
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

 - 13 - 

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันที่ 30 กันยายน 2565 

 

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 

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

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2546 จดทะเบียนแปรสภาพ 

เป็นบริษัทมหาชนเม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 และบริษทัจดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ  

เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2559 

 

ดาํเนินธุรกิจคา้ขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงให้การบริการบาํรุงรักษาและ

บริการอ่ืน ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

 

สถานประกอบการจดทะเบียนอยู่เลขท่ี 222/151-153 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17  

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019     

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบนัมีการแพร่ระบาด

อย่างต่อเน่ือง ทําให้เศรษฐกิจยงัมีการชะลอตัวและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม 

สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัและ

บริษทัย่อยได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว และทาํการประเมินผลกระทบทางการเงิน

เก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

 2.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้จดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไทย 

ซ่ึงไดก้าํหนดเพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด โดยเน้นการให้

ขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ี

นาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้จัดทาํขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนใน

นโยบายการบญัชี 

  

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  

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

และบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
      อตัราส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

ช่ือบริษทัยอ่ย  ประเภทกิจการ  ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

1. บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั  ให้บริการเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์  กรุงเทพมหานคร  -  51.00 

2. บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั  ให้บริการเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์  กรุงเทพมหานคร  99.99  99.99 

3. บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั  ใหบ้ริการเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์  นนทบุรี  -  51.00 

4. บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  ให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัการบริหารจดัการรายไดใ้หก้บั

โรงแรม 

 กรุงเทพมหานคร  51.00  51.00 

5. บริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จาํกดั   ให้บริการสาํรองห้องพกัและบริการสาํรองอืน่ ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 

 กรุงเทพมหานคร  -  99.99 

6. บริษทั โคแมน คริปโต จาํกดั  ทาํใหไ้ดม้า ซ้ือ ขาย และ/หรือ แลกเปลี่ยนซ่ึงเงินตรา

ดิจิทลั ดว้ยกิจการเองหรือโดยวิธีการจา้งผูอ้ื่น 

 กรุงเทพมหานคร  99.99  99.99 

 

  ในระหว่างงวด  บริษัทได้จาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 3 แห่งทั้ งจาํนวน ได้แก่ 
บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกัด บริษัท เอไอ ซอฟท์ จาํกัด และบริษัท โคแมนช่ี โกโกจิ จาํกัด  
ทําให้บริษัทสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทย่อยทั้ งสามแห่งดังกล่าว (ตามหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 7) 

 
ข) ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลรวมถือหลกัเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษทัย่อยซ่ึงบริษทั โคแมนช่ี 

อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) มีอาํนาจในการควบคุมหลงัจากได้ตัดยอดคงเหลือและรายการ
ระหว่างกนัท่ีเป็นสาระสําคญัของบริษทัและบริษทัย่อย เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามบญัชีของบริษทั 
และส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

 
ค) นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัของบริษทัย่อยในส่วนของรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัใช้นโยบายการบญัชี

เช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 
 
ง) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม หมายถึงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซ่ึงไดแ้สดง

เป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 
 
บริษทัจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะโดยแสดงเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

 
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั  

ในระหว่างงวด บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบับ ท่ีมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนขึ้นเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
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การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ

งบการเงิน 
 

2.4    มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2566 

   สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั และไดล้ง

ประกาศราชกิจจานุเบกษาแลว้ โดยจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2566 ซ่ึงการปรับปรุงน้ีเป็นการปรับปรุงเพื่อให้มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินมีความชดัเจนและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยการแกไ้ขดงักล่าวไม่กระทบกบัหลกัการในมาตรฐานและไม่กระทบ

กบัผูท่ี้ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวมาถือปฏิบติัแลว้ก่อนรอบปี 2566 
  

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเช่ือว่า การปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงิน 
 

2.5     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาประกนัภยั และ

ไดล้งประกาศราชกิจจานุเบกษาแลว้ มาตรฐานน้ีกาํหนดใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดขึ้นโดยมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  รวมถึงการปรับปรุงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผลบังคับใช้

สาํหรับงบการเงินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2568 
 
3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
4. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับบริษัทและบริษทัย่อย  

โดยการเป็นผูถื้อหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการกบับุคคล

หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั งบการเงินน้ีรวมผลของรายการดงักล่าวซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ี

ตกลงร่วมกนั 

 รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัและบริษทัย่อยมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือเป็น

กิจการท่ีบริษทัควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบับริษทัและบริษทัย่อย มีดงัน้ี 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

