
 

บริษัท โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

1. การดําเนินงานและข้อมูลท่ัวไปของบริษัทและบริษัทย่อย 

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

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทย เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2546 โดยดาํเนินธุรกิจคา้ขายเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงให้การบริการบาํรุงรักษาและบริการอ่ืนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั

โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยมีสถานประกอบการจดทะเบียนอยูเ่ลขท่ี 252/118  ห้อง อี-เอฟ ชั้น 23 อาคาร

สาํนกังานเมืองไทย-ภทัร 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ไดมี้มติอนุมติัการแปรสภาพจาก

บริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเพื่อให้สามารถยื่นคาํขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและการยื่นเขา้จดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั

มหาชนจาํกดัแลว้เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 

เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2559 บริษทัไดรั้บอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยใ์หเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 

เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2559 บริษทัได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้เสนอขายหุ้น                  

ท่ีออกใหม่ต่อประชาชน โดยใชช่ื้อยอ่วา่ COMAN 

ผูถื้อหุ้นใหญ่ได้แก่ กลุ่มนายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ และกลุ่มนายอภิชัย สกุลสุรียเดช ซ่ึงถือหุ้นในบริษัท                      

ร้อยละ 38.07 และร้อยละ 36.57 ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

ลําดับ ช่ือบริษัท วนัที่จดทะเบียนจัดตั้ง ธุรกิจหลัก ที่ตั้ง 

1 บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

14 กุมภาพนัธ์ 2550 ให้บริการเก่ียวกบัโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

กรุงเทพมหานคร

ประเทศไทย 

เม่ือวนัท่ี 1 กันยายน 2558 บริษัทได้ซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จาํกัด 

จาํนวน 54,610 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 99.99 (ดูหมายเหตุขอ้ 4 และขอ้ 10) 

บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อยา่งมีสาระสาํคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นงบการเงินน้ีจึงอาจไม่

แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยู่หรือผลการดําเนินงานซ่ึงอาจเกิดขึ้ นในกรณี ท่ีบริษัทได้ดําเนินงาน                    

โดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
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2. เกณฑ์การจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

2.1 บริษัทและบริษัทย่อยจัดทําบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

“การนาํเสนองบการเงิน” ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ลงวนัท่ี 

22 มกราคม 2544  เร่ือง “การจัดทําและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544” และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันท่ี  

28 กนัยายน 2554 เร่ือง “กาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554” 

2.3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 

(ก) งบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ไดร้วมบญัชีของบริษทัและ

บริษทัย่อย ซ่ึงบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ในบริษทัยอ่ยโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือบริษัท 

 

ประเภท 

 

จัดตั้งขึน้ใน 

 

จํานวนหุ้นที่ถือ 

ถือหุ้นในอัตรา 

ร้อยละ 

 ธุรกิจ ประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

   2559 2558 2559 2558 

บริษัทย่อย       

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์  

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไทย 234,610 54,610 99.99  99.99 

(ข) การรวมธุรกิจ 

บริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ 

ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึง

การรับรู้จาํนวนส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม)      

ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 
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ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีบริษทัก่อขึ้น

เพื่อจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของที่ออกโดยบริษทั ทั้งน้ี

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหย้งัรวมถึงมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นเม่ือรวมธุรกิจ  

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนั

ในปัจจุบนัซ่ึงเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของบริษทัท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษา

กฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืน  ๆถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น 

(ค) รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้

งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชง้บการเงินของ

บริษทัยอ่ย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้  

(ง) ในวนัท่ี 30 กันยายน 2558 บริษัทได้ทําสัญญา Share Sale and Purchase Agreement กับบุคคล

ธรรมดา เพื่อขายหุ้นของบริษทัย่อยสามบริษทัทั้งจาํนวน ประกอบดว้ย Comanche International 

Vietnam Co., Ltd. จํานวน 1,000,000 หุ้น Comanche International Malaysia SDN. BHD. จํานวน 

724,486 หุ้น และ PT. Comanche International Indonesia จาํนวน 270,000 หุ้น โดยบริษทัได้โอน

หุน้แลว้เสร็จในวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 (ดูหมายเหตุขอ้ 10)  

(ฉ) ในวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของ บริษทั เอ็มเอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด์)

จาํกดั จาํนวน 54,610 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีชาํระแลว้ (ดูหมายเหตุ

ขอ้ 10) 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต

มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติั 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศท่ีเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใช้

สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

ดงัต่อไปน้ี 
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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) ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความ   

   ช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558)     ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558)     ตน้ทุนการกูยื้ม 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558)     การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

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 
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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-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั  

   กิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า 

ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษเีงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุ้น 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสิน

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

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 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) 

ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ

ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่าน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 

ฉบบัท่ี 21  เงินท่ีนาํส่งรัฐบาล 

  

แนวปฏิบัติทางบัญชี 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการวดัมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพ่ือการให้ผลิตผล 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจประกนัภยัในการกาํหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินเป็นเคร่ืองมือ           

ทางการเงินท่ีแสดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินน้ี  

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช ้     

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศท่ีเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคบัใช้

สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 

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 ้

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่า 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์พนกังาน 
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 

 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

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) การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

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 

ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 

ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

  

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 ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

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) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29  (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ

รุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์  ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า

และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี 

19 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

  

แนวปฏิบัติทางบัญชี 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
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ผูบ้ริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ีเก่ียวข้องกับ

บริษทัและบริษทัย่อยมาเร่ิมถือปฏิบติักับงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยเม่ือมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักลา่วท่ีมีต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยในงวดท่ีเร่ิมถือปฏิบติั 

2.5  เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 คณะกรรมการของบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัให้แกไ้ขงบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีสําหรับวิธีการตดัจาํหน่าย

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และวิธีการรับรู้รายไดจ้ากการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมการติดตั้ง การ

แกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกค่าภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายตํ่าไปและการเปิดเผย

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงาน งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงนาํมาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ของบริษัทสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันซ่ึงได้

ตรวจสอบแลว้ 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินน้ีได้จดัทาํขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงินยกเวน้

ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบันทางการเงิน ซ่ึงถึง

กาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

3.2 เงินลงทุนชัว่คราว 

เงินฝากประจาํท่ีถึงกาํหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน และไม่ติดภาระคํ้าประกัน

จดัเป็นเงินลงทุนชัว่คราว โดยแสดงในราคาทุน 

3.3 ลูกหน้ีการคา้ 

ลูกหน้ีการคา้ แสดงดว้ยมูลค่าท่ีจะไดรั้บสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) บริษทัและบริษทัย่อย

ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งและประสบการณ์ของผูบ้ริหารเก่ียวกับ 

การชาํระหน้ี 
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3.4 งานระหวา่งทาํ 

งานระหวา่งทาํประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งพฒันาและตน้ทุนให้บริการรอรับรู้  

รายได ้ตน้ทุนงานระหวา่งทาํรวมตน้ทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมาเพื่อพฒันาตน้ทุนการใหบ้ริการ

