
             บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

หนา้ 1 

บริษัท บลบูิค กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  

 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจํางวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 2564 

...............................................................................................................................................................................  

 

ภาพรวมธุรกิจ 

บริษทั บลูบิค กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) เป็นบริษทับริการให้คาํปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจดัการนวตักรรมและ

เทคโนโลยี ซ่ึงรายไดใ้นงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  ประกอบดว้ย (1) ธุรกิจการให้คาํปรึกษาดา้นกลยุทธ์และ

การจดัการ (Management Consulting) คิดเป็นร้อยละ 21.05 (2) ธุรกิจการบริหารโครงการเชิงยทุธศาสตร์ (Strategic PMO) คิด

เป็นร้อยละ 2.56 (3) ธุรกิจการพฒันาระบบดิจิทลัและให้คาํปรึกษาดา้นเทคโนโลยี (Digital Excellence and Delivery) คิดเป็น

ร้อยละ 64.08 และ (4) ธุรกิจการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Big data, 

advanced analytics and artificial intelligence (AI)) คิดเป็นร้อยละ 11.81 

สรุปผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

  สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  รายไดร้วมของบริษทัฯอยู่ท่ี 126.96 ลา้นบาทเพ่ิมขึ้นจากงวด

เดียวกนัปีก่อนหน้าจาํนวน 35.91 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.47 สาเหตุหลกัมาจากรายไดธุ้รกิจการให้คาํปรึกษาและ

พฒันาเทคโนโลยีให้กบัองคก์ร (Digital Excellence and Delivery) ธุรกิจการจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ขอ้มูล

ชั้นสูงดว้ยปัญญาประดิษฐ์ (Big data, advanced analytics and artificial intelligence (AI)) และธุรกิจการให้คาํปรึกษาดา้นกล

ยุทธ์และการจดัการ (Management Consulting) มีการเติบโตในภาพรวมจากความสาํคญัต่อการจดัทาํดิจิทลั ทรานส์ฟอร์เมชัน่ 

(Digital transformation) ท่ีเพ่ิมสูงขึ้น โดยมีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เป็นตวัเร่ง ทาํให้องคก์รต่างๆ 

โดยเฉพาะกลุ่มประกนัภยัและกลุ่มอ่ืนๆ ให้ความสาํคญัในการลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากขึ้น    

สําหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2564 กาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัฯ 30.06 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ ร้อยละ 23.67 

โดยอตัรากาํไรสุทธิลดลงจากงวดเดียวกนัของปี 2563 สาเหตุหลกัจากอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีลดลง เน่ืองจากค่าใชจ้่ายพนกังานท่ี

เพ่ิมขึ้นจากงาน Business Development และงานประชาสัมพนัธ์และการตลาดท่ีเพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือกระตุน้ยอดรายไดจ้ากการ

ให้บริการในช่วงท่ีลูกคา้หลายรายมีการชะลอการใชง้บประมาณจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 และการ

เพ่ิมขึ้นของค่าใชจ้่ายเพ่ือการเตรียมตวัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ อย่างไรก็ดี อตัรากาํไรสุทธิในงวด 6 เดือนแรกปี 

2564 ยงัคงอยูใ่นระดบัสูงกว่าอตัรากาํไรสุทธิปี 2563 ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 22.06   

 

รายการ 

สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่  

30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้     

       รายไดจ้ากการให้บริการ 91.00 99.95 126.28 99.46 

       รายไดจ้ากการขาย - - 0.64 0.50 

       รายไดอ่ื้นๆ 0.04 0.05 0.04 0.04 

รวมรายได้ 91.04 100.00 126.96 100.00 

ค่าใช้จ่าย     

       ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ (29.54) (32.44) (46.15) (36.35)  

       ค่าใชจ่้ายในการขาย (13.67) (15.01) (19.84) (15.63) 
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รายการ 

สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่  

30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

       ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (15.68) (17.23) (23.53) (18.53) 

รวมค่าใช้จ่าย (58.89) (64.68) (89.52) (70.51) 

กําไรก่อนต้นทุนการเงินและภาษีเงินได้ 32.12 35.28 37.41 29.47 

       ตน้ทุนทางการเงิน (0.18) (0.20) (0.29) (0.23) 

       ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย - - (0.26) (0.20) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 31.98 35.12 36.89 29.06 

       ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (5.64) (6.20) (6.83) (5.38) 

กําไรสําหรับปี 26.33 28.92 30.06 23.67 

 

รายได้ ต้นทุน และ กําไรขั้นต้น 

 

หากพิจารณาแหล่งท่ีมาของรายไดจ้ากการขายและบริการแยกตามประเภทผลิตภณัฑส์ามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

 

1. ธุรกิจการให้คําปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ (Management Consulting) ส่วนใหญ่เป็นการออกแบบแผนกล

