
 

 

บริษัท โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2559  

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. การดําเนินงานและข้อมูลท่ัวไปของบริษัทและบริษัทย่อย  

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

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทย เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2546 โดยดาํเนินธุรกิจคา้ขาย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงให้การบริการบํารุงรักษาและบริการอ่ืน 

ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีสถานประกอบการจดทะเบียนอยู่เลขท่ี 252/118 ห้อง อี-เอฟ 

ชั้น 23 อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภทัร 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ได้มีมติอนุมติัการแปรสภาพจาก

บริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเพื่อให้สามารถยื่นคาํขออนุญาตต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและการยื่นเขา้จดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั

มหาชนจาํกดัแลว้เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 

ผูถื้อหุ้นใหญ่ไดแ้ก่ นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ และนายอภิชยั สกุลสุรียเดช ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัร้อยละ 40.80 

และร้อยละ 39.20 ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

ลําดับ ช่ือบริษัท วันท่ีจดทะเบียนจัดต้ัง ธุรกิจหลัก ท่ีต้ัง 

1 บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

14 กุมภาพนัธ์ 2550 ให้บริการเก่ียวกบั

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

กรุงเทพมหานคร

ประเทศไทย 

เม่ือวนัท่ี 1 กันยายน 2558 บริษทัได้ซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จาํกัด 

จาํนวน 54,610 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 (ดูหมายเหตุขอ้ 8) 

บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระสําคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นงบการเงินน้ีจึงอาจ 

ไม่แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยูห่รือผลการดาํเนินงานซ่ึงอาจเกิดขึ้นในกรณีท่ีบริษทัไดด้าํเนินงาน โดยปราศจาก

ความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
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2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง “งบการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปใน

ประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม

ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 

(ก) งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ไดร้วม

บญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของ

หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษทัย่อยโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษัท ประเภท จัดตั้งขึน้ใน จํานวนหุ้นที่ถือ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 

 ธุรกิจ ประเทศ ณ วันที ่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 

   30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

   2559 2558 2559 2558 

บริษัทย่อย       

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์  

 (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

บริการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ไทย 234,610 54,610 99.99 99.99 

งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ไดร้วม

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยซ่ึงไดส้อบทานแลว้ ซ่ึงบริษทัมีอาํนาจควบคุม

หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษัทย่อยโดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษัท ประเภท จัดตั้งขึน้ใน จํานวนหุ้น ถือหุ้นในอัตรา 

 ธุรกิจ ประเทศ ที่ถือ ร้อยละ 

บริษัทย่อย     

Comanche International Vietnam Co., Ltd. บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เวียดนาม 1,000,000 100.00 

Comanche International Malaysia SDN. BHD. บริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ มาเลเซีย 724,486   99.85 

PT. Comanche International Indonesia บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินโดนีเซีย 270,000   90.00 

 ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัไดท้าํสัญญา Share Sale and Purchase Agreement กบับุคคลธรรมดา 

เพื่อขายหุน้ของบริษทัยอ่ยสามบริษทัทั้งจาํนวน ประกอบดว้ย Comanche International Vietnam Co., Ltd. 

จํานวน 1,000,000 หุ้น Comanche International Malaysia SDN. BHD. จาํนวน 724,486 หุ้น และ  

PT. Comanche International Indonesia จํานวน 270,000 หุ้น โดยบริษัทได้โอนหุ้นแล้วเสร็จ 

ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 (ดูหมายเหตุขอ้ 8) 
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(ข) รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้

งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2559 และ 

2558 ไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใช้งบการเงินของบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้  

2.3 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติั 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 บริษทัและบริษทัย่อยไดใ้ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่

และปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบญัชีซ่ึงกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป เพื่อจดัทาํและนําเสนองบการเงินระหว่างกาล

ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญาก่อสร้าง 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์พนกังาน 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือ 

 จากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูยื้ม 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กาํไรต่อหุ้น 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดขึ้น 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

ฉบบัท่ี 41 เกษตรกรรม 

  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558)  สัญญาประกนัภยั 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558)   ส่วนงานดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายติุธรรม 

  

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 

 กบักิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า 

ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุ้น 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ  

    และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 

    สภาพแวดลอ้ม 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  (ปรับปรุง 2558)  

    เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์  ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า 

    และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 

    (ปรับปรุง 2558) เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 

ฉบบัท่ี 21  เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

  

แนวปฏิบัติทางบัญชี 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการวดัมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพ่ือการให้ผลิตผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้  

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัแนวปฏิบติัทางการบญัชีสําหรับการตดัรายการสินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป  

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยไดป้ระเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัน้ีและเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับงวดท่ีเร่ิมใชม้าตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว  
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2.5 เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 คณะกรรมการของบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขงบการเงินสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีสาํหรับวิธีการตดัจาํหน่าย

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และวิธีการรับรู้รายไดจ้ากการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมการติดตั้ง 

การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกค่าภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายตํ่าไปและการเปิดเผย

ขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงาน งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงนาํมาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ฉบบัปรับปรุงใหม่) ของบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 

ซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.6 ผลการดาํเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2559 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.7 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจาํปีท่ีไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินมิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใน

งบการเงินระหวา่งกาล ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

(ฉบบัปรับปรุงใหม่) ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.8 ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจ 

ของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ 

ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพย์และ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งการแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี 

ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น 

ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลจดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้

ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 กันยายน   31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสดในมือ 104,574  6,682  66,017  1,671 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 5,619,713  98,782  1,646,030  98,783 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 29,489,871    2,419,001  28,197,480  2,373,740 

รวม 35,214,158  2,524,465  29,909,527  2,474,194 

4.2 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพย ์

ไม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 

บวก  ค่าซ้ือระหว่างงวด 10,278,053  6,471,268  2,810,771  1,590,351 

หกั  เงินสดจ่ายระหว่างงวด (9,378,053)    (6,471,268)  (1,910,771)  (1,590,351) 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพย ์

ไม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

 

900,000  -  900,000  - 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 17,921,831  30,838,383  12,768,749  11,636,349 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 3,467  -  3,467  - 

รายไดค้า้งรับ (ดูหมายเหตขุอ้ 19) 13,785,887   12,021,021  1,597,155   2,852,981 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

  (ดูหมายเหตุขอ้ 19) -   2,109,323  -   2,021,640 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้  979,061  704,150  750,328   210,293 

เงินปันผลคา้งรับ (ดูหมายเหตขุอ้ 8 และ 19) -  -  8,999,150  - 

รวม 32,690,246   45,672,877  24,118,849   16,721,263 

การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

2559 2558 2559 2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหนีก้ารค้า        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 3,055,507  19,276,656  2,427,096  2,741,946 

เกินกาํหนดชาํระนอ้ยกว่า 3 เดือน 4,935,467  4,620,638  2,067,297  1,953,314 

เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 5,247,511  2,198,629  3,591,010  2,198,629 

เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 3,302,426  2,908,525  3,302,426  2,908,525 

เกินกว่า 12 เดือน 2,597,365  1,833,935  2,597,365  1,833,935 

 19,138,276  30,838,383  13,985,194  11,636,349 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 1,216,445  -  1,216,445  - 

ลูกหนีก้ารค้าสุทธ ิ 17,921,831  30,838,383  12,768,749  11,636,349 
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6. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและเงินทดรองจ่ายแก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นและเงินทดรองจ่ายแก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน

จาํนวน 8.31 ลา้นบาท มีการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.25 ต่อปี และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และ 

มีกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (ดูหมายเหตุขอ้ 19) ต่อมาในเดือนมีนาคม 2559 บริษทัไดรั้บชาํระคืนเงินใหกู้ย้มื

ระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายดงักล่าวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัแลว้ทั้งจาํนวน (2559: ไม่มี) 

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 1,624,410  889,798  70,306  - 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 195,996  123,884  5,120  89,405 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร -  332,497  -  - 

อ่ืนๆ 643,495  717,471  217,500   717,006 

รวม 2,463,901  2,063,650  292,926    806,411 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (ดูหมายเหตุขอ้ 19) ประกอบดว้ย  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทย่อย สัดส่วนการถือหุ้น ทุนชําระแล้ว วิธีราคาทุน เงินปันผลรับ 

