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บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
วนัที่ 31 มนีำคม 2564 

 
1. ข้อมูลทั่วไปของบริษทั 

บริษทั โคแมนช่ี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ งเป็นบริษทัจ ากัดตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทย เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2546 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน
เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 และบริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2559 
 
ด าเนินธุรกิจคา้ขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงใหก้ารบริการบ ารุงรักษาและบริการอ่ืน 
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 
สถานประกอบการจดทะเบียนอยู่เลขท่ี 252/118 ห้อง จี ชั้น 23 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภทัร 2 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  

 
2. หลกัเกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ 
 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไทย 
ซ่ึงไดก้ าหนดเพ่ือเป็นการให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด โดยเนน้การให้
ขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ี
น าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
  งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้จดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนใน

นโยบายการบญัชี 
  

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 
 2.2 หลกัเกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาลรวม 
  ก) งบการเงินระหว่างกาลรวมน้ีได้รวมงบการเงินของบริษทั โคแมนช่ี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
อตัราส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

ช่ือบริษทัยอ่ย  ประเภทกิจการ  ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

1. บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจ ากดั  ให้บริการเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์  กรุงเทพมหานคร  51.00  51.00 
2. บริษทั วนิสตาร์เทค จ ากดั  ให้บริการเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์  กรุงเทพมหานคร  99.99  99.99 
3. บริษทั เอไอ ซอฟท ์จ ากดั  ให้บริการเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์  นนทบุรี  51.00  51.00 
4. บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  ให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการบริหารจดัการรายได้

ให้กบัโรงแรม 
 กรุงเทพมหานคร  51.00  51.00 

5. บริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จ ากดั  
 (เดิมช่ือ บริษทั โกโกจิ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั) 

 ให้บริการส ารองห้องพกัและบริการส ารองอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 

 กรุงเทพมหานคร  99.99  99.99 
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ข) ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลรวมถือหลกัเกณฑก์ารรวมเฉพาะบริษทัย่อยซ่ึงบริษทั โคแมนช่ี 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) มีอ านาจในการควบคุมหลงัจากไดต้ัดยอดคงเหลือและ
รายการระหวา่งกนัท่ีเป็นสาระส าคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามบญัชี
ของบริษทั และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

   
  ค) นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัของบริษทัย่อยในส่วนของรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัใชน้โยบายการบญัชี

เช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 
   

  ง) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม หมายถึงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซ่ึงได้
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 

 
บริษทัจดัท างบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะโดยแสดงเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

 

2.3    มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ส าหรับ
กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) และมีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินจากปี 2562 เป็นจ านวนหลายฉบบั โดยใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564  เป็นตน้ไป ซ่ึงการปรับปรุงดงักล่าวเกิดจากการปรับปรุง/
แกไ้ขหลกัการดงัต่อไปน้ี 

    

 กำรปรับปรุงกำรอ้ำงองิกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
   มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัประกอบดว้ยการอา้งอิงหรือการอา้งถึง “IASC’s Framework 

for the Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ปรับการอา้งอิงหรือการอา้งถึงบางส่วนท่ีกล่าวข้างต้นให้เป็น
ปัจจุบนัและท าการปรับปรุงอ่ืน ๆ เพ่ืออธิบายให้ชัดเจนข้ึนว่าเอกสารแต่ละฉบบันั้นเป็นการอา้งอิง 
“กรอบแนวคิด” ของปีใด 

 

กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ประกอบดว้ย การปรับปรุงค านิยามของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน เกณฑใ์นการรวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน นอกจากน้ียงัรวมถึงหลกัการใหม่และแนว
ปฏิบติัท่ีไดถู้กเพ่ิมเติมเขา้ไป ดงัต่อไปน้ี 

  1. การวดัมูลค่า ซ่ึงรวมถึงปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาในการเลือกเกณฑใ์นการวดัมูลค่า 
 2. การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงเม่ือใดท่ีจะจดัประเภทรายการรายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้ายในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
  3. กิจการท่ีเสนอรายงาน 
  4. เม่ือใดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจะถูกเอาออกจากงบการเงิน 
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กรอบแนวคิด ยงัไดอ้ธิบายใหช้ดัเจนข้ึนถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษา
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมูลค่าในการ
รายงานทางการเงิน 

 