ยุทธ์ทางธุรกิจระยะส้ันและยาว (3 ปี – 5 ปี) การออกแบบแผนการตลาดสาํหรับผลิตภณัฑ์ของลูกคา้ การวิจยัตลาด

เพ่ือสร้างกลยุทธ์การแข่งขนั การออกแบบกระบวนการทาํงานเพ่ือลดความซํ้ าซอ้น และการปรับโครงสร้างองคก์ร

ให้สอดคลอ้งกบัธุรกิจ 

2. ธุรกิจการบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic PMO) ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการบริหารโครงการต่างๆ ใน

รูปแบบการกาํกบัดูแลโครงการ กลไกการจดัการโครงการตลอดจนดาํเนินการบริหารโครงการเพ่ือให้สามารถส่ง

มอบงานทันเวลา และองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้รวมถึงให้คาํปรึกษาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง

กระบวนการโดยผสานเทคโนโลยีใหม่ (Digital transformation) 

3. ธุรกิจการพฒันาระบบดิจิทัลและให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยี (Digital Excellence and Delivery) ส่วนใหญ่เป็นการ

ให้คาํปรึกษาเชิงลึกดา้นดิจิทัลครบวงจรและพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับองค์กร ครอบคลุมตั้งแต่การ

ออกแบบประสบการณ์ของผู ้ใช้งานและส่วนติดต่อระหว่างผู ้ใช้กับระบบ (UX/UI)  บนหน้าเว็บไซต์หรือ

แอปพลิเคชัน่ ตลอดจนการพฒันาเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) เพ่ือแกปั้ญหาเฉพาะดา้นภายในองคก์ร โดย

มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานและความคล่องตวัให้กบัธุรกิจ 

4. ธุรกิจการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลช้ันสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Big data, advanced analytics 

and artificial intelligence (AI)) ธุรกิจการวิเคราะห์ขอ้มูล Big data จากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป โดย

เน้นการใชดิ้จิทลัในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ทาํให้ขอ้มูลมีขนาดใหญ่มากขึ้น ประกอบกบัองคก์รเร่ิมมุ่งเน้นการ

ตัดสินใจโดยใช้ผลการจากวิเคราะห์ข้อมูล ทาํให้องค์กรมีความจาํเป็นต้องลงทุนในระบบสําหรับจัดเก็บและ

วิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ 
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รายการ 

สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ธุรกิจการให้คาํปรึกษาดา้นกลยทุธ์และการจดัการ (Management Consulting) 10.84 11.91 26.71 21.05 

2. ธุรกิจการบริหารโครงการเชิงยทุธศาสตร์ (Strategic PMO) 16.52 18.15 3.24 2.56 

3. ธุรกิจการพฒันาระบบดิจิทลัและใหค้าํปรึกษาดา้นเทคโนโลยี (Digital Excellence and 

Delivery) 
57.39 63.07 81.34 64.08 

4. ธุรกิจการจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ขอ้มูลชั้นสูงดว้ยปัญญาประดิษฐ์  

(Big data, advanced analytics and artificial intelligence (AI)) 
6.25 6.87 14.99 11.81 

รายได้จากการให้บริการ 91.00 100.00 126.28 99.49 

รายไดจ้ากการขาย - - 0.64 0.51 

รายได้จากการให้บริการและการขาย 91.00 100.00 126.92 100.00 

 

ในงวด 6 เดือนแรกปี 2564 สัดส่วนรายไดใ้นธุรกิจการพฒันาระบบดิจิทลัและให้คาํปรึกษาดา้นเทคโนโลยี, ธุรกิจ

การให้คาํปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ และธุรกิจการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงดว้ย

ปัญญาประดิษฐ์เติบโตขึ้นในภาพรวมเม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม สัดส่วนธุรกิจการบริหาร

โครงการเชิงยุทธศาสตร์ลดลง เน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทาํให้องค์กรต่างๆ ชะลอ

งบประมาณการลงทุนในโครงการต่างๆ โดยจดัสรรเงินลงทุนในการดิจิทลัทรานส์ฟอร์เมชัน่ธุรกิจท่ีมีลาํดบัความสําคญัสูง

ก่อน ซ่ึงไดแ้ก่ ธุรกิจการพฒันาระบบดิจิทลัและให้คาํปรึกษาดา้นเทคโนโลยี เป็นตน้ ทาํให้รายไดธุ้รกิจการบริหารโครงการ

เชิงยทุธศาสตร์ลดลง   

 

รายได้ และ กําไรขั้นต้น ในแต่ละธุรกิจ 

 

ในงวด 6 เดือนแรกปี 2564 บริษทัสามารถทาํกาํไรขั้นตน้ไดอ้ยูท่ี่ร้อยละ 63.64 ลดลงจากปีท่ีแลว้ท่ีร้อยละ 67.54 โดย