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

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

 2559 2558 2559 2558 2559  2558 2559 2558 2559 2558 

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

บริษทั เอ็มเอสแอล  

  ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั 99.99 99.99 23,461,300 5,461,300 112,299,567 

 

94,299,568 1,999,974 - 16,999,150 - 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายเงินปันผลแลว้จาํนวน 8.00 

ลา้นบาท ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษทัมีเงินปันผลคา้งรับจาํนวน 8.99 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 5 

และขอ้ 19) 
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เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของ บริษทั เอ็มเอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั 

(“เอ็มเอสแอล”) จํานวน 54,610 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 109.16 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 5.96 ล้านบาท 

นอกจากนั้นในการซ้ือหุน้สามญัในเอม็เอสแอล ขา้งตน้บริษทัไดอ้อกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 58,266 หุน้ 

(ดูหมายเหตุขอ้ 16) และจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของเอ็มเอสแอล จาํนวน 58,266 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนท่ีชาํระแลว้ของบริษทั เพื่อแลกกับการเขา้ถือหุ้นในเอ็มเอสแอลทั้งจาํนวน 

คิดเป็นมูลค่ายุติธรรมจาํนวน 88.34 ลา้นบาท รวมเป็นส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 94.30 ลา้นบาท 

โดยบริษทัถือหุ้นเป็นจาํนวนร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีชาํระแลว้ นอกจากน้ีบริษทัรับรู้ค่าความนิยมท่ีเกิดขึ้น

จากการซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวจาํนวน 64.26 ลา้นบาท 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2558 ไดมี้การทาํขอ้ตกลงโอนหุ้นเพิ่มเติมระหว่างผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั และ

ผูถื้อหุ้นเดิมของเอ็มเอสแอล จาํนวน 12,672 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัในราคา

หุ้นละ 102.31 บาท เพื่อปรับสัดส่วนการถือหุ้น ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นเดิมของ เอ็มเอสแอล          

ในบริษทัเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามสัดส่วนท่ีผูถื้อหุน้ทั้งสองกลุ่ม

ไดเ้คยตกลงกนัไว ้

ในวนัท่ี 30 กันยายน 2558 บริษทัได้ทาํสัญญา Share Sale and Purchase Agreement กับบุคคลธรรมดา 

เพื่อขายหุ้นของบริษทัย่อยสามบริษทัทั้งจาํนวน ประกอบดว้ย Comanche International Vietnam Co., Ltd. 

จาํนวน 1,000,000 หุ้น ในราคา 500,000 บาท Comanche International Malaysia SDN. BHD. จาํนวน 

724,486 หุ้น ในราคา 400,000 บาท และ PT. Comanche International Indonesia จาํนวน 270,000 หุ้น           

ในราคา 800,000 บาท โดยบริษทัได้โอนหุ้นแลว้เสร็จในวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 (ดูหมายเหตุขอ้ 2.2) 

บริษทัไม่มีกาํไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือน

และงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 อย่างไรก็ตาม บริษทัรับรู้กาํไรจากการขายเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ยจาํนวน 2.52 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับสาํหรับงวด

สามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558  
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เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,461,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 

23,461,300 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 180,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็น

จาํนวน 18,000,000 บาท โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวให้แก่บริษทัและเรียกชาํระเงินค่าหุ้นเพิ่ม

ทุนเตม็จาํนวน ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนทั้งจาํนวนเรียบร้อยแลว้ในระหว่างเดือนพฤษภาคม 

2559 และเดือนมิถุนายน 2559 และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีไดรั้บชาํระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้

ในเดือนมิถุนายน 2559 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัไดบ้นัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน

จาํนวน 74,392 บาท ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ เน่ืองจากบริษทั

พิจารณาวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี (2559: ไม่มี) 

9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 กันยายน   31 ธันวาคม  30 กันยายน   31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินมดัจาํ 9,124  446,213  -  168,730 

เงินมดัจาํค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ 1,964,061  1,467,566  909,381  1,092,506 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจ่ายล่วงหนา้ 130,183  130,183  130,183  130,183 

เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั         

 (ดูหมายเหตขุอ้ 22) 1,545,012  304,985  -  - 

รวม 3,648,380  2,348,947  1,039,564  1,391,419 

10. เงินเบิกเกนิบัญชีจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงวงเงินจํานวน  

