องกับการคํานวณ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้มีผลให้บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2558 ตํ่าไปจาํนวน 2,059,238 บาท และ 340,997 บาท ตามลาํดบั บริษทัไดท้าํการปรับ

ยอ้นหลงังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงนาํมาแสดงเป็น

ขอ้มูลเปรียบเทียบไดร้วมผลกระทบในเร่ืองดงักล่าวแลว้ 

ผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีและ 

การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี สรุปดงัน้ี 

ผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

31 มีนาคม 2559 มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 

   ตามท่ีเคยรายงานไว้  ปรับปรุงเพิม่ (ลด)  หลังปรับปรุง 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 34,133,720  (3,676,512)  30,457,208 

ตน้ทุนการขายและใหบ้ริการ  5,875,379  (295,136)  5,580,243 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 12,911,040  (499,585)  12,411,455 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 13,235,188  (2,881,791)  10,353,397 

กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวด 13,235,188  (2,881,791)  10,353,397 

ผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด          

วนัท่ี 31 มีนาคม 2559  มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 

   ตามท่ีเคยรายงานไว้  ปรับปรุงเพิม่ (ลด)  หลังปรับปรุง 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 24,880,258  (3,676,512)  21,203,746 

ตน้ทุนการขายและใหบ้ริการ  5,518,299  (295,136)  5,223,163 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 9,437,286  (3,381,376)  6,055,910 

กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวด 9,437,286  (3,381,376)  6,055,910 

 

  



 
- 8 - 

  

 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม   31 ธันวาคม  31 มีนาคม   31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสดในมือ 75,294  130,779  58,262  92,222 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 161,925,196  1,528,663  160,222,192  801,763 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 26,252,473  51,756,771  26,216,643  51,676,561 

ตัว๋เงินฝากระยะส้ัน -  136,925,760  -  136,925,760 

เช็คท่ีถึงกาํหนดชาํระแต่ยงัมิไดน้าํฝาก 308,990  1,007,234  308,990  1,007,234 

รวม 188,561,953  191,349,207  186,806,087  190,503,540 

6. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม   31 ธันวาคม  31 มีนาคม   31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินฝากประจาํกบัธนาคาร 100,742,932  100,124,557  100,000,000  100,000,000 

รวม 100,742,932  100,124,557  100,000,000  100,000,000 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม   31 ธันวาคม  31 มีนาคม   31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 26,002,106  22,535,698  15,725,184  14,909,823 

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

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 67,769  66,728  49,967  3,467 

รายไดค้า้งรับ (ดูหมายเหตขุอ้ 16) 12,817,497  11,036,903  1,452,346  3,587,370 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

  (ดูหมายเหตุขอ้ 16) -  -  30,822  - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - สถาบนัการเงิน 483,699  129,706  483,699  129,706 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้  2,045,791  2,315,758  792,023  663,257 

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

รวม 41,416,862  36,084,793  28,068,191  28,292,773 

การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

2560 2559 2560 2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหนีก้ารค้า        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 7,535,563  8,318,026  3,319,335  3,036,934 

เกินกาํหนดชาํระนอ้ยกว่า 3 เดือน 11,989,516  7,112,377  6,180,272  4,767,594 

เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 1,693,080  1,313,492  1,441,630  1,313,492 

เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 1,719,412  3,128,544  1,719,412  3,128,544 

เกินกว่า 12 เดือน 4,225,713  3,348,548  4,225,713  3,348,548 

 27,163,284  23,220,987  16,886,362  15,595,112 

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

ลูกหนีก้ารค้าสุทธ ิ 26,002,106  22,535,698  15,725,184  14,909,823 
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8. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัมีเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บริษทัท่ีเก่ียวข้องกันจาํนวน 5.00  ลา้นบาท     

คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.50 ต่อปี และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกัน และมีกาํหนดจ่ายคืนภายใน 3 

เดือนนบัจากวนัท่ีในสัญญา (2559 : ไม่มี) 

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม   31 ธันวาคม  31 มีนาคม   31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 1,923,060  1,862,387  -  101,102 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 398,137  821,698  32,603  32,115 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 252,900  -  -  - 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 2,009,342  -  2,009,342  - 

อ่ืนๆ 729,841  213,592  729,841  213,592 

รวม 5,313,280  2,897,677  2,771,786  346,809 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 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 วันที่ สําหรับงวดสามเดือน 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560  2559 2560 2559 

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

บริษทั เอ็มเอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั 99.99 99.99 23,461,300 23,461,300 112,299,567  112,299,567 - - 
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11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม   31 ธันวาคม  31 มีนาคม   31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินมดัจาํ 10,874  56,373  5,550  5,550 

