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บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันที 31 มีนาคม 2565 

 

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) ซึงปัจจุบนัมีการแพร่ระบาด

อย่างต่อเนือง ทําให้เศรษฐกิจยงัมีการชะลอตัวและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม 

สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัและ

บริษทัย่อยได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว และทําการประเมินผลกระทบทางการเงิน

เกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึนอยา่งต่อเนือง 

 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

 2.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนีได้จดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไทย 

ซึงไดก้าํหนดเพือเป็นการให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด โดยเน้นการให้

ขอ้มูลเพิมเติมทีเป็นปัจจุบันเกียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือไม่ให้ขอ้มูลที

นาํเสนอซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีได้รายงานไปแล้ว งบการเงินระหว่างกาลนีควรอ่านควบคู่กบังบการเงิน

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 

  งบการเงินระหว่างกาลนีได้จัดทาํขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืนใน

นโยบายการบญัชี 

  

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  

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

และบริษทัยอ่ย ดงันี 
      อตัราส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

ชือบริษทัยอ่ย  ประเภทกิจการ  ทตีงัสาํนกังานใหญ่ 

 ณ วนัท ี31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัท ี31 

ธนัวาคม 2564 

1. บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั  ให้บริการเกียวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์  กรุงเทพมหานคร  51.00  51.00 
2. บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั  ให้บริการเกียวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์  กรุงเทพมหานคร  99.99  99.99 
3. บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั  ให้บริการเกียวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์  นนทบุรี  51.00  51.00 
4. บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั  ให้คาํปรึกษาเกียวกบัการบริหารจดัการ

รายไดใ้ห้กบัโรงแรม 
 กรุงเทพมหานคร  51.00  51.00 

5. บริษทั โคแมนชี โกโกจิ จาํกดั   ให้บริการสํารองห้องพกัและบริการสาํรอง
อนื ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียว 

 กรุงเทพมหานคร  99.99  99.99 

6. บริษทั โคแมน คริปโต จาํกดั  ทาํให้ไดม้า ซือ ขาย และ/หรือ แลกเปลียน 
ซึงเงินตราดิจิทลั ดว้ยกิจการเองหรือโดย
วิธีการจา้งผูอ้นื 

 กรุงเทพมหานคร  99.99  99.99 

 
ข) ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลรวมถือหลกัเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษทัย่อยซึงบริษทั โคแมนชี 

อินเตอร์เนชนัแนล จาํกัด (มหาชน) มีอาํนาจในการควบคุมหลงัจากได้ตดัยอดคงเหลือและรายการ
ระหว่างกันทีเป็นสาระสําคญัของบริษทัและบริษทัย่อย เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามบญัชีของบริษทั 
และส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมนีแลว้  

 
ค) นโยบายการบญัชีทีสําคญัของบริษทัย่อยในส่วนของรายการบญัชีทีเหมือนกนัใช้นโยบายการบญัชี

เช่นเดียวกบับริษทัใหญ ่
   
ง) ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม หมายถึงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยทีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซึงไดแ้สดง

เป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ ่
 

บริษทัจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการเพือประโยชน์ต่อสาธารณะโดยแสดงเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 

 
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั  

ในระหว่างงวด บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบับ ทีมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนขึนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบตัิทางการบญัชีการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชวัคราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
 
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ
งบการเงิน 
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3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใชใ้นงบการเงินสําหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 ยกเวน้รายการ ดังต่อไปนี 

 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พอืขาย 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูง

มากทีมูลค่าทีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใชสิ้นทรัพยน์นัต่อไปสินทรัพยว์ดัมูลค่า

ดว้ยจาํนวนทีตาํกวา่ระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายตุิธรรมหักตน้ทุนในการขาย 

 

4. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการทีเกยีวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ทีมีความเกียวขอ้งกบับริษัทและบริษทัย่อย  

