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บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

1.1 บริษทั โคแมนช่ี อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษทัจาํกดั 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2546 จดทะเบียนแปรสภาพเป็น 

บริษทัมหาชนเม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 และบริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์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) ซ่ึงปัจจุบนัมีการแพร่ระบาด

อย่างต่อเน่ือง ทาํให้เศรษฐกิจยงัมีการชะลอตัวและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม 

สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัและ

บริษทัย่อยไดติ้ดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าว และทาํการประเมินผลกระทบทางการเงิน

เก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

 

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้าํขึ้นตามแบบ

กาํหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงินสําหรับบริษทัมหาชนจาํกดั ท่ีกาํหนดโดยประกาศกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 

  งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

  

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
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 2.2 หลกัเกณฑ์การจดัทาํงบการเงินรวม 
  ก) งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั โคแมนช่ี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
      อตัราส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

ช่ือบริษทัยอ่ย  ประเภทกิจการ  ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  2564  2563 

1. บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั  ให้บริการเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์  กรุงเทพมหานคร  51.00  51.00 

2. บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั  ให้บริการเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์  กรุงเทพมหานคร  99.99  99.99 

3. บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั  ให้บริการเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์  นนทบุรี  51.00  51.00 

4. บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  ให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

รายไดใ้ห้กบัโรงแรม 

 กรุงเทพมหานคร  51.00  51.00 

5. บริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จาํกดั  

 (เดิมช่ือ บริษทั โกโกจิ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั) 

 ให้บริการสํารองห้องพกัและบริการสาํรอง

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 

 กรุงเทพมหานคร  99.99  99.99 

6. บริษทั โคแมน คริปโต จาํกดั  ทาํให้ไดม้า ซ้ือ ขาย และ/หรือ แลกเปล่ียน 

ซ่ึงเงินตราดิจิทลั ดว้ยกิจการเองหรือโดย

วิธีการจา้งผูอ่ื้น 

 กรุงเทพมหานคร  99.99        - 

 

ข) ในการจัดทาํงบการเงินรวมถือหลกัเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษทัย่อยซ่ึงบริษทั โคแมนช่ี อินเตอร์ 

เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) มีอาํนาจในการควบคุมหลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนั

ท่ีเป็นสาระสําคญัของบริษทัและบริษทัย่อย เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามบญัชีของบริษทั และส่วน

ของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

 

ค) นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัของบริษทัย่อยในส่วนของรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัใช้นโยบายการบญัชี

เช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 

 

ง) ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม หมายถึงส่วนได้เสียในบริษทัย่อยท่ีไม่ได้เป็นของบริษทั ซ่ึงได้

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 

 

บริษทัจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยตาม

วิธีราคาทุน 

 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจุบนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้

ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนขึ้นเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการ

บญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ

งบการเงินในปีปัจจุบนั 
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2.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ และได้ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้ น
เพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อน
ปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยประเมินแลว้เช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 
3. นโยบายการบัญชีที่สําคญั 

3.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
รายไดจ้ากการขาย รับรู้เม่ือไดโ้อนอาํนาจควบคุมของสินคา้ท่ีมีนัยสําคญัไปให้กบัลูกคา้แลว้ กล่าวคือ 
เม่ือมีการส่งมอบสินคา้รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บสําหรับสินคา้ท่ีไดส่้ง
มอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลดโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือใหบ้ริการเสร็จแลว้ 
 
รายไดจ้ากการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมการติดตั้งจะรับรู้รายไดก็้ต่อเม่ือมีการติดตั้งเรียบร้อยแลว้ 
 
รายไดจ้ากการขุดเหรียญดิจิทลัรับรู้เม่ือบริษทัและบริษทัย่อยไดใ้ห้บริการประมวลผลเพื่อตรวจสอบ
และยืนยนัการทาํธุรกรรมในระบบบลอ็กเชนแลว้เสร็จและไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบท่ีไม่ใช่เงินสด
แต่เป็นรูปแบบของสกุลเงินดิจิทัล โดยรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีได้รับเหรียญสกุลเงินดิจิทัล 
(มูลค่ายุติธรรมของเหรียญสกุลเงินดิจิทลัใชร้าคาปิดจากเวบ็ไซตก์ลางท่ีใชเ้พื่อการแลกเปล่ียนในตลาด
สินทรัพยดิ์จิทลั) 
 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 
รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

 
 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบนัทางการเงิน ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืน
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
 

3.3 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุน โดยวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อนสุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้หรือ
มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 
สินทรัพยส์กุลเงินดิจิทัล แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าตามราคาทุน (ซ่ึงเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีได้มา)  
โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัหรือมูลค่าท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่  
 
ต้นทุนสินคา้ ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในการซ้ือ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุนอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึ้น
เพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสภาพและสถานท่ีปัจจุบนั  
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มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใช้จ่ายส่วน
เพ่ิมท่ีจาํเป็นในการขายสินคา้นั้น  
 
งานระหว่างทาํประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งพฒันาและตน้ทุนให้บริการรอรับรู้ รายได ้

ต้นทุนงานระหว่างทาํรวมต้นทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมาเพื่อพฒันา ต้นทุนให้บริการจาก

หน่วยงานภายนอกและพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาดงักล่าว 
 

3.4    เคร่ืองมือทางการเงิน 
การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
บริษทัและบริษทัย่อยจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดย
พิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 
 
ตราสารทุนสามารถจาํแนกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าไดส้องประเภท 
ไดแ้ก่ การวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน หรือการวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ซ่ึงไม่สามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั  
  
การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนการทาํรายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือ

การออกสินทรัพยท์างการเงินนั้น ตน้ทุนการทาํรายการของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหน้ี

การคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ 
 
การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีทาํได ้3 วิธีโดยขึ้นอยูก่บัการจดัประเภทตราสารหน้ีนั้น 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เม่ือถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพ่ือ

รับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินท่ีก่อใหเ้กิดกระแสเงิน

สดซ่ึงเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมิน

การดอ้ยค่า กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลงหรือการดอ้ยค่าดงักล่าว

จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

- สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือถือครอง

สินทรัพย์ทางการเงิน เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และ

เง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นการรับชาํระเพียงเงิน

ตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของ

สินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ยกเวน้ รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายได้

ดอกเบ้ีย และกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดั

รายการสินทรัพยท์างการเงิน กาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

จะตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้กาํไรหรือขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดย

ใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเช่นเดียวกบั สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
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- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน เม่ือสินทรัพย์
ทางการเงินนั้นไม่เขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดย
รับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

 
การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารทุนตอ้งแสดงตราสารทุนโดยใช้มูลค่ายุติธรรม และบนัทึกกาํไร
หรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมเขา้กาํไรหรือขาดทุน หรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ขึ้นอยูก่บัการจดัประเภทรายการของตราสารทุนนั้น 
 
การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 
บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม หักตน้ทุนการ
ทาํรายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคา
ทุนตดัจําหน่าย โดยใชว้ ิธีดอกเบ้ียที ่แทจ้ริง ในการคํานวณมูลค่าราคาทุนตัดจําหน่ายคาํนึงถึง
ค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจาํหน่ายตาม
วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
 
การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น
ไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความ
เส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่า
จะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   
 