มีรายละเอียดตามน้ี 

1. ธุรกิจการให้คาํปรึกษาดา้นกลยทุธ์และการจดัการ (Management Consulting) 

รายการ 

สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการบริการ 10.84 100.00 26.71 100.00 

ตน้ทุนการบริการ 2.29 21.14 5.38 20.14 

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 8.55 78.86 21.33 79.86 

 

ในงวด 6 เดือนแรกปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้าํนวน 26.71 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 15.87 ลา้นบาท หรือเติบโตจากปี

ก่อนร้อยละ 146.39 เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทาํให้พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว กลุ่มบริษทัฯ จึงไดรั้บงานโครงการขนาดใหญ่จากลูกคา้ในการศึกษาแนวโน้มตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

(Customer Journey) เพ่ือจดัทาํแผนกลยุทธ์ในการชิงส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรม ประกอบกบักลุ่มบริษทัฯ มี

ผลงาน ช่ือเสียง และความเช่ียวชาญในการประกอบธุรกิจการให้คาํปรึกษาดา้นกลยทุธ์และการจดัการมากขึ้น ส่งผลให้กลุ่ม
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บริษทัฯ เขา้ถึงลูกคา้ในหลากหลายอุตสาหกรรมไดม้ากขึ้น รวมถึงลูกคา้ในกลุ่มสถาบนัการเงินและประกนัภยัซ่ึงเป็นลูกคา้

หลกัของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งลูกคา้รายเดิมและลูกคา้ใหม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ในคุณภาพงานโครงการของกลุ่มบริษทัฯ มากขึ้น ทาํ

ให้จาํนวนลูกคา้ในภาพรวมเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้รายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวเติบโตขึ้นอยา่งต่อเน่ือง  

 ในงวด 6 เดือนแรกปี 2564 มีอตัรากาํไรขั้นตน้อยู่ท่ีร้อยละ 79.86 เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้าซ่ึงอยู่ท่ี

ร้อยละ 78.86 โดยหลกัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บงานโครงการรูปแบบใหม่ท่ีช่วยเหลือลูกคา้ในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์

แก่ผูบ้ริหาร (Top management) เพ่ือสร้างความคล่องตวัในการบริหารองคก์รของลูกคา้ ซ่ึงโครงการดงักล่าวมีอตัรากาํไร

ขั้นตน้ค่อนขา้งสูง และบริษทัสามารถบริหารโครงการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลให้ตน้ทุนบุคลากรของโครงการ

ลดลง 
 
2. ธุรกิจการบริหารโครงการเชิงยทุธศาสตร์ (Strategic PMO)  

รายการ 

สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการบริการ 16.52 100.00 3.24 100.00 

ตน้ทุนการบริการ 4.55 27.58 0.99 30.45 

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 11.96 72.42 2.26 69.55 

 

ในงวด 6 เดือนแรกปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดอ้ยู่ท่ี 3.24 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 13.27 ลา้นบาท หรือลดลงคิด

เป็นร้อยละ 80.36 เน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทาํให้องคก์รต่างๆ ชะลองบประมาณการลงทุน

ในโครงการต่างๆ โดยจดัสรรเงินลงทุนในการดิจิทลัทรานส์ฟอร์เมชัน่ธุรกิจท่ีมีลาํดบัความสาํคญัสูงก่อน ซ่ึงไดแ้ก่ ธุรกิจการ

พฒันาระบบดิจิทลัและให้คาํปรึกษาดา้นเทคโนโลยี เป็นตน้ ทาํให้รายไดธุ้รกิจการบริหารโครงการเชิงยทุธศาสตร์ลดลง   

ในงวด 6 เดือนแรกปี 2564 อตัรากาํไรขั้นตน้อยู่ท่ีร้อยละ 69.55 ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้าซ่ึงอยู่ท่ีร้อย

ละ 72.42 เน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทาํให้การติดต่อประสานงานกบัทางลูกคา้มีความ

ยากลาํบากมากขึ้น ส่งผลให้การบริหารโครงการจาํเป็นตอ้งใชบุ้คลากรและระยะเวลาท่ีเพ่ิมมากขึ้น 

3. ธุรกิจการพฒันาระบบดิจิทลัและให้คาํปรึกษาดา้นเทคโนโลยี (Digital Excellence and Delivery) 

รายการ 

สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการบริการ 57.39 100.00 81.34 100.00 

ตน้ทุนการบริการ 20.64 35.96 29.97 36.85 

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 36.75 64.04 51.37 63.15 

 

ในงวด 6 เดือนแรกปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดอ้ยู่ท่ี 81.34 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 23.95 ลา้นบาท หรือเติบโตจากงวด

เดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 41.73 สาเหตุหลกัจากกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บงานโครงการขนาดใหญ่จากลูกคา้กลุ่มสถาบนัการเงินใน