  ค ำนิยำมของธุรกจิ 
ค านิยามของธุรกิจ ท่ีปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ได้
อธิบายใหช้ดัเจนข้ึนถึงค านิยามของธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยใหกิ้จการใชใ้นการก าหนดวา่รายการ
คา้นั้นตอ้งบนัทึกรายการเป็น “การรวมธุรกิจ” หรือ “การซ้ือสินทรัพย”์ หรือไม่ การปรับปรุงมีดงัน้ี 

1. อธิบายใหช้ดัเจนข้ึนในเร่ืองการพิจารณาว่าเป็น “ธุรกิจ” นั้น กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์
ไดม้าตอ้งรวมถึงขอ้มูลปัจจยัน าเขา้และกระบวนการท่ีส าคญัเป็นอยา่งนอ้ยซ่ึงเม่ือน ามารวมกนัมี
ส่วนอยา่งมีนยัส าคญัท าใหเ้กิดความสามารถในการสร้างผลผลิต 

2. ตดัเร่ืองการประเมินว่าผูร่้วมตลาดสามารถทดแทนปัจจยัน าเขา้หรือกระบวนการท่ีขาดหายไป
ใดๆ และสร้างผลผลิตต่อไปได ้ออกจากมาตรฐานฯ 

3. เพ่ิมแนวปฏิบติัและตวัอยา่งเพ่ือประกอบความเขา้ใจเพ่ือช่วยใหกิ้จการประเมินว่ากระบวนการท่ี
ส าคญัไดถู้กซ้ือหรือไม่ 

4. ท าให้นิยามของธุรกิจและนิยามของผลผลิตแคบลง โดยการใหค้วามสนใจในตวัของสินคา้และ
บริการท่ีใหก้บัลูกคา้ และตดัเร่ืองการอา้งอิงความสามารถในการลดตน้ทุนออกจากมาตรฐานฯ 

5. เพ่ิมเร่ืองการทดสอบความตั้งใจเป็นทางเลือก ซ่ึงอนุญาตให้ท าการประเมินอย่างง่ายว่ากลุ่มของ
กิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ไดม้าไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่ 

 
ค ำนิยำมของควำมมสีำระส ำคัญ 

 ค านิยามของความมีสาระส าคญั ท าใหเ้กิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนอ
งบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง
บญัชีและขอ้ผิดพลาดและท าใหเ้กิดการปรับปรุงซ่ึงเป็นผลท่ีสืบเน่ืองไปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัอ่ืนการปรับปรุงช่วยท าใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิ่งข้ึนของค านิยามของความมีสาระส าคญัโดย 

1.  การท าใหค้ านิยามเป็นแนวทางเดียวกนัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด
เพ่ือหลีกเล่ียงความสบัสนท่ีอาจเกิดข้ึนจากความแตกต่างของค านิยาม 

2.  การรวมขอ้ก าหนดสนบัสนุนเขา้ไวด้ว้ยกนัของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนอ
งบการเงิน ในค านิยามเพ่ือท าให้ค านิยามมีความชัดเจนมากข้ึนและอธิบายถึงการน าความมี
สาระส าคญัไปประยกุตไ์ดช้ดัเจนข้ึน 

3.  การน าแนวปฏิบติัท่ีมีอยูข่องค านิยามของความมีสาระส าคญัมาไวใ้นท่ีเดียวกนั ร่วมกนักบัค านิยาม 
 

กำรปฏิรูปอตัรำดอกเบีย้อ้ำงองิ 
การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ท าใหเ้กิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี  7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือ
ทางการเงิน การปรับปรุงนั้นไดป้รับเปล่ียนขอ้ก าหนดของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงโดยเฉพาะเพ่ือ
เป็นการบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 
เช่น อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงท่ีก าหนดจากธุรกรรมการกูย้ืม (interbank offer rates-IBORs) นอกจากน้ี การ
ปรับปรุงไดก้ าหนดใหกิ้จการใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมกบันกัลงทุนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความ
เส่ียงท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น 
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กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า และได้ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 โดยมีการปรับปรุงดงัน้ี 

1. การยินยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 ทั้งน้ี
อนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้การปรับปรุงน้ีเพ่ือเป็นการผ่อนปรนในทาง
ปฏิบติัส าหรับผูเ้ช่า โดยไม่จ าเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนอนัเป็นผลโดยตรง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเข้าเง่ือนไขตามท่ีระบุไว้ ถือเป็นการ
เปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้บันทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้ นเสมือนว่าไม่ใช่การ
เปล่ียนแปลงสญัญาเช่า การยินยอมลดค่าเช่าดงักล่าวครบก าหนดภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

