
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั บลูบิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและ
เฉพาะของบริษทั ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะของบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะ
ของบริษทั ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
แบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการรายงานใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 

 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธี  
การสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเร่ืองที่มีนยัส าคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจจะพบไดจ้าก
การตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อสรุป 
 

จากการสอบทาน ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้
จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญั 
 
 
 
 
 
 

นางสาวศันสนีย์  พูลสวัสดิ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี 6977 
 
บริษทั พราวด ์อิน โปร จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
11 สิงหาคม 2564 



บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย : บาท)

30 มถุินายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มถุินายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 46,077,444             61,752,307          43,181,688             58,915,627          

ส่วนของเงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระผูกพนั

ทีถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหนึงปี 5.2 8,528,241               8,463,499            8,528,241               8,463,499            

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 5.1 47,266,795             50,290,535          41,490,711             49,896,646          

สินทรัพยที์เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 15 44,434,092             21,442,381          44,180,941             18,679,492          

สินคา้คงเหลือ 16,300                    563,300               16,300                    563,300               

งานบริการระหวา่งทาํ 6 4,755,540               7,744,979            4,204,973               2,292,913            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 120,007                  249,632               -                         -                      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดก่อน 249,633                  310,911               -                         -                      

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2,013,204               734,110               2,005,233               729,402               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 153,461,256           151,551,654        143,608,087           139,540,879        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระผูกพนั 5.2 2,004,963               -                      2,004,963               -                          

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 7,240,857               -                      7,500,000               -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                         -                      7,137,600               7,137,600            

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 9 10,183,219             5,850,287            9,911,836               5,494,026            

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 9,864,090               7,905,092            9,864,090               7,905,092            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,694                      36,585                 1,694                      36,585                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 11 1,751,419               1,541,409            1,401,512               1,130,422            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 310,027                  277,917               83,998                    231,572               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 31,356,269             15,611,290          37,905,693             21,935,297          

รวมสินทรัพย์ 184,817,525           167,162,944        181,513,780           161,476,176        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 1

งบการเงนิเฉพาะของบริษัทงบการเงนิรวม



บริษทั บลูบคิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

12 19,599,360            33,267,917          24,680,375            33,217,707          

หนีสินทีเกิดจากสัญญา - หมุนเวยีน 15 1,954,696              700,935               1,954,696              -                      

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

 - หนีสินตามสัญญาเช่า 5.3 1,276,361              935,546               1,276,361              935,546               

 - ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 13 262,500                 262,500               250,000                 250,000               

3,937,321              4,717,044            3,937,321              4,717,044            

ประมาณการรับประกนัคุณภาพงาน 103,838                 13,651                 23,400                   3,413                   

หนีสินหมุนเวยีนอืน 4,348,025              5,034,002            3,863,406              4,935,280            

รวมหนีสินหมุนเวียน 31,482,101            44,931,595          35,985,559            44,058,990          

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า 5.3 9,122,032              7,325,653            9,122,032              7,325,653            

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 13 5,971,373              4,821,003            5,551,935              4,498,080            

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 15,093,405            12,146,656          14,673,967            11,823,733          

รวมหนีสิน 46,575,506            57,078,251          50,659,526            55,882,723          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 2                   

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน

ภาษเีงินไดค้า้งจ่าย

งบการเงินรวม



บริษทั บลูบคิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 14

ทุนเรือนหุ้น : 14.1

- ทุนจดทะเบยีน 204,080 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท -                        20,408,000        -                        20,408,000          

- ทุนจดทะเบยีน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 50,000,000           -                     50,000,000           -                      

- หุ้นทอีอกและรับชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 204,080 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท -                        20,408,000        -                        20,408,000          

- หุ้นทอีอกและรับชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 75,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 37,500,000           -                     37,500,000           -                      

ส่วนเกินทุนจากการแลกหุ้น 4,930,000             4,930,000          4,930,000             4,930,000            

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 10,774,866           10,774,866        10,774,866           10,774,866          

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 14.2 2,040,800             2,000,000          2,040,800             2,000,000            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 14.3 86,324,450           75,300,442        75,608,588           67,480,587          

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนตาํจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -3,331,050 -3,331,050 -                        -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 138,239,066         110,082,258      130,854,254         105,593,453        

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,953                    2,435                 -                        -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 138,242,019         110,084,693      130,854,254         105,593,453        

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 184,817,525         167,162,944      181,513,780         161,476,176        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท



บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 77,148,023      49,485,047      73,121,511      47,588,737      

รวมรายได้จากการบริการ 17 77,148,023      49,485,047      73,121,511      47,588,737      

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (30,650,762)    (17,963,214)    (28,545,705)    (17,248,387)    