การพฒันาแอพพลิเคชัน่มือถือสาํหรับลูกคา้ระดบัองคก์รในการทาํธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ประกอบกบักลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บ

งานโครงการขนาดใหญ่ต่อเน่ืองจากปี 2563 ในการพฒันาแอพพลิเคชัน่ให้แก่ลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจประกนั โดยเป็นการรับงาน
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เพ่ิมจากลูกคา้รายเดิมท่ีไดใ้ห้บริการในปี 2563 เน่ืองจากช่ือเสียงและประวติัการทาํงานของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีมีเพ่ิมมากขึ้นจาก

ผลงานในอดีตท่ีเคยทาํให้แก่ลูกคา้รายดงักล่าว 

ในงวด 6 เดือนแรกปี 2564 อตัรากาํไรขั้นตน้อยู่ท่ีร้อยละ 63.15 ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนเล็กน้อยซ่ึงอยู่ท่ี

ร้อยละ 64.04 สาเหตุหลกัจากกลุ่มบริษทัฯ ขยายฐานลูกค้าไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ เช่น อุตสาหกรรมขนส่งและ              

โลจิสติกส์ โดยกลุ่มบริษทัฯ อาจมีการพิจารณาตั้งราคาขายและกาํไรขั้นตน้ตํ่ากว่าปกติเพ่ือให้เหมาะสมกบังบประมาณและ

โอกาสทางธุรกิจในอนาคต ซ่ึงจะช่วยสร้างช่ือเสียงและประวติัการทาํงานของกลุ่มบริษทัฯ ทาํให้อตัรากาํไรขั้นตน้ของ

โครงการท่ีปรึกษาดงักล่าวไม่สูงมาก อย่างไรก็ตาม อตัรากาํไรขั้นตน้ในภาพรวมของงวด 6 เดือนแรกปี 2564 ยงัคงอยู่ใน

ระดบัสูงเม่ือเทียบกบัปี 2563 ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 59.87  

 

4. ธุรกิจการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ขอ้มูลชั้นสูงดว้ยปัญญาประดิษฐ์ (Big data, advanced 

analytics and artificial intelligence (AI)) 

รายการ 

สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการบริการ 6.25 100.00 14.99 100.00 

ตน้ทุนการบริการ 2.05 32.82 9.25 61.71 

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 4.20 67.18 5.74 38.29 

 

ในงวด 6 เดือนแรกปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้าํนวน 14.99 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 8.73 ลา้นบาท หรือเติบโตขึ้นร้อย

ละ 139.72 จากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ สาเหตุหลกัจาก 1) การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เป็นตวัเร่งทาํให้พฤติกรรม

ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงมาใชเ้ทคโนโลยีมากขึ้น ทาํให้ขอ้มูลมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยในปัจจุบนัองคก์รท่ีเขา้ใจในพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคจะเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรม ส่งผลให้หลายองค์กรเร่งลงทุนในการวิเคราะห์ขอ้มูล Big data เพ่ือเป็นโอกาสทาง

ธุรกิจในการแยง่ชิงฐานลูกคา้ รวมถึงส่วนแบ่งทางการตลาด ประกอบกบั 2) กลุ่มบริษทัฯ มีผลงานและช่ือเสียงในธุรกิจ Big 

Data เพ่ิมมากขึ้นทาํให้กลุ่มบริษทัฯ มีความสามารถในการเขา้ถึงลูกคา้ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมไดม้ากขึ้น ส่งผลให้

กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดเ้พ่ิมสูงขึ้น 

ในงวด 6 เดือนแรกปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั้นตน้อยู่ท่ีร้อยละ 38.29 ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน

หน้าซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 67.18 เน่ืองจากปัจจยัท่ีควบคุมไม่ไดจ้ากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบถึงพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคท่ีมีส่วนสําคญัในการวิเคราะห์ข้อมูล จึงต้องมีการปรับแก้ไขงานเพ่ิมเติม เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถ

นาํไปใชง้านจริงไดดี้ย่ิงขึ้น โครงการส่วนหน่ึงจึงมีความล่าช้าในการปิดโครงการ ส่งผลให้ค่าใชจ้่ายพนกังานในโครงการ

ดงักล่าวเพ่ิมสูงขึ้น  

 

รายได้จากการขาย 

 

รายการ 

สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย - - 0.64 100.00 

ตน้ทุนขาย - - 0.56 87.37 
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รายการ 

สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น - - 0.08 12.63 

 

ในงวด 6 เดือนแรกปี 2564 รายไดจ้ากการขาย ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เพ่ือ

นาํมาใชใ้นโครงการของลูกคา้ โดยรายไดจ้ากการขายอยูท่ี่ 0.64 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.51 ของรายไดร้วม ซ่ึงอยู่ใน

