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บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันที 30 กันยายน 2564 

 

1. ข้อมูลทัวไปของบริษัท 

1.1 ขอ้มูลทวัไปของบริษทั 

บริษทั โคแมนชี อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ได้จดทะเบียนจดัตงัเป็นบริษทัจาํกัด

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย เมือวันที 10 มกราคม 2546 จดทะเบียนแปรสภาพ 

เป็นบริษัทมหาชนเมือวนัที 10 มิถุนายน 2559 และบริษทัจดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ  

เมือวนัที 19 ตุลาคม 2559 

 

ดาํเนินธุรกิจคา้ขายเครืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงให้การบริการบาํรุงรักษาและ

บริการอนื ซึงเกียวเนืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

 

สถานประกอบการจดทะเบียนอยู่เลขที 252/118 ห้อง จี ชัน 23 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 2 ถนน

รัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  

 

1.2      การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึงปัจจุบนัไดก้ลบัมาแพร่

ระบาดอีกและขยายวงกวา้งขึนอยา่งต่อเนือง ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจทีกาํลงัจะฟืนตวั และมี

ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการ

ดําเนินงานธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้ติดตามความคืบหน้าของ

สถานการณ์ดงักล่าว และทาํการประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณ

การหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึนอยา่งต่อเนือง  

 

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนีได้จดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไทย 

ซึงไดก้าํหนดเพือเป็นการให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด โดยเน้นการให้

ขอ้มูลเพิมเติมทีเป็นปัจจุบันเกียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือไม่ให้ขอ้มูลที

นาํเสนอซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีได้รายงานไปแล้ว งบการเงินระหว่างกาลนีควรอ่านควบคู่กบังบการเงิน

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 

  งบการเงินระหว่างกาลนีได้จัดทาํขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืนใน

นโยบายการบญัชี 

  

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
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2.2 หลกัเกณฑ์การจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลรวม 
  ก) งบการเงินระหว่างกาลรวมนีไดร้วมงบการเงินของบริษทั โคแมนชี อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย ดงันี 
      อตัราส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

ชือบริษทัยอ่ย  ประเภทกิจการ  ทตีงัสาํนกังานใหญ่ 

 ณ วนัท ี30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท ี31 

ธนัวาคม 2563 

1. บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั  ให้บริการเกียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์  กรุงเทพมหานคร  51.00  51.00 

2. บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั  ให้บริการเกียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์  กรุงเทพมหานคร  99.99  99.99 

3. บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั  ให้บริการเกียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์  นนทบุรี  51.00  51.00 

4. บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั  ให้คาํปรึกษาเกียวกบัการบริหารจดัการรายได้

ให้กบัโรงแรม 

 กรุงเทพมหานคร  51.00  51.00 

5. บริษทั โคแมนชี โกโกจิ จาํกดั  

 (เดิมชือ บริษทั โกโกจิ คอร์ปอเรชนั จาํกดั) 

 ให้บริการสาํรองห้องพกัและบริการสาํรองอนื ๆ  

ทเีกียวขอ้งกบัการท่องเทยีว 

 กรุงเทพมหานคร  99.99  99.99 

 
ข) ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลรวมถือหลกัเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษทัย่อยซึงบริษทั โคแมนชี 

อินเตอร์เนชนัแนล จาํกัด (มหาชน) มีอาํนาจในการควบคุมหลงัจากได้ตดัยอดคงเหลือและรายการ
ระหว่างกนัทีเป็นสาระสําคญัของบริษทัและบริษทัย่อย เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามบญัชีของบริษทั 
และส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมนีแลว้  

 
ค) นโยบายการบญัชีทีสําคญัของบริษทัย่อยในส่วนของรายการบญัชีทีเหมือนกนัใช้นโยบายการบญัชี

เช่นเดียวกบับริษทัใหญ ่
   
ง) ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม หมายถึงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยทีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซึงไดแ้สดง

เป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ ่
 

บริษทัจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการเพือประโยชน์ต่อสาธารณะโดยแสดงเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 

 
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั  

ในระหว่างงวด บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบับ ทีมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนขึนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
 