1.  บริษทัยอ่ย     

      1.1 บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั  ถือหุ้นร้อยละ 51.00 (จาํหน่ายเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565) 

 1.2 บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั  ถือหุ้นร้อยละ 99.99  

      1.3 บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั  ถือหุ้นร้อยละ 51.00 (จาํหน่ายเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2565) 

 1.4 บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  ถือหุ้นร้อยละ 51.00  

      1.5 บริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จาํกดั  ถือหุ้นร้อยละ 99.99 (จาํหน่ายเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565) 

 1.6 บริษทั โคแมน คริปโต จาํกดั  ถือหุ้นร้อยละ 99.99  

2.  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   เป็นกรรมการของบริษทั 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัน้ี 
  นโยบายการกาํหนดราคา 

ค่าบริการจ่าย  ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ  ร้อยละ 2.5 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั ไดแ้ก่   

 เบ้ียประชุม เงินเดือน โบนสั 

 ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั 

 
 รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญับนงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินงวด มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

ลูกหนีก้ารค้า        

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

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

 รวม -  -  -  - 

ลูกหนีอ่ื้น        

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั -  -  244,886  439,100 

บริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จาํกดั -  -  -  441,806 

บริษทั โคแมน คริปโต จาํกดั -  -  105,000  - 

 รวม -  -  349,886  880,906 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน        

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

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  -  -  (1,500,000)  - 

 รวม -  -  -  1,500,000 

เจ้าหนีก้ารค้า        

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

 รวม -  -  -  5,385,988 

เจ้าหนีอ่ื้น        

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

 รวม -  -  -  7,198,084 

รายได้อ่ืนรับล่วงหน้า        

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั -  -  45,000  - 

บริษทั โคแมน คริปโต จาํกดั -  -  15,000  - 

      รวม -  -  60,000  - 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้น คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 

2.5 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และมีกาํหนดจ่ายคืนภายใน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีในสญัญา 
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รายการท่ีสําคญับนงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 

2564 มีดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน  

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565  2564  2565  2564 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ        

ผลตอบแทนระยะสั้น 1,198,574  6,587,776  14,636,662  20,636,245 

ผลตอบแทนระยะยาว 82,047  481,467  963,739  1,719,231 

 รวม 1,280,621  7,069,243  15,600,401  22,355,476 

        

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน  

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565  2564  2565  2564 

รายได้ค่าบริหารจัดการ        

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั -  75,000  150,000  285,000 

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั 45,000  45,000  135,000  75,000 

บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั -  116,000  152,000  206,000 

บริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จาํกดั -  1,245,000  1,711,000  1,275,000 

บริษทั โคแมน คริปโต จาํกดั 15,000  -  45,000  - 

 รวม 60,000  1,481,000  2,193,000  1,841,000 

อ่ืนๆ        

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

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั -  -  -  32,400 

 รวม -  1,469,483  -  1,501,883 

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 

ดอกเบีย้รับ        

บริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั 9,375  9,375  28,125  28,125 

 รวม 9,375  9,375  28,125  28,125 

ต้นทุนขายและให้บริการ        

บริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จาํกดั -  7,653,772  20,848,710  7,653,772 

 รวม -  7,653,772  20,848,710  7,653,772 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน  

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565  2564  2565  2564 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน        

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั -  9,000  18,000  27,000 

บริษทั มอร์ พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 45,000  -  90,000  - 

 รวม 45,000  9,000  108,000  27,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ        

ผลตอบแทนระยะสั้น 883,574  2,848,041  4,103,510  8,888,252 

ผลตอบแทนระยะยาว 82,047  333,504  301,112  970,513 

 รวม 965,621  3,181,545  4,404,622  9,858,765 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทัย่อยเพื่อให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหาร การจดัการ และการสนับสนุน

การปฏิบติังานของธุรกิจอ่ืนแก่บริษทัย่อยดังกล่าว โดยคิดอตัราการให้บริการตามท่ีตกลงกันซ่ึงอา้งอิงจาก

ประมาณการเวลาและตน้ทุนท่ีใชไ้ปบวกดว้ยส่วนเพิ่มค่าบริการสาํหรับปี 2565 มีดงัต่อไปน้ี  
    หน่วย : บาท 

ช่ือบริษทั  ระยะเวลาของสัญญา  ค่าบริการ 

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

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

 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 
   หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

  ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

เงินสดในมือ 75,921  223,798  72,115  63,498 

เงินฝากธนาคาร -  กระแสรายวนั 895,857  19,243,416  325,630  211,152 

เงินฝากธนาคาร -  ออมทรัพย ์ 235,258,975  187,934,686  234,901,877  174,449,861 

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

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 236,230,753  311,254,934  235,299,622  278,577,545 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในอตัราร้อยละ 

0.05 ต่อปี ถึงร้อยละ 0.45 ต่อปี  
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

  ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 387,161  -    387,161  - 

ลูกหน้ีการคา้สุทธิ - บริษทัอ่ืน 4,094,387  8,722,288    4,447,711  2,296,074 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน   59,861  363,797    59,861  - 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 4) -  -    349,886  880,906 

รายไดค้า้งรับสุทธิ 1,309,803  2,204,712  1,309,803  1,348,370 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 369,754  62,023     369,754  - 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 334,235  1,062,449    301,244  444,511 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 81,604  91,050    81,604  89,850 

เงินมดัจาํ 284,004  284,004    284,004  284,004 

รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6,920,809  12,790,323  7,591,028  5,343,715 

 
การวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระ มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

  ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

ลูกหน้ีการคา้         

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,300,047  2,628,272    1,300,047  1,151,816 

เกินกาํหนดชาํระนอ้ยกว่า 3 เดือน 3,277,162  6,215,198    3,251,481  1,162,978 

เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 672,723  970,371    657,743  184,395 

เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 1,700,951  1,153,737    1,675,271  1,099,619 

เกินกว่า 12 เดือน 6,012,994  11,130,878    4,451,898  4,675,425 

 12,963,877  22,098,456    11,336,440  8,274,233 

หกั  ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (8,869,490)  (13,376,168)  (6,888,729)  (5,978,159) 

ลูกหน้ีการคา้สุทธิ  4,094,387  8,722,288    4,447,711  2,296,074 

 
รายละเอียดรายไดค้า้งรับสุทธิ มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

  ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

รายไดค้า้งรับ   2,903,642  4,170,000  2,903,642  3,313,658 

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

รายไดค้า้งรับสุทธิ 1,309,803  2,204,712    1,309,803  1,348,370 

 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 รายได้คา้งรับสุทธิเป็นรายได้ท่ีคาดว่าจะเรียกชําระ
ภายใน 12 เดือน 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัย่อย ประกอบดว้ย 
          หน่วย : บาท 
          งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ทุนชาํระแลว้ (บาท)  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   วิธีราคาทุน  

ช่ือบริษทัยอ่ย 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

1. บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จาํกดั  -  10,000,000  -  51.00  -  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  -  51.00  -  10,200,000 
4. บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 3,000,000  3,000,000  51.00  51.00  1,529,925  1,529,925 
5. บริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จาํกดั -  40,000,000  -  99.99  -  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          76,109,625  178,329,325 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน      
- บริษทั วนิสตาร์เทค จาํกดั  (14,580,000)  (14,580,000) 
- บริษทั รูมซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  (1,529,925)  (1,529,925) 
- บริษทั โคแมน คริปโต จาํกดั  (38,000,000)  - 

รวมค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  (54,109,925)  (16,109,925) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ  21,999,700  162,219,400 

  
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2565 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้

จาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทัย่อยจาํนวน 3 บริษทั ให้แลว้เสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2565 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2565 บริษทัได้จาํหน่ายหุ้นทั้งหมดท่ีบริษทั ถืออยู่ใน บริษทั เอไอ ซอฟท์ จาํกดั (“เอไอ 

ซอฟท์”) จาํนวน 153,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของ เอไอ ซอฟท์ ให้แก่ผูถื้อหุ้น

ใหญ่รายหน่ึงของ เอไอ ซอฟท ์ในราคาหุน้ละ 32.6797 บาท เป็นจาํนวนเงิน 5.00 ลา้นบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัไดจ้าํหน่ายหุน้สามญัทั้งหมดท่ีบริษทัถืออยูใ่น บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ี

จาํกดั (“ซินเนเจอร์”) จาํนวน 51,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของ ซินเนเจอร์ ให้แก่

บริษทั แอสเซท เอเจนท์ แอนด์ เรียลเอสเตท จาํกดั (“A2R”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ บริษทั โกลบอล เซอร์วิส 

เซ็นเตอร์ จาํกัด (มหาชน) (“GSC”) (GSC ถือหุ้นใน A2R สัดส่วนร้อยละ 75) ในราคาหุ้นละ 900 บาท เป็น

จาํนวนเงิน 45.90 ลา้นบาท 
 
และเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัไดจ้าํหน่ายหุน้ทั้งหมดท่ีบริษทั ถืออยูใ่น บริษทั โคแมนช่ี โกโกจิ จาํกดั 