จากหน่วยงานภายนอกและพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาดงักล่าว 

3.5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยถือเป็นเงินลงทุนระยะยาว แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

(ถา้มี) ของเงินลงทุนดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี จะถูก

บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.6 อุปกรณ์ 

อุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการลดมูลค่า (ถา้มี) 

อุปกรณ์ไดร้ับการทบทวนการดอ้ยค่า ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานเมื่อมีเหตุการณ์หรือ 

การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ ซ่ึงบ่งช้ีวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นอาจจะไม่ไดรั้บคนื 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ค่าเส่ือมราคา

คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ 

ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

ระบบโทรศพัท ์ 5 ปี 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 5 ปี 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนทุกส้ิน

รอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 



 
- 11 - 

 

3.7 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์และความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ซ่ึงแสดงในราคาทุน

หกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าเผื่อการลดมูลค่า (ถา้มี)  

ค่าตัดจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละรายการ คาํนวณตามระยะเวลาอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ดงัน้ี 

ประเภท วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลา 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีเส้นตรง 3 - 5 ปี 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ วิธีเส้นตรง 2 ปี 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ วิธีอตัราส่วนของประมาณการรายได ้ 5 ปี 4 เดือน 

3.8 การดอ้ยค่า 

สินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยไดร้ับการทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานว่า มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณ

มูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะได้รับคืน 

บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่า

ตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน  ขาดทุนจากการด้อยค่า

บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจากการใช้ของ

สินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการ

กระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลด ก่อนคาํนวณ

ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียง

ท่ีมีต่อสินทรัพย ์สําหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยแยก

อิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด

เงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

บริษทัและบริษทัย่อยจะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการ

ท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

บริษทัและบริษทัย่อยจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพย ์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่

เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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3.9 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานเม่ือเกษียณอาย ุ

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน เป็นประมาณการเก่ียวกบัภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน

ท่ีได้สิทธิรับเงินชดเชยเม่ือเกษียณอายุตามขอ้บงัคบัการทาํงานของบริษทัและบริษทัย่อยและ

เป็นไปตามกฎเกณฑข์องพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน โดยภาระผูกพนัดงักล่าวคาํนวณโดย

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระโดยพิจารณาจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย              

ตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการ               

จากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตโดยคาํนวณ

บนพื้นฐานของเงินเดือนพนกังาน อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน อตัรามรณะ อายุงาน และปัจจยั

อ่ืนๆ ทั้งน้ีอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการคาํนวณภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน

อา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงประมาณการ

จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการ 

ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนักงานจะบนัทึกเป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไร

ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

บริษทัไดจ้ดัตั้งเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานท่ีสมคัรเขา้โครงการหลงัจากผ่านการ

ทดลองงาน 3 เดือน และไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

บริษทับนัทึกเงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

3.10 ประมาณการหน้ีสิน 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดขึ้น

ในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัขึ้น อนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง

แน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว และสามารถ

ประมาณจาํนวนภาระหน้ีสินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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3.11 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายเม่ือมีการส่งมอบและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนไปยงัลูกคา้แลว้ 

บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการสาํหรับสัญญาระยะสั้นเม่ือมีการใหบ้ริการเรียบร้อยแลว้ 

รายได้จากการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมการติดตั้ง จะรับรู้เป็นรายได้ก็ต่อเม่ือมีการติดตั้ง

เรียบร้อยแลว้ 

รายได้จากการให้บริการของบริษทัย่อย จะรับรู้เป็นรายไดก้็ต่อเม่ือสามารถประมาณผลสําเร็จ

ของการให้บริการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือให้บริการเสร็จเรียบร้อยแลว้ในแต่ละ

ขั้นตอน (Milestone) ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ในกรณีท่ีมีผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจะบนัทึก

เป็นค่าใช้จ่ายทนัที เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีตน้ทุนการบริการทั้งส้ินจะสูงกว่ารายได้

ค่าบริการทั้งส้ิน 

ดอกเบ้ียรับ รับรู้เป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

3.12 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด

รายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงานแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อตัราอา้งอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย             

ณ วนันั้น 

กาํไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.13 สัญญาเช่า 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

สัญญาเช่าซ่ึงทั้งความเส่ียงและผลประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยูก่บัผูใ้หเ้ช่า

ไดจ้ดัประเภทเป็นการเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดงักล่าว จึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บโอนผลตอบแทนและความเส่ียงส่วนใหญ่ของการเป็น

เจา้ของทรัพยสิ์นยกเวน้กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษทัและบริษทัย่อย

บันทึกสินทรัพย์ท่ีเช่าในราคายุติธรรม ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญาเช่า พร้อมกับภาระหน้ีสินท่ี

จะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตหักส่วนท่ีเป็นดอกเบ้ีย และคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายุ

การใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์ดอกเบ้ียทางการเงินรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน

และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตามสัดส่วนยอดสินทรัพยท่ี์เช่า 

3.14 ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยจาํนวนรวมของค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้

รอการตดับญัชี 

3.14.1 ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัคือ จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรทาง

ภาษีสําหรับปี กาํไรทางภาษีแตกต่างจากกาํไรท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเน่ืองจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการท่ีสามารถถือเป็นรายได้

หรือค่าใชจ่้ายทางภาษีในปีอ่ืนๆ และไม่ไดร้วมรายการที่ไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือ

ค่าใชจ่้ายทางภาษี ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัคาํนวณโดยใชอ้ตัราภาษี ณ วนัท่ีรายงาน 

3.14.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ที่ใช้ในการ

คาํนวณกาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสําหรับ 

ผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผล

แตกต่างชัว่คราวเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอท่ีจะ

นาํผลแตกต่างชัว่คราวนั้น มาใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงานของแต่ละงวด สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง 

เม่ือกาํไรทางภาษีท่ีจะนาํมาใชป้ระโยชน์ลดลง การกลบัรายการจะทาํเม่ือมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชี

บางส่วนหรือทั้งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้
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บริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีคาดว่า

จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระ

หน้ีสินภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใช ้

ณ ส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัจะหักกลบกนัไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิ

ตามกฎหมายในการนาํสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวมาหักกลบกนัและบริษทัตั้งใจ

จะชาํระหน้ีสินดงักล่าวดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับชาํระสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในเวลา

เดียวกนัและทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานการจดัเก็บภาษีเดียวกนั 

บริษทัแสดงรายการค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดห้รือรายไดภ้าษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบักาํไรหรือ

ขาดทุนไวใ้นงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน รายการภาษีเงินได้ในงวด

ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกโดยตรงไปยงัองค์ประกอบอ่ืนของส่วน

ของผู ้ถือหุ้น ถ้าภาษีเงินได้ท่ีเกิดขึ้ นนั้ นเก่ียวข้องกับรายการท่ีได้บันทึกโดยตรงไปยัง

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในงวดบญัชีเดียวกนัหรือต่างงวด 