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  ถือหุ้นร้อยละ 99.99  

 1.3 บริษทั เอไอ ซอฟท์ จาํกดั   ถือหุ้นร้อยละ 51.00 (ตงัแต่วนัที 21 มกราคม 2562) 

 1.4 บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั  ถือหุ้นร้อยละ 51.00 (ตงัแต่วนัที 14 พฤษภาคม 2562) 

 1.5 บริษทั โคแมนชี โกโกจิ จาํกดั  ถือหุ้นร้อยละ 99.99 (ตงัแต่วนัที 20 มิถุนายน 2562) 

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

2.  บุคคลทีเกียวขอ้งกนั   เป็นกรรมการของบริษทั 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งันี 
  นโยบายการกาํหนดราคา 

ค่าบริการจ่าย ราคาตลาด 

ดอกเบียรับ ร้อยละ 2.5 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั ไดแ้ก่   

 เบียประชุม เงินเดือน โบนสั 

ตามทีไดรั้บอนุมตัิจากกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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 รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัทีสาํคญับนงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัสินงวด มีดงันี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

ลูกหนกีารค้า        

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

หัก ค่าเผือผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน -  -  (374,179)  (374,179) 

 รวม -  -  -  - 

ลูกหนอืีน        

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั -  -  439,100  439,100 

บริษทั โคแมนชี โกโกจิ จาํกดั -  -  603,261  441,806 

บริษทั โคแมน คริปโต จาํกดั -  -  105,000  - 

 รวม -  -  1,147,361  880,906 

เงินปันผลค้างรับ        

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั -  -  7,650,000  - 

บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั -  -  1,275,000  - 

 รวม -  -  8,925,000  - 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน        

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

 รวม -  -  1,500,000  1,500,000 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า        

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั -  -  30,675  - 

 รวม -  -  30,675  - 

เจ้าหนีการค้า        

บริษทั โคแมนชี โกโกจิ จาํกดั -  -  4,101,333  5,385,988 

 รวม -  -  4,101,333  5,385,988 

เจ้าหนีอืน        

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

 รวม -  -  7,198,084  7,198,084 

รายได้อืนรับล่วงหน้า        

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั -  -  225,000  - 

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั -  -  135,000  - 

บริษทั โคแมน คริปโต จาํกดั -  -  45,000  - 

 รวม -  -  405,000  - 

 
ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีเงินให้กู้ยืมระยะสัน คิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 

2.5 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์าํประกนั และมีกาํหนดจา่ยคืนภายใน 12 เดือนนบัจากวนัทีในสัญญา 
 
 
 
 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
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รายการทีสาํคญับนงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงันี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

รายได้อืน      

รายได้ค่าบริหารจัดการ      

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั - - 75,000  105,000 

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั - - 45,000  15,000 

บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั - - 114,000  45,000 

บริษทั โคแมนชี โกโกจิ จาํกดั - - 1,096,000 15,000 

บริษทั โคแมน คริปโต จาํกดั - - 15,000 - 

 รวม - - 1,345,000  180,000 

อืน ๆ        

บริษทั โคแมนชี โกโกจิ จาํกดั - -  877,282  - 

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั - -  -  175 

 รวม - -  877,282  175 

เงินปันผลรับ     

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั - - 11,730,000 5,100,000 

บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั - - 1,275,000 510,000 

 รวม - - 13,005,000 5,610,000 

ดอกเบียรับ        

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั - -  9,375  9,375 

 รวม - -  9,375  9,375 

ต้นทุนขายและให้บริการ        

บริษทั โคแมนชี โกโกจิ จาํกดั -  -  10,564,668  - 

 รวม -  -  10,564,668  - 

ค่าใช้จ่ายอืน        

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั - - 9,000 9,000 

 รวม - - 9,000 9,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ      

ผลตอบแทนระยะสนั 7,475,853  7,069,860 2,046,477  4,062,025 

ผลตอบแทนระยะยาว 473,373  756,515 121,568  375,051 

 รวม 7,949,226  7,826,375  2,168,045  4,437,076 

 
บริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทัย่อยเพือให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหาร การจดัการ และการสนับสนุน
การปฏิบติังานของธุรกิจอืนแก่บริษทัย่อยดังกล่าว โดยคิดอัตราการให้บริการตามทีตกลงกันซึงอา้งอิงจาก
ประมาณการเวลาและตน้ทุนทีใชไ้ปบวกดว้ยส่วนเพมิค่าบริการสาํหรับปี 2565 มีดงัตอ่ไปนี  