หน้ีสินทางการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชีก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผกูพนัของหน้ีสินนั้น
แลว้ มีการยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือมี
การแกไ้ขขอ้กาํหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระสําคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและ
รับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท่ี์เกิดจากภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาคํ้าประกนัทางการเงิน 
ประเมินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษทัและบริษทัย่อยใชวิ้ธีทัว่ไป 
ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า สําหรับลูกหน้ีการคา้ บริษทัและบริษทัย่อยใชวิ้ธีการ
อย่างง่ายในการคาํนวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ค่าเผื่อ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองลูกหน้ีการคา้ โดยอา้งอิงจากประสบการณ์ในอดีต 
ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกับลูกหน้ีการค้าและสภาพแวดล้อมทางด้าน
เศรษฐกิจ 
 

การหกักลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดง

ฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใช้ไดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหักกลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้ 

และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 
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3.5  อุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
อุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
ราคาทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีไดสิ้นทรัพยม์ารวมถึงต้นทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามวตัถุประสงค์ รวมทั้งตน้ทุนในการร้ือถอน ขนยา้ย 
และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

ประเภทของทรัพยสิ์น  ระยะเวลา (ปี) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 3 - 5 
ระบบโทรศพัท ์ 5 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 5 
สินทรัพยเ์พื่อสาธิต 3 - 5 
ยานพาหนะ 5 
เคร่ืองขดุเหรียญสกุลเงินดิจิทลั 3 

ไม่คิดค่าเส่ือมราคา สาํหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 
 
คิดค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเม่ือ
ส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัสาํคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 
 
ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ คาํนวณจากผลต่างระหว่างเงินสดรับสุทธิกบัราคาตามบญัชี
และรับรู้เป็นรายไดอ่ื้น หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

3.6 ค่าความนิยม  
ค่าความนิยมถูกบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกในราคาทุน ซ่ึงเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการรวม
ธุรกิจ บริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 
บริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่า
ความนิยมทุกปี หรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดขึ้นเพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการ
ด้อยค่าของค่าความนิยม บริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดขึ้ นจากการรวมกิจการให้กับหน่วย
สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วย
ของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) 
หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี บริษทั
จะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
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3.7  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
การบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีไดม้าจากการอ่ืนจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรก
ของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน  
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพย ์ดงัน้ี 

ประเภทของทรัพยสิ์น  ระยะเวลา (ปี) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 - 5  
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  7 

 
3.8  การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย นอกจากสินคา้คงเหลือ ไดรั้บการทบทวน ณ 
ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี จะทาํการ
ประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
การรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า จะกระทาํทุกคร้ังท่ีมูลค่าสินทรัพยต์ามบญัชี หรือมูลค่าตามบญัชีของ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง ราคาขายของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์แลว้แต่
มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บ
ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจ
ประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์สําหรับสินทรัพยท่ี์ไม่
ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยแยกอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น ๆ ให้พิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ี

ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

บริษัทและบริษัทย่อยจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เช่นเดียวกบัในกรณีท่ี

ไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน รายการกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทึก

เป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

3.9 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา บริษทัและบริษทัย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญา

เช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการให้สิทธิใน

การควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
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บริษทัและบริษทัย่อยประเมินอายสุัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญาเช่าหรือตาม

ระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องสัญญาเช่าท่ีมีผลอยู ่โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า

หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิก

สัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งน้ีพิจารณาถึงผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลย ีและ/หรือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การต่ออายขุองสัญญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ผูเ้ช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคา

สะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถา้มี) 

ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทาง

ตรงท่ีเกิดขึ้น และการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ี

สัญญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นสําหรับผูเ้ช่าในการร้ือและขน

ยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ใน

สภาพตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 

 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุของ

สัญญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท  

  

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวประกอบดว้ย การจ่ายชาํระคงท่ี (รวมถึง

การจ่ายชาํระคงท่ีโดยเน้ือหา) หักลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และจาํนวนเงินท่ีคาดว่าผูเ้ช่าจะ

จ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากน้ี การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่ายงัรวมถึงราคาใช้

สิทธิของสิทธิการเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจะใช้สิทธิ

เลือกนั้น และการจ่ายชาํระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นวา่

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า  
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้ืม

ส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกาํหนด

ได ้ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่า

ความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลบริษทัและบริษทั

ย่อยจะวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า และ

ลดลงเพ่ือสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชาํระแล้ว นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยจะวดั

มูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระ หรือ

การประเมินสิทธิการเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
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สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 

บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าท่ีมีอายุ

สัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านบัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซ้ือ) และสัญญาเช่า

ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

 3.10   รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่า

เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ  

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตาม

เกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ   

 

3.11 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี

พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพได้

แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปี

ท่ีเกิดรายการ 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 

บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน ซ่ึงบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชวิ้ธี

คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการ

ประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใช้

ขอ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัราการ

เปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 

 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 

สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกาํไรสะสม 
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 3.12 ประมาณการหน้ีสิน 

การประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระหน้ีสิน

เกิดขึ้นจากขอ้พิพาททางกฎหมาย หรือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีต และมีความ

เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว 

โดยจาํนวนภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ถา้ผลกระทบดงักล่าว

เป็นนยัสาํคญั 

 

3.13 ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 

ในกรณีท่ีบริษทั เสนอขายหุน้สูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุน

สาํรอง (“ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

3.14 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดย

บริษทัไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํ

หน้าท่ีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม

และมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญักับบริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทัตลอดทั้ง

สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัแต่ละรายการ บริษทั

คาํนึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

3.15 ภาษีเงินได ้

 ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทัและบริษทัย่อยบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจาํนวนท่ีจะต้องจ่าย คาํนวณตามหลกัเกณฑ์แห่ง

ประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีท่ีประกาศใช ้โดยคาํนวณจากกาํไรก่อนภาษีเงินได ้หลงัจากปรับปรุงบวก

กลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหักออกดว้ยรายการท่ีไดรั้บ

ยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี 

 

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณขึ้นจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าตาม

บญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการเปล่ียนแปลงของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้

โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะนํา

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้และผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ

จะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีเงินไดส้ําหรับงวดท่ีบริษทั

คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะจ่ายชาํระหน้ีสินภาษีเงินได ้โดย

ใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่หรือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายใน

ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน

และปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้

 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเม่ือ

กิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั 

 

3.16 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกและไดรั้บชาํระแลว้ระหวา่งปี 

 

 3.17 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

 ในการจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ

ต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้น

จริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

 ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช ้

ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจากลูกหน้ี โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บ

เงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  

 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ

ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ

พิจารณาจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น และค่าเผื่อ

สาํหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของสินคา้แต่ละ

ชนิด จาํนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีประมาณได ้เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัจาํนวนเดิม

ท่ีมีในบญัชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายภายใต้

หวัขอ้ตน้ทุนขายและบริการในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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การกาํหนดอายสุัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า 

บริษทัและบริษัทย่อยกาํหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวม

ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความเเน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิ

เลือกนั้น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ี

จะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่าบริษทัและบริษทัย่อยมีความ

แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือก

ในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาขอ้เท็จจริงและสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งหมดท่ีทาํให้เกิด

ส่ิงจูงใจในทางเศรฐกิจสาํหรับบริษทัและบริษทัย่อยในการใชสิ้ทธิเลือกนั้น ภายหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่า