(“โกโกจิ”) จาํนวน 399,996 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ โกโกจิ ให้แก่ บริษทั 

แอสเซท เอเจนท ์แอนด์ เรียล เอสเตท จาํกดั (“A2R”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ บริษทั โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 

จาํกัด (มหาชน) (“GSC”) (GSC ถือหุ้นใน A2R สัดส่วนร้อยละ 75) ในราคาหุ้นละ 30 บาท เป็นจาํนวนเงิน 

12.00 ลา้นบาท  
 
หลงัจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยทั้งสามแห่งแลว้ทาํให้บริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อย 

ทั้ งสามแห่ง และทําให้มีผลขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จาํนวนเงิน 32.12 ล้านบาท  

ในงบการเงินเฉพาะกิจการและมีกาํไรจากการสูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อย จาํนวนเงิน 8.03 ลา้นบาท 

ในงบการเงินรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565  
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โดยมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทั้งสามแห่ง มีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : บาท 

 บริษทั ซินเนเจอร์ 

เทคโนโลยี จาํกดั  

บริษทั เอไอ ซอฟท ์

จาํกดั  

บริษทั โคแมนช่ี  

โกโกจิ จาํกดั  รวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,762,010  3,720,877  10,262,671   33,745,558  

ลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 6,505,346  2,427,485  4,540,181  13,473,012 

สินคา้คงเหลือ 1,378,845  480,257  197,686   2,056,788  

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 6,407  153,135  1,120,233   1,279,775  

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั -  100,000  100,000   200,000  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 2,499,824  -  -   2,499,824  

อุปกรณ์ 626,472  125,987  362,973   1,115,432  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5,313,650  2,797,611  -   8,111,261  

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

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 2,515,758  2,496,125  6,715  5,018,598     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 936,593  1,061,715  3,470,695    5,469,003 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน่ 95,000  839,464  -   934,464  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (9,441,475)  (1,124,874)  (954,479)  (11,520,828) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (5,500,185)  (2,869,916)  -  (8,370,101)  

ภาษเีงินไดค้า้งจ่าย (1,446,690)  -  -  (1,446,690)  

หน้ีสินหมนุเวียนอื่น (558,167)  (706,380)  (580,789)  (1,845,336)  

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (3,502,820)  (2,889,818)  (8,162,567)  (14,555,205)  

ประมาณการหน้ีสินไมห่มุนเวียนอื่น -  (255,005)  -  (255,005)  

สินทรัพยสุ์ทธิ 52,001,718  6,688,600  10,363,319  69,053,637 

หัก  ส่วนของผูถ้อืหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (11,069,136)  (3,114,764)  (300)  (14,184,200) 

ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ 40,932,582    3,573,836  10,363,019  54,869,437 

ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 45,900,000  5,000,000  11,999,880  62,899,880 

กาํไรจากการสูญเสียอาํนาจควบคุม - ในบริษทัยอ่ย (งบการเงินรวม) 4,967,418  1,426,164  1,636,861  8,030,443 

 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 ไดถู้กจดัประเภทใหม่เพื่อ

นาํเสนอการดาํเนินงานท่ียกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง ดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 2565  2564 

การดาํเนินงานท่ียกเลิก     

รายได ้ 39,320,871  45,548,036 

ค่าใชจ่้าย 56,989,755  51,496,840 

ขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (17,668,884)  (5,948,804) 

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -  (381,798) 

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมจาการดาํเนินงานท่ียกเลิก (17,668,884)  (6,330,602) 

ขาดทุนต่อหุน้    

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  (0.164)  (0.066) 

 
บริษทัไม่ไดแ้ยกแสดงกระแสเงินสดจากส่วนการดาํเนินงานท่ียกเลิก เน่ืองจากบริษทัไม่สามารถแยกแสดงกระแส

เงินสดของการดาํเนินงานดงักล่าวไดอ้ยา่งชดัเจน 
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เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ประกอบดว้ย 

   หน่วย : บาท 

  

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 62,899,880  62,899,880 

หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ยท่ีจาํหน่าย (33,745,558)  - 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 29,154,322  62,899,880 
 