    หน่วย : บาท 

ชือบริษทั  ระยะเวลาของสัญญา  ค่าบริการ 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั  1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2565  175,000 

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2565  180,000 

บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั  1 มกราคม - 30 เมษายน 2565  152,000 

บริษทั โคแมนชี โกโกจิ จาํกดั  1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2565  1,990,000 

บริษทั โคแมน คริปโต จาํกดั  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2565  60,000 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
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5. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 
   หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

  ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

เงินสดในมือ 120,422  223,798  117,131  63,498 

เงนิฝากธนาคาร -  กระแสรายวนั 369,300  19,243,416  368,925  211,152 

เงินฝากธนาคาร -  ออมทรัพย ์ 175,433,325  187,934,686  173,776,364  174,449,861 

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

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 175,923,047  311,254,934  174,262,420  278,577,545 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงในอตัราร้อยละ 

0.05 ต่อปี ถึงร้อยละ 0.45 ต่อปี และร้อยละ 0.05 ต่อปี ถึงร้อยละ 0.45 ต่อปี ตามลาํดบั 

 

6. สินทรัพย์ทางการเงินอืน 

สินทรัพยท์างการเงินอืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

  ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื        

ตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย        

เงินฝากประจาํ 103,853,034  -  103,853,034  - 

ตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน        

หน่วยลงทุน - กองทุนรวม -  12,138,813  -  - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื 103,853,034  12,138,813  103,853,034  - 

        

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอนื        

ตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย        

หุ้นกู ้ -  1,096,491  -  - 

ตราสารทุนทีวดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 

       

หุ้นบุริมสิทธิ -  1,403,333  -  - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวยีนอนื -  2,499,824  -  - 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพยท์างการเงินอืน - ตราสารหนี มีอตัราดอกเบียที

แทจ้ริงในอตัราร้อยละ 0.6 ต่อปี และร้อยละ 0.625 ต่อปี ถึงร้อยละ 6 ตอ่ปี ตามลาํดบั 
 
 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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7. ลูกหนีการค้าและลูกหนหีมุนเวียนอืน 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

  ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

ลูกหนีการคา้สุทธิ - บริษทัอนื 2,748,757  8,722,288  3,085,638  2,296,074 

ลูกหนีอนื - บริษทัอนื -  363,797  -  - 

ลูกหนีอนื - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) -  -  1,147,361  880,906 

รายไดค้า้งรับสุทธิ 1,214,140  2,204,712  1,214,140  1,348,370 

ดอกเบียคา้งรับ 315,049  62,023  315,050  - 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 568,283  1,062,449  496,567  444,511 

ลูกหนีเงินประกนัผลงาน 89,850 91,050  89,850  89,850 

เงินมดัจาํ 883,554 284,004  883,554  284,004 

เช็คลงวนัทีล่วงหนา้ 52,439 -  52,439  - 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื 5,872,072  12,790,323  7,284,599  5,343,715 

 
การวิเคราะห์อายุของลูกหนีทีคา้งชาํระ มีดงันี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

  ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

ลูกหนีการคา้      

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 874,273  2,628,272   850,733  1,151,816 

เกินกาํหนดชาํระนอ้ยกว่า 3 เดือน 2,287,715  6,215,198   2,262,035  1,162,978 

เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน  878,336   970,371   878,336  184,395 

เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน  135,227   1,153,737   135,227  1,099,619 

เกินกว่า 12 เดือน 6,762,822  11,130,878   5,201,725  4,675,425 

 10,938,373  22,098,456  9,328,056 8,274,233 

หกั  ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (8,189,616)  (13,376,168)  (6,242,418) (5,978,159)