มีผลบริษทัและบริษทัย่อยจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีนยัสําคญั

ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 

 

อุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละค่าเส่ือมราคา สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนและค่าตดัจาํหน่าย 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนอ่ืน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้าน

ของอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนและตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และ

มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละสินทรัพย์

ไม่มีตวัตนอ่ืน ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน

ตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

คาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิม 

บริษทัและบริษทัย่อยไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้นจึงใชอ้ตัราดอกเบ้ีย

เงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทัและบริษทัย่อยในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัราเงินกูย้ืมส่วน

เพิ่มเป็นอัตราดอกเบ้ียท่ีบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินท่ีจําเป็นเพื่อให้ได้มาซ่ึง

สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมี

ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง 

 

 ค่าความนิยม 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั 

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือหน่วย

ของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนั

ของกระแสเงินสดนั้น ๆ 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้สําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ี

ไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จาก

ผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องประมาณการว่าควรรับรู้จาํนวน

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะ

เกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกันภยั ซ่ึงต้องอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 
4. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับบริษทัและบริษทัย่อย  

โดยการเป็นผูถื้อหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการกบับุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั งบการเงินน้ีรวมผลของรายการดงักล่าวซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ี
ตกลงร่วมกนั 

 รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือเป็น
กิจการท่ีบริษทัควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบับริษทัและบริษทัยอ่ย 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 (ตั้งแต่วนัท่ี 21 มกราคม 2562) 

1.4 บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  ถือหุ้นร้อยละ 51.00 (ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562) 

1.5 บริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จาํกดั  

(เดิมช่ือ บริษทั โกโกจิ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั)  

ถือหุ้นร้อยละ 99.99 (ตั้งแต่วนัท่ี 20 มิถุนายน 2562) 

1.6 บริษทั โคแมน คริปโต จาํกดั  ถือหุ้นร้อยละ 99.99 (ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564) 

2.  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   เป็นกรรมการของบริษทั 

 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัน้ี 
  นโยบายการกาํหนดราคา 

ค่าบริการจ่าย  ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ  ร้อยละ 2.5 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั ไดแ้ก่   

 เบ้ียประชุม เงินเดือน โบนสั 

 ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั 
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รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันท่ีสําคญับนงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
และ 2563 มีดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ลูกหนีก้ารค้า        

บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั -  -  374,179  374,179 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น -  -  (374,179)  (374,179) 

 รวม -  -  -  - 

ลูกหนีอ่ื้น        

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั -  -  439,100  645,900 

บริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จาํกดั -  -  441,806  - 

 รวม -  -  880,906  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 

บริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จาํกดั -  -  5,385,988  - 

 รวม -  -  5,385,988  235,400 

เจ้าหนีอ่ื้น        

บริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จาํกดั -  -  7,198,084  - 

 รวม -  -  7,198,084  - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้น คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.5 ต่อปี ไม่มี

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และมีกาํหนดจ่ายคืนภายใน 12 เดือนนับจากวนัท่ีในสัญญา 

 

รายการท่ีสาํคญับนงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

รายได้จากการขายและให้บริการ        

บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั -  -  -  310,607 

 รวม -  -  -  310,607 

รายได้อ่ืน 

รายได้ค่าบริหารจัดการ 

       

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั -  -  360,000  438,000 

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั -  -  120,000  60,000 

บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั -  -  320,000  180,000 

บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั -  -  -  120,000 

บริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จาํกดั -  -  2,520,000  95,000 

บริษทั โคแมน คริปโต จาํกดั -  -  5,000  - 

 รวม -  -  3,325,000  893,000 
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 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

อ่ืน ๆ        

บริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จาํกดั -  -  2,664,975  - 

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั -  -  32,400  17,813 

 รวม -  -  2,697,375  17,813 

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 -  -  37,500  48,048 

 รวม -  -  37,500  48,048 

ต้นทุนขายและให้บริการ        

บริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จาํกดั -  -  18,730,532  - 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั -  -  -  169,500 

บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั -  -  -  890,000 

 รวม -  -  18,730,532  1,059,500 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน        

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั -  -  36,000  36,000 

 รวม -  -  36,000  36,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ        

ผลตอบแทนระยะสั้น 27,675,760  32,526,307  11,962,483  18,971,462 

ผลตอบแทนระยะยาว 2,270,750  2,570,624  1,051,076  2,065,712 

 รวม 29,946,510  35,096,931  13,013,559  21,037,174 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทัย่อยเพื่อให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหาร การจดัการ และการสนบัสนุน
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 กรกฎาคม 2564  40,000 

  1 สิงหาคม - 31 ธนัวาคม 2564  190,000 

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

  1 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม 2564  2,490,000 

บริษทั โคแมน คริปโต จาํกดั  1 ธนัวาคม - 31 ธนัวาคม 2564  5,000 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

   หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563   2564  2563 

เงินสดในมือ 223,798  170,774  63,498  141,737 

เงินฝากธนาคาร -  กระแสรายวนั 19,243,416  21,792,056  211,152  75,152 

เงินฝากธนาคาร -  ออมทรัพย ์ 187,934,686  236,496,248  174,449,861  215,338,471 

เช็คในมือ 103,853,034  -  103,853,034  - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 311,254,934  258,459,078  278,577,545  215,555,360 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในอตัราร้อยละ 0.05 ต่อปี ถึงร้อยละ 

0.45 ต่อปี และร้อยละ 0.05 ต่อปี ถึงร้อยละ 0.60 ต่อปี ตามลาํดบั 

 

6. สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น        

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย        

เงินฝากประจาํ -  103,107,094  -  103,107,094 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุน        

หน่วยลงทุน - กองทุนรวม 12,138,813  12,081,439  -  - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 12,138,813  115,188,533  -  103,107,094 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น        

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย        

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

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุน        

หุ้นบุริมสิทธิ 1,403,333  -  -  - 

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

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในอตัราร้อยละ 6 ต่อปี และร้อยละ 0.625 

ต่อปี ถึงร้อยละ 3.05 ต่อปี ตามลาํดบั 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563   2564  2563 

ลูกหน้ีการคา้สุทธิ - บริษทัอื่น 8,722,288  16,609,886  2,296,074  5,392,144 

ลูกหน้ีอื่น - บริษทัอืน่ 363,797  253,317  -  - 

ลูกหน้ีอื่น - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) -  -  880,906  645,900 

รายไดค้า้งรับสุทธิ 2,204,712  4,126,509  1,348,370  3,125,909 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 62,023  1,214,207  -  1,211,916 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 1,062,449  1,186,610  444,511  561,133 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 91,050  137,417  89,850  136,817 

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

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 12,790,323  23,821,085  5,343,715  11,366,958 

 
การวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระ มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563   2564  2563 

ลูกหน้ีการคา้        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 2,628,272  8,500,194  1,151,816  2,689,913 

เกินกาํหนดชาํระนอ้ยกว่า 3 เดือน 6,215,198  7,858,909  1,162,978  2,374,407 

เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 970,371  649,308  184,395  253,371 

เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 1,153,737  5,517,684  1,099,619  2,296,787 

เกินกว่า 12 เดือน 11,130,878  4,817,040  4,675,425  1,524,195 

 22,098,456  27,343,135  8,274,233  9,138,673 

หกั  ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (13,376,168)  (10,733,249)  (5,978,159)  (3,746,529) 