รวมทงั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า (การยนิยอมลดค่าเช่าทีเกียวขอ้งกบั 
COVID-19) หลงัวนัที 30 มิถุนายน 2564 ซึงมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2564 โดยการปรับปรุงนี 
เพือการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ  ผู ้เช่าไม่จําเป็นต้องประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าว่าเป็นการ
เปลียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยเป็นการยนิยอมลดค่าเช่าทีเกิดขึนอนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และทีเขา้เงือนไขตามทีระบุไว ้(แกไ้ข
ย่อหน้าที 46 ข.2 จากเดิมวนัที 30  มิถุนายน 2564 เป็นวนัที 30 มิถุนายน 2565) โดยให้บันทึกการ
ยนิยอมลดค่าเช่านนัเสมือนว่า “ไม่ใช่การเปลียนแปลงสัญญาเช่า” ซึงในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชี
ไดป้ระกาศและลงในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 
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การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ
งบการเงินในงวดปัจจุบนั 

 
2.4    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั และไดล้ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ซึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน
หรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไดป้รับปรุงหรือจดัให้มีขึน
เพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้
ขอ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชวัคราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
 
ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินใน
ปีทีเริมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 
3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

 บริษัทและบริษทัย่อยได้ใช้นโยบายการบัญชีทีสําคัญในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกับทีใช้ใน 
งบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563  

 
4. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการทีเกยีวข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ทีมีความเกียวขอ้งกับบริษัทและบริษทัย่อย  

โดยการเป็นผูถื้อหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการกบับุคคล
หรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั งบการเงินนีรวมผลของรายการดงักล่าวซึงเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญาที
ตกลงร่วมกนั 

 
 รายละเอียดความสัมพนัธ์ทีบริษทัและบริษทัย่อยมีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัซึงมีการควบคุม หรือเป็น

กิจการทีบริษทัควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการทีมีรายการบญัชีกบับริษทัและบริษทัย่อย มีดงันี 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั   ลกัษณะความสัมพนัธ ์

1.  บริษทัย่อย     

 1.1 บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั   ถือหุ้นร้อยละ 51.00 

 1.2 บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั  ถือหุน้ร้อยละ 99.99  

 1.3 บริษทั เอไอ ซอฟท์ จาํกดั   ถือหุ้นร้อยละ 51.00  

 1.4 บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั  ถือหุ้นร้อยละ 51.00  

 1.5 บริษทั โคแมนชี โกโกจิ จาํกดั (เดิมชือ บริษทั โกโกจิ คอร์ปอเรชนั จาํกดั)  ถือหุ้นร้อยละ 99.99  

2.  บุคคลทีเกียวขอ้งกนั   เป็นกรรมการของบริษทั 

 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งันี 
  นโยบายการกาํหนดราคา 

ค่าบริการจ่าย ราคาตลาด 

ดอกเบียรับ ร้อยละ 2.5 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั ไดแ้ก่   

 เบียประชุม เงินเดือน โบนสั 

ตามทีไดรั้บอนุมตัิจากกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั 
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 รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัทีสาํคญับนงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัสินงวด มีดงันี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

ลูกหนกีารค้า        

บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั -  -  374,179  374,179 

หัก ค่าเผือหนีสังสัยจะสูญ -  -  (374,179)  (374,179) 

 รวม -  -  -  - 

ลูกหนอืีน        

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั -  -  678,300  645,900 

บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั -  -  40,660  - 

บริษทั โคแมนชี โกโกจิ จาํกดั -  -  817,878  - 

 รวม -  -  1,536,838  645,900 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน        

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

 รวม -  -  1,500,000  1,500,000 

เจ้าหนีการค้า        

บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั -  -  -  235,400 

บริษทั โคแมนชี โกโกจิ จาํกดั -  -  3,033,914  - 

 รวม -  -  3,033,914  235,400 

เจ้าหนีอืน        

บริษทั โคแมนชี โกโกจิ จาํกดั -  -  9,038,028  - 

 รวม -  -  9,038,028  - 
 
รายการทีสําคญับนงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564 
และ 2563 มีดงันี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วนัที 30 กนัยายน  