3.15 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสําหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก

ของหุ้นสามญัท่ีออกและชาํระแลว้ระหว่างปี บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีหุ้นสามญัเทียบเท่าอ่ืน

เพื่อนาํมาคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด 

3.16 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ี

เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้

โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

รายการสินทรัพยห์รือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง บริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาถึงลกัษณะ

ของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นซ่ึงผูร่้วมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพย์

หรือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมน้ี

ใชต้ามเกณฑต์ามท่ีกล่าว  
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นอกจากน้ี การวดัมูลค่ายุติธรรมได้จัดลําดับชั้ นเป็นระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 และระดับท่ี 3 โดยแบ่ง

ตามลาํดบัขั้นของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้และตามลาํดบัความสําคญัของขอ้มูลท่ีใชว้ดัมูลค่า

ยติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดับท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับ

สินทรัพย ์หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ั้น

หรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

3.17 ประมาณการทางบญัชีและแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

3.17.1 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารท่ีสาํคญัในการใชน้โยบายการบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัและบริษทัย่อย

ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและ

การตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

รวมทั้งการแสดงรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหาร 

ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้ น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจมีความ

แตกต่างไปจากประมาณการนั้น 

3.17.2 แหล่งขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมจาํเป็นตอ้งใช้การประมาณการมูลค่าจากการใช้

ของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงมีการปันส่วนค่าความนิยมให้ ในการคาํนวณ

มูลค่าจากการใชน้ั้น ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระมาณกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่า

จะไดรั้บจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้

อัตราคิดลดท่ีเหมาะสม หากกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจริงน้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้

แสดงวา่อาจมีขาดทุนจากการดอ้ยค่าในจาํนวนท่ีเป็นสาระสาํคญัเกิดขึ้น 



 
- 17 - 

 

4. การซ้ือธุรกจิ 

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 (ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ) บริษทัได้ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ 

(ไทยแลนด์) จาํกัด จาํนวน 54,610 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีชําระแล้ว 

บริษทัจัดประเภทการลงทุนในบริษัทดังกล่าว เป็นบริษทัย่อยของบริษัท โดยมีมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องกิจการท่ีถูกซ้ือ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจจาํนวน 30.04 ลา้นบาท และส่ิงตอบแทนใน

การซ้ือจาํนวน 94.30 ลา้นบาท 

ในการซ้ือเงินลงทุนในบริษทั เอ็มเอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั ขา้งตน้ บริษทัไดอ้อกหุ้นสามญั

เพิ่มทุนจาํนวน 58,266 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท (ดูหมายเหตุขอ้ 10 และ 22) คิดเป็น

มูลค่ายุติธรรมจาํนวน 88.34 ลา้นบาท นอกจากนั้นบริษทัไดจ่้ายเงินสดอีกจาํนวน 5.96 ลา้นบาท รวมเป็น

ส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 94.30 ลา้นบาท 

นับตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทั เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั  

มีรายไดจ้าํนวน 26.70 ลา้นบาท และกาํไรสุทธิจาํนวน 17.07 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการ

ดาํเนินงานในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสดในมือ 130,779  6,682  92,222  1,671 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 1,528,663  98,782  801,763  98,783 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 51,756,771  2,419,001  51,676,561  2,373,740 

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

เช็คท่ีถึงกาํหนดชาํระแต่ยงัมิไดน้าํฝาก 1,007,234  -  1,007,234  - 

รวม 191,349,207  2,524,465  190,503,540  2,474,194 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 

เป็นสกุลเงินบาท 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงในอัตราระหว่าง                  

ร้อยละ 0.50 ต่อปีถึงร้อยละ 1.65 ต่อปี และร้อยละ 0.50 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.10 ต่อปี ตามลาํดบั   
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6. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินฝากประจาํกบัธนาคาร 100,124,557  -  100,000,000  - 

รวม 100,124,557  -  100,000,000  - 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 22,535,698  30,838,383  14,909,823  11,636,349 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 66,728  -  3,467  - 

รายไดค้า้งรับ 11,036,903   12,021,021  3,587,370   2,852,981 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -   2,109,323  -   2,021,640 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - สถาบนัการเงิน 129,706  -  129,706  - 

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

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 2,315,758      704,150  663,257      210,293 

รวม 36,084,793   45,672,877  28,292,773   16,721,263 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหนีก้ารค้า        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 8,318,026  19,276,656  3,036,934  2,741,946 

เกินกาํหนดชาํระนอ้ยกว่า 3 เดือน 7,112,377  4,620,638  4,767,594  1,953,314 

เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 1,313,492  2,198,629  1,313,492  2,198,629 

เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 3,128,544  2,908,525  3,128,544  2,908,525 

เกินกว่า 12 เดือน 3,348,548  1,833,935  3,348,548  1,833,935 

 23,220,987  30,838,383  15,595,112  11,636,349 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (685,289)   -  (685,289)   - 

ลูกหนีก้ารค้าสุทธ ิ 22,535,698  30,838,383  14,909,823  11,636,349 

8. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและเงินทดรองจ่ายแก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นและเงินทดรองจ่ายแก่บุคคล 

ท่ีเก่ียวข้องกัน มีการคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็นจาํนวน 8.31 ล้านบาท โดยไม่มีหลักทรัพย ์

คํ้าประกัน และมีกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (ดูหมายเหตุขอ้ 27) ต่อมาในเดือนมีนาคม 2559 บริษทัได้รับ

ชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายดงักล่าวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัแลว้ทั้งจาํนวน (2559:ไม่มี) 

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2559  2558  2559  2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจ่ายล่วงหนา้ 1,862,387  889,798  101,102  - 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 821,698  123,884  32,115  89,405 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร -  332,497  -  - 

อ่ืนๆ 213,592  717,471  213,592  717,006 

รวม 2,897,677  2,063,650  346,809        806,411 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทย่อย สัดส่วนการถือหุ้น ทุนชําระแล้ว วิธีราคาทุน เงินปันผลรับ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) 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 16,999,150 - 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ่้ายเงินปันผลแลว้จาํนวน 16.99 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีเงินปันผลคา้งรับจาํนวน 8.99 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 7 และขอ้ 27) 

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของ บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั 

(“เอ็มเอสแอล”) จาํนวน 54,610 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 109.16 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 5.96 ลา้นบาท 

(ดูหมายเหตุข้อ 4) โดยบริษัทถือหุ้นเป็นจาํนวนร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีชําระแล้ว การลงทุนในหุ้น

ดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพื่อการจดัโครงสร้างธุรกิจของบริษทั ในการเตรียมความพร้อมเพื่อนําหุ้นของ

บริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ทั้งน้ี บริษทัไดอ้อกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 58,266 หุ้น 

(ดูหมายเหตุขอ้ 22) และจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของเอ็มเอสแอล จาํนวน 58,266 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนท่ีชาํระแลว้ของบริษทั เพื่อแลกกบัการเขา้ถือหุน้ในเอม็เอสแอลทั้งจาํนวน 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2558 ไดมี้การทาํขอ้ตกลงโอนหุ้นเพิ่มเติมระหว่างผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัและ

ผูถื้อหุ้นเดิมของเอ็มเอสแอล จาํนวน 12,672 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัในราคา

หุ้นละ 102.31 บาท เพื่อปรับสัดส่วนการถือหุ้น ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นเดิมของเอ็มเอสแอล

ในบริษทัเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามสัดส่วนท่ีผูถื้อหุ้น

ทั้งสองกลุ่มไดเ้คยตกลงกนัไว ้
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ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัได้ทาํสัญญา Share Sale and Purchase Agreement กบับุคคลธรรมดา 

เพื่อขายหุ้นของบริษทัย่อยสามบริษทัทั้งจาํนวน ประกอบด้วย Comanche International Vietnam Co., Ltd. 