รวมลูกหน้ีการคา้สุทธิ 8,722,288  16,609,886  2,296,074  5,392,144 
 
รายละเอียดรายไดค้า้งรับสุทธิ มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563   2564  2563 

รายไดค้า้งรับ 4,170,000  4,126,509  3,313,658  3,125,909 

หกั  ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (1,965,288)  -  (1,965,288)  - 

รวมรายไดค้า้งรับสุทธิ 2,204,712  4,126,509  1,348,370  3,125,909 
 
รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563   2564  2563 

ยอดยกมาตน้ปี (10,733,249)  (1,011,101)  (3,746,529)  (420,729) 

เพ่ิมขึ้นในระหว่างปี (4,608,207)  (9,722,148)  (4,196,918)  (3,325,800) 

ยอดคงเหลือส้ินปี (15,341,456)  (10,733,249)  (7,943,447)  (3,746,529) 
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8. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัแห่งหน่ึงจาํนวนเงิน  5.35 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ีย

ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และมีกาํหนดชาํระในวนัท่ี 9 เมษายน 2564 
 
ต่อมาบริษทัดงักล่าวไดย้ื่นหนงัสือขอขยายระยะเวลาการชาํระหน้ี จากเดิมครบกาํหนดชาํระในวนัท่ี 9 เมษายน 

2564 โดยขอแบ่งชาํระเป็น 5 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 และคิดดอกเบ้ีย 

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

อนุมติัใหข้ยายระยะเวลาการชาํระหน้ีดงักล่าว 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดรั้บชาํระหน้ีดงักล่าวครบทั้งจาํนวนแลว้ 
 

9.  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563   2564  2563 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 1,326,844  28,079  211,331  - 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 407,198  27,560  349,990  25,634 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 997,923  1,438,762  -  - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 2,731,965  1,494,401  561,321  25,634 
 
10. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยสองแห่งมีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยจ์าํนวนเงิน 0.20 ลา้นบาท  

ซ่ึงใชเ้ป็นหลกัประกนัและภาระผกูพนัต่าง ๆ กบัธนาคารเพื่อประกนัการชาํระหน้ี  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยสองแห่งมีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์จาํนวนเงิน 0.40 ลา้นบาท  

ใช้เป็นหลักประกันเพ่ือให้ธนาคารออกหนังสือคํ้ าประกันท่ีเก่ียวเน่ืองกับการประกอบธุรกิจนําเท่ียวและ

มคัคุเทศกแ์ละใชเ้ป็นหลกัประกนัและภาระผกูพนัต่าง ๆ กบัธนาคารเพื่อประกนัการชาํระหน้ี 
 
11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 11.1  เงินลงทุนในบริษทัย่อย ประกอบดว้ย 
      หน่วย : บาท 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ทุนชาํระแลว้ (บาท)  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   วิธีราคาทุน  

ช่ือบริษทัยอ่ย  2564  2563  2564  2563  2564  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 40,000,000  40,000,000   99.99  99.99  39,999,700  39,999,700 

6. บริษทั โคแมน คริปโต จาํกดั 60,000,000  -  99.99  -  59,999,700  - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย          178,329,325  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          162,219,400  102,219,700 
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ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัให้จดัตั้ง
บริษัทย่อยใหม่ช่ือ “บริษัท โคแมน คริปโต จาํกัด” เพื่อลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลทุน 
จดทะเบียน 60 ลา้นบาท (600,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยชาํระค่าหุ้นดว้ยเงินสดมูลค่า 56.26 ลา้นบาท (คิดเป็นหุ้นละ 100 บาท จาํนวน 
562,590 หุ้น) และชําระค่าหุ้นท่ีเหลือด้วยทรัพย์สินมูลค่า 3.74 ล้านบาท (คิดเป็นหุ้นละ 100 บาท จาํนวน 
37,407 หุ้น) รวมเป็นจาํนวน 599,997 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 59,999,700 บาท และบริษทัดงักล่าวได ้
จดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 
 
เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2563 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือทั้งหมดให้กบับริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จาํกดั 
เป็นจาํนวนเงิน 7.50 ลา้นบาท 
 
ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จาํกดั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 
2563 ผูถื้อหุ้นได้มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 30 ล้านบาท 
(300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 40 ลา้นบาท (400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไวหุ้้นละ 100 บาท) โดยออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้100 บาท บริษทัเรียก
ชาํระค่าหุ้นเต็มจาํนวนและไดรั้บชาํระค่าหุ้นครบถว้นแลว้ บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบั
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2563 
 
ในระหว่างปี 2563 ฝ่ายบริหารของบริษทัไดพ้ิจารณาบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั 
วินสตาร์เทค จาํกดั และบริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั จาํนวนเงิน 2.39 ลา้นบาทและ 1.53 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ฝ่ายบริหารเห็นว่ามีความไม่แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ 
และอยูร่ะหวา่งการพิจารณาทิศทางในการดาํเนินธุรกิจน้ีต่อไปในอนาคต 
 

 11.2 ค่าความนิยม 
 ค่าความนิยม ประกอบดว้ย 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทัยอ่ย  2564  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 

 

การพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมในงบการเงินรวม 

ฝ่ายบริหารของบริษทัไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม โดยมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนพิจารณาจากมูลค่า

จากการใช ้ซ่ึงประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตท่ีเกิดขึ้น โดยประมาณการตาม

แผนการดาํเนินธุรกิจ และกาํหนดขอ้สมมติจากการประเมินแนวโน้มในอนาคตท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ อา้งอิง

ข้อมูลท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีตจากแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่า

สมเหตุสมผลในสถานการณ์ปัจจุบนั โดยหากมีการเปล่ียนแปลงของขอ้มูล หรือมีขอ้มูลใหม่ท่ีชดัเจนขึ้นอาจทาํ

ให้เกิดผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานและอตัราคิดลดท่ีจะนาํมาใช้ในการคาํนวณประมาณ

การกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดตลอดจนความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
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ขอ้สมมติฐานสาํคญัท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่าจากการใช ้มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : ร้อยละ 

 อตัราคิดลด  อตัราการเติบโต 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั 11.80  6.00 

บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั 11.80  22.37 

 

จากการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมบริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั และบริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั 

มีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี ซ่ึงไม่มีขอ้บ่งช้ีวา่บริษทัทั้งสองจะดอ้ยค่า  

 

11.3 เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 

 

11.4  บริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั 

งบการเงินรวมไดร้วมบริษทัย่อยสองแห่งคือ บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกัด และบริษทั เอไอ 

ซอฟท ์จาํกดั ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 
  อตัราส่วนของความเป็นเจา้ของ  หน่วย : บาท 

  และสิทธิในการออกเสียงท่ีถือโดย

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  

(ร้อยละของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน) 

 กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ 

จดัสรรสาํหรับส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี 

อาํนาจควบคุมสะสม 

ช่ือบริษทัยอ่ย  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั  49.00  49.00  4,043,713  6,048,470  17,971,049  18,827,335 

บริษทั เอ ไอ ซอฟท ์จาํกดั  49.00  49.00  (123,473)  918,350  4,441,840  5,055,314 

อื่น ๆ  -  -  90,497  (1,194,339)  30,118  (60,679) 