ระดบัค่อนขา้งตํ่า เน่ืองจากจาํนวนโครงการท่ีลูกคา้ส่ังซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าวจากกลุ่มบริษทัฯ มีจาํนวนไม่มาก 

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 

รายการ 

สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 12.14 88.80 17.81 89.77 

ค่าสาธารณูปโภค 0.29 2.15 0.66 3.34 

ค่าจา้งงานบริการ 0.35 2.59 0.12 0.59 

ค่าเดินทาง 0.03 0.23 0.02 0.12 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 0.17 1.23 0.37 1.87 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน1/ 0.68 5.01 0.86 4.32 

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 13.67 100.00 19.84 100.00 

หมายเหตุ : 1/ ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ โดยหลกัประกอบดว้ย ค่ารับรอง ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย และค่าคอมมิชชัน่  

  (Commission) เป็นตน้ 

 ในงวด 6 เดือนแรกปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายจาํนวน 19.84 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกนัของ

ปีก่อนหน้า จาํนวน 6.17 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากค่าใช้จ่ายพนักงานท่ีเพ่ิมขึ้นจากงาน Business Development และงาน

ประชาสัมพนัธ์และการตลาดท่ีเพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือกระตุน้ยอดรายไดจ้ากการให้บริการในช่วงท่ีลูกคา้หลายรายมีการชะลอการใช้

งบประมาณจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 แต่มีสัดส่วนค่าใชจ้่ายในการขายต่อรายไดท่ี้ใกลเ้คียงกนั 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

รายการ 

สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 12.54 79.98 19.04 80.91 

ค่าสาธารณูปโภค 1.19 7.56 1.45 6.17 

ค่าจา้งงานบริการ 0.14 0.89 0.16 0.66 

ค่าเดินทาง 0.08 0.53 0.03 0.13 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน 0.55 3.53 - - 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 0.34 2.15 0.28 1.18 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน1/ 0.84 5.36 2.58 10.95 
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รายการ 

สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 15.68 100.00 23.53 100.00 

หมายเหตุ : 1/ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยหลกัประกอบด้วย ค่าบริการท่ีปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าอากร

 แสตมป์ เป็นตน้ 
ในงวด 6 เดือนแรกปี 2564 ค่าใชจ้่ายในการบริหารอยูท่ี่ 23.53 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้

จาํนวน 7.85 ลา้นบาท คดิเป็นร้อยละ 50.03 โดยหลกัเกิดจากค่าใชจ้่ายพนกังานท่ีเพ่ิมขึ้นจาํนวน 6.49 ลา้นบาท จากการเพ่ิม

จาํนวนพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือรองรับการดาํเนินงานดา้นการเตรียมตวัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ

ค่าใชจ้่ายอ่ืนท่ีเพ่ิมขึ้นจาํนวน 1.73 ลา้นบาท ซ่ึงโดยหลกัเป็นค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่างๆ เพ่ือเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

ฯ 

กําไรสุทธิ และอัตรากําไรสุทธ ิ

 

รายการ 

สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดร้วม 91.05 100.00 126.96 100.00 

ตน้ทุนรวม (29.54) (32.44) (46.15) (36.35)  

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (29.35) (32.24) (43.37) (34.16) 

กําไรก่อนต้นทุนการเงินและภาษีเงินได้ 32.12 35.28 37.41 29.47 

       ตน้ทุนทางการเงิน (0.18) (0.20) (0.29) (0.23) 

       ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย - - (0.26) (0.20) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 31.98 35.12 36.89 29.06 

       ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (5.64) (6.20) (6.83) (5.38) 

กําไรสําหรับปี 26.33 28.92 30.06 23.67 

 

ในงวด 6 เดือนแรกปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิอยู่ท่ี 30.06 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจาํนวน 3.72 ลา้นบาท คิดเป็น     

ร้อยละ 14.13 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการให้บริการท่ีเพ่ิมขึ้นตามปริมาณงาน

โครงการท่ีเพ่ิมสูงขึ้น อยา่งไรก็ตาม อตัรากาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัฯ อยูท่ี่ร้อยละ 23.67 ลดลงเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี

ก่อนหนา้ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 28.92 สาเหตุหลกัจากอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีลดลง ประกอบกบัสัดส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร

ต่อรายไดร้วมท่ีเพ่ิมสูงขึ้น จากจาํนวนพนกังานท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับการดาํเนินการในการเตรียมตวัเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่างๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ อย่างไรก็ดี อตัรากาํไรสุทธิ

สาํหรับงวด 6 เดือนปี 2564 ยงัคงเติบโตจากอตัราเฉล่ียของปี 2563 ท่ีร้อยละ 22.06 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

 

สินทรัพย์ 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 167.16 และ184.82 

ลา้นบาทตามลาํดบั ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยห์ลกัสรุปไดด้งัน้ี 

 