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด 

วนัที 30 กนัยายน 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ        

ผลตอบแทนระยะสัน 6,587,776  7,071,066  20,636,245  24,962,158 

ผลตอบแทนระยะยาว 481,467  482,790  1,719,231  2,154,766 

 รวม 7,069,243  7,553,856  22,355,476  27,116,924 

รายได้จากการขายและให้บริการ        

บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั -  82,970  -  247,596 

 รวม -  82,970  -  247,596 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วนัที 30 กนัยายน  

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด 

วนัที 30 กนัยายน 

 2564  2563  2564  2563 

รายได้อืน      

รายได้ค่าบริหารจัดการ      

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั 75,000 105,000 285,000  333,000 

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั 45,000 15,000 75,000  45,000 

บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั 116,000 45,000 206,000  135,000 

บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั - - -  120,000 

บริษทั โคแมนชี โกโกจิ จาํกดั 1,245,000 15,000 1,275,000 80,000 

 1,481,000 180,000 1,841,000  713,000 

อืนๆ        

บริษทั โคแมนชี โกโกจิ จาํกดั 1,469,483 -  1,469,483  - 

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั - 1,700  32,400  16,222 

  1,469,483 1,700  1,501,883  16,222 

 รวม 2,950,483 181,700  3,342,883  729,222 

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 

ดอกเบียรับ        

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั 9,375 12,603  28,125  37,534 

 รวม 9,375 12,603  28,125  37,534 

ต้นทุนขายและให้บริการ        

บริษทั โคแมนชี โกโกจิ จาํกดั 7,653,772  -  7,653,772  - 

 รวม 7,653,772  -  7,653,772  - 

ค่าใช้จ่ายอืน        

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั 9,000 9,000 27,000 27,000 

 รวม 9,000 9,000 27,000 27,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ      

ผลตอบแทนระยะสัน 2,848,041  4,251,305 8,888,252  14,320,224 

ผลตอบแทนระยะยาว 333,504  384,848 970,513  1,747,797 

 รวม 3,181,545  4,636,153  9,858,765  16,068,021 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทัย่อยเพือให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหาร การจดัการ และการสนับสนุน

การปฏิบติังานของธุรกิจอืนแก่บริษทัย่อยดังกล่าว โดยคิดอัตราการให้บริการตามทีตกลงกันซึงอา้งอิงจาก

ประมาณการเวลาและตน้ทุนทีใชไ้ปบวกดว้ยส่วนเพมิค่าบริการสาํหรับปี 2564 มีดงัต่อไปนี  
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    หน่วย : บาท 

ชือบริษทั  ระยะเวลาของสัญญา  ค่าบริการ 

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

  1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564  150,000 

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

  1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564  90,000 

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

  1 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2564  40,000 

  1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564  190,000 

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

  1 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม 2564  2,490,000 

 

5. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 
   หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

  ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

เงินสดในมือ 185,119  170,774  69,438  141,737 

เงินฝากธนาคาร -  กระแสรายวนั 16,585,497  21,792,056  117,176  75,152 

เงินฝากธนาคาร -  ออมทรัพย ์ 234,795,934  236,496,248  222,825,985  215,338,471 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 251,566,550  258,459,078  223,012,599  215,555,360 

 
ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 และวนัที 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงในอตัราร้อยละ 

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

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

  ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

ลูกหนีการคา้สุทธิ - บริษทัอนื 9,304,143  16,609,886  1,986,762  5,392,144 

ลูกหนีอนื - บริษทัอนื 359,117  253,317  -  - 

ลูกหนีอนื - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) -  -  1,536,838  645,900 

รายไดค้า้งรับ 3,338,338  4,126,509  2,806,738  3,125,909 

ดอกเบียคา้งรับ 1,118,049  1,214,207  1,078,010  1,211,916 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 1,290,080  1,186,610  716,685  561,133 

ลูกหนีเงินประกนัผลงาน 140,841 137,417  140,241  136,817 

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

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื - สุทธิ 15,834,572  23,821,085  8,549,278  11,366,958 
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การวิเคราะห์อายุของลูกหนีทีคา้งชาํระ มีดงันี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

  ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

ลูกหนีการคา้      

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 3,914,806  8,500,194  643,892 2,689,913 