เงินมดัจาํค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ 1,927,808  1,927,808  873,128  873,128 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจ่ายล่วงหนา้ 231,285  130,183  231,286  130,183 

เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั         

 (ดูหมายเหตขุอ้ 19) 3,839,345  4,158,272  -  427,572 

รวม 6,009,312  6,272,636  1,109,964  1,436,433 

12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม   31 ธันวาคม  31 มีนาคม   31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 4,521,407  5,490,786  -  - 

เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 5,815,754  3,651,468  4,248,308  1,695,833 

เงินมดัจาํจากลูกคา้ -  191,035  -  191,035 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 4,055,774  8,618,825  373,717  6,375,300 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 18,840,441  14,521,936  17,069,400  13,377,712 

รวม 33,233,376  32,474,050  21,691,425  21,639,880 
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13. ทุนเรือนหุ้น  

ในระหว่างปี 2559 บริษทัเปล่ียนมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัจากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

ให้เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยการแตกหุ้นสามญัจาํนวน 1 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

ให้เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 200 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ดงันั้นจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ไดถู้กปรับปรุงใหม่จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้

ต่อหุน้ของหุ้นสามญัเสมือนว่าได้มีการเปล่ียนแปลงแลว้ตั้งแต่ตน้ปี 2559 ดงัน้ี 
 

 สําหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 

31 มีนาคม 2559 

 หุ้น 

จาํนวนหุ้นหลงัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้  

(จาํนวนหุน้ตามท่ีรายงานไวเ้ดิมจาํนวน 144,777 หุน้ คูณ  

 อตัราการแตกหุน้จาํนวน 1 หุน้ ต่อ 200 หุน้) 28,955,400 

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัหลงัผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

มูลค่าหุ้น (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 28,955,400 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขาย

หุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่า

หุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายทางตรงเพิ่มเติมซ่ึงเก่ียวกบั

การจาํหน่ายหุน้สามญัเพิ่มทุนสุทธิจากส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัจาํนวน 2.76 ลา้นบาท 

  



 
- 13 - 

  

 

14. กาํไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 

การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 คาํนวณโดย

การหารกาํไรสุทธิสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วง

นํ้ าหนกัท่ีออกและชาํระแลว้ระหวา่งงวด ทั้งน้ี กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 

31 มีนาคม 2559 คาํนวณโดยรวมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น (ดูหมายเหตุข ้อ13) 

เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงของกาํไรต่อหุน้จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นดงักล่าว แสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 31 มนีาคม 

 สําหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 31 มนีาคม 

 2560  2559  2560  2559 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน        

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั 5,615,968  10,353,397  5,129,196  6,055,910 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัหลงัผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น (ดูหมายเหตขุอ้ 13) 134,000,000  28,955,400  134,000,000  28,955,400 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหลังผลกระทบของ 

 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น (บาท) 0.04  0.36  0.04  0.21 
 

15. เงินปันผลจ่าย 

เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับหุ้นสามัญ

จาํนวน 144,777 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 16.94 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 2.45 ลา้นบาท และท่ีประชุมได้

อนุมติัให้จดัสรรสํารองตามกฎหมายจาํนวน 1.05 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 

23 มีนาคม 2559 
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16. รายการกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัโดยการมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั

หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาท่ีตกลงกนั

ตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัน้ี 

 นโยบายการกาํหนดราคา 

ค่าบริหารจดัการ ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ ร้อยละ 2.50 ต่อปี 

16.1 ยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  

ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559   

ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  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 -  -  125,000  500,000 

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 7) -  -  125,000  500,000 

        

ดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน        

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

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 7) -  -  30,822  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

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  - 

        

เงินลงทุนในบริษัทย่อย         

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

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

16.2 รายการธุรกิจท่ีสาํคญัท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวด  

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสําคญัสรุปสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

ไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 31 มีนาคม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 31 มีนาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

รายได้ค่าบริหารจัดการ        

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

รวม -  -  125,000  125,000 

        

ดอกเบีย้รับจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน        

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

รวม  -  -  30,822  - 
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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 

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 

รายไดจ้ากการให้บริการของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม จาํแนกตาม

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการในประเทศ 29,885,461  15,355  29,900,816 

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

รวม 32,164,975  15,355  32,180,330 
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 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการในประเทศ 28,584,614  49,395  28,634,009 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการต่างประเทศ 1,823,199  -  1,823,199 

รวม 30,407,813  49,395  30,457,208 

  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

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

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

รวม 19,905,516  15,355  19,920,871 

  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการในประเทศ 19,331,152  49,395  19,380,547 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการต่างประเทศ 1,823,199  -  1,823,199 

รวม 21,154,351  49,395  21,203,746 

 