ลูกหนีก้ารค้าและลกูค้าท่ัวไป 

 

รายการ 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 44.24 90.46 22.32 49.94 

คา้งชาํระ     

    นอ้ยกว่า 3 เดือน 4.24 8.66 22.37 50.06 

    3-6 เดือน - - - - 

    6-12 เดือน 0.43 0.88 - - 

    มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป - - - - 

รวม 48.91 100.00 44.69 100.00 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - 

รวมลูกหนี้การค้า – ลูกค้าทั่วไป 48.91 100.00 44.69 100.00 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้ – ลูกคา้ทัว่ไป จาํนวน 44.69 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นลูกหน้ี

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ คิดเป็นร้อยละ 49.94 ของลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีคา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือนคิดเป็นร้อยละ 50.06 ของ

ลูกหน้ีการคา้ โดยสัดส่วนลูกหน้ีคา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อยา่งไรก็ตาม ลูกหน้ี

ส่วนใหญ่ในกลุ่มดงักล่าวมาจากลูกหน้ีคา้งชาํระไม่เกิน 1 เดือน โดยคิดเป็นร้อยละ 41.03 ของลูกหน้ีทั้งหมด ซ่ึงเป็นลูกหน้ีท่ี

คา้งชาํระตามรอบระยะเวลาการจ่ายชาํระตามปกติของแต่ละบริษทั โดย ณ ปัจจุบนั วนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ 

ไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ีคา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือนส่วนใหญ่แลว้  

 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน 

 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนของกลุ่มบริษทัฯ โดยหลกัไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า เช่น เงินสํารองจ่ายล่วงหน้าค่าอบรม

สัมนา ค่าสนบัสนุนมูลนิธิต่างๆ และค่าอุปกรณ์เทคโนโลยี เป็นตน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2563 และวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนจาํนวน 1.38 ลา้นบาท และ 2.58 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.83 และ ร้อยละ 1.40 ของ

สินทรัพยร์วมในแต่ละปี ตามลาํดบั 
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สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา-หมุนเวียน  

 

รายการ 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ระยะเวลาในการรับรู้รายไดค้า้งรับ     

    นอ้ยกว่า 3 เดือน 19.47 90.79 41.511/ 93.43 

    3-6 เดือน - - 2.922/ 6.57 

    6-12 เดือน 0.16 0.77 -3/ - 

    มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 1.81 8.44 - - 

รวม 21.44 100.00 44.43 100.00 

หมายเหตุ:  
1/ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564   บริษทัฯ ไดป้รับปรุงขอ้มูลสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา  ตามระยะเวลาในการรับรู้รายไดค้า้งรับ นอ้ยกว่า  3 เดือน จาก 

41.51 ลา้นบาท เป็น  40.91  ลา้นบาท 
2/ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564   บริษทัฯ ไดป้รับปรุงขอ้มูลสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา  ตามระยะเวลาในการรับรู้รายไดค้า้งรับ ในระหว่าง 3-6 เดือน 

จาก 2.92 ลา้นบาท เป็น  3.45  ลา้นบาท 
3/ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564   บริษทัฯ ไดป้รับปรุงขอ้มูลสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา  ตามระยะเวลาในการรับรู้รายไดค้า้งรับในระหว่าง 6-12 เดือน 

เท่ากบั   0.07 ลา้นบาท 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัฯ สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน จาํนวน 44.43 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 

2563 จาํนวน 22.99 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 107.23 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บงานโครงการขนาดใหญ่เพ่ิมเติมจากปี 2563 

ในการพฒันาแอพพลิเคชั่นให้แก่ลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจประกนั ส่งผลให้สินทรัพยต์ามสัญญาในส่วนงานโครงการธุรกิจการ

พฒันาระบบดิจิทลัและให้คาํปรึกษาดา้นเทคโนโลยี (Digital Excellence and Delivery) เพ่ิมขึ้น 

 

งานบริการระหว่างทํา 

 

รายการ 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

งานบริการระหว่างทาํ 8.22 100.00 4.76 100.00 

หกั ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของงานบริการระหว่างทาํ (0.47) (5.75) - - 

งานบริการระหว่างทํา-สุทธิ 7.74 94.25 4.76 100.00 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัฯ งานบริการระหว่างทาํ-สุทธิจาํนวน 4.76 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 จาํนวน 

2.99 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 38.60 โดยหลกัเกิดจากกลุ่มบริษทัฯ ให้บริการงานโครงการจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

แลว้เสร็จจาํนวนหลายโครงการ 

 

 

 

 

 



             บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

หนา้ 10 

สินค้าคงเหลือ 

 

รายกา 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินคา้คงเหลือ 0.56 0.34 0.02 0.01 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือจาํนวน 0.02 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของสินทรัพยร์วม 