เกินกาํหนดชาํระนอ้ยกว่า 3 เดือน 4,350,841  7,858,909  349,236 2,374,407 

เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 724,181  649,308  225,409 253,371 

เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 4,423,734  5,517,684  4,062,531 2,296,787 

เกินกว่า 12 เดือน 9,729,123  4,817,040  3,428,758 1,524,195 

 23,142,685  27,343,135  8,709,826 9,138,673 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (13,838,542)  (10,733,249)  (6,723,064) (3,746,529)

ลูกหนีการคา้สุทธิ  9,304,143  16,609,886  1,986,762 5,392,144 

 
7. เงนิให้กู้ยืมระยะสันแก่บริษัททีเกยีวข้องกนั 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 และวนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีเงินให้กู้ยืมระยะสันแก่บริษทัย่อยแห่งหนึง
จาํนวนเงิน 1.5 ล้านบาท คิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 2.5 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์าํประกัน และมีกาํหนดจ่าย
คืนภายใน 12 เดือนนับจากวนัทีในสัญญา 

 
8. เงนิให้กู้ยืมระยะสันแก่บริษทัอืน 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2564  และวนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสันแก่บริษทัแห่งหนึงจาํนวนเงิน 
3.21 ลา้นบาท และ 5.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์าํประกนั และ
มีกาํหนดชาํระในวนัที 9 เมษายน 2564 
 
ต่อมาบริษทัดงักล่าวไดย้นืหนงัสือขอขยายระยะเวลาการชาํระหนี จากเดิมครบกาํหนดชาํระในวนัที 9 เมษายน 
2564 โดยขอแบ่งชําระเป็น 5 เดือน เริมตงัแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 และคิดดอกเบีย 
ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี ซึงทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 2/2564 เมือวนัที 14 พฤษภาคม 2564 ไดมี้มติ
อนุมติัใหข้ยายระยะเวลาการชาํระหนีดงักล่าว 

 
9. สินทรัพย์ทางการเงินอืน 

สินทรัพยท์างการเงินอืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

  ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื        

ตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย        

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

ตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน        

หน่วยลงทุน - กองทุนรวม 12,116,187  12,081,439  -  - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื 115,593,831  115,188,533  103,477,644  103,107,094 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

  ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื        

ตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย        

หุ้นกู ้ 1,096,491  8,030,851  -  8,030,851 

ตราสารทุนทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน        

หุ้นบุริมสิทธิ 1,403,333  -  -  - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอนื 2,499,824  8,030,851  -  8,030,851 

 
ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยท์างการเงินอืน มีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงในอตัรา
ร้อยละ 0.625 ต่อปี ถึงร้อยละ 6 ต่อปี และร้อยละ 0.625 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.05 ต่อปี ตามลาํดบั 

 

10.  สินทรัพย์หมุนเวียนอืน 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

  ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 361,670  28,079 106,606 - 

ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 1,009,567  - -  - 

ภาษีซือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 38,296  27,560 223,562  25,634 

ลูกหนีกรมสรรพากร 1,574,942  1,438,762 176,929  - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอนื 2,984,475  1,494,401 507,097  25,634 

 

11. เงนิฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกัน 

ณ วนัที 30 กันยายน 2564 บริษทัย่อยแห่งหนึงมีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยจ์าํนวนเงิน 0.20 ลา้นบาท  

ซึงใชเ้ป็นหลกัประกนัและภาระผกูพนัต่าง ๆ กบัธนาคารเพอืประกนัการชาํระหนี  

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยสองแห่งมีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์จาํนวนเงิน 0.40 ลา้นบาท  

ใช้เป็นหลักประกันเพือให้ธนาคารออกหนังสือคาํประกันทีเกียวเนืองกับการประกอบธุรกิจนําเทียวและ

มคัคุเทศกแ์ละใชเ้ป็นหลกัประกนัและภาระผกูพนัต่าง ๆ กบัธนาคารเพอืประกนัการชาํระหนี 

 

 

 

 

 

 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

 12.1  เงินลงทุนในบริษทัย่อย ประกอบดว้ย 
          หน่วย : บาท 

          งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ทุนชาํระแลว้ (บาท)  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   วิธีราคาทุน  