ดงันั้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัจึงไม่ไดน้าํสินทรัพย ์หน้ีสินและทุนของบริษทัยอ่ยทั้งสามแห่ง มารวมใน
การจดัทาํงบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารของบริษทัได้พิจารณารับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน 
บริษทั โคแมน คริปโต จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 38 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีการลงทุนในธุรกรรมการขดุ
เหรียญสกุลเงินดิจิทลั ซ่ึงมีความเส่ียงและความผนัผวนของราคาสินทรัพยส์กุลเงินดิจิทลัและตวัแปรท่ีสําคญั
ต่างๆ ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้และเม่ือพิจารณามูลค่าคาดว่าจะไดรั้บคืน จากประมาณการคิดลดกระแสเงินสด 
ในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับ โดยพิจารณาสมมติฐานท่ีสําคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์ 
จากราคาเหรียญสกุลเงินดิจิทลัในอนาคต และอตัราการประมวลผลในการขุด จากประสบการณ์ในอดีตและ 
การคาดการณ์ในอนาคตเก่ียวกบัตลาดสินทรัพยส์กุลเงินดิจิทลั และอตัราคิดลดก่อนภาษีร้อยละ 5.36 พบว่า  
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 

 
8. อุปกรณ์  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 

 งบการเงินรวม 

 

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 69,931,546  2,449,881 

ซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมระหว่างงวด 382,695  37,062 

จาํหน่ายสินทรัพยร์ะหว่างงวด (1,092,676)  (870,246) 

โอนออกจากการสูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 7) (9,029,023)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 60,192,542  1,616,697 

ค่าเส่ือมราคาสะสม    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (10,613,718)  (2,288,988) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (15,304,089)  (100,238) 

จาํหน่ายสินทรัพยร์ะหว่างงวด 1,031,855  862,950 

โอนออกจากการสูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 7) (7,913,591)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 (16,972,361)  1,526,276 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า    

เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด (22,000,000)  - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 59,317,828  160,893 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 21,220,181  90,421 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีมูลค่าเคร่ืองขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทลัสุทธิ เป็นจาํนวนเงิน 21.14 

ล้านบาท และมีมูลค่าสินคา้คงเหลือสกุลเงินดิจิทัลท่ีได้จากการขุด Ethereum (ETH) เป็นจาํนวนเงิน 13.42  

ล้านบาท ในระหว่างงวดปัจจุบัน ราคาของเหรียญสกุลเงินดิจิทัล ETH ได้มีมูลค่าลดลงอย่างเป็นสาระสําคัญ 

จากมูลค่าประมาณ 0.13 ล้านบาทต่อเหรียญ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นมูลค่า 0.05 ล้านบาทต่อเหรียญ  

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 และตั้ งแต่วนัท่ี 16 กันยายน 2565 มีการเปล่ียน Ethereum blockchain จากกลไก

ฉนัทามติ Proof of Work (PoW) เป็นกลไกฉันทามติ Proof of Stake (PoS) แทนอย่างถาวร ทาํให้บริษทัยอ่ยไม่

สามารถขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทลั ETH เดิมได ้ดังนั้นบริษทัย่อยจึงหยุดขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทลั ETH  โดยมี

แผนนําเคร่ืองขุดเหรียญดังกล่าวไปขุดเหรียญ Bitcoin (BTC) แทน ซ่ึงจากการขุด BTC หลงัวนัส้ินงวดพบว่า 

จาํนวนหน่วยของเหรียญท่ีได้มีจาํนวนท่ีลดลงมาก ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยจึงได้พิจารณารับรู้ผลขาดทุน 

จากการดอ้ยค่าของเคร่ืองขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทลั เป็นจาํนวนเงิน 22 ลา้นบาท ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565 เพื่อให้

สินทรัพยด์งักล่าวแสดงมูลค่าเท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ซ่ึงไม่ตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ

เคร่ืองขดุเหรียญสกุลเงินดิจิทลั 

 

การพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรม 

ขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัล ประกอบด้วย เคร่ืองขุดเหรียญดิจิทัล มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ประมาณการ 

จากกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บ ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยไดพ้ิจารณาสมมติฐานท่ีสําคญั

ในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์จากราคาเหรียญสกุลเงินดิจิทลัในอนาคต และอตัราการประมวลผล

ในการขุด จากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์ในอนาคตเก่ียวกบัตลาดสินทรัพยส์กุลเงินดิจิทลั และ

อตัราคิดลดก่อนภาษีร้อยละ 5.97 

 

9. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

   หน่วย : บาท 

  

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

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

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (687,844)  (185,424) 

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

โอนออกจากการสูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย  

(ดูหมายเหตุขอ้ 7) (8,111,261) 

 

- 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 -  - 

 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2565 บริษทัไดย้า้ยสถานท่ีตั้งสํานกังานใหม่จึงทาํการยกเลิกสัญญาเช่าท่ีเคยบนัทึกไวเ้ป็น