ลูกหนีการคา้สุทธิ  2,748,757  8,722,288  3,085,638 2,296,074 

 
รายละเอียดรายไดค้า้งรับสุทธิ มีดงันี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

  ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

รายไดค้า้งรับ 2,807,979  4,170,000  2,807,979 3,313,658 

หกั  ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (1,593,839)  (1,965,288)  (1,593,839) (1,965,288)

รายไดค้า้งรับสุทธิ 1,214,140  2,204,712  1,214,140 1,348,370 

 
ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธนัวาคม 2564 รายไดค้า้งรับคาดว่าจะเรียกชาํระภายใน 12 เดือน 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
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8. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและหนีสินทีเกียวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ทีจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวยีนทถืีอไว้เพือขาย 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  3 บริษทั ถูกนาํเสนอเป็นกลุ่มสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย ซึงที

ประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที 3/2565 เมือวนัที 11 มีนาคม 2565 ไดมี้มติอนุมติัจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว 

ซึงจะแลว้เสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2565 และสัญญาซือขายอยูร่ะหวา่งการจดัทาํ 2 บริษทั อีก 1 บริษทั ทาํการซือ

ขายเสร็จสินแลว้ในปัจจุบนั 

  

บริษัทแสดงรายการเงินลงทุนทีมีอยู่ในบริษัทย่อยทัง 3 บริษัท เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย 

จาํนวนเงิน 112.63 ลา้นบาท และหนีสินทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขายจาํนวนเงิน 

44.94 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขายจาํนวนเงิน 62.90 ลา้น

บาท ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และแสดงกาํไร (ขาดทุน) สุทธิของเงิน

ลงทุนดงักล่าวเป็นกาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานทียกเลิกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสาม

เดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 รายละเอียดของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขายและ

หนีสินทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย มีดงัต่อไปนี 
 หน่วย : บาท 

 บริษทั ซินเนเจอร์ 

เทคโนโลย ีจาํกดั  

บริษทั เอไอ ซอฟท ์

จาํกดั  

บริษทั โคแมนชี  

โกโกจิ จาํกดั  รวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,306,464  5,768,395  7,887,095  27,961,954 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 8,786,814  2,579,725  392,558  11,759,097 

สินคา้คงเหลือ 1,500,610  480,257  238,857  2,219,724 

สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 12,157,052  -  -  12,157,052 

สินทรพัยห์มุนเวียนอนื 14,577  335,726  1,087,930  1,438,233 

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั -  100,000  100,000  200,000 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื 2,499,824  -  -  2,499,824 

อุปกรณ์ 654,421  143,440  527,005  1,324,866 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 5,510,005  2,825,038  -  8,335,043 

ค่าความนิยม 32,811,150  331,937  -  33,143,087 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอนื 2,758,753  2,600,692  -  5,359,445 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 809,832  1,024,858  3,421,679  5,256,369 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 95,000  607,818  273,878  976,696 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทจีดัประเภทเป็นสินทรัพยท์ถีือไวเ้พอืขาย 81,904,502  16,797,886  13,929,002  112,631,390 

        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 16,128,280  2,252,304  565,833  18,946,417 

หนีสินตามสัญญาเช่า 5,683,063  2,890,307  -  8,573,370 

ภาษเีงินไดค้า้งจา่ย 1,491,714  -  -  1,491,714 

หนีสินหมุนเวียนอืน 693,587  402,328  402,273  1,498,188 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,398,209  2,858,499  7,917,484  14,174,192 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอนื -  255,005  -  255,005 

หนีสินทเีกียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทถีือไวเ้พอืขาย 27,394,853  8,658,443  8,885,590  44,938,886 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ไดถู้กจดัประเภท

ใหมเ่พอืนาํเสนอการดาํเนินงานทียกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากจากการดาํเนินงานต่อเนือง ดงันี 
 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม 