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

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

ในราคา 800,000 บาท โดยบริษทัได้โอนหุ้นแลว้เสร็จในวนัท่ี 30 กันยายน 2558 (ดูหมายเหตุขอ้ 2.3) 

บริษทัไม่มีกาํไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 อย่างไรก็ตาม บริษทัรับรู้กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อยจาํนวน 2.52 ลา้นบาท 

ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จาํกัด จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,461,300 บาท เป็นทุน                     

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

รวมเป็นจาํนวน 18,000,000 บาท โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บริษทัและเรียกชาํระเงิน                

ค่าหุน้เพิ่มทุนเต็มจาํนวน ทั้งน้ีบริษทัย่อยไดรั้บชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนทั้งจาํนวนเรียบร้อยแลว้ในระหวา่งเดือน

พฤษภาคม 2559 และเดือนมิถุนายน 2559 และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีไดรั้บชาํระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจ

การคา้แลว้ในเดือนมิถุนายน 2559 

นอกจากน้ี สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดบ้นัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน

จาํนวน 74,392 บาท ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ เน่ืองจากบริษทั

พิจารณาวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี (2559 : ไม่มี) 
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11. อุปกรณ์ 

อุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  จําหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี      ณ วันท่ี 

 1 มกราคม      31 ธันวาคม 

 2559      2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทุน        

ระบบโทรศพัท ์ 66,000  204,600  -  270,600 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 8,441,882  1,440,751  (4,736,780)  5,145,853 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 2,705,382  542,568  (87,162)  3,160,788 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า -  937,354  -  937,354 

รวมราคาทุน 11,213,264  3,125,273  (4,823,942)  9,514,595 

        

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ระบบโทรศพัท ์ (65,998)  (37,901)  -  (103,899) 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน (6,199,099)  (748,252)  4,378,840  (2,568,511) 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน (2,083,833)  (253,556)  77,970  (2,259,419) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า -  (34,532)  -  (34,532) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (8,348,930)  (1,074,241)  4,456,810  (4,966,361) 

อุปกรณ์ 2,864,334      4,548,234 
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ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  เพิม่ขึน้  จําหน่าย  ยอดคงเหลือ  

 ณ วันท่ี    จากการซ้ือ    ณ วันท่ี 

 1 มกราคม    กิจการ    31 ธันวาคม 

 2558        2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทุน          

ระบบโทรศพัท ์  66,000  
 

- 
 

- 
 

- 
 

66,000 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน  7,950,637  
 

774,494  
 

412,524  
 

(695,773) 
 

8,441,882 

ยานพาหนะ 23,589,103  
 

- 
 

- 
 

(23,589,103) 
 

- 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 2,897,884  
 

520,505  
 

- 
 

(713,007) 
 

2,705,382 

รวมราคาทุน 34,503,624  
 

1,294,999  
 

412,524  
 

(24,997,883) 
 

11,213,264 

          

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

ระบบโทรศพัท ์  (65,998) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(65,998) 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน  (5,397,170) 
 

(976,555) 
 

(231,205) 
 

405,831 
 

(6,199,099) 

ยานพาหนะ (10,158,668) 
 

(1,736,563) 
 

- 
 

11,895,231  
 

- 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน (2,205,989) 
 

  (97,585) 
 

- 
 

219,741 
 

(2,083,833) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (17,827,825) 
 

(2,810,703) 
 

(231,205) 
 

12,520,803 
 

(8,348,930) 

อุปกรณ์ 16,675,799 
       

2,864,334 

          

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม         

2559       บาท  1,074,241 

2558       บาท  2,810,703 
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ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  จําหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี      ณ วันท่ี 

 1 มกราคม      31 ธันวาคม 

 2559      2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทุน        

ระบบโทรศพัท ์ 66,000  204,600  -  270,600  

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 8,180,716  1,096,010  (4,713,451)  4,563,275  

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 2,705,382  91,163  (87,162)  2,709,383  

รวมราคาทุน 10,952,098  1,391,773  (4,800,613)  7,543,258 

        

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ระบบโทรศพัท ์ (65,998)  (37,901)  -  (103,899)  

เคร่ืองใชส้าํนกังาน (6,024,415)  (667,339)  4,373,416  (2,318,338)  

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน (2,083,833)  (150,147)  77,970  (2,156,010)  

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (8,174,246)  (855,387)  4,451,386  (4,578,247) 

อุปกรณ์  2,777,852      2,965,011  
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ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  จําหน่าย  ยอดคงเหลือ  

 ณ วันท่ี      ณ วันท่ี 

 1 มกราคม      31 ธันวาคม 

 2558      2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทุน        

ระบบโทรศพัท ์   66,000  -  -  66,000 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 7,406,222  774,494  -  8,180,716 

ยานพาหนะ 23,589,103  -  (23,589,103)  - 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 2,184,877  520,505  -  2,705,382 

รวมราคาทุน 33,246,202  1,294,999  (23,589,103)  10,952,098 

        

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ระบบโทรศพัท ์ (65,998)  -  -  (65,998) 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน (5,195,119)  (829,296)  -  (6,024,415) 

ยานพาหนะ (10,158,668)  (1,736,563)  11,895,231  - 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน (2,026,528)  (57,305)  -  (2,083,833) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (17,446,313)  (2,623,164)  11,895,231  (8,174,246) 

อุปกรณ์ 15,799,889            2,777,852 

        

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม       

2559     บาท  855,387 

2558     บาท  2,623,164 

ราคาทุนของอุปกรณ์ท่ีหักค่าเส่ือมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559                      

และ 2558 ของบริษทัและบริษทัย่อยมีจาํนวนประมาณ 2.72 ลา้นบาท และ 6.09 ลา้นบาท ตามลาํดับ 

(บริษทั: 2.58 ลา้นบาท และ 6.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

ในระหว่างปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยขายยานพาหนะภายใตส้ัญญาเช่าการเงินดงักล่าวให้แก่กรรมการ

ในราคา 9.26 ล้านบาท (บริษัท: 9.26 ล้านบาท) โดยมีกาํไรจากการจาํหน่ายทรัพย์สินจํานวน 1.00                 