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 11) 
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10. สินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

  ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,238,775  4,562,561  1,717,189  636,727 

โอนออกจากการสูญเสียอาํนาจควบคุม 

ในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 7) (5,469,003)  -  -  - 

 1,769,772  4,562,561  1,717,189  636,727 
 

รายการเปล่ียนแปลงสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564  

รายได ้

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน  

โอนออกจาก 

การสูญเสีย

อาํนาจควบคมุ 

ในบริษทัยอ่ย  

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ลูกหน้ีการคา้ 1,477,360  1,063,097  (1,075,931)  1,464,526 

รายไดค้า้งรับ -  318,768  -  318,768 

สินคา้คงเหลือ 23,293  -  (23,293)  - 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์มม่ตีวัตนอ่ืน 1,838,182  -  (1,838,182)  - 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,935,461  990,313  (2,905,100)  20,674 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 93,562  5,734  (99,296)  - 

  รวม 5,367,858  2,377,912  (5,941,802)  1,803,968 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ผลต่างจากการปรับมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพยข์อง

บริษทัยอ่ยจากการซ้ือธุรกิจ (805,297)  298,302  472,799  (34,196) 

  รวม (805,297)  298,302  472,799  (34,196) 

  

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   รายได ้(คา่ใชจ้่าย)   

 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน  

รับรู้ในกาํไร 

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอ่ืน  

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

ลูกหน้ีการคา้ -  1,377,746  -  1,377,746 

รายไดค้า้งรับ -  318,768  -  318,768 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 632,901  (612,226)  -  20,675 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3,826  (3,826)  -  - 

  รวม 636,727  1,080,462  -  1,717,189 
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11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

  ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 10,877,257  546,747  10,877,257  - 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  5,385,988 

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

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 21,921,236  23,968,496  21,622,870  19,843,687 

ค่าบริการขดุเหรียญสกุลเงินดิจิทลัคา้งจ่าย 8,567,087  1,246,047  -  - 

เงินมดัจาํจากลูกคา้ -  864,854  -  - 

เงินเดือนและโบนสัคา้งจ่าย -  3,408,447  -  - 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 222,375  1,880,401  175,000  261,516 

อ่ืน ๆ 438,291  640,874  327,905  650,185 

     รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 31,148,989  32,009,119  22,125,775  20,755,388 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 42,026,246  32,844,294  33,003,032  33,339,460 

 

12.   หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

   หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม 

 

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 15,266,111  6,450,120 

จ่ายชาํระสาํหรับงวด (578,672)  (132,782) 

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

โอนออกจากการสูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย  

(ดูหมายเหตุขอ้ 7) (8,370,101) 

 

- 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 -  - 

 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

   หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม 

 

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคา - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 687,844  185,424 

ดอกเบ้ียจ่าย 139,595  41,158 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าซ่ึง

สินทรัพยมี์มูลค่าตํ่า 291,101 

 

246,101 

รวม 1,118,540  472,683 
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13.   ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

  ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

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

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

ตน้ทุนบริการและดอกเบ้ีย 1,051,022  2,189,474  226,357  946,791 

ลดลงจากการเลิกจา้งพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย (1,557,177)  (1,270,767)  (1,557,177)  (1,270,767) 

ลดลงจากการโอนยา้ยพนกังานไปบริษทัยอ่ย -  -  -  (7,692,062) 

โอนออกจากการสูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 7) (14,555,205)  -  -  - 

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

มลูคา่ปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 103,377  17,235,650  103,377  3,505,110 

 

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน:- 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 
  หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565  2564  2565  2564 

ตน้ทุนการบริการปัจจุบนั        

 ตน้ทุนขายและให้บริการ 5,932  242,509  460,463  815,322 

 ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย -  33,706  68,634  101,117 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 61,846  154,798  363,542  534,305 

     ดอกเบ้ียภาระผกูพนั 7,674  71,164  158,383  236,552 

รวม 75,452  502,177  1,051,022  1,687,296 

  
  หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565  2564  2565  2564 

ตน้ทุนการบริการปัจจุบนั        

 ตน้ทนุขายและให้บริการ 5,932  5,828  17,797  387,136 

 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย -  -  -  51,136 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 61,846  60,746  185,539  320,443 

     ดอกเบ้ียภาระผกูพนั 7,674  6,353  23,021  115,149 

รวม 75,452  72,927  226,357  873,864 
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ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 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 

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

สัดส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษยีณอาย ุ 

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

 
14. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 

 ส่วนประกอบหลักของรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565  2564  2565  2564 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวด -  (279,137)  (2,175,227)  (2,078,341) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (476,264)  221,163  2,676,214  681,870 