 รวม      4,010,737  5,772,481  22,443,007  23,821,970 
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 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั ก่อนตดัรายการระหวา่งกนั มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 2564  2563 

สินทรัพยห์มุนเวียน 39,303,367  45,055,383 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 7,565,168  4,445,351 

หน้ีสินหมุนเวียน 9,275,761  12,067,853 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 3,293,597  3,105,557 

รายได ้ 47,083,042  55,639,604 

กาํไรสาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,957,581  6,056,250 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,043,713  6,048,470 

เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,900,000  6,370,000 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 10,010,498  14,535,696 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (4,766,555)  (8,501,138) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (10,000,000)  (13,073,140) 

เงินสดลดลงสุทธิ (4,756,057)  (7,038,582) 

 

 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั ก่อนตดัรายการระหวา่งกนั มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 2564  2563 

สินทรัพยห์มุนเวียน 10,473,435  15,684,336 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 674,785  1,400,674 

หน้ีสินหมุนเวียน 2,572,485  8,227,067 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,764,542  2,969,599 

รายได ้ 22,712,198  27,545,691 

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (216,705)  906,171 

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุม (123,473)  918,350 

เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 490,000  2,940,000 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (137,058)  (1,492,350) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (129,479)  (131,884) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,000,450)  (6,000,000) 

เงินสดลดลงสุทธิ (1,266,987)  (7,624,234) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 33 - 

12. อุปกรณ์  

 อุปกรณ์ ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ       ยอดคงเหลือ  

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

ราคาทุน        

ระบบโทรศพัท ์ 454,550  -  -  454,550 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 604,809  -  -  604,809 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 9,714,216  5,003,425  (7,841,004)  6,876,637 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 1,132,059  -  (201,345)  930,714 
สินทรัพยเ์พ่ือสาธิต 259,110  12,900  -  272,010 
ยานพาหนะ 1,790,036  -  -  1,790,036 
เคร่ืองขดุเหรียญสกุลเงินดิจิทลั -  59,002,790  -  59,002,790 

รวมราคาทุน 13,954,780  64,019,115  (8,042,349)  69,931,546 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ระบบโทรศพัท ์ (303,190)  (39,806)  -  (342,996) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (390,042)  (109,534)  -  (499,576) 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน (7,134,846)  (1,964,764)  3,407,561  (5,692,049) 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน (955,222)  (64,214)  145,723  (873,713) 
สินทรัพยเ์พ่ือสาธิต (169,070)  (32,625)  -  (201,695) 
ยานพาหนะ (1,682,236)  (106,877)  -  (1,789,113) 
เคร่ืองขดุเหรียญสกุลเงินดิจิทลั -  (1,214,576)  -  (1,214,576) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (10,634,606)  (3,532,396)  3,553,284  (10,613,718) 

อุปกรณ์ - สุทธิ 3,320,174      59,317,828 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ       ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน        

ระบบโทรศพัท ์  347,100   198,450  (91,000)  454,550 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  863,159   -  (258,350)  604,809 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 11,788,536  869,981  (2,944,301)  9,714,216 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 3,576,685  16,533  (2,461,159)  1,132,059 
สินทรัพยเ์พ่ือสาธิต  241,677   17,433  -  259,110 
ยานพาหนะ  1,790,036   -  -  1,790,036 

รวมราคาทุน  18,607,193   1,102,397  (5,754,810)  13,954,780 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ระบบโทรศพัท์  (250,730)  (85,379)  32,919  (303,190) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  (363,206)  (228,299)  201,463  (390,042) 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน (8,014,825)  (1,953,674)  2,833,653  (7,134,846) 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน (3,130,915)  (197,569)  2,373,262  (955,222) 
สินทรัพยเ์พ่ือสาธิต  (127,733)  (41,337)  -  (169,070) 
ยานพาหนะ  (1,540,723)  (141,513)  -  (1,682,236) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (13,428,132)  (2,647,771)  5,441,297  (10,634,606) 

อุปกรณ์ - สุทธิ 5,179,061      3,320,174 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ      ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 

เพ่ิมขึ้น  ลดลง 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

ราคาทุน        

ระบบโทรศพัท ์ 270,600  -  -  270,600 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 409,744  -  -  409,744 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 5,252,331  4,007,271  (7,801,857)  1,457,745 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 509,490  -  (197,698)  311,792 

รวมราคาทุน 6,442,165  4,007,271  (7,999,555)  2,449,881 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ระบบโทรศพัท ์ (267,579)  (3,018)  -  (270,597) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (336,173)  (70,521)  -  (406,694) 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน (3,712,258)  (1,009,573)  3,376,382  (1,345,449) 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน (375,920)  (36,051)  145,723  (266,248) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (4,691,930)  (1,119,163)  3,522,105  (2,288,988) 

อุปกรณ์ - สุทธิ 1,750,235      160,893 
 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ      ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 

เพ่ิมขึ้น  ลดลง 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน        

ระบบโทรศพัท ์ 314,600  -  (44,000)  270,600 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 629,594  -  (219,850)  409,744 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 7,639,755  368,441  (2,755,865)  5,252,331 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน 2,890,808  65,621  (2,446,939)  509,490 

รวมราคาทุน 11,474,757  434,062  (5,466,654)  6,442,165 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ระบบโทรศพัท ์ (250,320)  (46,787)  29,528  (267,579) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (327,995)  (183,992)  175,814  (336,173) 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน (5,203,268)  (1,206,875)  2,697,885  (3,712,258) 

เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน (2,607,125)  (139,211)  2,370,416  (375,920) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (8,388,708)  (1,576,865)  5,273,643  (4,691,930) 

อุปกรณ์ - สุทธิ 3,086,049      1,750,235 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 3,532,396  2,647,771  1,119,163  1,576,865 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 อุปกรณ์ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใช้งานอยู่ มีราคา

ทุนจาํนวนเงิน 2.56 ลา้นบาท และ 4.92 ลา้นบาท ตามลาํดบั สําหรับงบการเงินรวมและจาํนวนเงิน 1.45 

ลา้นบาท และ 0.95 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

13. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้มีดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 16,005,522  17,789,053  6,802,961  7,525,399 

เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 726,305  -  200,635  - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (1,875,511)  (1,783,531)  (760,961)  (722,438) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 14,856,316  16,005,522  6,242,635  6,802,961 

 
บริษทัและบริษทัย่อยทาํสัญญาเช่าสินทรัพย ์เพื่อใช้ในการดาํเนินงานสําหรับสํานักงาน อายุสัญญาเช่าเฉล่ีย

เท่ากบั 9 - 11 ปี 
 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  
ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 

เพ่ิมขึ้น  ลดลง  

โอนเขา้ 

(โอนออก)  

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

ราคาทุน          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 27,163,207  -  -  19,046,161  46,209,368 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 1,141,394  -  -  -  1,141,394 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพฒันา 21,124,165  2,656,988  (1,970,000)  (19,046,161)  2,764,992 

รวมราคาทุน 49,428,766  2,656,988  (1,970,000)  -  50,115,754 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (17,910,804)  (7,345,144)  -  -  (25,255,948) 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (356,400)  (163,056)  -  -  (519,456) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (18,267,204)  (7,508,200)  -  -  (25,775,404) 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -  (9,190,909)  -  -  (9,190,909) 

รวมค่าเผ่ือการดอ้ยค่า -  (9,190,909)  -  -  (9,190,909) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 31,161,562        15,149,441 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  

โอนเขา้ 

(โอนออก)  