2.6 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MRR+1 ต่อปี ซ่ึงมีการคํ้าประกนัโดยกรรมการและบญัชีเงินฝากธนาคาร

ของกรรมการ (2559 : ไม่มี) 
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11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 12,965,520  11,028,496  -  - 

เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

(ดูหมายเหตขุอ้19) -  -  -      190,000 

เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 5,328,960    3,328,005  3,942,099   3,328,005 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 8,120,872    5,374,791  1,604,369   1,704,534 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 19,485,260  10,880,047  19,213,280  10,251,230 

รวม 45,900,612  30,611,339  24,759,748  15,473,769 

12. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม 

 จํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่าย  มูลค่าปัจจุบันของ 

   จํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่าย 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

      30 กันยายน  31 ธันวาคม   30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภายใน 1 ปี -  677,585  -  609,730 

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  1,016,428  -  975,801 

 -  1,694,013  -  1,585,531 

หกั  ดอกเบ้ียรอการตดับญัชี -  (108,482)  -  - 

 -  1,585,531  -  1,585,531 
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13. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ในเดือนธนัวาคม 2556 บริษทัย่อยไดท้าํสัญญากูย้ืมระยะยาว 2 ฉบบั กบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 

จาํนวน 1,700,000 บาท และ 56,599 บาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียออมทรัพยบ์วกร้อยละ 2 

ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ภายใน 7 ปี และ 5 ปี ตามลาํดบั นบัจากวนัท่ีเบิกใชเ้งินกูค้ร้ังแรก เงินกูย้ืม

ดงักล่าวมีการคํ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัย่อย และบญัชีเงินฝากธนาคารของกรรมการของบริษทัย่อย

ต่อมาในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัย่อยไดท้ยอยชาํระคืน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินแลว้ทั้งจาํนวน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  1,344,338 

หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -  (344,400) 

รวม -    999,938 

14. เงินกู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองรับจากบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัย่อยมีเงินกูย้ืมระยะยาวและเงินทดรองรับจากกรรมการของบริษทัเป็น

จาํนวน 14.09 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 19) เพื่อใช้ในการดาํเนินงานของบริษทัย่อยโดยไม่มีการคิด

ดอกเบ้ียและไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและมีกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม ทั้งน้ี ในปี 2558 กรรมการของ

บริษทัได้ทาํหนังสือยืนยนัท่ีจะยงัไม่เรียกชาํระหน้ีคืนในปี 2559 ต่อมาในระหว่างงวดสามเดือนและ 

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัยอ่ยไดท้ยอยชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวและเงินทดรอง

ดงักล่าวแก่กรรมการบริษทัแลว้ทั้งจาํนวน (2559 : ไม่มี) 

15. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานและ

ตามระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้

ท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 
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จาํนวนท่ีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับโครงการผลประโยชน์ของ

พนกังานหลงัออกจากงานสาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 

 2559  2558  2559  2558 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 186,691  190,985  157,484  163,555 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 29,418  27,230  26,379  25,045 

 216,109  218,215  183,863  188,600 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 

 2559  2558  2559  2558 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 560,077  475,003  472,456  447,573 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 88,254  77,320  79,137  75,135 

 648,331  552,323  551,593  522,708 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

ประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์        

พนกังานยกมา 4,243,026  3,242,149  3,939,095  3,242,149 

เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือกิจการ -  252,932  -  - 

บวก ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 560,077  642,667  472,456  596,766 

        ตน้ทุนดอกเบ้ีย 88,254  105,278  79,137  100,180 

หกั  จ่ายระหว่างงวด (524,160)  -  (524,160)  - 

ประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์        

พนกังานยกไป 4,367,197  4,243,026  3,966,528  3,939,095 
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ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีสําคญัท่ีใช้ในการคาํนวณประมาณการ

หน้ีสินภายใตโ้ครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี ณ วันท่ี 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม  30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 2559 2558  2559 2558 

อตัราคิดลด (ต่อปี) 3.09% - 4.0% 3.09% - 4.0%  3.09% 3.09% 

อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ต่อปี) 4.0% 4.0%  4.0% 4.0% 

สัดส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ      

 (ขึ้นอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน) (ต่อปี)      

