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บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 

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

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2546 จดทะเบียนแปรสภาพ 

เป็นบริษัทมหาชนเม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 และบริษทัจดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ  

เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2559 

 

ดาํเนินธุรกิจคา้ขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงให้การบริการบาํรุงรักษาและ

บริการอ่ืน ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

 

สถานประกอบการจดทะเบียนอยู่เลขท่ี 252/118 ห้อง จี ชั้น 23 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 2 ถนน

รัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  

 

1.2      การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบนัไดก้ลบัมาแพร่

ระบาดอีกและขยายวงกวา้งขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจท่ีกาํลงัจะฟ้ืนตวั และมี

ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการ

ดําเนินงานธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้ติดตามความคืบหน้าของ

สถานการณ์ดงักล่าว และทาํการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณ

การหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง  

 

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้จดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไทย 

ซ่ึงไดก้าํหนดเพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด โดยเน้นการให้

ขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ี

นาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้จัดทาํขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนใน

นโยบายการบญัชี 

  

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
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2.2 หลกัเกณฑ์การจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลรวม 
  ก) งบการเงินระหวา่งกาลรวมน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั โคแมนช่ี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
อตัราส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

ช่ือบริษทัยอ่ย  ประเภทกิจการ  ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

1. บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั  ให้บริการเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์  กรุงเทพมหานคร  51.00  51.00 

2. บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั  ให้บริการเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์  กรุงเทพมหานคร  99.99  99.99 

3. บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั  ให้บริการเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์  นนทบุรี  51.00  51.00 

4. บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  ให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัการบริหารจดัการรายได้

ให้กบัโรงแรม 

 กรุงเทพมหานคร  51.00  51.00 

5. บริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จาํกดั  

 (เดิมช่ือ บริษทั โกโกจิ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั) 

 ให้บริการสาํรองห้องพกัและบริการสาํรองอื่น ๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 

 กรุงเทพมหานคร  99.99  99.99 

 
ข) ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลรวมถือหลกัเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษทัย่อยซ่ึงบริษทั โคแมนช่ี 

อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) มีอาํนาจในการควบคุมหลงัจากได้ตดัยอดคงเหลือและรายการ
ระหว่างกนัท่ีเป็นสาระสําคญัของบริษทัและบริษทัย่อย เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามบญัชีของบริษทั 
และส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

 
ค) นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัของบริษทัย่อยในส่วนของรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัใช้นโยบายการบญัชี

เช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 
   
ง) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม หมายถึงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซ่ึงไดแ้สดง

เป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 
 

บริษทัจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะโดยแสดงเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

 
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั  

ในระหว่างงวด บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบับ ท่ีมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนขึ้นเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
 
รวมทั้ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (การยนิยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
COVID-19) หลงัวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 โดยการปรับปรุงน้ี 
เพื่อการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ ผู ้เช่าไม่จําเป็นต้องประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าว่าเป็นการ
เปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยเป็นการยนิยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดขึ้นอนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และท่ีเขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้(แกไ้ข
ย่อหน้าท่ี 46 ข.2 จากเดิมวนัท่ี 30  มิถุนายน 2564 เป็นวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565) โดยให้บันทึกการ
ยนิยอมลดค่าเช่านั้นเสมือนว่า “ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า” ซ่ึงในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชี
ไดป้ระกาศและลงในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 
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การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ
งบการเงินในงวดปัจจุบนั 

 
2.4    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั และไดล้ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดป้รับปรุงหรือจดัให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้
ขอ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
 
ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินใน
ปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 
3. นโยบายการบัญชีที่สําคญั 

 บริษัทและบริษทัย่อยได้ใช้นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน 
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 
4. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับบริษัทและบริษทัย่อย  

โดยการเป็นผูถื้อหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการกบับุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั งบการเงินน้ีรวมผลของรายการดงักล่าวซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ี
ตกลงร่วมกนั 

 
 รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัและบริษทัย่อยมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือเป็น

กิจการท่ีบริษทัควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบับริษทัและบริษทัย่อย มีดงัน้ี 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

1.  บริษทัยอ่ย     

 1.1 บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั   ถือหุ้นร้อยละ 51.00 

 1.2 บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั  ถือหุ้นร้อยละ 99.99  

 1.3 บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั   ถือหุ้นร้อยละ 51.00  