 2565  2564 

ผลการดาํเนินงานของการดาํเนินงานทียกเลิก     

รายได ้ 20,855,928  17,798,249 

ค่าใชจ่้าย 36,419,622  17,737,695 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานทียกเลิก (15,563,694)  60,554 

 

9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทนุในบริษทัย่อย ประกอบดว้ย 
          หน่วย : บาท 

          งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ทุนชาํระแลว้ (บาท)  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   วิธีราคาทุน  

ชือบริษทัยอ่ย 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท ี31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

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 ซอฟท์ 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 40,000,000  40,000,000  99.99  99.99  39,999,700  39,999,700 

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

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย          178,329,325  178,329,325 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน      

- บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั  (6,120,000)  - 

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

- บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั  (5,200,000)  - 

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

- บริษทั โคแมนชี โกโกจิ จาํกดั  (27,999,700)  - 

รวมค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  (55,429,625)  (16,109,925) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ  122,899,700  162,219,400 

หกั โอนจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนทถืีอไวเ้พือขาย  (62,900,000)  - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ  59,999,700  162,219,400 

  

ในระหว่างงวด 2565 ฝ่ายบริหารของบริษทัไดพ้ิจารณาบนัทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั  

ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั บริษทั เอไอ ซอฟท์ จาํกัด และบริษทั โคแมนชี โกโกจิ จาํกัด รวมจาํนวนเงิน 

39.32 ลา้นบาท ในงบการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ เนืองจากฝ่ายบริหารไดท้าํการพิจารณามูลค่าสุทธิ

ทีคาดว่าจะไดร้ับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยทงัสามแห่งดงักล่าวมีมูลค่าตาํกว่ามูลค่าเงินลงทุนที

บนัทึกดว้ยวธีิราคาทุน 

 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

 
 

 

- 20 -

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 3/2565 เมือวนัที 11 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้
จาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทังหมดของบริษัทย่อยจาํนวน 3 บริษัท ภายในไตรมาส 2 ปี 2565 โดยมี
รายละเอียดดงันี 

 
อนุมติัให้จาํหน่ายหุ้นทงัหมดทีบริษทั ถืออยู่ใน บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั (“ซินเนเจอร์”) จาํนวน
51,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของ ซินเนเจอร์ ให้แก่บริษทั แอสเซท เอเจนท ์แอนด์ 
เรียลเอสเตท จาํกัด (“A2R”) ซึงเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส  เซ็นเตอร์ จาํกัด (มหาชน) 
(“GSC”) (GSC ถือหุ้นใน A2R สัดส่วนร้อยละ 75) ในราคาหุ้นละ 900 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 45.90 
ลา้นบาท 
 
อนุมติัให้จาํหน่ายหุ้นทงัหมดทีบริษทั ถืออยูใ่น บริษทั โคแมนชี โกโกจิ จาํกดั (“โกโกจิ”) จาํนวน 399,996 หุ้น 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ โกโกจิ ให้แก่ บริษทั แอสเซท เอเจนท์ แอนด์ เรียล 
เอสเตท จาํกดั (“A2R”) ซึงเป็นบริษทัย่อยของ บริษทั โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) (“GSC”) 
(GSC ถือหุน้ใน A2R สัดส่วนร้อยละ 75) ในราคาหุน้ละ 30 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 12.00 ลา้นบาท  

 

อนุมติัให้จาํหน่ายหุ้นทงัหมดทีบริษทั ถืออยู่ใน บริษทั เอไอ ซอฟท์ จาํกดั (“เอไอ ซอฟท์”) จาํนวน 153,000 
หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของ เอไอ ซอฟท์ ให้แก่ผูถื้อหุ้นใหญ่รายหนึงของ เอไอ 
ซอฟท ์ในราคาหุน้ละ 32.6797 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 5.00 ลา้นบาท 

 

ดังนัน ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 บริษทัจึงจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีจดัประเภท
เป็นสินทรัพย์ทีถือไว้เพือขายในงบแสดงฐานะการเงินรวม และจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

 

10. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งันี 

   หน่วย : บาท 

  