ลา้นบาท (บริษทั : 0.98 ลา้นบาท) 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 งบการเงินรวม  
ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  จําหน่าย  โอนเข้า  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่      (โอนออก)  ณ วันที่ 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2559        2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทุน          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,342,695  313,540  (30,822)  26,351,224  27,976,637 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 31,341,387  -  -  -  31,341,387 

รวมราคาทุน 32,684,082  313,540  (30,822)  26,351,224  59,318,024 

          

ค่าตัดจําหน่ายสะสม          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (213,942)   (1,812,566)  30,820  -  (1,995,688) 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (10,538,311)  (5,253,846)  -  -  (15,792,157) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (10,752,253)  (7,066,412)  30,820  -  (17,787,845) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพฒันา 21,476,339  6,442,589  -  (26,351,224)  1,567,704 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 43,408,168        43,097,883 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

   งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้ 

 
เพ่ิมขึน้จาก 

 
จําหน่าย 

 
ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่    การซ้ือ    ณ วันที ่

 1 มกราคม  
  

กิจการ 
   

31 ธันวาคม 

 2558  
      

2558 
 บาท  บาท 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

ราคาทุน          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 438,167  1,270,019  -  (365,491)  1,342,695 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ -  -  31,341,387  -  31,341,387 

รวมราคาทุน 438,167  1,270,019  31,341,387  (365,491)  32,684,082 
         

ค่าตัดจําหน่ายสะสม          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (154,335)  (165,335)  -  105,728  (213,942) 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ -  (10,538,311)  -  -  (10,538,311) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (154,335)  (10,703,646)  -  105,728  (10,752,253) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพฒันา -  6,663,252  14,813,087  -  21,476,339 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 283,832        43,408,168 
        

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม       

2559     บาท  7,066,412 

2558     บาท  10,703,646 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   เพ่ิมขึน้  จําหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่      ณ วันที ่
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2559      2559 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทุน        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,134,415  252,440  (30,822)  1,356,033 

รวมราคาทุน 1,134,415  252,440  (30,822)  1,356,033 
        

ค่าตัดจําหน่ายสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (207,777)  (439,678)  30,820  (616,635) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (207,777)  (439,678)  30,820  (616,635) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพฒันา -  1,567,704  -  1,567,704 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 926,638      2,307,102 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   เพ่ิมขึน้  จําหน่าย  ยอดคงเหลือ  

 ณ วันที่      ณ วันที ่
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2558      2558 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทุน        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 438,167  1,061,739  (365,491)  1,134,415 

รวมราคาทุน 438,167  1,061,739  (365,491)  1,134,415 
        

ค่าตัดจําหน่ายสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (154,335)  (159,171)  105,729  (207,777) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (154,335)  (159,171)  105,729  (207,777) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 283,832      926,638 
        

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม       

2559     บาท  439,678 

2558     บาท  159,171 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมทั้งจาํนวน

แลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู่ของบริษทัและบริษทัย่อยมีจาํนวน 0.005 ลา้นบาท และ 0.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

(บริษทั: 0.005 ลา้นบาท และ 0.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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13. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

 2559  2558 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี    

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 7,074  6,147 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 7,074  6,147 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งปี มีดงัน้ี  

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

หน่วย :บาท 

 งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้ในกําไร รับรู้ใน ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี  หรือขาดทุน กําไรขาดทุน ณ วันท่ี 

 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม  
2559      2559 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี        

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,147  937  10  7,074 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 6,147  937  10  7,074 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

หน่วย :บาท 

 งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้ในกําไร รับรู้ใน ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี  หรือขาดทุน กําไรขาดทุน ณ วันท่ี 

 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม  
2558      2558 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี        

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,105  (1,958)  -  6,147 

หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 224,639  (224,639)  -  - 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 232,744  (226,597)  -  6,147 
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ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี  577 พ.ศ. 2557 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรา

รัษฎากรซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 ให้คงจดัเก็บอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรา

ร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกิน

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 42) พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี                 

5 มีนาคม 2559 เป็นตน้ไป ให้ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

ดังนั้น บริษทัและบริษทัย่อยจึงใช้อตัราภาษีร้อยละ 20 ในการคาํนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล และ                 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

มีดงัน้ี 

หน่วย :บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   
2559 

 
2558  2559  2558 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั  12,432  2,524,727  12,432  2,183,730 

รายการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีรับรู้ในปีปัจจุบนั  (937)  226,597  (937)  226,597 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในปีปัจจุบนั  11,495  2,751,324  11,495  2,410,327 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถกระทบยอดกบักาํไรทางบญัชีได ้ดงัน้ี 

หน่วย :บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
2559  2558  2559 

 
2558 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        

- ธุรกิจท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ 33,348,391  37,574,330  42,982,124  20,500,882 

- ธุรกิจท่ีไมไ่ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ 30,628  (7,747,889)  30,628  781,519 

รวมกาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 33,379,019  29,826,441  43,012,752  21,282,401 

อตัราภาษี 20%  20%  20%  20% 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษี 6,126  (1,549,578)  6,126  156,304 

ผลกระทบของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี         

แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 5,369  4,300,902  5,369  2,254,023 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน 11,495  2,751,324  11,495  2,410,327 
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14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2559  2558  2559  2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินมดัจาํ 56,373  446,213  5,550  168,730 

เงินมดัจาํค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ 1,927,808  1,467,566  873,128  1,092,506 

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

เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั         

(ดูหมายเหตขุอ้ 32.1) 4,158,272  304,985  427,572  - 

รวม 6,272,636  2,348,947  1,436,433  1,391,419 

15. เงินเบิกเกนิบัญชีจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทัย่อยมีเงินเบิกเกินบญัชีก ับธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงวงเงิน

จาํนวน 2.6 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MRR+1 ต่อปี ซ่ึงมีการคํ้าประกนัโดยกรรมการและบญัชี

เงินฝากธนาคารของกรรมการ (บริษทั: ไม่มี) (2559: ไม่มี)  

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 5,490,786  11,028,496  -  - 

เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  190,000 

เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 3,651,468  3,328,005  1,695,833  3,328,005 

เงินมดัจาํจากลูกคา้ 191,035  -  191,035  - 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 8,618,825  5,374,791  6,375,300  1,704,534 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 14,521,936  10,880,047  13,377,712  10,251,230 

รวม 32,474,050  30,611,339  21,639,880  15,473,769 
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17. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม 

 จํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่าย  มูลค่าปัจจุบันของ 

   จํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่าย 

 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 
 

18. 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 นบัจากวนัที่เบิกใชเ้งินกูค้ร้ังแรก เงินกูย้ืม

ดงักล่าวมีการคํ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัย่อย และบญัชีเงินฝากธนาคารของกรรมการของบริษทัย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 

 งบการเงินรวม 

 2559  2558 

 บาท  บาท 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  1,344,338 

หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -  (344,400) 

รวม -    999,938 

ต่อมาในระหวา่งปี 2559 บริษทัยอ่ยไดท้ยอยชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินแลว้ทั้งจาํนวน 
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19. เงินกู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองรับจากบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัย่อยมีเงินกูย้ืมระยะยาวและเงินทดรองรับจากกรรมการของบริษทัย่อย 