 1.4 บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  ถือหุ้นร้อยละ 51.00  

 1.5 บริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั โกโกจิ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั)  ถือหุ้นร้อยละ 99.99  

2.  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   เป็นกรรมการของบริษทั 

 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัน้ี 
  นโยบายการกาํหนดราคา 

ค่าบริการจ่าย  ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ  ร้อยละ 2.5 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั ไดแ้ก่   

 เบ้ียประชุม เงินเดือน โบนสั 

 ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

 
 

 

- 13 - 

 รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญับนงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินงวด มีดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้า        
บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั -  -  374,179  374,179 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสังสัยจะสูญ -  -  (374,179)  (374,179) 

 รวม -  -  -  - 

ลูกหนีอ่ื้น        
บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั -  -  678,300  645,900 

 รวม -  -  678,300  645,900 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั -  -  1,500,000  1,500,000 

 รวม -  -  1,500,000  1,500,000 

เจ้าหนีก้ารค้า        
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั -  -  -  235,400 

 รวม -  -  -  235,400 

หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน        
บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั -  -  24,479  24,479 

 รวม -  -  24,479  24,479 
 
รายการท่ีสําคญับนงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
และ 2563 มีดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน  
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2564  2563  2564  2563 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ        
ผลตอบแทนระยะสั้น 6,978,609  6,106,430  14,048,469  13,883,213 
ผลตอบแทนระยะยาว 481,249  233,388  1,237,764  893,231 

 รวม 7,459,858  6,339,818  15,286,233  14,776,444 
 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน  
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2564  2563  2564  2563 

รายได้ค่าบริหารจัดการ        
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั 105,000  114,000  210,000  228,000 
บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั 15,000  15,000  30,000  30,000 
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั 45,000  45,000  90,000  90,000 
บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั -  60,000  -  120,000 
บริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จาํกดั 15,000  15,000  30,000  65,000 

 รวม 180,000  249,000  360,000  533,000 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน  

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563  2564  2563 

รายได้จากการขายและให้บริการ        
บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั -  82,313  -  164,626 

 รวม -  82,313  -  164,626 

เงินปันผลรับ        

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั -  -  5,100,000  6,630,000 

บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั -  -  510,000  3,060,000 

 รวม -  -  5,610,000  9,690,000 

ดอกเบีย้รับ        

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั 9,375  12,466  18,750  24,932 

 รวม 9,375  12,466  18,750  24,932 

รายได้อ่ืน        

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั 27,800  4,800  32,400  14,522 

 รวม 27,800  4,800  32,400  14,522 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน        

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั 9,000  9,000  18,000  18,000 

 รวม 9,000  9,000  18,000  18,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ        

ผลตอบแทนระยะสั้น 4,074,138  2,640,984  8,136,163  6,061,040 

ผลตอบแทนระยะยาว 375,051  243,877  750,103  584,205 

 รวม 4,449,189  2,884,861  8,886,266  6,645,245 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทัย่อยเพื่อให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหาร การจดัการ และการสนับสนุน

การปฏิบติังานของธุรกิจอ่ืนแก่บริษทัย่อยดังกล่าว โดยคิดอตัราการให้บริการตามท่ีตกลงกันซ่ึงอา้งอิงจาก

ประมาณการเวลาและตน้ทุนท่ีใชไ้ปบวกดว้ยส่วนเพิ่มค่าบริการสาํหรับปี 2564 มีดงัต่อไปน้ี  

    หน่วย : บาท 

ช่ือบริษทั  ระยะเวลาของสัญญา  ค่าบริการ 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั  1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564  210,000 

  1 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม 2564  150,000 

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั  1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564  30,000 

  1 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม 2564  90,000 

บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั  1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564  90,000 

  1 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม 2564  240,000 

บริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จาํกดั  1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564  30,000 

    (เดิมช่ือ บริษทั โกโกจิ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั)  1 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม 2564  2,490,000 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 
   หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

  ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

เงินสดในมือ 171,482  170,774  119,746  141,737 

เงินฝากธนาคาร -  กระแสรายวนั 15,243,557  21,792,056  47,179  75,152 

เงินฝากธนาคาร -  ออมทรัพย ์ 227,541,619  236,496,248  211,774,913  215,338,471 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 242,956,658  258,459,078  211,941,838  215,555,360 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในอตัราร้อยละ 