18. ข้อมูลเกีย่วกบัการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกับรายงานภายในสําหรับใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกับการจัดสรร

ทรัพยากรและประเมินผลการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทั คือ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั 

ส่วนงานธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจประกอบกิจการขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ รวมถึงการใหบ้ริการบาํรุงรักษาและบริการอ่ืนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
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ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560  

 ภายใน  ภายนอก  รวม  

 ประเทศ  ประเทศ    

 บาท  บาท  บาท  

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 29,900,816  2,279,514  32,180,330  

ตน้ทุนขายและให้บริการ 13,482,361  179,513  13,661,874  

กาํไรขั้นตน้ 16,418,455  2,100,001  18,518,456  

       

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559  

 ภายใน  ภายนอก  รวม  

 ประเทศ  ประเทศ    

 บาท  บาท  บาท  

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 22,156,778  8,300,430  30,457,208  

ตน้ทุนขายและให้บริการ 5,808,212  51,451  5,859,663  

กาํไรขั้นตน้ 16,348,566  8,248,979  24,597,545  

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559  กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายและให้บริการ

กับลูกคา้ภายนอกรายใดรายหน่ึงท่ีมีจาํนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของรายได้รวมเป็นจาํนวน 2 ราย 

จาํนวนเงินรวม 5.35 ลา้นบาท และจาํนวน 1 ราย จาํนวนเงินรวม 4.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

19. ภาระผูกพนั 

19.1 หนงัสือคํ้าประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัย่อยมีหนงัสือสัญญาคํ้าประกนั (L/G)  ท่ีออกโดยธนาคารในนามของ

บริษทัยอ่ยจาํนวนเงิน 4.27 ลา้นบาท  เพื่อประกนัการปฏิบติังานตามสัญญา หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออก

โดยธนาคารดงักล่าวคํ้าประกนัโดยบญัชีเงินฝากธนาคารของบริษทัย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัย่อยมีหนังสือสัญญาคํ้าประกนั (L/G)  ท่ีออกโดยธนาคารในนาม

ของบริษทัยอ่ยจาํนวนเงิน 3.73 ลา้นบาท เพื่อประกนัการปฏิบติังานตามสัญญา  หนงัสือคํ้าประกนัท่ี

ออกโดยธนาคารดังกล่าวคํ้ าประกันโดยกรรมการบริษทัย่อยและบัญชีเงินฝากธนาคารของ

บริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 
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19.2 สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยไดท้ําส ัญญาเช่า

ดําเนินงานสําหรับสํานักงานและบริการเป็นเวลา 3 ปี ซ่ึงเงินท่ีต้องจ่ายในอนาคตสรุปได้

ดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ไม่เกิน 1 ปี 7,454,400  7,454,400  3,235,680  3,235,680 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,367,775  7,231,193  391,415  1,200,335 

รวม 12,822,175  14,685,593  3,627,095  4,436,015 

บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายค่าเช่าและบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 31 มีนาคม 1,863,600  676,565  808,920  426,525 

20. สัญญาท่ีสําคัญ 

 บริษทัไดท้าํสัญญาแต่งตั้งตวัแทนในการจดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัในต่างประเทศ

ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัคือเพื่อให้ตวัแทนดงักล่าวทาํการตลาด จาํหน่าย ติดตั้ง และให้บริการลูกคา้

อายุสัญญา 2 ปี และกาํหนดอัตราค่าตอบแทนตามท่ีตกลงร่วมกันระหว่างบริษทัและตัวแทนในแต่ละ

ประเทศ 
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21. การจัดประเภทรายการใหม่ 

การแสดงรายการในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่  

31 มีนาคม 2559 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกับการจัดประเภทรายการในงบกาํไร

ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

รายการ  จํานวนเงิน  การแสดงรายการเดิม  การแสดงรายการใหม่ 

ตน้ทุนการขายและใหบ้ริการ  284,029  ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  ตน้ทุนการขายและใหบ้ริการ 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  4,609  ตน้ทุนการขายและใหบ้ริการ  ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  161,450  ค่าใชจ้่ายในการขาย  ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี  

(1) จ่ายเงินปันผลสําหรับหุ้นสามัญจาํนวน 134,000,0000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.051 บาท รวมเป็นเงินปันผล

ทั้งส้ิน 6.83 ลา้นบาท บริษทัจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 

(2) ให้บริษทัเขา้ซ้ือหุ้นสามญัในบริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกัด จาํนวน 51,000 หุ้น จากผูถื้อหุ้นเดิม                   

ในราคาหุน้ละ 1,020 บาท คิดเป็นเงินจาํนวนทั้งส้ิน 52.02 ลา้นบาท 

23. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 
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