  รวม (476,264)  (57,974)  500,987  (1,396,471) 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น :        

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั 

  คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

- 

  

- 

  

- 

  

93,376 

  รวม -  -  -  93,376 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565  2564  2565  2564 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวด -  -  -  - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (174,952)  (7,372)  1,080,462  376 

  รวม (174,952)  (7,372)  1,080,462  376 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :        

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั 

  คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  

 

-  699 

  รวม -  -  -  699 

 

15.  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูง

กว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกิน

มูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

16. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของ

บริษทัใหญ่ (ไม่รวมกาํไรและขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) และจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกและชาํระ

แล้วระหว่างงวด 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565  2564  2565  2564 

กาํไร (ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท)        

จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (26,440,356)  1,555,999  (13,373,786)  (8,171,766) 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.197)  0.012  (0.100)  (0.061) 

กาํไร (ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท)        

จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -  (7,620,912)  (21,934,894)  (8,854,281) 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) -  (0.057)  (0.164)  (0.066) 

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

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565  2564  2565  2564 

ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท)        

จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (43,428,629)  (2,993,202)  (63,106,270)  (7,103,246) 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.324)  (0.022)  (0.471)  (0.053) 

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

 
17.    เงินปันผลจ่าย 

บริษทั โคแมนช่ี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทคร้ังท่ี 1/2565 ได้มีมติจ่ายเงินปันผล สําหรับ 
หุ้นสามญั จาํนวน 134,000,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.0877 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 11.73 ลา้นบาท 
บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 

 
  บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2565 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล สําหรับหุ้น
สามญั จาํนวน 100,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 80 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 8 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงิน
ปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2565 
 
เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 2/2565 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
สําหรับหุ้นสามญั จาํนวน 100,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 150 บาท รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจ่ายทั้งส้ิน 15 
ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2565  
 

  บริษทั เอไอ ซอฟท ์จาํกดั 
เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 2/2565 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
สําหรับหุ้นสามญั จาํนวน 300,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 8.33 บาท รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจ่ายทั้งส้ิน 
2.50 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2565 
 

18.   บัตรส่งเสริมการลงทุน 
เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 60-1302-1-00-2-0 
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการประเภท 5.7.2 กิจการซอฟทแ์วร์ ประเภท ENTERPRISE 
SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยไดรั้บ
สิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ ซ่ึงคือวนัท่ี  
22 มกราคม 2564 
 
เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 61-0565-1-01-2-0 
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการประเภท 5.7.2 กิจการซอฟทแ์วร์ ประเภท ENTERPRISE 
SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับสิทธิ
ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกําหนดเวลา 7 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ ซ่ึงคือวนัท่ี  
6 มิถุนายน 2561 
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ในปีภาษี 2565 บริษทัไม่ใช้สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เน่ืองจากบริษทัคาดว่าจะไม่สามารถ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุในบตัรส่งเสริมการลงทุนบางขอ้ได ้

 

19. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดําเนินงานไดร้ับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื ่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรและ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย 

 

บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการในส่วนงานภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย โดยมีส่วนงานรายงานทั้งส้ิน 2 

ส่วนงาน ดงัน้ี 

•  ส่วนงานขายและใหบ้ริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

•  ส่วนงานขดุเหรียญดิจิทลั 

 

ขอ้มูลรายได้และต้นทุนของส่วนงานในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

 ส่วนงานขายและให้บริการ

โปรแกรมคอมพวิเตอร์  

ส่วนงานขุดเหรียญดิจิทลั  รวมส่วนงาน 

 

จดัประเภทไปเป็น 

การดาํเนินงานที่ยกเลิก 

 งบการเงินรวม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 18,509,666  21,337,343  4,408,974  -  22,918,640  21,337,343  18,161,404  11,420,483  22,918,640  9,916,860 

ตน้ทุนขายและให้บริการ 17,137,265  13,507,671  4,262,027  -  21,399,292  13,507,671  15,746,418  12,386,143  21,399,292  1,121,528 

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 1,372,401  7,829,672  146,947  -  1,519,348  7,829,672  2,414,986  (965,660)  1,519,348  8,795,332 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

 ส่วนงานขายและให้บริการ

โปรแกรมคอมพวิเตอร์  

ส่วนงานขุดเหรียญดิจทิลั  รวมส่วนงาน 

 

จดัประเภทไปเป็น 

การดาํเนินงานที่ยกเลิก 

 งบการเงนิรวม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 78,719,095  73,564,447  19,531,821  -  98,250,916  73,564,447  36,239,844  44,686,942  62,011,072  28,877,505 