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 14,856,316  6,242,635 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (464,062)  (185,424) 

ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า (6,057,211)  (6,057,211) 

โอนจดัประเภทไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พอืขาย (8,335,043)  - 

มูลค่าสุทธติามบัญชี    

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 -  - 

 

เมือวนัที 1 เมษายน 2565 บริษทัไดย้า้ยสถานทีตงัสํานักงานใหม่จึงทาํการยกเลิกสัญญาเช่าทีเคยบนัทึกไวเ้ป็น

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 
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11. สินทรัพย์และหนีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

  ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,104,090  5,367,858  1,869,181  636,727 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (630,467)  (805,297)  - - 

โอนจดัประเภทไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

ทีถือไวเ้พอืขาย (5,256,369)  -  -  - 

 2,217,254  4,562,561  1,869,181  636,727 
 
รายการเปลียนแปลงสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งันี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

   รายได ้   

 

ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอนื  

ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ลูกหนีการคา้ 1,477,360  1,534,216  -  3,011,576 

สินคา้คงเหลือ 23,293  -  -  23,293 

ค่าเผอืการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มตีวัตนอืน 1,838,182  -  -  1,838,182 

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,935,461  1,198,376  -  3,133,837 

หนีสินตามสัญญาเช่า 93,562  3,640  -  97,202 

  รวม 5,367,858  2,736,232  -  8,104,090 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ผลต่างจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์

ของบริษทัย่อยจากการซือธุรกิจ (805,297)  174,830  

 

-  

 

(630,467)

  รวม (805,297)  174,830  -  (630,467) 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   รายได ้(ค่าใชจ่้าย)   

 

ณ วนัที 31

ธนัวาคม 2564  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอนื  

ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ลูกหนีการคา้ -  1,248,484  -  1,248,484 

รายไดค้า้งรับ -  318,768  -  318,768 

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 632,901  (330,972)  -  301,929 

หนีสินตามสัญญาเช่า 3,826  (3,826)  -  - 

  รวม 636,727  1,232,454  -  1,869,181 
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12. เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนหีมุนเวียนอืน 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

  ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

เจา้หนีการคา้ - บริษทัอนื 5,337,332  1,792,794  -  - 

เจา้หนีการคา้ - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  -  4,101,333  5,385,988 

เจา้หนีอนื - บริษทัอืน 95,462  -  50,702  - 

เจา้หนีอนื - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  288,428  7,198,084  7,198,084 

เจา้หนีหมุนเวียนอืน        

เงินมดัจาํจากลูกคา้ -  864,854  -  - 

เงินเดือนและโบนสัคา้งจา่ย -  3,408,447  -  - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจา่ย 767,583  1,880,401  699,583  261,516 

หนีสินทีเกิดจากสัญญา - หมุนเวยีน 20,406,064  23,968,496  20,523,093  19,843,687 

อนื ๆ 516,883  640,874  452,870  650,185 

     รวมเจา้หนีหมุนเวียนอนื 21,690,530  30,763,072  21,675,546  20,755,388 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมนุเวียนอนื 27,123,324  32,844,294  33,025,665  33,339,460 
 

13.   หนสิีนตามสัญญาเช่า 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีหนีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งันี 

  หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม 

 

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มลูค่าตามบญัชี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 15,266,111  6,450,120 

จา่ยชาํระสําหรับงวด (375,403)  (132,782)

ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า (6,317,338)  (6,317,338)

โอนจดัประเภทไปเป็นหนีสินทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพย ์

ไม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พอืขาย (8,573,370)

 

- 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 -  - 
 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัสัญญาเช่าทีรับรู้ในรายการต่อไปนีในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุสําหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

ค่าเสือมราคา - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 464,062  450,698  185,425  185,425 

ดอกเบียจา่ย 97,282  102,504  41,158  44,361 

ค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสนั

และสัญญาเช่าซึงสินทรัพยมี์มูลค่าตาํ 27,101  27,000  (2,899)  - 

 588,445  580,202  223,684  229,786 
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14. ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนักงาน 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

  ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

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

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  (1,961,233)  -  (1,506,621) 

ตน้ทุนบริการและดอกเบีย 519,105  2,189,474  75,453  946,791 

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

ลดลงจากการโอนยา้ยพนกังานไปบริษทัยอ่ย -  -  -  (7,692,062) 

โอนจดัประเภทไปเป็นหนีสินทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพย ์

ไม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พอืขาย 

 

(14,174,192) 

 

- 

 

- 

 

- 

ผลประโยชน์จา่ยโดยโครงการ (2,070,913)  (824,750)  (2,070,913)  - 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 1,509,650  17,235,650  1,509,650  3,505,110 

 

ค่าใช้จ่ายทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน:- 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 
  หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

ตน้ทุนการบริการปัจจบุนั        

 ตน้ทุนขายและให้บริการ 246,910  190,655  5,933  190,655 

 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 34,317  25,568  -  25,568 

 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 157,605  129,848  61,847  129,848 

     ดอกเบียภาระผกูพนั 80,273  54,398  7,673  54,398 

รวม 519,105  400,469  75,453  400,469 

  

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

อตัราคิดลด (ต่อปี) 1.81 - 1.82  1.81 - 1.82  1.81  1.81 

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

สัดส่วนของพนกังานทีเลือกลาออกกอ่นเกษยีณอาย ุ 

(ขึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน) (ตอ่ปี) - พนกังานรายเดือน 1.91 - 22.92  1.91 - 22.92  1.91 - 22.92  1.91 - 22.92 
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15. รายได้ภาษีเงนิได้ 

 ส่วนประกอบหลกัของรายไดภ้าษีเงินได ้สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564  2565 2564 

รายไดภ้าษีเงินไดท้ีแสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั :        

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวด (498,693)  3,586 (498,693)  - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราว        

 ทีรับรู้เมือเริมแรกและทีกลบัรายการ 1,235,800  5,655      1,232,454  5,655 

  รวม 737,107  9,241 733,761  5,655 

 

16.  ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษทัเสนอขายหุ้นสูง

กว่ามูลค่าหุ้นทีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินนีตงัเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกิน

มูลค่าหุน้นีจะนาํไปจา่ยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

17. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของ

บริษทัใหญ่ (ไม่รวมกาํไรและขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) และจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนักทีออกและ

ชาํระแล้วระหว่างงวด 

 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564  2565  2564 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท)        

จากการดาํเนินงานต่อเนือง 6,188,537  (5,440,468)  (25,904,705)  2,305,004 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.046  (0.041)  (0.193)  0.017 

ขาดทุนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท)        

จากการดาํเนินงานทียกเลิก (15,561,146)  64,293  -  - 

ขาดทุนต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.116)  (0.000)  -  - 

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

 
18.    เงนิปันผลจ่าย 

  บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั 

เมือวนัที 10 มีนาคม 2565 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัครังที 1/2565 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล สําหรับหุ้น

สามญั จาํนวน 100,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 80 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทงัสิน 8 ลา้นบาท บริษทัไดจ้่ายเงิน

ปันผลดงักล่าวแลว้เมือวนัที 25 มีนาคม 2565 
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เมือวนัที 23 มีนาคม 2565 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัครังที 2/2565 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

สําหรับหุ้นสามญั จาํนวน 100,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 150 บาท รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจ่ายทงัสิน 15 

ลา้นบาท บริษทัไดจ้่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ เมือวนัที 20 เมษายน 2565  

 

  บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั 

เมือวนัที 29 มีนาคม 2565 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัครังที 2/2565 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

สําหรับหุ้นสามญั จาํนวน 300,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 8.33 บาท รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจ่ายทงัสิน 

2.50 ลา้นบาท บริษทัไดจ้่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ เมือวนัที 11 เมษายน 2565 

 

19.   บัตรส่งเสริมการลงทุน 

เมือวนัที 20 พฤศจิกายน 2560 บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที 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 

 

ในปีภาษี 2565 บริษทัไม่ใช้สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เนืองจากบริษทัคาดว่าจะไม่สามารถ