0.05 ต่อปี ถึงร้อยละ 0.45 ต่อปี และร้อยละ 0.05 ต่อปี ถึงร้อยละ 0.60 ต่อปี ตามลาํดบั 
 
6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

  ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้สุทธิ - บริษทัอ่ืน 12,565,197  16,609,886  3,469,391  5,392,144 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 464,917  253,317  -  - 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  678,300  645,900 

รายไดค้า้งรับ 3,912,841  4,126,509  2,600,421  3,125,909 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,256,840  1,214,207  1,236,318  1,211,916 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 1,415,185  1,186,610  819,638  561,133 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 138,017  137,417  136,817  136,817 

เงินมดัจาํ 284,004  293,139  284,004  293,139 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 20,037,001  23,821,085  9,224,889  11,366,958 

 
การวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระ มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

  ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้         

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 6,314,001  8,500,194  399,133  2,689,913 

เกินกาํหนดชาํระนอ้ยกว่า 3 เดือน 4,035,845  7,858,909  562,241  2,374,407 

เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 3,447,697  649,308  3,229,235  253,371 

เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 1,718,377  5,517,684  1,498,619  2,296,787 

เกินกว่า 12 เดือน 10,176,990  4,817,040  3,863,784  1,524,195 

 25,692,910  27,343,135  9,553,012  9,138,673 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (13,127,713)  (10,733,249)  (6,083,621)  (3,746,529) 

ลูกหน้ีการคา้สุทธิ  12,565,197  16,609,886  3,469,391  5,392,144 
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7. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึง

จาํนวนเงิน 1.5 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.5 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และมีกาํหนดจ่าย

คืนภายใน 12 เดือนนับจากวนัท่ีในสัญญา 

 

8. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทอ่ืน 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564  และวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัแห่งหน่ึงจาํนวน

เงิน 5.35 ล้านบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และมีกาํหนดชาํระในวนัท่ี  

9 เมษายน 2564 

 

ต่อมาบริษทัดงักล่าวไดย้ืน่หนงัสือขอขยายระยะเวลาการชาํระหน้ี จากเดิมครบกาํหนดชาํระในวนัท่ี 9 เมษายน 

2564 โดยขอแบ่งชําระเป็น 5 เดือน เร่ิมตั้ งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 และคิดดอกเบ้ีย 

ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ไดมี้มติ

อนุมติัใหข้ยายระยะเวลาการชาํระหน้ีดงักล่าว 

 

9. สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

  ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน        

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย        

เงินฝากประจาํ 103,477,644  103,107,094  103,477,644  103,107,094 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น 

    กาํไรหรือขาดทุน 

       

หน่วยลงทุน - กองทุนรวม 12,096,314  12,081,439  -  - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 115,573,958  115,188,533  103,477,644  103,107,094 

        

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน        

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย        

หุ้นกู ้ 9,104,362  8,030,851  8,007,871  8,030,851 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอ่ืน 9,104,362  8,030,851  8,007,871  8,030,851 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน มีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงใน

อตัราร้อยละ 0.625 ต่อปี ถึงร้อยละ 6 ต่อปี และร้อยละ 0.625 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.05 ต่อปี ตามลาํดบั 
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10.  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

  ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 39,699  28,079  25,609  - 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,994  27,560  2,182  25,634 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 1,531,489  1,438,762  -  - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 1,575,182  1,494,401  27,791  25,634 

 

11. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ประกัน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยสองแห่งมีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

จาํนวนเงิน 0.20 ลา้นบาทและ 0.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จาํนวนเงิน 0.20 ลา้นบาท

ใชเ้ป็นหลกัประกนัและภาระผกูพนัต่าง ๆ กบัธนาคารเพ่ือประกนัการชาํระหน้ี  

 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 จาํนวนเงิน 0.20 ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัประกนัเพ่ือให้ธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจนําเท่ียวและมคัคุเทศก์และจาํนวนเงิน 0.20 ลา้นบาท ใช้เป็นหลกัประกันและ

ภาระผกูพนัต่าง ๆ กบัธนาคารเพ่ือประกนัการชาํระหน้ี 

 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 12.1  เงินลงทุนในบริษทัย่อย ประกอบดว้ย 
          หน่วย : บาท 

          งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ทุนชาํระแลว้ (บาท)  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   วิธีราคาทุน  

ช่ือบริษทัยอ่ย 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

1. บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั  10,000,000  10,000,000  51.00  51.00  52,020,000  52,020,000 

2. บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั  3,300,000  3,300,000  99.99  99.99  14,580,000  14,580,000 

3. บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั  3,000,000  3,000,000  51.00  51.00  10,200,000  10,200,000 

4. บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 3,750,000  3,750,000  51.00  51.00  1,529,925  1,529,925 

5. บริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จาํกดั 

    (เดิมช่ือ บริษทั โกโกจิ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั) 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 จาํกดั    (14,580,000)  (14,580,000) 

- บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั    (1,529,925)  (1,529,925) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ          102,219,700  102,219,700 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
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12.2 ค่าความนิยม 
 ค่าความนิยม ประกอบดว้ย 

  หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทัยอ่ย 
 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั  40,789,850  40,789,850 
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั  5,572,454  5,572,454 

รวมค่าความนิยม  46,362,304  46,362,304 

 

12.3 เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
  หน่วย : บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทัยอ่ย  2564  2563 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั  5,100,000  6,630,000 
บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั  510,000  3,060,000 

รวมเงินปันผลรับ  5,610,000  9,690,000 
 

13. อุปกรณ์  

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 

 งบการเงินรวม 

 

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 13,954,780  6,442,165 

ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวา่งงวด 96,870  5,271 

จาํหน่ายสินทรัพยร์ะหวา่งงวด (55,803)  (55,803) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 13,995,847  6,391,633 

ค่าเส่ือมราคาสะสม    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (10,634,606)  (4,691,930) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (1,098,860)  (615,197) 

จาํหน่ายสินทรัพยร์ะหวา่งงวด 41,767  41,767 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (11,691,699)  (5,265,360) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 3,320,174  1,750,235 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 2,304,148  1,126,273 
 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
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14. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

   หน่วย : บาท 

  

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 16,005,522  6,802,961 

เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 200,635  200,635 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (920,657)  (390,111) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 15,285,500  6,613,485 
 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุป

ไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 

 งบการเงินรวม 

 

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 49,428,766  12,327,641 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวา่งงวด 2,126,020  331,534 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 51,554,786  12,659,175 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (18,267,204)  (3,671,809) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (3,501,733)  (660,620) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (21,768,937)  (4,332,429) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 31,161,562  8,655,832 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 29,785,849  8,326,746 

 

16. สินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

  ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,521,743  3,317,319  654,745  646,298 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,154,957)  (1,504,616)  -  - 

 2,366,786  1,812,703  654,745  646,298 
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 รายการเปล่ียนแปลงสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

   รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื่น  

ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ลูกหน้ีการคา้ 1,397,344  10,504  -  1,407,848 

สินคา้คงเหลือ 23,293  -  -  23,293 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,861,186  82,011  93,376  2,036,573 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 35,496  18,533  -  54,029 

  รวม 3,317,319  111,048  93,376  3,521,743 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ผลต่างจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยจากการซ้ือธุรกิจ (1,504,616)  349,659  

 

-  (1,154,957) 

  รวม (1,504,616)  349,659  -  (1,154,957) 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   

 

ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2563  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื่น  

ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 646,155  5,175  699  652,029 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 143  2,573  -  2,716 

  รวม 646,298  7,748  699  654,745 

 

17.    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

  ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

เงินมดัจาํ 278,338  278,338  2,100  2,100 

เงินมดัจาํค่าเช่าอาคารและอุปกรณ ์ 698,266  676,887  459,727  438,347 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 987,498  959,533  -  - 

เงินประกนัผลงาน -  305,000  -  - 

อื่น ๆ 230,700  230,700  230,700  230,700 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 2,194,802  2,450,458  692,527  671,147 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

  ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอื่น 193,464  1,539,851  -  - 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น        

เงินมดัจาํจากลูกคา้ 688,239  2,164,315  -  - 

ค่าคอมมิชชัน่และโบนสัคา้งจ่าย 1,444,118  4,738,642  35,418  140,810 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 832,699  4,319,668  276,000  2,894,281 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 22,660,636  20,109,095  15,823,265  15,618,653 

อื่น ๆ 576,500  520,931  367,919  548,108 

     รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 26,202,192  31,852,651  16,502,602  19,201,852 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 26,395,656  33,392,502  16,502,602  19,201,852 

 

19.   หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปได้

ดงัน้ี 

   หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม 

 