ตน้ทุนขายและให้บริการ 47,479,582  48,832,819  30,216,003  -  77,695,585  48,832,819  29,187,045  34,028,598  48,508,540  14,804,221 

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 31,239,513  24,731,628  (10,684,182)  -  20,555,331  24,731,628  7,052,799  10,658,344  13,502,532  14,073,284 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีรายได้

จากการขายและใหบ้ริการกบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหน่ึงท่ีมีจาํนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

  

 

 

 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

 
 

 

- 31 - 

20. ภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัและบริษทัย่อย มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าและบริการเป็นเวลา 1 - 3 ปี ซ่ึงมี

เงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 หน่วย : บาท 

 

งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ไม่เกิน 1 ปี 385,000  385,000 

 รวม 385,000  385,000 

 

21. สัญญาที่สําคญั 

บริษทัได้ทาํสัญญาแต่งตั้งตวัแทนในการจดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัในต่างประเทศซ่ึงมี

วตัถุประสงค์หลกัคือเพื่อให้ตวัแทนดงักล่าวทาํการตลาด จาํหน่าย ติดตั้ง และให้บริการลูกคา้อายุสัญญา 2 ปี 

และกาํหนดอตัราค่าตอบแทนตามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัและตวัแทนในแต่ละประเทศ 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลและตรวจสอบธุรกรรมเงินตราดิจิทลักบั

บริษทัแห่งหน่ึง อายสุัญญา 3 ปี และกาํหนดอตัราค่าตอบแทนตามท่ีตกลงกนั 

 
22. เคร่ืองมือทางการเงิน 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะส้ันหรือมีอัตรา

ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง

การเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

23. การจัดประเภทรายการใหม่ 

รายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ไดมี้

การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับ

งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ดงัน้ี 
    หน่วย : บาท 

การแสดงรายการเดิม  

สาํหรับงวดสาม

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2564  

สาํหรับงวดเกา้

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2564  การแสดงรายการใหม่ 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ  11,420,483  44,686,942  ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได ้

ตน้ทุนขายและให้บริการ  12,386,143  34,028,598  ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกสุทธิจากภาษเีงินได ้

ดอกเบ้ียรับ  19,633  45,960  ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได ้

รายไดอ่ื้น  307,319  815,134  ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได ้

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  365,003  1,151,024  ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกสุทธิจากภาษเีงินได ้

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  6,390,097  14,736,548  ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกสุทธิจากภาษเีงินได ้

ตน้ทุนทางการเงิน  55,691  170,531  ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกสุทธิจากภาษเีงินได ้

รายไดภ้าษีเงินได ้  56,723  1,410,139  ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได ้

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
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24. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2565 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมติัรายการดงัน้ี 

24.1  การจาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท วินสตาร์เทค จาํกัด ร้อยละ 49 หรือ คิดเป็นจาํนวนหุ้น 

16,170 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมทั้งส้ินจาํนวนเงิน 1.62 ลา้นบาท ให้กบัผูซ้ื้อท่ีไม่เขา้ข่ายเป็นบุคคล 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั วินสตาร์เทค จาํกดั จาํนวนเงิน 11.70 ลา้นบาท โดยวิธีออกหุน้สามญั

เพิ่มทุนจาํนวน 117,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน 

ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวเสร็จส้ิน บริษทั วินสตาร์เทค จาํกัด จะมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 

จากเดิม 3.30 ลา้นบาท เป็น 15 ลา้นบาท 

 

24.2  การให้เขา้ลงทุนในบริษทั 3 แห่ง ซ่ึงถือเป็นบริษทัย่อยใหม่ของบริษทั มูลค่าการลงทุนรวมทั้งส้ิน 115 

ลา้นบาท บริษทัคาดวา่จะเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นสามญัและดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในเดือนมกราคม 

2566 โดยมีรายละเอียดการลงทุน ดงัน้ี 

- ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั บีทีแกรนดปิ์โตรเลียม จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 100 หรือคิดเป็นจาํนวน

หุน้ 1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท รวมทั้งส้ินจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท  

- ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั บีทีโบวทิ์พยก์าแฟ จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 100 หรือคิดเป็นจาํนวนหุ้น 

50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท รวมทั้งส้ินจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท  

- ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั บีทีโบวทิ์วาราตรี จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 100 หรือคิดเป็นจาํนวนหุ้น 

100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท รวมทั้งส้ินจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท  
 

25.  การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
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