เน่ืองจากลูกคา้รายเดิม มีความตอ้งการให้กลุ่มบริษทัฯ ส่ังซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม สําหรับงานบริการท่ีทางกลุ่ม

บริษทัฯ ดาํเนินการให้ต่อเน่ืองจากปี 2563 

  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

รายการ 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 61.75 36.94 46.08 24.93 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จากการจ่ายเงินลงทุนในการร่วม

คา้ เงินปันผล และจ่ายชาํระค่าโบนสัพนกังานคา้งจ่าย 

 

สินทรัพย์สิทธิในการใช้ – สุทธิ 

 

รายการ 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้– สุทธิ 7.91 4.73 9.86 5.34 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้– สุทธิ เพ่ิมขึ้นจาํนวน 1.96 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่ม

บริษทัฯ มีความตอ้งการพ้ืนท่ีสํานักงานท่ีเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจและการขยายทีมงานตามทิศทางการ

เติบโตของรายได ้

 

หนีสิ้น 

 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2563 และวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 57.08 ลา้นบาท และ

46.58 ลา้นบาท ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินหลกัสรุปไดด้งัน้ี 
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 เจ้าหนีก้ารค้า 

รายการ 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เจา้หน้ีการคา้ 0.42 0.74 4.17 8.95 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีเจา้หน้ีการคา้จาํนวน 4.17 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 ซ่ึงโดยหลกั ไดแ้ก่ บริษทัท่ีปรึกษาภายนอกท่ีช่วยงานดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ (IT development) และ

บริษทัท่ีช่วยงานในการจดัการขอ้มูล (Data management) เป็นตน้ 

 

เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 

รายการ 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

โบนสัคา้งจ่าย 29.98 91.29 12.51 81.06 

เงินทดรองจ่ายพนกังานคา้งจ่าย 0.55 1.69 0.08 0.49 

ค่าสอบบญัชีคา้งจ่าย 0.64 1.94 0.17 1.09 

ประกนัสังคมคา้งจ่าย - - - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน 1.50 4.55 2.32 15.04 

เจา้หน้ีอ่ืน 0.17 0.53 0.36 2.32 

รวมเจ้าหนี้อ่ืน 32.84 100.00 15.43 100.00 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืนลดลง เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ ชาํระเงินค่าโบนัส

พนกังานท่ีคา้งจ่ายจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แลว้ 

 

หนีสิ้นท่ีเกิดจากสัญญา 

รายการ 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 0.70 1.23 1.95 4.20 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาจาํนวน 1.95 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจาํนวน 1.25 ลา้น

บาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สาเหตุหลกัจากกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บเงินล่วงหน้าของโครงการการวางแผนกลยุทธ์เพ่ิม

มากขึ้น  
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หนีสิ้นท่ีเกิดจากสัญญา 

รายการ 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า-หมุนเวียน 0.94 11.32 1.28 12.27 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า-ไม่หมุนเวียน 7.33 88.68 9.12 87.73 

รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า 8.26 100.00 10.40 100.00 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินตามสัญญาเช่า เพ่ิมขึ้นจาํนวน 2.14 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ 

มีความตอ้งการพ้ืนท่ีสํานักงานท่ีเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจและการขยายทีมงานตามทิศทางการเติบโตของ

รายได ้

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

รายการ 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 20.41 18.54 37.50 18.54 

ส่วนเกินทุนจากการแลกหุ้น 4.93 4.48 4.93 4.48 

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 10.77 9.79 10.77 9.79 

กาํไรสะสม     

   จดัสรรแลว้ – สาํรองตามกฎหมาย 2.00 1.82 2.04 1.82 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 75.30 68.40 86.32 68.40 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น 

ส่วนเกิน(ตํา่)จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย 
(3.33) (3.03) (3.33) (3.03) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 110.08 100.00 138.24 100.00 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยท่ีไม่อยูใ่นอาํนาจควบคุม 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 110.08 100.00 138.24 100.00 

 

สาํหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2564  บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั จาํนวน 29.59 ลา้นบาทจากทุนจดทะเบียน

เดิมจาํนวน 20.41 ลา้นบาท เป็น 50.00 ลา้นบาท แบ่งเป็น 1) เสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของกลุ่มบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือ

หุ้นท่ีผูถื้อหุ้นของบริษทัแต่ละรายถืออยู่  (Right offering)  จาํนวน 17.09 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บชาํระค่าหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนดงักล่าวจากผูถื้อหุ้นเดิมทั้งจาํนวนแลว้ และ 2) เพ่ิมทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั จาํนวน 12.50 ลา้นบาท เพ่ือเสนอขายแก่

ประชาชนทัว่ไป ผูมี้อุปการคุณของกลุ่มบริษทัฯ และพนักงานของกลุ่มบริษทัฯ ในการเตรียมตวัเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์

สาํหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2564 บริษทัฯ ไดจ้่ายเงินปันผลจาํนวน 18.99 ลา้นบาท 
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อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

รายการ 
สําหรับงวดบัญชีส้ินสุดวันที่ (ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.37 4.87 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 3.13 4.57 

วงจรเงินสด   

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วนั) 121.04 113.32 

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉลี่ย (วนั) 54.10 9.20 

วงจรเงินสด (วนั) 1/ 66.94 104.12 

หมายเหตุ: 1/  ธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ เป็นธุรกิจให้บริการท่ีปรึกษาดา้นกลยทุธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีไม่มี

 สินคา้คงเหลือ ดงันั้นจึงไม่คาํนวณระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย ทาํให้วงจรเงินสดเท่ากบัระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 

 ลบดว้ยระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ีย 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 46.08 ลา้นบาท อยู่ใน

ระดบัท่ีสูงกว่าหน้ีสินหมุนเวียนของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงอยูท่ี่ 31.48 ลา้นบาท แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องท่ีดีของกลุ่มบริษทัฯ 

 

วงจรเงินสด 

 

งวด 6 เดือนแรกปี 2564 วงจรเงินสด (Cash Cycle) ของกลุ่มบริษทัฯ เท่ากบั 104.12 วนั เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 สาเหตุ

หลกัจากระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ียลดลงเป็น 9.20 วนั จากปี 2563 ซ่ึงอยู่ท่ี 54.10 วนั เน่ืองจากในงวดดงักล่าว มีงานท่ีตอ้งใช้

บริการว่าจา้งท่ีปรึกษาภายนอกค่อนขา้งน้อย ทาํให้เจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 อยู่ในระดบัตํ่าท่ี 4.17 ลา้นบาท 

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียของกลุ่มบริษทัฯ ลดลงเป็น 113.32 วนั จากปี 2563 ซ่ึงอยู่ท่ี 121.04 วนั แต่ยงัคงอยู่ใน

ระดบัสูง เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บงานโครงการขนาดใหญ่ในการพฒันาแอพพลิเคชัน่ให้แก่ลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจประกนั 

ซ่ึงลูกคา้รายดงักล่าวมีระยะเวลาชาํระหน้ีค่อนขา้งนาน เน่ืองจากมูลค่าโครงการท่ีสูง ส่งผลให้การอนุมติัชาํระหน้ีตอ้งผ่าน

การอนุมติัจากหลายลาํดบัขั้นซ่ึงใชร้ะยะเวลานานกว่าปกติ 

 

อัตราส่วนสภาพคล่องวิเคราะห์นโยบายการเงิน 

รายการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ (ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 0.52 0.34 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 135.06 133.18 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั (เท่า) 61.40 61.32 

 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจาก 0.52 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2563 เป็น 0.34 เท่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของกลุ่มบริษทัฯ และผลประกอบการท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ตามความสามารถใน

การทาํกาํไรของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเพ่ิมขึ้น ขณะท่ีหน้ีสินของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ิมขึ้นค่อนขา้งตํ่า 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ียในระหว่างปี 2563 และงวด 6 เดือนแรกปี 2564 อยู่ท่ี 133.18 เท่า – 135.06 

เท่า ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีสูง แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียหรือสภาพคล่องของกลุ่มบริษทัฯ อยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 
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ตามผลประกอบการหรือกาํไรของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ขณะท่ีดอกเบ้ียจ่ายของกลุ่มบริษทัฯ 2563 และงวด 6 เดือนแรก

ปี 2564 อยู่ท่ี 0.43 ลา้นบาท และ 0.29 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงอยู่ในระดบัตํ่า เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีเงินกูยื้มจากสถาบนั

การเงินค่อนขา้งนอ้ยหากเปรียบเทียบกบัรายไดห้รือกาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัฯ  

 อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนัสําหรับปี 2563 และงวด 6 เดือนแรกปี 2564 อยู่ท่ี 61.40 เท่า และ 61.32 

เท่า ตามลาํดบั อยูใ่นระดบัสูงมาก เน่ืองจากผลประกอบการท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ตามความสามารถในการทาํกาํไรของกลุ่ม

บริษทัฯ ท่ีเพ่ิมขึ้น และในแง่ของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบกาํหนดภายใน 1 ปีของกลุ่มบริษทัฯ โดยหลกั ไดแ้ก่ ค่าเช่า

ออฟฟิศสํานกังาน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง “สัญญาเช่า” ซ่ึงในปี 2563 และงวด 6 เดือนแรกปี 

2564 อยู่ท่ี 0.94 ลา้นบาท และ 1.28 ลา้นบาท เท่านั้น ซ่ึงไม่ใช่เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินแต่อย่างใด แสดงให้เห็นว่าสภาพ

คล่องของกลุ่มบริษทัฯ อยูใ่นระดบัดีมาก 