ชือบริษทัยอ่ย 

 ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัที 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 อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 3,750,000  3,750,000  51.00  51.00  1,529,925  1,529,925 

5. บริษทั โคแมนชี โกโกจิ จาํกดั 

    (เดิมชือ บริษทั โกโกจิ คอร์ปอเรชนั 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 ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน        

- บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั    (14,580,000)  (14,580,000) 

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

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

 
12.2 ค่าความนิยม 

 ค่าความนิยม ประกอบดว้ย 
  หน่วย : บาท 
  งบการเงินรวม 

ชือบริษทัยอ่ย 
 ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 
 ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2563 

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

รวมค่าความนิยม  46,362,304  46,362,304 

 

12.3 เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงันี 
  หน่วย : บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชือบริษทัยอ่ย  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 
 
 
 
 
 
 
 
 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
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13. อุปกรณ์  

  รายการเปลียนแปลงของบญัชีอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งันี 

 หน่วย : บาท 

 

 งบการเงินรวม 

 

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 13,954,780  6,442,165 

ซือสินทรัพยเ์พมิระหวา่งงวด 4,889,482  4,005,272 

จาํหน่ายสินทรัพยร์ะหวา่งงวด (3,862,069)  (3,819,275) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 14,982,193  6,628,162 

ค่าเสือมราคาสะสม    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 (10,634,606)  (4,691,930) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (1,779,201)  (915,927) 

จาํหน่ายสินทรัพยร์ะหวา่งงวด 3,077,478  3,046,299 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 (9,336,329)  (2,561,558) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 3,320,174  1,750,235 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 5,645,864  4,066,604 
 

14. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งันี 

   หน่วย : บาท 

  

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 16,005,522  6,802,961 

เพมิขนึระหว่างงวด 200,635  200,635 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (1,371,355)  (575,536) 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 14,834,802  6,428,060 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 

 รายการเปลียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอืนสําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564  

สรุปไดด้งันี 

 หน่วย : บาท 

 

 งบการเงินรวม 

 

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 49,428,766  12,327,641 
ซือสินทรัพยเ์พมิระหว่างงวด 2,370,061  421,166 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 51,798,827  12,748,807 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 (18,267,204)  (3,671,809) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (5,527,001)  (996,406) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 (23,794,205)  (4,668,215) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 31,161,562  8,655,832 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 28,004,622  8,080,592 

 

16. สินทรัพย์และหนีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี 

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบด้วย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

  ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,568,076  3,317,319  647,373  646,298 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (980,127)  (1,504,616)  -  - 

 2,587,949  1,812,703  647,373  646,298 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
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 รายการเปลียนแปลงสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564 สรุปได้ดงันี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

   รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   

 

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอนื  

ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ลูกหนีการคา้ 1,397,344  23,253  -  1,420,597 

สินคา้คงเหลือ 23,293  -  -  23,293 

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,861,186  109,205  93,376  2,063,767 

หนีสินตามสัญญาเช่า 35,496  24,923  -  60,419 

  รวม 3,317,319  157,381  93,376  3,568,076 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ผลต่างจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยจากการซือธุรกิจ (1,504,616)  524,489  

 

- (980,127) 

  รวม (1,504,616)  524,489  - (980,127) 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   

 

ณ วนัที 31

ธนัวาคม 2563  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอนื  

ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 646,155  (2,643)  699  644,211 

หนีสินตามสัญญาเช่า 143  3,019  -  3,162 

  รวม 646,298  376  699  647,373 

 

17.    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน ประกอบด้วย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

  ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

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

เงินมดัจาํค่าเช่าอาคารและอุปกรณ ์ 689,399  676,887  450,859  438,347 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 987,498  959,533  -  - 

เงินประกนัผลงาน -  305,000  -  - 

อนื ๆ 230,700  230,700  230,700  230,700 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื 2,185,935  2,450,458  683,659  671,147 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
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18. เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

  ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

เจา้หนีการคา้ - บริษทัอืน 504,473  1,539,851  -  - 

เจา้หนีการคา้ - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  -  3,033,914  - 

เจา้หนีอนื - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  -  9,038,028  - 