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 24,914,237  -  -  2,248,970  27,163,207 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 1,141,394  -  -  -  1,141,394 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพฒันา 20,344,215  3,028,920  -  (2,248,970)  21,124,165 

รวมราคาทุน 46,399,846  3,028,920  -  -  49,428,766 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (12,246,206)  (5,664,598)  -  -  (17,910,804) 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (193,344)  (163,056)  -  -  (356,400) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (12,439,550)  (5,827,654)  -  -  (18,267,204) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 33,960,296        31,161,562 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  

โอนเขา้ 

(โอนออก)  

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

ราคาทุน          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10,949,468  -  -  -  10,949,468 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพฒันา 1,378,173  497,401  -  -  1,875,574 

รวมราคาทุน 12,327,641  497,401  -  -  12,825,042 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3,671,809)  (1,332,191)  -  -  (5,004,000) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,671,809)  (1,332,191)  -  -  (5,004,000) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 8,655,832        7,821,042 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  

โอนเขา้ 

(โอนออก)  

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8,937,421  -  -  2,012,047  10,949,468 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพฒันา 1,504,970  1,885,250  -  (2,012,047)  1,378,173 

รวมราคาทุน 10,442,391  1,885,250  -  -  12,327,641 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2,417,384)  (1,254,425)  -  -  (3,671,809) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,417,384)  (1,254,425)  -  -  (3,671,809) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ 8,025,007        8,655,832 
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 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 7,508,200  5,827,654  1,332,191  1,254,425 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมทั้งจาํนวน

แลว้แต่ยงัคงใช้งานอยู่มีราคาทุนจาํนวนเงิน 1.36 ลา้นบาท และ 1.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั สําหรับงบการเงิน

รวม และจาํนวนเงิน 1.35 ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

15. สินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,367,858  3,317,319  636,727  646,298 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (805,297)  (1,504,616)  -  - 

 4,562,561  1,812,703  636,727  646,298 

  
รายการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

   รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน  

รับรู้ในกาํไร

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอ่ืน  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ลูกหน้ีการคา้ 1,397,344  80,016  -  1,477,360 

สินคา้คงเหลือ 23,293  -  -  23,293 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  1,838,182  -  1,838,182 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,861,186  173,747  (99,472)  1,935,461 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 35,496  58,066  -  93,562 

  รวม 3,317,319  2,150,011  (99,472)  5,367,858 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ผลต่างจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยจากการซ้ือธุรกิจ (1,504,616)  699,319  -  (805,297) 

  รวม (1,504,616)  699,319  -  (805,297) 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

   ผลกระทบจาก  รายได ้(ค่าใชจ้่าย)   

 

ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2562  

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 9 

มาใชค้ร้ังแรก  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน  

รับรู้ในกาํไร

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอ่ืน  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          

ลูกหน้ีการคา้ 118,074  227,600  1,051,670  -  1,397,344 

สินคา้คงเหลือ 17,523  -  5,770  -  23,293 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,726,741  -  137,891  (3,446)  1,861,186 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  -  35,496  -  35,496 

  รวม 1,862,338  227,600  1,230,827  (3,446)  3,317,319 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          

ผลต่างจากการปรับมูลค่ายตุิธรรมของ

สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยจากการซ้ือธุรกิจ (2,203,935)  -  699,319  -  (1,504,616) 

  รวม (2,203,935)  -  699,319  -  (1,504,616) 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   

 

ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2563  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน  

รับรู้ในกาํไร

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื่น  

ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 646,155  (2,346)  (10,908)  632,901 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 143  3,683  -  3,826 

  รวม 646,298  1,337  (10,908)  636,727 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   

 

ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2562  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน  

รับรู้ในกาํไร

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื่น  

ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 646,851  505  (1,201)  646,155 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  143  -  143 

  รวม 646,851  648  (1,201)  646,298 
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16.    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563   2564  2563 

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

เงินมดัจาํค่าเช่าอาคารและอุปกรณ ์ 704,039  676,887  449,550  438,347 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 231,740  959,533  -  - 

เงินประกนัผลงาน -  305,000  -  - 

อื่น ๆ -  230,700  -  230,700 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 1,214,117  2,450,458  451,650  671,147 

 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563   2564  2563 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอื่น 1,792,794  1,539,851  -  - 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  5,385,988  - 

เจา้หน้ีอื่น - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 288,428  -  7,198,084  - 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น        

เงินมดัจาํจากลูกคา้ 864,854  2,164,315  -  - 

เงินเดือนและโบนสัคา้งจ่าย 3,408,447  4,738,642  -  140,810 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,880,401  4,319,668  261,516  2,894,281 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 23,968,496  20,109,095  19,843,687  15,618,653 

อื่น ๆ 640,874  520,931  650,185  548,108 

     รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 30,763,072  31,852,651  20,755,388  19,201,852 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 32,844,294  33,392,502  33,339,460  19,201,852 

 

18.    หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

18.1 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  

สรุปไดด้งัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 15,861,496  -  6,737,176  - 

เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 726,305  17,284,470  200,635  7,204,502 

เปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 73,736  -  5,219  - 

จ่ายชาํระสาํหรับปี (1,395,426)  (1,422,974)  (492,910)  (467,326) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 15,266,111  15,861,496  6,450,120  6,737,176 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,536,599)  (1,449,472)  (556,703)  (538,740) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีเกิน

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13,729,512  14,412,024  5,893,417  6,198,436 
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18.2 จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเส่ือมราคา - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,875,511  1,783,531  760,961  722,438 

ดอกเบ้ียจ่าย 412,629  428,405  172,881  179,730 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสั้น

และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่า 87,917  108,000  (25,083)  - 

 2,376,057  2,319,936  908,759  902,168 

 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้ งหมดสําหรับสัญญาเช่า 
จาํนวนเงิน 1.80 ล้านบาท และ 1.85 ล้านบาท ตามลาํดับ สําหรับงบการเงินรวมและจาํนวนเงิน 0.67  
ลา้นบาท และ 0.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

19. ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

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

ผล (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,961,233)  (2,156,563)  (1,506,621)  (2,145,342) 

ตน้ทุนบริการและดอกเบ้ียปัจจุบนั 2,189,474  2,286,022  946,791  1,599,095 

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

ลดลงจากการโอนยา้ยพนกังานไปบริษทัยอ่ย -  -  (7,692,062)  - 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (824,750)  (696,288)  -  (696,288) 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานปลายปี 17,235,650  19,102,926  3,505,110  13,027,769 

 

ค่าใชจ้่ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทนุ:- 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนการบริการปัจจุบนั        

     ตน้ทุนขายและบริการ 1,057,832  1,083,419  392,962  751,065 

 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 134,823  175,481  51,136  146,327 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 689,103  698,224  381,191  473,255 

     ดอกเบ้ียภาระผูกพนั 307,716  328,898  121,502  228,448 

รวม 2,189,474  2,286,022  946,791  1,599,095 
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ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 
 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

อัตราคิดลด        

ลดลงร้อยละ 1 3,070,307  2,687,186  1,921,918  1,718,421 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (2,521,082)  (2,205,506)  (1,582,138)  (1,415,975) 

อัตราการเติบโตของเงินเดือน        

ลดลงร้อยละ 1 (2,454,885)  (2,150,260)  (1,538,381)  (1,378,394) 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 2,912,552  2,552,885  1,819,641  1,629,288 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน        

ลดลงร้อยละ 20 2,322,439  2,039,337  1,347,610  1,206,755 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 (1,946,914)  (1,708,868)  (1,138,971)  (1,020,778) 
 

20. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 

20.1  ส่วนประกอบหลกัของรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

ประกอบดว้ย  
   หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :        

 ภาษีเงินไดส้าํหรับปี 2,560,837  5,336,190  -  207,566 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เมื่อเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (2,849,330)  (1,930,145)  (1,337)  (648) 

  รวม (288,493)  3,406,045  (1,337)  206,918 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :        

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกั        

คณิตศาสตร์ประกนัภยั (99,472)  (3,446)  (10,908)  (1,201) 

  รวม (99,472)  (3,446)  (10,908)  (1,201) 
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20.2  การกระทบยอดระหว่างจาํนวนค่าใชจ่้ายและผลคูณของกาํไรทางภาษีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
   หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้        

ธุรกิจท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ (19,668,775)  (6,352,065)  (20,774,594)  (6,352,065) 

ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ (1,214,541)  9,194,355  13,409,802  9,347,103 

รวมกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดส้าํหรับปี (20,883,316)  2,842,290  (7,364,792)  2,995,038 

อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ) 20  20  20  20 

(รายได)้ ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษท่ีีใช ้ (4,176,663)  568,458  (1,472,958)  599,008 

รายการกระทบยอด        

 ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัในการ 

  คาํนวณกาํไรทางภาษ ี

       

-  ค่าใชจ้่ายท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ

กาํไรทางภาษ ี 4,110,370  1,837,324 

 

1,014,299  1,613,362 

 ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือกาํไรท่ีไม่ตอ้งนาํมา 

  คาํนวณกาํไรทางภาษ ี

 

 

 

 

 

  
-  รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ -  -  (1,112,200)  (1,938,000) 

-  ค่าใชจ้่ายท่ีหกัเป็นรายจ่ายไดเ้พิ่มทางภาษ ี -  (67,452)  -  (67,452) 

-  รายไดเ้งินเยียวยาตามมาตรการโควิด-19 (289,192)  -  (41,996)  - 

 ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได ้

  รอการตดับญัชี 66,992 

 

1,028,005 

 

1,611,518 

 

- 

 อ่ืน ๆ -  39,710  -  - 

รวมรายการกระทบยอด 3,888,170  2,837,587  1,471,621  (392,090) 

รวม (รายได)้ ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (288,493)  3,406,045  (1,337)  206,918 

 
20.3  การกระทบยอดระหว่างอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัราภาษีท่ีใชส้ําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

 จาํนวนภาษี  

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี (20,883,316)    2,842,290   

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ (4,176,663)  (20)  568,458  20 

รายการกระทบยอด 3,888,170  19  2,837,587  100 

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉลี่ย (288,493)  (1)  3,406,045  120 

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

 จาํนวนภาษี  

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี (7,364,792)    2,995,038   

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ (1,472,958)  (20)  599,008  20 

รายการกระทบยอด 1,471,621  20  (392,090)  (13) 

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉลี่ย (1,337)  -  206,918  7 
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21.  กองทุนสํารองเลีย้งชีพและโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
21.1  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
 ผลประโยชน์ของพนักงานตามแผนการจ่ายเงินสมทบประกอบด้วย กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับ

พนกังานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังาน
จ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือนและบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของ
เงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพตาม
ขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินสมทบของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหน่ึง  
ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนรวมมีจาํนวนเงิน 1.67 ลา้นบาท และ 2.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : 1.13 ลา้นบาท และ 2.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 
21.2  โครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง 

บริษทัไดจ้ดัตั้งโครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งสาํหรับพนกังานของบริษทับนพื้นฐานความ
สมคัรใจของพนกังานในการเขา้ร่วมโครงการเพื่อลงทุนซ้ือหุ้นของบริษทั โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมเขา้
โครงการทุกเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของจาํนวนเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบ และบริษทัจ่ายเงินสมทบในอตัราท่ี
ระบุไวใ้นเง่ือนไขของโครงการทุกเดือน ระยะเวลาของโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้งคือ  
3 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เงินสะสมของพนกังานและเงินสมทบ
ของบริษทัจะถูกนาํไปซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โดยผา่นนายหนา้ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทั ซ่ึงจะทาํการ
ซ้ือหุน้ดว้ยวิธี Dollar Cost Average ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ทุกเดือน  
 
ทั้งน้ีพนกังานจะไม่สามารถขายหุ้นสามญัของบริษทัท่ีมีอยู่ในบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องโครงการร่วม
ลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งได ้จนกวา่จะส้ินสุดโครงการ ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 หากพนกังาน
ลาออกจากโครงการก่อนส้ินสุดโครงการ พนักงานจะได้รับหุ้นทั้ งหมดในส่วนของเงินสะสมของ
พนักงาน และในส่วนของเงินสมทบของบริษัท พนักงานจะต้องคืนให้กับโครงการในอตัราร้อยละ  
90 และหากพนักงานพน้สภาพจากการเป็นพนักงานของบริษทัก่อนส้ินสุดโครงการเน่ืองจากเสียชีวิต 
ทุพพลภาพ หรือเกษียณอาย ุพนกังานจะไดรั้บหุน้ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธ์ิของพนกังาน 
 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินสมทบของบริษทัซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวนเงิน 1.81 ลา้นบาท 

22.  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูง
กว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

23. สํารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดให้บริษทัจดัสรรสาํรองตามกฎหมายดว้ยจาํนวน
เงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกว่าสํารองน้ีจะมียอดเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
สาํรองดงักล่าวจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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24.   เงินปันผลจ่าย 

  บริษทั โคแมนช่ี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 4/2563 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

สาํหรับหุน้สามญั จาํนวน 134,000,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายทั้งส้ิน 

13.40 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 

 

  บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2564 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล สําหรับ

หุ้นสามญั จาํนวน 100,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 10 ลา้นบาท บริษทัได้

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

 

เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2563 ได้มีมติจ่ายเงินปันผล สําหรับ 

หุ้นสามญั จาํนวน 100,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 130 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 13 ลา้นบาท บริษทัได้

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 

 

  บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2564 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล สําหรับ

หุ้นสามญั จาํนวน 300,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 3.33 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 1 ลา้นบาท บริษทัได้

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 

เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2563 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล สําหรับหุ้น

สามญั จาํนวน 300,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 6 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงิน

ปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 
25.  กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั

ใหญ่ (ไม่รวมกาํไรและขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) และจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักท่ีออกและชาํระแลว้

ระหว่างปี 
  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท) (24,426,194)  (6,331,838)  (7,363,455)  2,788,120 

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

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.1823)  (0.0473)  (0.0550)  0.0208 
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26.   ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเช่าและค่าใชจ่้ายสาํนกังาน 2,518,310  4,018,389  928,149  2,204,664 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 77,326,838  100,224,309  30,275,515  58,877,586 

ค่ายานพาหนะและท่ีพกัเดินทาง 673,700  1,211,345  239,612  635,062 

ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 1,959,554  2,969,653  1,100,573  1,574,245 

ค่าบริการวิชาชีพและค่าธรรมเนียม 1,368,346  2,196,217  897,827  1,721,618 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12,916,107  10,258,955  3,212,315  3,553,728 

ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 509,973  831,163  20,360  423,441 

ค่าจา้งบุคคลภายนอกบริการลูกคา้ 4,004,750  3,162,000  -  - 

ค่าใชจ่้ายอื่น 1,225,569  936,359  1,212,699  936,359 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 4,608,207  8,171,120  4,196,918  2,912,772 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 855,000  1,501,050  855,000  1,501,050 