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 15,861,496  6,737,176 

เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 200,635  200,635 

เปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 5,219  5,219 

จ่ายชาํระสาํหรับงวด (680,640)  (229,889) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 15,386,710  6,713,141 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,465,098)  (532,339) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีเกินกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13,921,612  6,180,802 

 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

   หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยจ์ากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 920,657  390,111 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 202,862  88,022 

 รวม 1,123,519  478,133 

 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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20. ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

  ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานตน้งวด 19,102,926   19,791,701  13,027,769  14,270,304 

ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 565,421  (2,156,563)  90,945  (2,145,342) 

ตน้ทุนบริการและดอกเบ้ีย 1,185,119  2,286,022  800,937  1,599,095 

ลดลงจากการเลิกจา้งพนกังานของบริษทัยอ่ย -  (121,946)  -  - 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ -  (696,288)  -  (696,288) 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 20,853,466  19,102,926  13,919,651  13,027,769 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน:- 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 
  หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนการบริการปัจจุบนั        

 ตน้ทุนขายและให้บริการ 286,406  14,464  572,813  553,372 

 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 33,705  19,973  67,411  87,740 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 189,754  (123,930)  379,507  238,565 

     ดอกเบ้ียภาระผกูพนั 82,695  39,394  165,388  141,388 

รวม 592,560  (50,099)  1,185,119  1,021,065 

 
  หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนการบริการปัจจุบนั        

 ตน้ทุนขายและให้บริการ 190,654  6,830  381,308  375,533 

 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 25,568  45,368  51,136  73,163 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 129,848  76,053  259,697  236,628 

     ดอกเบ้ียภาระผกูพนั 54,398  29,074  108,796  114,224 

รวม 400,468  157,325  800,937  799,548 
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  ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 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 

อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ต่อปี) 5.00 - 6.00  5.00 - 6.33  6.00  6.00 

สัดส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 

(ขึ้นอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน) (ต่อปี) - พนกังานรายเดือน 1.91 - 22.92  1.91 - 22.92  1.91 - 22.92  1.91 - 22.92 

 

21. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 

 ส่วนประกอบหลกัของรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563  2564  2563 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวด (435,268)  (132,510)  (1,799,204)  (1,275,701) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ 205,224  809,686  460,707  1,038,947 

  รวม (230,044)  677,176  (1,338,497)  (236,754) 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :        

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั 

  คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

- 

  

- 

  

93,376 

  

(4,647) 

รวม (230,044)  677,176  (1,245,121)  (241,401) 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563  2564  2563 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวด -  434,830  -  - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ 2,093  (753)  7,748  1,049 

  รวม 2,093    434,077  7,748  1,049 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :        

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั 

  คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

- 

  

- 

  

699 

  

(2,403) 

รวม 2,093    434,077  8,477  (1,354) 

 

22.  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูง

กว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกิน

มูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

23. ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการหารขาดทุนสาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (ไม่รวม 

กาํไรและขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) และจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักท่ีออกและชาํระแล้วระหว่างงวด  

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563  2564  2563 

ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท) (5,584,959)  (13,026,959)  (10,961,134)  (16,411,385) 

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 134,000,000  134,000,000  134,000,000  134,000,000 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.042)  (0.097)  (0.082)  (0.123) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563  2564  2563 

ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท) (6,415,147)  (12,039,655)  (4,110,044)  (1,235,951) 

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 134,000,000  134,000,000  134,000,000  134,000,000 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.048)  (0.090)  (0.031)  (0.009) 

 

24.    เงินปันผลจ่าย 

  บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล สําหรับ

หุ้นสามญั จาํนวน 100,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 10.00 ลา้นบาท กาํหนด

จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

 

  บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล สําหรับ

หุ้นสามญั จาํนวน 300,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 3.33 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 1.00 ลา้นบาท กาํหนด

จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 

25.   บัตรส่งเสริมการลงทุน 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 60-1302-1-00-2-0 

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการประเภท 5.7.2 กิจการซอฟทแ์วร์ ประเภท ENTERPRISE 

SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยไดรั้บ

สิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ ซ่ึงคือวนัท่ี  

22 มกราคม 2564 

 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 61-0565-1-01-2-0 

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการประเภท 5.7.2 กิจการซอฟทแ์วร์ ประเภท ENTERPRISE 

SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิ

ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกําหนดเวลา 7 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ ซ่ึงคือวนัท่ี  

6 มิถุนายน 2561 
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รายได้จากการขายและให้บริการของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2564 และ 2563 จาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม มีดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563 