เจา้หนีอนื - ค่าซือทรัพยสิ์น 4,280,000  -  4,280,000  - 

เจา้หนีหมุนเวียนอนื        

เงินมดัจาํจากลูกคา้ 685,029  2,164,315  -  - 

ค่าคอมมิชชนัและโบนสัคา้งจา่ย 1,987,650  4,738,642  -  140,810 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 991,180  4,319,668  291,460  2,894,281 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 22,495,331  20,109,095  15,729,666  15,618,653 

อนื ๆ 1,284,278  520,931  1,073,427  548,108 

     รวมเจา้หนีหมุนเวียนอนื 27,443,468  31,852,651  17,094,553  19,201,852 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื 32,227,941  33,392,502  33,446,495  19,201,852 
 

19.   หนสิีนตามสัญญาเช่า 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีหนีสินตามสัญญาเช่าสําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564 สรุปได้

ดงันี 

  หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม 

 

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 15,861,496  6,737,176 

เพิมขึนระหว่างงวด 200,635  200,635 

เปลียนแปลงสัญญาเช่า 5,219  5,219 

จ่ายชาํระสําหรับงวด (1,039,283)  (360,977)

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 15,028,067  6,582,053 

หกั ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (1,488,362)  (544,482)

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีเกินกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13,539,705  6,037,571 
 
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัสญัญาเช่าทีรับรู้ในรายการต่อไปนีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

   หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,371,355  575,536 

ดอกเบียจ่ายจากหนีสินตามสัญญาเช่า 300,954  130,874 

 รวม 1,672,309  706,410 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
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20. ประมาณการหนสิีนผลประโยชน์พนักงาน 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

  ณ วนัที 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังานตน้งวด 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) 

ตน้ทุนบริการและดอกเบีย 1,687,296  2,286,022  873,864  1,599,095 

ลดลงจากการเลิกจา้งพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย (1,270,767)  (121,946)  (1,270,767)  - 

ลดลงจากการโอนยา้ยพนกังานไปบริษทัยอ่ย -  -  (9,038,028)  - 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (493,978)  (696,288)  -  (696,288) 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 19,590,898  19,102,926  3,683,783  13,027,769 

 

ค่าใช้จ่ายทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน:- 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564 และ 2563 
  หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน 

 2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนการบริการปัจจบุนั        

 ตน้ทุนขายและให้บริการ 242,509  277,186  815,322  818,895 

 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 33,706  43,870  101,117  131,611 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 154,798  174,556  534,305  523,668 

     ดอกเบียภาระผกูพนั 71,164  82,225  236,552  246,674 

รวม 502,177  577,837  1,687,296  1,720,848 

 
  หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน 

 2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนการบริการปัจจบุนั        

 ตน้ทุนขายและให้บริการ 5,828  194,097  387,136  569,630 

 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย -  36,582  51,136  109,745 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 60,746  118,314  320,443  354,941 

     ดอกเบียภาระผกูพนั 6,353  57,112  115,149  171,337 

รวม 72,927  406,105  873,864  1,205,653 
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  ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 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 

อตัราการเพมิขึนของเงินเดือนในอนาคต (ต่อปี) 5.00 - 6.00  5.00 - 6.33  6.00  6.00 

สัดส่วนของพนกังานทีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 

(ขึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน) (ตอ่ปี) - พนกังานรายเดือน 1.91 - 22.92  1.91 - 22.92  1.91 - 22.92  1.91 - 22.92 
 

21. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 

 ส่วนประกอบหลกัของรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน 

 2564 2563  2564 2563 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท้ีแสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั :        

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวด (279,137)  (1,319,740) (2,078,341)  (2,595,441) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราว        

 ทีรับรู้เมือเริมแรกและทีกลบัรายการ 221,163  430,501 681,870  1,469,448 

  รวม (57,974)  (889,239) (1,396,471)  (1,125,993) 

ภาษีเงินไดท้ีเกียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื :       

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบั       

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกั 

  คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

- 

  

- 

 

93,376 

  

- 

  รวม -  - 93,376  - 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน 

 2564 2563  2564 2563 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท้ีแสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั :        

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวด -  -  -  - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราว        

 ทีรับรู้เมือเริมแรกและทีกลบัรายการ (7,372)  (527)  376  522 

  รวม (7,372)  (527)  376  522 

ภาษีเงินไดท้ีเกียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื :       