- พนกังานรายเดือน 0% - 12% 0% - 12%  0% - 12% 0% - 12% 

16. ทุนเรือนหุ้น  

เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 8,651,100 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่

จาํนวน 66,511 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวน 6,651,100 บาท โดยจดัสรรหุน้สามญั

เพิ่มทุนจาํนวน 66,511 หุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั และเรียกชาํระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนคร้ังน้ีเต็ม

จาํนวนรวมเป็นจาํนวน 6,651,100 บาท  

บริษทัไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นจาํนวนดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2558 และบริษทัไดจ้ดทะเบียน 

เพิ่มทุนท่ีไดรั้บชาํระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2558 มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

จากทุนจดทะเบียนเดิม 8,651,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 14,477,700 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่

จาํนวน 58,266 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวน 5,826,600 บาท โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน

จาํนวน 58,266 หุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั และเรียกชาํระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนพร้อมส่วนเกินมูลค่าหุ้น

คร้ังน้ีเป็นจาํนวน 5.83 ลา้นบาท และ 0.13 ลา้นบาท ตามลาํดับ โดยมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เท่ากบั 88.34 ลา้นบาท ทาํใหมี้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัรวมเท่ากบั 88.47 ลา้นบาท  

บริษทัได้รับชาํระเงินค่าหุ้นจาํนวนดังกล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 1 กันยายน 2558 และบริษทัได้จดทะเบียน 

เพิ่มทุนท่ีไดรั้บชาํระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2558  
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เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 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 

(3) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 50,000,000 บาท เป็น 67,000,000 บาท โดยเป็นการออก

หุน้สามญัใหม่จาํนวน 34,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจาํนวน 17,000,000 บาท 

เพื่อออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ทั้ งน้ี บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับ 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 
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ในระหว่างงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัเปล่ียนมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น

สามญัของบริษทัจากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ให้เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยการแตก

หุน้สามญัจาํนวน 1 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ใหเ้ป็นหุน้สามญัจาํนวน 200 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

0.50 บาท ดงันั้นจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2559 และ 2558 ในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการไดถู้กปรับปรุงใหม่จากการเปล่ียนแปลง

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ของหุ้นสามญัเสมือนว่าได้มีการเปล่ียนแปลงแลว้ตั้งแต่ตน้ปี 2558 ดงัน้ี 

 สําหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 2559  2558 

 หุ้น  หุ้น 

จาํนวนหุ้นหลงัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น    

(จาํนวนหุ้นตามท่ีรายงานไวเ้ดิมจาํนวน 500,000 หุ้น คูณอตัราการแตกหุ้น

จาํนวน 1 หุ้น ต่อ 200 หุ้น) 

 

100,000,000 

  

- 

จาํนวนหุ้นหลงัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น    

(จาํนวนหุ้นตามท่ีรายงานไวเ้ดิมจาํนวน 20,000 หุ้น คูณอตัราการแตกหุ้น

จาํนวน 1 หุ้น ต่อ 200 หุ้น) 

 

- 

  

4,000,000 

จาํนวนหุ้นเพ่ิมทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีรับชาํระในระหว่างงวด    

(หุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 66,511 หุ้น คูณ อตัราการแตกหุ้นจาํนวน 1 หุ้น  

ต่อ 200 หุ้น คูณ 31/92 วนั) 

 

- 

  

4,482,263 

(หุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 58,266 หุ้น คูณ อตัราการแตกหุ้นจาํนวน 1 หุ้น  

ต่อ 200 หุ้น คูณ 30/92 วนั) 

 

- 

  

3,799,957 

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัหลงัผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น 

(ดูหมายเหตุขอ้ 17) 

 

100,000,000 

  

12,282,220 
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 สําหรับงวดเก้าเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 2559  2558 

 หุ้น  หุ้น 

จาํนวนหุ้นหลงัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น    

(จาํนวนหุ้นตามท่ีรายงานไวเ้ดิมจาํนวน 144,777 หุ้น คูณอตัราการแตกหุ้น

จาํนวน 1 หุ้น ต่อ 200 หุ้น) 28,955,400 

  