โดยไม่มีการคิดดอกเบ้ียเป็นจาํนวน 14.09 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 27) เพื่อใช้ในการดาํเนินงานของ

บริษทัย่อย โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและมีกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม ทั้งน้ี ในปี 2558 กรรมการ

ของบริษทัย่อยไดท้าํหนงัสือยนืยนัท่ีจะยงัไม่เรียกชาํระหน้ีคืนในปี 2559 ต่อมาในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2559 บริษทัย่อยได้ทยอยชาํระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองดงักล่าวแก่กรรมการ

บริษทัแลว้ทั้งจาํนวน (2559 : ไม่มี) 

20. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

บริษทัและบริษทัย่อยมีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน              

และตามระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนด      

ไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จาํนวนท่ีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

หลงัออกจากงาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

  หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 888,876  642,667  645,362  596,766 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 98,260  105,278  87,876  100,180 

 987,136  747,945  733,238  696,946 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

  หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์        

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

เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือกิจการ -  252,932  -  - 

บวก ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 888,876  642,667  645,362  596,766 

        ตน้ทุนดอกเบ้ีย 98,260  105,278  87,876  100,180 

ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตาม        

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั        

- จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานดา้นประสบการณ์การทาํงาน 343,653  -  349,144  - 

- จากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐานทางการเงิน 179,725  -  115,352  - 

- จากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ (613,042)  -  (499,675)  - 

หกั จ่ายระหว่างปี (684,860)  -  (684,860)  - 

ประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน ์        

พนกังานยกไป 4,455,638  4,243,026  3,952,294  3,939,095 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีสําคญัท่ีใช้ในการคาํนวณประมาณการ

หน้ีสินภายใตโ้ครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558  2559 2558 

อตัราคิดลด (ต่อปี) 2.73% - 3.50% 3.09%  2.73% 3.09% 

อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ต่อปี) 4.0% - 5.0% 4.0%  4.0% 4.0% 

สัดส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณ      

อาย ุ(ขึ้นอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน) (ต่อปี)      

- พนกังานรายเดือน 0% - 25% 0% - 12%  0% - 9% 0% - 12% 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ซ่ึงมีผลกระทบเพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2559 มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อัตราคิดลด   

อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 518,081 429,420 

อตัราคิดลด - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (438,139) (363,556) 

   
อัตราการเติบโตของเงินเดือน   

อตัราการเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (507,802) (377,440) 

อตัราการเติบโตของเงินเดือน - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 600,384 437,240 

   
อัตราการหมุนเวียนของพนกังาน   

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 1 258,305 180,445 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (543,788) (394,848) 

21. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

ผลประโยชน์ของพนักงานตามแผนการจ่ายเงินสมทบประกอบดว้ย กองทุนสํารองเล้ียงชีพสาํหรับพนักงาน

ของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสม

ในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือนและบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงาน      

ทุ กเดือน กองทุ นสํ ารองเล้ียงชีพน้ีได้จดทะเบี ยนเป็ นกองทุ นสํ ารองเล้ียงชีพตามข้อกําหนดของ

กระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินสมทบของบริษัทและบริษัทย่อยซ่ึงบันทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการมีจาํนวน 1.58 ลา้นบาท และ 

1.09 ลา้นบาท ตามลาํดบั (บริษทั: 1.34 ลา้นบาท และ 1.09 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

22. ทุนเรือนหุ้น  

เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2558 มีมติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียน 

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

จาํนวน 66,511 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวน 6,651,100 บาท โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน

จาํนวน 66,511 หุ้น ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทั และเรียกชาํระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนคร้ังน้ีเต็มจาํนวน 

รวมเป็นจาํนวน 6,651,100 บาท  
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บริษทัไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นจาํนวนดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2558 และบริษทัไดจ้ดทะเบียน         

เพิ่มทุนท่ีไดรั้บชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 2/2558 มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษทั  จากทุนจดทะเบียนเดิม  8,651,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 14,477,700 บาท โดย                   

การออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 58,266 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวน 5,826,600 บาท 

โดยจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 58,266 หุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัท และเรียกชําระเงินค่าหุ้น 

เพิ่มทุนพร้อมส่วนเกินมูลค่าหุน้คร้ังน้ีเป็นจาํนวน 5.83 ลา้นบาท และ 0.13 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมูลค่า

ยุติธรรมของหุ้นสามญัเพิ่มทุนเท่ากบั 88.34 ลา้นบาท ทาํให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามญัรวมเท่ากบั 

88.47 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 

บริษทัได้รับชําระเงินค่าหุ้นจาํนวนดังกล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 1 กันยายน 2558 และบริษทัได้จดทะเบียน 

เพิ่มทุนท่ีไดรั้บชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 

เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2559 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองต่างๆ 

ดงัน้ี 

(1) การเพิ ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 14,477,700 บาท เป็น 50,000,000 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จาํนวน 355,223 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวน 35,522,300 

บาท โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 355,223 หุ้น ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน

การถือหุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท ทั้งน้ี บริษทัได้รับชาํระค่าหุ้นจาํนวนดังกล่าวทั้งหมดแลว้เม่ือวนัท่ี                     

2 มิถุนายน 2559 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีได้รับชําระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเม่ือวนัท่ี                    

6 มิถุนายน 2559 

(2) การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัจากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท จาํนวน 

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

จาํนวน 1 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ให้เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 200 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 

บาท และอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น

ของบริษทัดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้

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 และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีได้รับชาํระแลว้กับ       

กรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559  

บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 34,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท และมีมูลค่า                  

ท่ีตราไว ้0.50 บาท ทาํให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจาํนวน 237.68 ลา้นบาท ซ่ึงสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินการเพื่อเสนอขายหุน้ดงักล่าวจาํนวน 10.52 ลา้นบาท 

ในระหว่างปี 2559 บริษทัเปลี่ยนมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัจากเดิมมูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 

100 บาท ให้เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยการแตกหุ้นสามญัจาํนวน 1 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

100 บาท ให้เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 200 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ดงันั้นจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํ้ าหนกัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ไดถู้กปรับปรุงใหม่จากการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ท่ีตราไวต่้อหุ้นของหุ้นสามญัเสมือนวา่ไดมี้การเปล่ียนแปลงแลว้ตั้งแต่ตน้ปี 2558 ดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559  2558 

 หุ้น  หุ้น 

จาํนวนหุน้หลงัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น    

(จาํนวนหุ้นตามท่ีรายงานไวเ้ดิมจาํนวน 144,777 หุ้น คูณ  

 อตัราการแตกหุ้นจาํนวน 1 หุ้น ต่อ 200 หุ้น) 

 

28,955,400 

 

- 

(จาํนวนหุ้นตามท่ีรายงานไวเ้ดิมจาํนวน 20,000 หุน้ คณู  

 อตัราการแตกหุ้นจาํนวน 1 หุ้น ต่อ 200 หุ้น) - 

  