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบั       

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกั 

  คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  699  - 

  รวม -  -  699  - 

 

22.  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษทัเสนอขายหุ้นสูง

กว่ามูลค่าหุ้นทีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินนีตงัเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกิน

มูลค่าหุน้นีจะนาํไปจา่ยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

23. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของ

บริษทัใหญ่ (ไม่รวมกาํไรและขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) และจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนักทีออกและ

ชาํระแล้วระหว่างงวด  
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด 

วนัที 30 กนัยายน 

 2564 2563  2564  2563 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท) (6,064,913)  5,736,319  (17,026,047)  (10,675,066) 

จาํนวนหุ้นสามญัทีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 134,000,000  134,000,000  134,000,000  134,000,000 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.045)  0.043  (0.127)  (0.080) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด 

วนัที 30 กนัยายน 

 2564 2563  2564  2563 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท) (2,993,202)  4,890,500  (7,103,246)  3,654,549 

จาํนวนหุ้นสามญัทีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 134,000,000  134,000,000  134,000,000  134,000,000 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.022)  0.036  (0.053)  0.027 

 

24.    เงนิปันผลจ่าย 

  บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั 

เมือวนัที 17 กุมภาพนัธ์ 2564 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัครังที 1/2564 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล สําหรับ

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

จ่ายเงินปันผลในวนัที 1 มีนาคม 2564 

 

  บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั 

เมือวนัที 16 กุมภาพนัธ์ 2564 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัครังที 1/2564 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล สําหรับ

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

จ่ายเงินปันผลในวนัที 31 มีนาคม 2564 

 

25.   บัตรส่งเสริมการลงทุน 

เมือวนัที 20 พฤศจิกายน 2560 บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที 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 นบัแต่วนัทีเริมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ ซึงคือวนัที  

22 มกราคม 2564 

 

เมือวนัที 17 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที 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 นับแต่วนัทีเริมมีรายได้จากการประกอบกิจการ ซึงคือวนัที  

6 มิถุนายน 2561 
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รายได้จากการขายและให้บริการของบริษทัและบริษัทย่อยสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที  

30 กนัยายน 2564 และ 2563 จาํแนกตามกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม มีดงันี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 2564  2563 

 ส่วนทีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

 ส่วนทีไม่ได้

รับส่งเสริม 

การลงทุน 

 

รวม  

ส่วนทีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน  

ส่วนทีไม่ได้

รับส่งเสริม 

การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ            

 ในประเทศ 9,092,002  11,638,792  20,730,794  16,252,201  21,093,181  37,345,382 

 ในต่างประเทศ 581,078  25,471  606,549  3,699,414  98,865  3,798,279 

 รวม 9,673,080  11,664,263  21,337,343  19,951,615  21,192,046  41,143,661 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 2564  2563 

 ส่วนทีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

 ส่วนทีไม่ได้

รับส่งเสริม 

การลงทุน 

 

รวม  

ส่วนทีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน  

ส่วนทีไม่ได้

รับส่งเสริม 

การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ            

 ในประเทศ 26,293,812  44,232,629  70,526,441  50,456,460  53,558,499  104,014,959 

 ในต่างประเทศ 2,601,266  436,740  3,038,006  5,666,834  274,980  5,941,814 

 รวม 28,895,078  44,669,369  73,564,447  56,123,294  53,833,479  109,956,773 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 2564  2563 

 ส่วนทีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

 ส่วนทีไม่ได้

รับส่งเสริม 

การลงทุน 

 

รวม  

ส่วนทีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน  

ส่วนทีไม่ได้

รับส่งเสริม 

การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ            

 ในประเทศ 7,986,290  330,549  8,316,839  16,335,171  8,102  16,343,273 

 ในต่างประเทศ 1,298,670  5,350  1,304,020  3,699,414  -  3,699,414 

 รวม 9,284,960  335,899  9,620,859  20,034,585  8,102  20,042,687 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 2564  2563 

 ส่วนทีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทนุ 

 ส่วนทีไม่ได้

รับส่งเสริม 

การลงทุน 

 