 

27.   บัตรส่งเสริมการลงทุน 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 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  
25 มกราคม 2564 
 
เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 61-0565-1-01-2-0 
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการประเภท 5.7.2 กิจการซอฟทแ์วร์ ประเภท ENTERPRISE 
SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยไดรั้บสิทธิ
ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกําหนดเวลา 7 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ ซ่ึงคือวนัท่ี  
6 มิถุนายน 2561 
 
รายไดจ้ากการขายและให้บริการของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
จาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไม่ไดรั้บการส่งเสริม มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

 ส่วนท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

 ส่วนท่ีไม่ไดรั้บ

ส่งเสริม 

การลงทุน 

 

รวม  

ส่วนท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน  

ส่วนท่ีไม่ไดรั้บ

ส่งเสริม 

การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ            

 ในประเทศ 39,157,842  63,646,243  102,804,085  70,530,981  83,275,639  153,806,620 

 ในต่างประเทศ 3,576,241  1,047,474  4,623,715  6,432,098  332,037  6,764,135 

 รวม 42,734,083  64,693,717  107,427,800  76,963,079  83,607,676  160,570,755 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

 ส่วนท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน 

 ส่วนท่ีไม่ไดรั้บ

ส่งเสริม 

การลงทุน 

 

รวม  

ส่วนท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการ

ลงทุน  

ส่วนท่ีไม่ไดรั้บ

ส่งเสริม 

การลงทุน  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ            

 ในประเทศ 36,642,920  1,346,869  37,989,789  70,841,588  213,703  71,055,291 

 ในต่างประเทศ 3,576,241  165,022  3,741,263  6,432,099  -  6,432,099 

 รวม 40,219,161  1,511,891  41,731,052  77,273,687  213,703  77,487,390 

 
28. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดําเนินงานไดร้ับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื ่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรและ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย 
 
บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจประกอบกิจการขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงการใหบ้ริการบาํรุงรักษาและบริการอ่ืนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 มีดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 2564  2563 

 ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม  ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 102,804,085  4,623,715  107,427,800  153,806,620  6,764,135  160,570,755 

ตน้ทุนขายและให้บริการ 66,907,222  -  66,907,222  77,447,974  226,887  77,674,861 

กาํไรขั้นตน้ 35,896,863  4,623,715  40,520,578  76,358,646  6,537,248  82,895,894 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีรายไดจ้ากการขายและให้บริการ
กบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหน่ึงท่ีมีจาํนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป  

 
29. ภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อย มีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการเป็นเวลา 3 ปี ซ่ึงมีเงินท่ีตอ้ง

จ่ายในอนาคต สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ไม่เกิน 1 ปี 728,463  387,157 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 952,355  - 

 รวม 1,680,818  387,157 
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30. สัญญาที่สําคัญ 

บริษทัได้ทาํสัญญาแต่งตั้งตวัแทนในการจัดจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัในต่างประเทศซ่ึงมี

วตัถุประสงค์หลกัคือเพ่ือให้ตวัแทนดงักล่าวทาํการตลาด จาํหน่าย ติดตั้ง และให้บริการลูกคา้อายุสัญญา 2 ปี 

และกาํหนดอตัราค่าตอบแทนตามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัและตวัแทนในแต่ละประเทศ 

 

31. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัและบริษัทย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพ

คล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัและบริษทัย่อยจะใชวิ้ธีราคาทุน

หรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

 

31.1 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรา

ดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

เคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

31.2 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ระดบัท่ี 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินอย่างเดียวกนั 

ระดบัท่ี 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับ 1 ท่ีสามารถสังเกตได้  

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคา ตลาด) 

สาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น  

ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบางรายการท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 
     หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรหรือขาดทุน 

       

หน่วยลงทุน - กองทุนรวม -  12,138,813  -  12,138,813 

หุ้นบุริมสิทธ์ิ -  -  1,403,333  1,403,333 

รวม -  12,138,813  1,403,333  13,542,146 

 
  



 

 

- 48 - 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรหรือขาดทุน        

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

 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนคาํนวณจากอตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาด 

ตราสารหน้ีไทย 

 

32. เคร่ืองมือทางการเงิน 

32.1 การบริหารความเส่ียง 

 บริษทัและบริษทัย่อยบริหารความเส่ียงทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นในสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใชร้ะบบการจดัการและการควบคุมภายในองคก์รโดยทัว่ไป และไม่ได้

ถือหรือออกอนุพนัธ์ทางการเงินใด ๆ    

 

32.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินเบิกเกิน

บญัชี ทั้งน้ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดหรือ 

มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั อย่างไรก็ตามบริษทัและบริษทัย่อยเชื่อว่า

ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อผลการ

ดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริษทัและบริษทัย่อยมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินอ่ืน

เพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภท

อตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย       

 ปรับขึ้นลง  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี   

 ตามอตัราตลาด  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 187,934,686  -  123,320,248  311,254,934 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  12,790,323  12,790,323 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 12,138,813  -  -  12,138,813 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  32,844,294  32,844,294 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  15,266,111  -  15,266,111  
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 หน่วย : บาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย       

 ปรับขึ้นลง  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี   

 ตามอตัราตลาด  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 236,496,248  -  21,962,830  258,459,078 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  23,821,085  23,821,085 

เงินให้กูยื้มแก่บริษทัอ่ืน -  5,347,075  -  5,347,075 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 12,081,439  103,107,094  -  115,188,533 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  33,392,502  33,392,502 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  15,861,496  -  15,861,496 

 

 หน่วย : บาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย       

 ปรับขึ้นลง  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี   

 ตามอตัราตลาด  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 174,449,861  -  104,127,684  278,577,545 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  5,343,715  5,343,715 

เงินให้กูยื้มแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,500,000  -  1,500,000 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  33,339,460  33,339,460 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  6,450,120  -  6,450,120 

 
 หน่วย : บาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย       

 ปรับขึ้นลง  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี   

 ตามอตัราตลาด  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 215,338,471  -  216,889  215,555,360 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  11,366,958  11,366,958 

เงินให้กูยื้มแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,500,000  -  1,500,000 

เงินให้กูยื้มแก่บริษทัอ่ืน -  5,347,075  -  5,347,075 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -  103,107,094  -  103,107,094 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  19,201,852  19,201,852 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  6,737,176  -  6,737,176 
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32.3 ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ 
  บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุม

ความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น บริษทัไม่
คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีดงักล่าว นอกเหนือไปจากท่ีได้
ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้ 

32.4 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตราต่างประเทศ 
เน่ืองจากธุรกรรมทางการคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยทาํธุรกิจภายในประเทศ 

32.5 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
บริษทัและบริษทัย่อยมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดบัของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทัรวมทั้งจดัหาวงเงินสินเช่ือระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินต่าง ๆ เพื่อสํารองในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและเพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวน
ของกระแสเงินสด 
 

32.6 มูลค่ายติุธรรม 
 ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีทางการเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียปรับขึ้นลงตาม

อตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด ฝ่ายบริหารเช่ือว่ามูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจะไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัมูลค่าตามบญัชี 

 
33.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2565 ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับ

หุ้นสามญัจาํนวน 134,000,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.0877 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 11,751,800 บาท 

บริษทัจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 

 
34. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 
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