- 

จาํนวนหุ้นหลงัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น    

(จาํนวนหุ้นตามท่ีรายงานไวเ้ดิมจาํนวน 20,000 หุ้น คูณอตัราการแตกหุ้น

จาํนวน 1 หุ้น ต่อ 200 หุ้น) 

 

- 

 

4,000,000 

จาํนวนหุ้นเพ่ิมทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีรับชาํระในระหว่างงวด    

(หุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 66,511 หุ้น คูณ อตัราการแตกหุ้นจาํนวน 1 หุ้น  

ต่อ 200 หุ้น คูณ 31/273 วนั) 

 

- 

  

1,510,506 

(หุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 58,266 หุ้น คูณ อตัราการแตกหุ้นจาํนวน 1 หุ้น 

ต่อ 200 หุ้น คูณ 30/273 วนั) 

 

- 

  

1,280,571 

(หุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 355,223 หุ้น คูณ อตัราการแตกหุ้นจาํนวน 1 หุ้น  

ต่อ 200 หุ้น คูณ 117/274 วนั) 

 

30,336,563 

  

- 

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัหลงัผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น 

(ดูหมายเหตุขอ้ 17) 59,291,963 

 

6,791,077 
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17. กาํไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 

การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 

2558 คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกและชาํระแลว้ระหว่างงวด ทั้งน้ี กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือน

และงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 2558 ค ํานวณโดยรวมผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น (ดูหมายเหตุขอ้16) เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของกาํไรต่อหุ้นจาก

การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ดงักล่าว แสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 

 สําหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 

 2559  2558  2559  2558 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน        

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั 2,547,093  9,072,690  4,364,662  5,422,981 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัหลงัผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น (ดูหมายเหตขุอ้ 16) 100,000,000  12,282,220  100,000,000  12,282,220 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหลังผลกระทบของ 

 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น (บาท) 0.03  0.74  0.04  0.44 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดเก้าเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 

 สําหรับงวดเก้าเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 

 2559  2558  2559  2558 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน        

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั  18,196,136  17,825,521  29,644,629  14,385,993 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัหลงัผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น (ดูหมายเหตขุอ้ 16) 59,291,963  6,791,077  59,291,963  6,791,077 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหลังผลกระทบของ 

 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น (บาท) 0.31  2.62  0.50  2.12 
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18. เงินปันผลจ่าย 

เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับหุ้นสามัญ

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

อนุมติัให้จดัสรรสํารองตามกฎหมายจาํนวน 1,046,566 บาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 

23 มีนาคม 2559 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2559 ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 144,777 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 62.16 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 9.00 ลา้นบาท 

และท่ีประชุมไดอ้นุมติัให้จดัสรรสํารองตามกฎหมายจาํนวน 201,204 บาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าว

แลว้เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2559 ได้อนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 100,000,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.148 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 14.80 

ลา้นบาท และท่ีประชุมไดอ้นุมติัใหจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 900,000 บาท  

19. รายการกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัโดยการมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั

หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาท่ีตกลงกนั

ตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัน้ี 

 นโยบายการกาํหนดราคา 

ค่าบริหารจดัการ ราคาตามสัญญา 

ค่าบริการจ่าย ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ ร้อยละ 5.25 ต่อปี 
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19.1 ยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะทางการเงิน  

ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

รายได้ค้างรับ        

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

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 5) -  -  375,000  - 

        

เงินปันผลค้างรับ        

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

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 5) -  -  8,999,150  - 

        

ดอกเบีย้ค้างรับจากบุคคลท่ีเกีย่วข้องกัน        

ผูถื้อหุ้นใหญ่ -  2,109,323  -  2,021,640 

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 5) -  2,109,323  -  2,021,640 

        

เงินลงทุนในบริษัทย่อย        

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  -  112,299,567  94,299,568 

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 8) -  -  112,299,567  94,299,568 

        

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและเงินทดรองจ่ายแก่        

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน        

ผูถื้อหุ้นใหญ่ -  8,314,783  -  8,314,783 

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 6) -  8,314,783  -  8,314,783 

        

เจ้าหนีอ่ื้น        

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  -  -  190,000 

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 11) -  -  -  190,000 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินกู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองรับจาก 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 

       