รวม  

ส่วนทีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน  

ส่วนทีไม่ได้

รับส่งเสริม 

การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ            

 ในประเทศ 24,466,474  764,592  25,231,066  50,704,056  210,973  50,915,029 

 ในต่างประเทศ 2,601,266  165,023  2,766,289  5,666,834  -  5,666,834 

 รวม 27,067,740  929,615  27,997,355  56,370,890  210,973  56,581,863 

 

26. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัทีผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดําเนินงานไดร้ับและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรและ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย 

 

บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจประกอบกิจการขายเครืองคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์รวมถึงการให้บริการบาํรุงรักษาและบริการอืนซึงเกียวเนืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 

30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงันี 
 หน่วย : บาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 2564  2563 

 ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม  ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 20,730,794  606,549  21,337,343  37,345,382  3,798,279  41,143,661 

ตน้ทุนขายและให้บริการ 13,507,671  -  13,507,671  17,254,393  226,887  17,481,280 

กาํไรขนัตน้ 7,223,123  606,549  7,829,672  20,090,989  3,571,392  23,662,381 

 
 หน่วย : บาท 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 2564  2563 

 ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม  ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 70,526,441  3,038,006  73,564,447  104,014,959  5,941,814  109,956,773 

ตน้ทุนขายและให้บริการ 48,832,819  -  48,832,819  53,441,938  250,887  53,692,825 

กาํไรขนัตน้ 22,693,622  3,038,006  24,731,628  50,573,021  5,690,927  56,263,948 

 
ขอ้มูลเกียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีรายได้

จากการขายและให้บริการกบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหนึงทีมีจาํนวนเงินตงัแต่ร้อยละ 10 ขึนไป  



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
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27. ภาระผูกพนั 

  ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 บริษทัและบริษทัย่อย มีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการเป็นเวลา 3 ปี ซึงมีเงินทีต้อง

จ่ายในอนาคต สรุปไดด้งัต่อไปนี 
 หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ไม่เกิน 1 ปี 1,016,373  648,067 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,037,682  - 

 รวม 2,054,055  648,067 
 
28. สัญญาทีสําคัญ 

บริษทัได้ทาํสัญญาแต่งตงัตวัแทนในการจดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัในต่างประเทศซึงมี

วตัถุประสงค์หลกัคือเพือให้ตวัแทนดงักล่าวทาํการตลาด จาํหน่าย ติดตงั และให้บริการลูกคา้อายุสัญญา 2 ปี 

และกาํหนดอตัราค่าตอบแทนตามทีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัและตวัแทนในแต่ละประเทศ 
 

29. เครืองมือทางการเงนิ 

29.1 มูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญข่องบริษทัและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสันหรือมีอตัรา

ดอกเบียใกล้เคียงกับอตัราดอกเบียในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทาง

การเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
29.2 ลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 และวนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหนีสินบาง

รายการทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมแยกแสดงระดบัของขอ้มูลทีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมไดด้งันี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ทวีัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรหรือขาดทุน        

หน่วยลงทุน - กองทุนรวม -  12,116,187  -  12,116,187 

หุ้นบุริมสิทธิ -  -  1,403,333  1,403,333 

รวม -  12,116,187  1,403,333  13,519,520 

  

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ทวีัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรหรือขาดทุน        

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



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
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30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 4/2564 เมือวนัที 11 ตุลาคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัให้จดัตงับริษทัย่อยใหม่

ชือ “บริษทั โคแมน คริปโต จาํกดั” เพือลงทุนในธุรกิจทีเกียวขอ้งกบัสกุลเงินดิจิทลั ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท 

(600,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทงัหมด 

โดยชาํระค่าหุ้นด้วยเงินสดมูลค่า 56.26 ล้านบาท (คิดเป็นหุ้นละ 100 บาท จาํนวน 562,590 หุ้น) และชาํระ 

ค่าหุ้นทีเหลือดว้ยทรัพยสิ์นมูลค่า 3.74 ลา้นบาท (คิดเป็นหุ้นละ 100 บาท จาํนวน 37,407 หุ้น) รวมเป็นจาํนวน 

599,997 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงินทังสิน 59,999,700 บาท และบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตงับริษัทกับ 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมือวนัที 5 พฤศจิกายน 2564 

 

31.  การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2564 