2. เพ่ิมขอ้ก าหนดส าหรับขอ้ยกเวน้ชั่วคราวท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง โดยกิจการ
ตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบั
ใชไ้ด ้ 

 
ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยประเมินแลว้ เห็นว่าการปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ 
งบการเงินอยา่งเป็นสาระส าคญัในปีปัจจุบนั 

 
3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

 บริษทัและบริษทัย่อยได้ใช้นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 
4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัย่อย  

โดยการเป็นผูถื้อหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการกบับุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั งบการเงินน้ีรวมผลของรายการดงักล่าวซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ี
ตกลงร่วมกนั 
   

 รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัและบริษทัย่อยมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือเป็น
กิจการท่ีบริษทัควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบับริษทัและบริษทัย่อย มีดงัน้ี 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   ลกัษณะความสมัพนัธ ์
1.  บริษทัยอ่ย     
 1.1 บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจ ากดั   ถือหุน้ร้อยละ 51.00 
 1.2 บริษทั วนิสตาร์เทค จ ากดั  ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
 1.3 บริษทั เอไอ ซอฟท ์จ ากดั   ถือหุน้ร้อยละ 51.00  
 1.4 บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  ถือหุน้ร้อยละ 51.00  
 1.5 บริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จ ากดั (เดิมช่ือ บริษทั โกโกจิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั)  ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
2.  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   เป็นกรรมการของบริษทั 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัน้ี 
  นโยบายการก าหนดราคา 

ค่าบริการจ่าย  ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ  ร้อยละ 2.5 ต่อปี 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั ไดแ้ก่   
 เบ้ียประชุม เงินเดือน โบนสั 

 ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 

  
รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญับนงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินงวด มีดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 

ลูกหนี้กำรค้ำ        
บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั -  -  374,179  374,179 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสังสัยจะสูญ -  -  (374,179)  (374,179) 
 รวม -  -  -  - 
ลูกหนี้อ่ืน        
บริษทั วนิสตาร์เทค จ ากดั -  -  650,500  645,900 
 รวม -  -  650,500  645,900 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทั วนิสตาร์เทค จ ากดั -  -  1,500,000  1,500,000 
 รวม -  -  1,500,000  1,500,000 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ        
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จ ากดั -  -  -  235,400 
 รวม -  -  -  235,400 

  
รายการท่ีส าคญับนงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร        
บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั -  -  -  82,313 
 รวม -  -  -  82,313 
รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร        
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจ ากดั -  -  105,000  114,000 
บริษทั วนิสตาร์เทค จ ากดั -  -  15,000  15,000 
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จ ากดั -  -  45,000  45,000 
บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั -  -  -  60,000 
บริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จ  ากดั -  -  15,000  50,000 
 รวม -  -  180,000  284,000 
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 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
เงินปันผลรับ        
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจ ากดั -  -  5,100,000  6,630,000 
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จ ากดั -  -  510,000  3,060,000 
 รวม -  -  5,610,000  9,690,000 
ดอกเบีย้รับ        
บริษทั วนิสตาร์เทค จ ากดั -  -  9,375  12,466 
 รวม -  -  9,375  12,466 
รำยได้อ่ืน        
บริษทั วนิสตาร์เทค จ ากดั -  -  175  9,722 
 รวม -  -  175  9,722 
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน        
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจ ากดั -  -  9,000  9,000 
 รวม -  -  9,000  9,000 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ        
ผลตอบแทนระยะส้ัน 7,069,860  7,776,783  4,062,025  3,420,056 
ผลตอบแทนระยะยาว 756,515  659,844  375,051  340,328 
 รวม 7,826,375  8,436,627  4,437,076  3,760,384 

 
บริษทัไดท้ าสัญญาบริการกบับริษทัย่อยเพ่ือใหค้วามช่วยเหลือดา้นการบริหาร การจดัการ และการสนบัสนุน
การปฏิบติังานของธุรกิจอ่ืนแก่บริษทัย่อยดงักล่าว โดยคิดอตัราการให้บริการตามท่ีตกลงกนัซ่ึงอา้งอิงจาก
ประมาณการเวลาและตน้ทุนท่ีใชไ้ปบวกดว้ยส่วนเพ่ิมค่าบริการส าหรับปี 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี  