ผูถื้อหุ้นใหญ่ -  14,089,213  -  - 

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 14) -  14,089,213  -  - 

19.2 รายการธุรกิจท่ีสาํคญัท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวด  

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสําคญัสรุปสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน ไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 

 2559  2558  2559  2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

รายได้ค่าการบริการการจัดการ        

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

รวม -  -  125,000  - 

        

เงินปันผลรับ        

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  -  1,999,974  - 

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 8) -  -  1,999,974  - 

        

ต้นทุนค่าบริการ        

Comanche International Malaysia SDN. BHD. -  -  -  244,860 

รวม -  -  -  244,860 

        

ค่าใช้จ่ายในการขาย        

Comanche International Vietnam Co., Ltd. -  -  -  39,050 

รวม -  -  -  39,050 
  



 
- 23 - 

 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 

 2559  2558  2559  2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

รายได้ค่าการบริการการจัดการ        

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

รวม -  -  375,000  - 

        

เงินปันผลรับ        

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั -  -  16,999,150  - 

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 8) -  -  16,999,150  - 

        

ดอกเบีย้รับ        

ผูถื้อหุ้นใหญ่ 109,132  -  109,132  - 

รวม  109,132  -  109,132  - 

        

ต้นทุนค่าบริการ        

Comanche International Malaysia SDN. BHD. -  -  -  1,112,200 

รวม -  -  -  1,112,200 

        

ค่าใช้จ่ายในการขาย        

Comanche International Vietnam Co., Ltd. -  -  -  300,698 

รวม -  -  -  300,698 

19.3 เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทัยอ่ยเพื่อให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหาร 

การจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของธุรกิจอ่ืนแก่บริษัทย่อยดังกล่าว โดยคิดอัตรา 

การให้บริการตามท่ีตกลงกัน ซ่ึงอ้างอิงจากประมาณการเวลาและต้นทุนท่ีใช้ไปบวกด้วยส่วนเพิ่ม 

ค่าบริการสาํหรับปี 2559 มีดงัต่อไปน้ี  

ช่ือบริษัท ระยะเวลาของสัญญา ค่าบริการต่อปี 

  บาท 

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2559 500,000 
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20. 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 26 ตุลาคม 2550 บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 2086(7)/2550 

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการประเภท 5.8 กิจการซอฟท์แวร์ ประเภท ENTERPRISE 

SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิ

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ ซ่ึงคือวนัท่ี 

5 กนัยายน 2550 

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 

รายได้จากการให้บริการของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน จาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการให้บริการในประเทศ 29,360,080  31,918  29,391,998 

รายไดจ้ากการให้บริการต่างประเทศ 1,372,025  -  1,372,025 

รวม 30,732,105  31,918  30,764,023 
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 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการให้บริการในประเทศ 27,904,163  21,716  27,925,879 

รายไดจ้ากการให้บริการต่างประเทศ 2,914,546  654,160  3,568,706 

รวม 30,818,709  675,876  31,494,585 

  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการให้บริการในประเทศ 17,848,768  31,918  17,880,686 

รายไดจ้ากการให้บริการต่างประเทศ 1,372,025  -  1,372,025 

รวม 19,220,793  31,918  19,252,711 

  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการให้บริการในประเทศ 15,728,087  21,716  15,749,803 

รายไดจ้ากการให้บริการต่างประเทศ 2,914,546  -  2,914,546 

รวม 18,642,633  21,716  18,664,349 
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 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการให้บริการในประเทศ 72,423,703  99,873  72,523,576 

รายไดจ้ากการให้บริการต่างประเทศ 15,902,067  -  15,902,067 

รวม 88,325,770  99,873  88,425,643 

  

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการให้บริการในประเทศ 54,219,690  50,247  54,269,937 

รายไดจ้ากการให้บริการต่างประเทศ 9,830,888  1,153,348  10,984,236 

รวม 64,050,578  1,203,595  65,254,173 

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการให้บริการในประเทศ 53,665,080  99,873  53,764,953 

รายไดจ้ากการให้บริการต่างประเทศ 5,844,578  -  5,844,578 

รวม 59,509,658  99,873  59,609,531 

      

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการให้บริการในประเทศ 42,043,613  50,247  42,093,860 