ปฏิบติัตามเงือนไขทีระบุในบตัรส่งเสริมการลงทุนบางขอ้ได ้

 

20. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัทีผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดําเนินงานไดร้ับและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรและ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย 

 

บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจประกอบกิจการขายเครืองคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงการใหบ้ริการบาํรุงรักษาและบริการอืนซึงเกียวเนืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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ส่วนงานทางภมิูศาสตร์ 

ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

2565 และ 2564 มีดงันี 
 หน่วย : บาท 

 2565  2564 

 ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม  ภายในประเทศ  ภายนอกประเทศ  รวม 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 20,301,762  709,229  21,010,991  9,735,945  767,010  10,502,955 

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 9,836,120  -  9,836,120  6,884,672  -  6,884,672 

กาํไรขนัตน้ 10,465,642  709,229  11,174,871  2,851,273  767,010  3,618,283 

 

ขอ้มูลเกียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีรายไดจ้ากการขายและ

ใหบ้ริการกบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหนึงทีมีจาํนวนเงินตงัแต่ร้อยละ 10 ขึนไป 

  

21. ภาระผูกพัน 

  ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 บริษทัและบริษทัย่อย มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าและบริการเป็นเวลา 1 - 3 ปี ซึงมี

เงินทีตอ้งจ่ายในอนาคต สรุปไดด้งัต่อไปนี 

 หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ไม่เกิน 1 ปี 1,337,718  870,411 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 525,722  - 

 รวม 1,863,440  870,411 

 

22. สัญญาทีสําคัญ 

บริษทัได้ทาํสัญญาแต่งตงัตวัแทนในการจดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัในต่างประเทศซึงมี

วตัถุประสงค์หลกัคือเพือให้ตวัแทนดงักล่าวทาํการตลาด จาํหน่าย ติดตงั และให้บริการลูกคา้อายุสัญญา 2 ปี 

และกาํหนดอตัราค่าตอบแทนตามทีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัและตวัแทนในแต่ละประเทศ 
 

23. เครืองมือทางการเงนิ 

มลูค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสันหรือมีอัตรา

ดอกเบียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทาง

การเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

 

 

 

 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

 
 

 

- 27 -

24. การจัดประเภทรายการใหม่ 

รายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 ไดมี้การจดัประเภท

รายการใหม่เพอืให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 ดงันี 

    หน่วย : บาท 

การแสดงรายการเดิม  จาํนวนเงิน  การแสดงรายการใหม่ 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ  17,445,445  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได ้

ตน้ทุนขายและให้บริการ  12,019,898  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได ้

ดอกเบียรับ  615  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได ้

อนื ๆ  352,189  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได ้

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  469,383  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  4,072,576  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได ้

ตน้ทุนทางการเงิน  58,143  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได ้

รายไดภ้าษีเงินได ้  1,117,694  กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได ้

 

25. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เมือวนัที 22 เมษายน 2565 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสําหรับหุ้น

สามญัจาํนวน 134,000,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.0877 บาท รวมเป็นเงินปันผลทงัสิน 11,751,800 บาท บริษทั

ไดจ้่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เมือวนัที 13 พฤษภาคม 2565 

 

 บริษทัไดล้งนามในสัญญาซือขายหุ้นเมือวนัที 15 เมษายน 2565 เพือขายหุ้นสามญัทงัหมดทีถืออยู่ในบริษทั  

เอไอ ซอฟท ์จาํกดั จาํนวน 153,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นทีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ให้ผูถื้อหุน้

รายหนึง ในราคาเสนอซือ 32.68 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 5 ลา้นบาท และเมือวนัที 30 เมษายน 2565 บริษัท

ไดรั้บชาํระค่าหุ้นจากการจาํหน่ายหุน้สามญัทงัหมดทีถืออยูใ่นบริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั แลว้ 

 

26.  การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลนีไดร้ับอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเมือวนัที 17 พฤษภาคม 2565 