    หน่วย : บาท 
ช่ือบริษทั  ระยะเวลาของสญัญา  ค่าบริการ 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจ ากดั  1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563  228,000 
  1 กรกฏาคม - 31 ธนัวาคม 2563  210,000 
  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2564  420,000 
บริษทั วนิสตาร์เทค จ ากดั  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2563  60,000 
  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2564  60,000 
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จ ากดั  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2563  180,000 
  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2564  180,000 
บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  1 พฤษภาคม - 31 ธนัวาคม 2563  120,000 
บริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จ ากดั  1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563  50,000 
    (เดิมช่ือ บริษทั โกโกจิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั)  1 เมษายน - 31 ธนัวาคม 2563  45,000 
  1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564  15,000 
 
หมายเหตุ : บริษทัไดย้กเวน้การเกบ็ค่าบริหารจดัการกบับริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นการชัว่คราว
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นตน้มา เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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5. เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

   หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
  ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
เงินสดในมือ 125,406  170,774  79,500  141,737 
เงินฝากธนาคาร -  กระแสรายวนั 13,290,506  21,792,056  47,186  75,152 
เงินฝากธนาคาร -  ออมทรัพย ์ 234,298,752  236,496,248  217,890,443  215,338,471 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 247,714,664  258,459,078  218,017,129  215,555,360 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในอตัราร้อยละ 
0.05 ต่อปี ถึงร้อยละ 0.49 ต่อปี และร้อยละ 0.05 ต่อปี ถึงร้อยละ 0.60 ต่อปี ตามล าดบั 

 
6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
  ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้สุทธิ - บริษทัอ่ืน 14,454,475  16,609,886  4,544,830  5,392,144 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 339,017  253,317  -  - 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  650,500  645,900 
รายไดค้า้งรับ 4,017,348  4,126,509  2,759,658  3,125,909 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,596,824  1,214,207  1,596,823  1,211,916 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 1,616,293  1,186,610  904,415  561,133 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 138,017  137,417  136,817  136,817 
เงินมดัจ า 302,559  293,139  302,559  293,139 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 22,464,533  23,821,085  10,895,602  11,366,958 

 
การวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
  ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้         
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 6,209,271  8,500,194  733,063  2,689,913 
เกินก าหนดช าระนอ้ยกวา่ 3 เดือน 7,827,080  7,858,909  2,996,319  2,374,407 
เกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 1,805,502  649,308  1,472,524  253,371 
เกินกวา่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 5,175,721  5,517,684  799,776  2,296,787 
เกินกวา่ 12 เดือน 4,943,341  4,817,040  2,886,656  1,524,195 
 25,960,915  27,343,135  8,888,338  9,138,673 
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (11,506,440)  (10,733,249)  (4,343,508)  (3,746,529) 
ลูกหน้ีการคา้สุทธิ  14,454,475  16,609,886  4,544,830  5,392,144 
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7. เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัที่เกีย่วข้องกนั 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึง
จ านวนเงิน 1.5 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.5 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และมีก าหนดจ่าย
คืนภายใน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีในสัญญา 

 
8. เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัแห่งหน่ึงจ านวนเงิน 
5.35 ล้านบาท คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพย์ค ้ าประกัน และมีก าหนดช าระในวนัท่ี  
9 เมษายน 2564  
 
ต่อมาบริษทัดงักล่าวไดย้ื่นหนงัสือขอขยายระยะเวลาการช าระหน้ี จากเดิมครบก าหนดช าระในวนัท่ี 9 เมษายน 
2564 โดยขอแบ่งช าระเป็น 5 เดือน เร่ิมตั้ งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 และคิดดอกเบ้ีย 
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ไดมี้มติ
อนุมติัใหข้ยายระยะเวลาการช าระหน้ีดงักล่าว 

 
9. สินทรัพย์ทำงกำรเงนิอ่ืน 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
  ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน        
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย        
เงินฝากประจ า 103,107,094  103,107,094  103,107,094  103,107,094 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

       

หน่วยลงทุน - กองทุนรวม 12,088,296  12,081,439  -  - 
รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 115,195,390  115,188,533  103,107,094  103,107,094 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน        
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย        
หุ้นกู ้ 9,115,916  8,030,851  8,019,425  8,030,851 
รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,115,916  8,030,851  8,019,425  8,030,851 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน มีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในอตัรา
ร้อยละ 0.625 ต่อปี ถึงร้อยละ 6 ต่อปี และร้อยละ 0.625 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.05 ต่อปี ตามล าดบั 
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10.  สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 

  ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 190,473  28,079  8,441  - 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 35,584  27,560  3,246  25,634 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 1,482,886  1,438,762  -  - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 1,708,943  1,494,401  11,687  25,634 

 
11. เงนิฝำกธนำคำรที่ตดิภำระค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยสองแห่งมีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
จ านวนเงิน 0.40 ลา้นบาท โดยจ านวนเงิน 0.20 ลา้นบาท ใช้เป็นหลกัประกนัเพ่ือให้ธนาคารออกหนังสือค ้ า
ประกันท่ีเก่ียวเน่ืองกับการประกอบธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์และจ านวนเงิน 0.20 ล้านบาท ใช้เป็น
หลกัประกนัและภาระผกูพนัต่าง ๆ กบัธนาคารเพ่ือประกนัการช าระหน้ี 

 
12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  

 12.1  เงินลงทุนในบริษทัย่อย ประกอบดว้ย 
          หน่วย : บาท 
          งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ทุนช าระแลว้ (บาท)  สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   วิธีราคาทุน  

ช่ือบริษทัยอ่ย 
 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

1. บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ากดั  10,000,000  10,000,000  51.00  51.00  52,020,000  52,020,000 
2. บริษทั วินสตาร์เทค จ ากดั  3,300,000  3,300,000  99.99  99.99  14,580,000  14,580,000 
3. บริษทั เอไอ ซอฟท ์จ ากดั  3,000,000  3,000,000  51.00  51.00  10,200,000  10,200,000 
4. บริษทั รูมซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 3,750,000  3,750,000  51.00  51.00  1,529,925  1,529,925 
5. บริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จ ากดั 
    (เดิมช่ือ บริษทั โกโกจิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั) 40,000,000  40,000,000   99.99  99.99  39,999,700  39,999,700 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย          118,329,625  118,329,625 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน        

- บริษทั วินสตาร์เทค จ ากดั    (14,580,000)  (14,580,000) 
- บริษทั รูมซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั    (1,529,925)  (1,529,925) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ          102,219,700  102,219,700 
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 12.2 ค่าความนิยม 
 ค่าความนิยม ประกอบดว้ย 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทัยอ่ย 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจ ากดั  40,789,850  40,789,850 
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จ ากดั  5,572,454  5,572,454 
รวมค่าความนิยม  46,362,304  46,362,304 

 
12.3 เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563  
มีดงัน้ี 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทัยอ่ย  2564  2563 
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจ ากดั  5,100,000  6,630,000 
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จ ากดั  510,000  3,060,000 
รวมเงินปันผลรับ  5,610,000  9,690,000 

 
13. อุปกรณ์  

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 
 งบการเงินรวม 

 
 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

รำคำทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 13,954,780  6,442,165 
ซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมระหวา่งงวด 41,682  5,271 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 13,996,462  6,447,436 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (10,634,606)  (4,691,930) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (569,614)  (322,624) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (11,204,220)  (5,014,554) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 3,320,174  1,750,235 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 2,792,242  1,432,882 
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14. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

   หน่วย : บาท 
  

งบการเงินรวม 
 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 16,005,522  6,802,961 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 181,373  181,373 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (450,698)  (185,424) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 15,736,197  6,798,910 

 
15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 
 
 งบการเงินรวม 

 
 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

รำคำทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 49,428,766  12,327,641 
ซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมระหวา่งงวด 453,842  209,801 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 49,882,608  12,537,442 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (18,267,204)  (3,671,809) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (1,467,920)  (328,485) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2564 (19,735,124)  (4,000,294) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 31,161,562  8,655,832 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 30,147,484  8,537,148 

 
16. สินทรัพย์และหนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 

  ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,491,349  3,317,319  652,652  646,298 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,329,787)  (1,504,616)  -  - 

 2,161,562  1,812,703  652,652  646,298 
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 รายการเปล่ียนแปลงส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
   รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   
 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563  

รับรู้ในก าไร 
ขาดทุน  

รับรู้ในก าไร 
ขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน  
ณ วนัที่ 31
มีนาคม 2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
ลูกหน้ีการคา้ 1,397,344  29,417  -  1,426,761 
สินคา้คงเหลือ 23,293  -  -  23,293 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,861,186  40,533  93,376  1,995,095 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 35,496  10,704  -  46,200 