 ส่วนท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

 ส่วนท่ีไม่ได้

รับส่งเสริม 

การลงทุน 

 

รวม  

ส่วนท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน  

ส่วนท่ีไม่ได้

รับส่งเสริม 

การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ            

 ในประเทศ 7,460,230  15,254,723  22,714,953  12,095,850  14,557,437  26,653,287 

 ในต่างประเทศ 1,406,350  157,401  1,563,751  932,114  -  932,114 

 รวม 8,866,580  15,412,124  24,278,704  13,027,964  14,557,437  27,585,401 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563 

 ส่วนท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

 ส่วนท่ีไม่ได้

รับส่งเสริม 

การลงทุน 

 

รวม  

ส่วนท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน  

ส่วนท่ีไม่ได้

รับส่งเสริม 

การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ            

 ในประเทศ 17,201,810  32,593,837  49,795,647  34,204,259  32,465,318  66,669,577 

 ในต่างประเทศ 2,020,188  411,269  2,431,457  1,967,420  176,115  2,143,535 

 รวม 19,221,998  33,005,106  52,227,104  36,171,679  32,641,433  68,813,112 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563 

 ส่วนท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

 ส่วนท่ีไม่ได้

รับส่งเสริม 

การลงทุน 

 

รวม  

ส่วนท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน  

ส่วนท่ีไม่ได้

รับส่งเสริม 

การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ            

 ในประเทศ 6,610,372  196,944  6,807,316  12,178,162  23,824  12,201,986 

 ในต่างประเทศ 1,406,350  6,500  1,412,850  932,114  -  932,114 

 รวม 8,016,722  203,444  8,220,166  13,110,276  23,824  13,134,100 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563 

 ส่วนท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

 ส่วนท่ีไม่ได้

รับส่งเสริม 

การลงทุน 

 

รวม  

ส่วนท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน  

ส่วนท่ีไม่ได้

รับส่งเสริม 

การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ            

 ในประเทศ 15,762,592  434,044  16,196,636  34,368,885  202,871  34,571,756 

 ในต่างประเทศ 2,020,188  159,672  2,179,860  1,967,420  -  1,967,420 

 รวม 17,782,780  593,716  18,376,496  36,336,305  202,871  36,539,176 

 

26. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดําเนินงานไดร้ับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื ่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรและ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย 

 

บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจประกอบกิจการขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงการใหบ้ริการบาํรุงรักษาและบริการอ่ืนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563 

 ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม  ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 22,714,953  1,563,751  24,278,704  26,653,287  932,114  27,585,401 

ตน้ทุนขายและให้บริการ 16,420,578  -  16,420,578  16,471,484  -  16,471,484 

กาํไรขั้นตน้ 6,294,375  1,563,751  7,858,126  10,181,803  932,114  11,113,917 

 
 หน่วย : บาท 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563 

 ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม  ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 49,795,647  2,431,457  52,227,104  66,669,577  2,143,535  68,813,112 

ตน้ทุนขายและให้บริการ 35,325,148  -  35,325,148  36,187,545  24,000  36,211,545 

กาํไรขั้นตน้ 14,470,499  2,431,457  16,901,956  30,482,032  2,119,535  32,601,567 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีรายได้

จากการขายและใหบ้ริการกบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหน่ึงท่ีมีจาํนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป  



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
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27. ภาระผูกพนั 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัและบริษทัย่อย มีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการเป็นเวลา 3 ปี ซ่ึงมีเงินท่ีตอ้ง

จ่ายในอนาคต สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ไม่เกิน 1 ปี 1,575,066  908,977 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 240,000  - 

 รวม 1,815,066  908,977 
 
28. สัญญาที่สําคัญ 

บริษทัได้ทาํสัญญาแต่งตั้งตวัแทนในการจดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัในต่างประเทศซ่ึงมี

วตัถุประสงค์หลกัคือเพ่ือให้ตวัแทนดงักล่าวทาํการตลาด จาํหน่าย ติดตั้ง และให้บริการลูกคา้อายุสัญญา 2 ปี 

และกาํหนดอตัราค่าตอบแทนตามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัและตวัแทนในแต่ละประเทศ 
 

29. เคร่ืองมือทางการเงิน 

29.1 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
29.2 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบางรายการ 

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        

หน่วยลงทุน - กองทุนรวม -  12,096,314  -  12,096,314 

  

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        

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

 
30.  การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2564 
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