4,000,000 

จาํนวนหุน้เพ่ิมทนุถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีรับชาํระในระหว่างปี    

(หุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 66,551 หุน้ คณู อตัราการแตกหุ้นจาํนวน 1 หุน้ 

ต่อ 200 หุ้น คูณ 126/365 วนั) - 

  

4,591,993 

(หุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 58,266 หุน้ คณู อตัราการแตกหุ้นจาํนวน 1 หุน้ 

ต่อ 200 หุ้น คูณ 122/365 วนั) - 

 

3,895,042 

(หุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 355,223 หุ้น คูณ อตัราการแตกหุ้นจาํนวน 1 หุน้ 

ต่อ 200 หุ้น คูณ 209/366 วนั) 40,569,184 

 

- 

(หุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 34,000,000 หุ้น คูณ 55/366 วนั) 5,109,290  - 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัหลงัผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

มูลค่าหุ้น (ดูหมายเหตุขอ้ 23) 

 

74,633,874 

  

12,487,035 
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ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอ              

ขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนําค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกิน

มูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

23. กาํไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 

การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คาํนวณโดยการหาร

กาํไรสุทธิสาํหรับปีที่เป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออก

และชาํระแลว้ระหว่างปี ทั้งน้ี กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 

คาํนวณโดยรวมผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น (ดูหมายเหตุขอ้ 22) เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึง 

การเปล่ียนแปลงของกาํไรต่อหุน้จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ดงักล่าวแสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2559  2558  2559  2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน        

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั  33,367,524  27,075,117  43,001,257  18,872,074 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของ 

หุ้นสามญั (ดูหมายเหตขุอ้ 22) 

 

74,633,874 

  

12,487,035 

  

74,633,874 

  

12,487,035 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.45  2.17  0.58  1.51 

24. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกัด บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารอง                  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองน้ีจะมี

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองตามกฎหมายน้ีห้ามมิใหน้าํไปจ่ายเป็นเงินปันผล 

ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย ์บริษทัย่อยตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็น

สํารองตามกฎหมายทุกคร้ังท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่าสํารองตามกฎหมายจะมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองน้ีจะนาํมาจดัสรรเงินปันผลไม่ได ้
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25. เงินปันผลจ่าย 

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสะสม 

สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 20,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 1,832.55 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 36.65 ลา้นบาท 

บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในเดือนสิงหาคม 2558  

เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2559 ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับ

หุ้นสามัญจาํนวน 144,777 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 16.94 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 2.45 ลา้นบาท และท่ี

ประชุมไดอ้นุมติัให้จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 1,046,566 บาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าว

แลว้เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2559 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2559 ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 144,777 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 62.16 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 9.00 ลา้นบาท 

และท่ีประชุมได้อนุมัติให้จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 201,204 บาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2559 ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

สาํหรับหุ้นสามญัจาํนวน 100,000,000 หุ้น ในอตัราหุน้ละ 0.148 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 14.80 ลา้นบาท 

และท่ีประชุมไดอ้นุมติัใหจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 900,000 บาท  

26. การจัดการส่วนทุน 

วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษทัเป็นไปเพื่อการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง

ต่อเน่ืองของบริษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 

ฝ่ายบริหารไดมี้การกาํหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

รวมทั้งการกาํหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลและการบริหารเงินทุนเพื่อการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนและ

ตน้ทุนทางการเงินของทุนท่ีเหมาะสม และเพื่อใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนหน้ีตามสัญญา 

27. รายการกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัโดยการมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั

หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดขึ้นโดยใชร้าคาตลาดหรือราคาท่ีตกลง

กนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัน้ี 

 นโยบายการกาํหนดราคา 

ค่าบริการจ่าย ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ ร้อยละ 2.50 และร้อยละ5.25 ต่อปี 

27.1 ยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ดอกเบีย้ค้างรับจากบุคคลที่เก่ียวข้องกัน        

ผูถ้ือหุ้นใหญ่ -  2,109,323  -  2,021,640 

รวม -  2,109,323  -  2,021,640 

        

เงินลงทุนในบริษัทย่อย        

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

รวม -  -  112,299,567  94,299,568 

        

เงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินทดรองจ่ายแก่บุคคลที่เก่ียวข้องกัน        

ผูถ้ือหุ้นใหญ่ -  8,314,783  -  8,314,783 

รวม -  8,314,783  -  8,314,783 

 

เจ้าหนี้อ่ืน 

       

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

รวม -  -  -  190,000 

        

รายได้ค้างรับ        

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

รวม -  -  500,000  - 

        

เงินปันผลค้างรับ        

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

รวม -  -  8,999,150  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินกู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองรับจากบุคคลที่เก่ียวข้อง

กัน 

       

ผูถ้ือหุ้นใหญ่ -  14,089,213  -  - 

รวม -  14,089,213  -  - 

27.2 รายการธุรกิจท่ีสาํคญัท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปี 

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัสรุปสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

รายได้ค่าบริการ        

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

รวม -  -  500,000  - 

        

เงินปันผลรับ        

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

รวม -  -  16,999,150  - 

        

        

ดอกเบีย้รับ        

ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 109,132  -  109,132  - 

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 1,028  -  1,028  - 

รวม 110,160  -  110,160  - 

        

ต้นทุนค่าบริการ        

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

รวม -  -  -  1,112,200 

        

ค่าใช้จ่ายในการขาย        

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

รวม -  -  -  300,698 

 



 
- 41 - 

 

27.3 เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทัยอ่ยเพื่อให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหาร 

การจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของธุรกิจอ่ืนแก่บริษัทย่อยดังกล่าว โดยคิดอัตรา 

การให้บริการตามท่ีตกลงกนั ซ่ึงอา้งอิงจากประมาณการเวลาและตน้ทุนท่ีใช้ไปบวกดว้ยส่วนเพิ่มโดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ช่ือบริษัท ระยะเวลาของสัญญา ค่าบริการต่อปี 

  บาท 

บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2559 500,000 

28. บัตรส่งเสริมการลงทุน 

เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2552 บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1156(7)/2552 

จากคณ ะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการประเภท 5.8 กิจการซอฟท์แวร์ ประเภท 

ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

โดยไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบ

กิจการซ่ึงคือวนัท่ี 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 กิจการพฒันา ENTERPRISE SOFTWARE 

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

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลา 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ ซ่ึงคือวนัท่ี 

30 กนัยายน 2558 
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รายได้จากการให้บริการของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม จาํแนกตามกิจการท่ี

ไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 2559 

  ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการให้บริการในประเทศ 111,632,821  135,433  111,768,254 

รายไดจ้ากการให้บริการต่างประเทศ 21,324,603  -  21,324,603 

รวม 132,957,424  135,433  133,092,857 
 

 

 งบการเงินรวม 

 2558 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการให้บริการในประเทศ 83,800,805  2,180,163   85,980,968 

รายไดจ้ากการให้บริการต่างประเทศ 13,780,487  1,375,677   15,156,164 

รวม 97,581,292  3,555,840   101,137,132 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการให้บริการในประเทศ 81,232,558  135,433  81,367,991 