  รวม 3,317,319  80,654  93,376  3,491,349 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
ผลต่างจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยจากการซ้ือธุรกิจ (1,504,616)  174,829  

 
 -  (1,329,787) 

  รวม (1,504,616)  174,829   -  (1,329,787) 
 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   รายได ้   
 

ณ วนัที่ 31
ธนัวาคม 2563  

รับรู้ในก าไร 
ขาดทุน  

รับรู้ในก าไร 
ขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน  
ณ วนัที่ 31
มีนาคม 2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 646,155  3,076  699  649,930 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 143  2,579  -  2,722 

  รวม 646,298  5,655  699  652,652 
 
17.    สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน  
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 

  ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 

เงินมดัจ า 278,338  278,338  2,100  2,100 
เงินมดัจ าค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ 696,957  676,887  458,417  438,347 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 340,446  959,533  -  - 
เงินประกนัผลงาน -  305,000  -  - 
อ่ืน ๆ 230,700  230,700  230,700  230,700 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,546,441  2,450,458  691,217  671,147 
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18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 

  ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 689,164  1,539,851  -  - 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น        

เงินมดัจ าจากลูกคา้ 867,046  2,164,315  -  - 
ค่าคอมมิชชัน่และโบนสัคา้งจ่าย 893,650  4,738,642  63,900  140,810 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 848,309  4,319,668  290,000  2,894,281 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 23,623,385  20,109,095  17,594,912  15,618,653 
อ่ืน ๆ 359,543  520,931  223,425  548,108 

     รวมเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 26,591,933  31,852,651  18,172,237  19,201,852 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 27,281,097  33,392,502  18,172,237  19,201,852 

 
19.   หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
   หน่วย : บาท 
 

งบการเงินรวม 
 
 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 15,861,496  6,737,176 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 205,851  205,851 
จ่ายช าระส าหรับงวด (335,143)  (110,490) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 15,732,204  6,832,537 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,430,536)  (515,199) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีเกินก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14,301,668  6,317,338 

 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

   หน่วย : บาท 
 

งบการเงินรวม  
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยจ์ากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 450,698  185,424 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 102,504  44,361 
 รวม 553,202  229,785 
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20. ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำน 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

  ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานตน้งวด  19,102,926   19,791,701  13,027,769  14,270,304 
ผล (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 565,421  (2,156,563)  90,945  (2,145,342) 
ตน้ทุนบริการและดอกเบ้ีย 592,559  2,286,022  400,469  1,599,095 
ลดลงจากการเลิกจา้งพนกังานของบริษทัยอ่ย -  (121,946)  -  - 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ -  (696,288)  -  (696,288) 
มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 20,260,906  19,102,926  13,519,183  13,027,769 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน:- 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 

  หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนการบริการปัจจุบนั        
 ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 286,407  538,908  190,655  368,703 
 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 33,706  67,767  25,568  27,795 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 189,753  362,495  129,848  160,575 
     ดอกเบ้ียภาระผกูพนั 82,693  101,994  54,398  85,150 
รวม 592,559  1,071,164  400,469  642,223 

 
  ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

อตัราคิดลด (ต่อปี) 1.81 - 1.82  1.94 - 1.98  1.81  1.94 - 1.98 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (ต่อปี) 5.00 - 6.00  5.00 - 6.33  6.00  5.00 - 6.33 
สัดส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 

     (ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน) (ต่อปี) - พนกังานรายเดือน 1.91 - 22.92  1.91 - 22.92  1.91 - 22.92  1.91 - 22.92 
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21. รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษเีงนิได้ 
 ส่วนประกอบหลกัของรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 

2563 ประกอบดว้ย  
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน :        
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
 ภาษีเงินไดส้ าหรับงวด (1,363,936)  (1,143,191)  -  (434,831) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ       255,483  229,260  5,655  1,803 
  รวม (1,108,453)  (913,931)  5,655  (433,028) 

 
22.  ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นสำมญั 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูง
กว่ามูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
23. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของ
บริษทัใหญ่ (ไม่รวมก าไรและขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) และจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกและช าระ
แลว้ระหวา่งงวด  
 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (บาท) (5,376,175)  (3,384,425)  2,305,004  10,803,704 
จ านวนหุน้สามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 134,000,000  134,000,000  134,000,000  134,000,000 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) (0.040)  (0.025)  0.017  0.081 