รายไดจ้ากการให้บริการต่างประเทศ 9,830,888  -  9,830,888 

รวม 51,874,501  50,247  51,924,748 
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21. ข้อมูลเกีย่วกบัการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกับรายงานภายในสําหรับใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกับการจัดสรร

ทรัพยากรและประเมินผลการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทั คือ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั 

ส่วนงานธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจประกอบกิจการขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ รวมถึงการใหบ้ริการบาํรุงรักษาและบริการอ่ืนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 

 ภายใน  ภายนอก  รวม  ภายใน  ภายนอก  รวม 

 ประเทศ  ประเทศ    ประเทศ  ประเทศ   

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการให้บริการ 29,391,998  1,372,025  30,764,023   72,523,576   15,902,067  88,425,643 

ตน้ทุนการขายและให้บริการ 13,577,894  319,536  13,897,430   26,753,471   1,293,495  28,046,966 

กาํไรขั้นตน้ 15,814,104  1,052,489  16,866,593   45,770,105   14,608,572  60,378,677 

            

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558  สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 

 ภายใน  ภายนอก  รวม  ภายใน  ภายนอก  รวม 

 ประเทศ  ประเทศ    ประเทศ  ประเทศ   

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการให้บริการ  27,925,879    3,568,706    31,494,585    54,269,937    10,984,236    65,254,173  

ตน้ทุนการขายและให้บริการ  8,430,854    643,051    9,073,905    18,684,621    1,365,236    20,049,857  

กาํไรขั้นตน้  19,495,025    2,925,655    22,420,680    35,585,316    9,619,000    45,204,316  

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558  กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายและให้บริการ

กับลูกคา้ภายนอกรายใดรายหน่ึงท่ีมีจาํนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของรายไดร้วมเป็นจาํนวน 1 ราย 

จาํนวนเงินรวม 7.92 ลา้นบาท และจาํนวน 2 ราย จาํนวนเงินรวม 14.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายและให้บริการกบั

ลูกคา้ภายนอกรายใดรายหน่ึงท่ีมีจาํนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของรายไดร้วมเป็นจาํนวน 1 ราย จาํนวน

เงินรวม 10.06 ลา้นบาท และจาํนวน 1 ราย จาํนวนเงินรวม 11.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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22. ภาระผูกพนั 

22.1 หนงัสือคํ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัย่อยมีหนงัสือสัญญาคํ้าประกนั (L/G) ท่ี

ออกโดยธนาคารในนามของบริษทัย่อยจาํนวนเงิน 2.96 ลา้นบาท และ 2.99 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพื่อ

ประกนัการปฏิบติังานตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารดังกล่าวคํ้าประกนัโดย

กรรมการของบริษทัยอ่ยและบญัชีเงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

22.2 สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัและบริษทัย่อยได้ทาํสัญญาเช่า

ดําเนินงานสําหรับสํานักงานและบริการเป็นเวลา 3 ปี ซ่ึงเงินท่ีต้องจ่ายในอนาคตสรุปได้

ดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ไม่เกิน 1 ปี 7,454,400  2,140,028  3,235,680  639,788 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 9,094,975  3,000,480  2,009,255  - 

รวม 16,549,375  5,140,508  5,244,935  639,788 

บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายค่าเช่าและบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนรวมสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 

ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน 1,211,250  428,169  836,190  428,169 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน 3,242,255  1,281,219  2,242,095  1,281,219 
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23. สัญญาท่ีสําคัญ 

 บริษทัไดท้าํสัญญาแต่งตั้งตวัแทนในการจดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัในต่างประเทศซ่ึงมี

วตัถุประสงคห์ลกัคือเพื่อให้ตวัแทนดงักล่าวทาํการตลาด จาํหน่าย ติดตั้ง และใหบ้ริการลูกคา้อายสุัญญา 2 ปี 

และกาํหนดอตัราค่าตอบแทนตามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัและตวัแทนในแต่ละประเทศ 

24. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

24.1 เมื่อวนัที่ 19 ตุลาคม 2559 บริษทัไดร้ับอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยใ์หเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 

24.2 เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2559 บริษทัไดรั้บอนุมติัจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้เสนอขาย

หุน้ท่ีออกใหมต่่อประชาชน โดยใชช่ื้อยอ่วา่ COMAN 

25. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 
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