รายไดจ้ากการให้บริการต่างประเทศ 11,267,114  -  11,267,114 

รวม 92,499,672  135,433  92,635,105 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 

 ส่วนท่ีได้รับส่งเสริม  ส่วนท่ีไม่ได้รับ  รวม 

 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   

 บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการให้บริการในประเทศ 60,253,512  2,180,163  62,433,675 

รายไดจ้ากการให้บริการต่างประเทศ 10,624,437   222,329  10,846,766 

รวม 70,877,949  2,402,492  73,280,441 

29. ข้อมูลเกีย่วกบัการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสําหรับใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรร

ทรัพยากรและประเมินผลการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานของบริษทั คือ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั 

ส่วนงานธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจประกอบกิจการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์

พร้อมติดตั้ง รวมถึงการใหบ้ริการบาํรุงรักษาและบริการอ่ืนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 

2558 มีดงัน้ี 

 

 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 ภายใน  ภายนอก  รวม  ภายใน  ภายนอก  รวม 

 ประเทศ  ประเทศ    ประเทศ  ประเทศ   

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 111,768,255  21,324,603  133,092,858  85,980,968  15,156,163  101,137,131 

ตน้ทุนการขายและให้บริการ 36,434,453  2,094,135  38,528,588  27,741,972  1,454,299  29,196,271 

กาํไรขั้นตน้ 75,333,802  19,230,468  94,564,270  58,238,996  13,701,864  71,940,860 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายและให้บริการกบัลูกคา้ภายนอก

ท่ีมีจาํนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของรายไดร้วมเป็นจาํนวน 1 ราย จาํนวนเงินรวม 20.70 ลา้นบาท 

(2559 : ไม่มี) 



 
- 44 - 

 

30. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2559  2558  2559  2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าเช่าและค่าใชจ้่ายสาํนกังาน 4,102,216  2,774,571  3,078,015  2,533,109 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 48,421,930  34,283,167  41,145,438  33,113,104 

ค่ายานพาหนะและท่ีพกัเดินทาง 1,245,676  1,159,503  1,087,939  1,098,708 

ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค 3,297,373  918,656  1,974,194  879,769 

ค่าบริการวิชาชีพและค่าธรรมเนียม 8,600,182  9,964,010  5,526,877  6,931,223 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8,140,563  13,514,349  1,295,065  2,782,335 

ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 6,348,987  2,362,657  5,477,787  2,362,657 

ค่าจา้งบคุคลภายนอกบริการลูกคา้ 1,356,643  8,505,392  1,356,643  1,663,600 

ตน้ทุนทางการเงิน 42,284  430,645  38  278,737 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ย - 

 

- 

 

- 

 

74,392 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน 1,598,055  1,928,784  511,454  864,032 

หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 1,066,353  -  1,066,353  - 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 1,950,000  410,000  1,950,000  410,000 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน 

31.1 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือหมายถึง ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงเกิดจากการท่ี

ลูกหน้ีไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญาซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัและบริษทัย่อย 

อย่างไรก็ตาม บริษทัและบริษทัย่อยไม่เคยเกิดความเสียหายเน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา

ของลูกหน้ี และบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะไม่มีความเส่ียงทางดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

ในกรณีของการรับรู้สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพย์ ซ่ึงบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการ                   

ไมป่ฏิบติัตามสัญญา 
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31.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงเก่ียวกับอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อการดาํเนินงานแก่บริษทัและบริษทัย่อยในปีปัจจุบันและในปีต่อๆ ไป ในกรณี                     

ท่ีอตัราดอกเบ้ียสูงขึ้นอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย เน่ืองจากเงินกูย้ืม

ส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราดอกเบ้ียเป็นแบบลอยตวั อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 

2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากบริษทัและบริษทัย่อย

ไม่มีเงินกูย้มื 

31.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ              

ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบแก่บริษทัและบริษทัย่อย ในปีปัจจุบนัและในปีต่อๆ ไป อย่างไรก็ตาม 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะเปล่ียนแปลงไม่มีสาระสําคัญต่อบริษัทและบริษทัย่อย 

เน่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มีรายการเงินตราต่างประเทศท่ีมีสาระสาํคญั 

31.4 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่า

ยุติธรรม ดังนั้ นมูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณขึ้ นท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ี                       

จึงไม่จาํเป็นต้องบ่งช้ีถึงจาํนวนเงิน ซ่ึงเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปล่ียนในปัจจุบัน การใช้ข้อ

สมมติฐานทางการตลาดและหรือวิธีการประมาณท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญั

ต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณขึ้น บริษทัและบริษทัย่อยใช้วิธีการและขอ้สมมติฐานดังต่อไปน้ี                  

ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รายไดค้า้งรับ ดอกเบ้ียคา้งรับ 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้ นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินทดรองรับจาก

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน มีมูลค่ายติุธรรม

โดยประมาณเท่ากับมูลค่าตามบัญชี การวดัมูลค่ายุติธรรมใช้ลาํดับขั้นมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 

โดยประมาณการมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายชาํระ 
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เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั เงินกูย้ืมระยะยาวและเงินทดรองรับ

จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั และหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน มีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเท่ากับ

มูลค่าตามบัญชี การวดัมูลค่ายุติธรรมใช้ลาํดับขั้นมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 โดยประมาณการมูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายชาํระ 

32. ภาระผูกพนั 

32.1 หนงัสือคํ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  และ 2558 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือสัญญาคํ้าประกนั (L/G) ท่ีออกโดยธนาคาร

ในนามของบริษทัย่อยจาํนวนเงิน 3.73 ลา้นบาท และ 2.99 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพื่อประกนัการปฏิบติังาน

ตามสัญญา หนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารดงักล่าวคํ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัย่อยและ

บญัชีเงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 

32.2  สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าดาํเนินงานสําหรับ

สาํนักงานและบริการเป็นเวลา 3 ปี ซ่ึงเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 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 7,231,193  3,000,480  1,200,335  - 

                      รวม 14,685,593  5,140,508  4,436,015  639,788 

บริษทัจ่ายค่าเช่าและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จํานวน 5.19 ล้านบาท และ 1.86 ล้านบาท 

ตามลาํดบั (บริษทั: 3.08 ลา้นบาท และ 1.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

33. สัญญาท่ีสําคัญ 

 บริษทัไดท้าํสัญญาแต่งตั้งตวัแทนในการจดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัในต่างประเทศซ่ึงมี

วตัถุประสงคห์ลกัคือเพื่อใหต้วัแทนดงักล่าวทาํการตลาด จาํหน่าย ติดตั้ง และให้บริการลูกคา้อายสุัญญา 2 ปี 

และกาํหนดอตัราค่าตอบแทนตามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัและตวัแทนในแต่ละประเทศ 
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34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผล สําหรับ

หุน้สามญัจาํนวน 134,000,000 หุน้ ในอตัราหุ้นละ 0.051 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 6,834,000 บาท 

35. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 
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