 
24.    เงนิปันผลจ่ำย 
  บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล ส าหรับ
หุน้สามญั จ านวน 100,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 10.00 ลา้นบาท ก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 
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  บริษทั เอไอ ซอฟท ์จ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล ส าหรับ
หุน้สามญั จ านวน 300,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 3.33 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 1.00 ลา้นบาท ก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

25.   บัตรส่งเสริมกำรลงทุน 
เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 60-1302-1-00-2-0 
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส าหรับกิจการประเภท 5.7.2 กิจการซอฟทแ์วร์ ประเภท ENTERPRISE 
SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยไดรั้บ
สิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก าหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ ซ่ึงคือวนัท่ี  
22 มกราคม 2564 
 
เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 61-0565-1-01-2-0 
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส าหรับกิจการประเภท 5.7.2 กิจการซอฟทแ์วร์ ประเภท ENTERPRISE 
SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยไดรั้บสิทธิ
ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก าหนดเวลา 7 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ ซ่ึงคือวนัท่ี  
6 มิถุนายน 2561 
 
รายไดจ้ากการขายและให้บริการของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
และ 2563 จ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
 ส่วนท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการ
ลงทุน 

 ส่วนท่ีไม่ได้
รับส่งเสริม 
การลงทุน 

 

รวม  

ส่วนท่ีไดรั้บ
ส่งเสริมการ
ลงทุน  

ส่วนท่ีไม่ได้
รับส่งเสริม 
การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ            
 ในประเทศ 9,023,989  17,439,810  26,463,799  22,108,410  17,907,881  40,016,291 
 ในต่างประเทศ 1,331,429  153,172  1,484,601  1,035,305  176,115  1,211,420 
 รวม 10,355,418  17,592,982  27,948,400  23,143,715  18,083,996  41,227,711 

 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 
 ส่วนท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการ
ลงทุน 

 ส่วนท่ีไม่ได้
รับส่งเสริม 
การลงทุน 

 

รวม  

ส่วนท่ีไดรั้บ
ส่งเสริมการ
ลงทุน  

ส่วนท่ีไม่ได้
รับส่งเสริม 
การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ            
 ในประเทศ 9,152,220  237,100  9,389,320  22,190,722  179,047  22,369,769 
 ในต่างประเทศ 613,838  153,172  767,010  1,035,306  -  1,035,306 
 รวม 9,766,058  390,272  10,156,330  23,226,028  179,047  23,405,075 
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26. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานไดร้ับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย 
 
บริษทัและบริษทัย่อยด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจประกอบกิจการขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงการใหบ้ริการบ ารุงรักษาและบริการอ่ืนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 
ส่วนงานด าเนินงานจ าแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 
 2564  2563 
 ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม  ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 26,463,798  1,484,602  27,948,400  40,016,291  1,211,420  41,227,711 
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 18,899,446  5,124  18,904,570  19,716,061  24,000  19,740,061 
ก าไรขั้นตน้ 7,564,352  1,479,478  9,043,830  20,300,230  1,187,420  21,487,650 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีรายไดจ้ากการขายและ
ใหบ้ริการกบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหน่ึงท่ีมีจ านวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป  

 
27. ภำระผูกพนั 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีภาระผกูพนัตามสัญญาบริการเป็นเวลา 3 ปี ซ่ึงมีเงินท่ีตอ้งจ่าย

ในอนาคต สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 หน่วย : บาท 

 
งบการเงินรวม  

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ไม่เกิน 1 ปี 1,222,229  1,037,813 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 126,247  126,247 
 รวม 1,348,476  1,164,060 

 
28. สัญญำที่ส ำคัญ 

บริษทัไดท้ าสัญญาแต่งตั้งตวัแทนในการจดัจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัในต่างประเทศซ่ึงมี
วตัถุประสงค์หลกัคือเพ่ือให้ตวัแทนดงักล่าวท าการตลาด จ าหน่าย ติดตั้ง และให้บริการลูกคา้อายุสัญญา 2 ปี 
และก าหนดอตัราค่าตอบแทนตามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัและตวัแทนในแต่ละประเทศ 
 
 
 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทำนแล้ว” 
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29. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
29.1 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

29.2 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบางรายการ 
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
หน่วยลงทุน - กองทุนรวม -  12,088,296  -  12,088,296 

 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
หน่วยลงทุน - กองทุนรวม -  12,081,439  -  12,081,439 

 
30.  กำรอนุมตังิบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 
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