รวมต้นทุนการให้บริการ (30,650,762)    (17,963,214)    (28,545,705)    (17,248,387)    

กําไรขันต้น 46,497,261      31,521,833      44,575,806      30,340,350      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4 -                  -                  77,058             59,943             

รายไดอ้ืน 2,818               10,000             2,805               10,000             

ตน้ทุนการจดัจาํหน่าย (10,888,170)    (6,563,381)      (10,294,026)    (5,984,401)      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (13,183,869)    (7,587,470)      (12,825,892)    (7,519,251)      

กําไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 22,428,040      17,380,982      21,535,751      16,906,641      

รายไดท้างการเงิน 33,121             35,589             32,447             34,024             

ตน้ทุนทางการเงิน (145,344)         (98,823)           (131,768)         (97,987)           

ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมคา้ทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 7 (259,143)         -                  -                  -                  

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 22,056,674      17,317,748      21,436,430      16,842,678      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (4,335,754)      (3,328,000)      (4,267,164)      (3,333,345)      

กําไรสําหรับงวด 17,720,920      13,989,748      17,169,266      13,509,333      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                  -                  -                  -                  

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 17,720,920      13,989,748      17,169,266      13,509,333      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท



บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไรสําหรับงวด

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 17,720,840    13,989,624    17,169,266    13,509,333    

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 80                  124                -                 -                 

17,720,920    13,989,748    17,169,266    13,509,333    

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 17,720,840    13,989,624    17,169,266    13,509,333    

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 80                  124                -                 -                 

17,720,920    13,989,748    17,169,266    13,509,333    

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 16

กาํไร (บาทต่อหุน้) 0.24               0.34               0.23               0.33               

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 75,000,000    40,816,000    75,000,000    40,816,000    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท



บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 126,279,589    90,999,366      117,638,757    86,426,962      

รายไดจ้ากขาย 644,760           -                  644,760           -                  

รวมรายได้จากการขายและบริการ 17 126,924,349    90,999,366      118,283,517    86,426,962      

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (45,587,204)    (29,535,642)    (42,392,386)    (28,542,736)    

ตน้ทุนขาย (563,300)         -                  (563,300)         -                  

รวมต้นทุนขายและบริการ (46,150,504)    (29,535,642)    (42,955,686)    (28,542,736)    

กําไรขันต้น 80,773,845      61,463,724      75,327,831      57,884,226      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4 -                  -                  134,399           140,102           

รายไดอ้ืน 4,840               10,000             4,818               10,000             

ตน้ทุนการจดัจาํหน่าย (19,839,980)    (13,668,361)    (18,240,681)    (12,464,795)    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (23,528,013)    (15,682,602)    (23,060,072)    (15,411,158)    

กําไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 37,410,692      32,122,761      34,166,295      30,158,375      

รายไดท้างการเงิน 33,121             35,589             32,447             34,024             

ตน้ทุนทางการเงิน (293,855)         (180,035)         (265,531)         (178,364)         

ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมคา้ทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 7 (259,143)         -                  -                  -                  

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 36,890,815      31,978,315      33,933,211      30,014,035      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (6,834,381)      (5,644,110)      (6,773,302)      (5,953,349)      

กําไรสําหรับงวด 30,056,434      26,334,205      27,159,909      24,060,686      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                  -                  -                  -                  

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 30,056,434      26,334,205      27,159,909      24,060,686      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 6

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท



บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไรสําหรับงวด

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 30,055,916    25,950,845    27,159,909    24,060,686    

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 518                383,360         -                 -                 

30,056,434    26,334,205    27,159,909    24,060,686    

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 30,055,916    25,950,845    27,159,909    24,060,686    

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 518                383,360         -                 -                 

30,056,434    26,334,205    27,159,909    24,060,686    

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 16

กาํไร (บาทต่อหุน้) 0.51               0.64               0.46               0.59               

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 58,569,017    40,493,187    58,569,017    40,493,187    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 7

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท



บริษทั บลูบิค กรุ๊ป จํากัด และบริษทัย่อย (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน

องค์ประกอบอนืของ

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกนิทุนจาก จัดสรรเพือ ส่วนตาํจากการ ส่วนได้เสียใน

ทุนเรือนหุ้นที ส่วนเกนิมูลค่า การจ่ายโดยใช้ สํารองตาม ยังไม่ได้ เปลยีนแปลงสัดส่วน รวมส่วนของ บริษทัย่อยทไีม่อยู่ รวมส่วนของ

หมายเหตุ รับชําระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมาย จัดสรร การลงทุนในบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอาํนาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 20,000,000        -                  10,774,866        2,000,000    31,530,112    -                               64,304,978            1,625,720              65,930,698         

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

การเพมิหุ้นสามญั 14.1 408,000             4,930,000       -                     -               -                 -                               5,338,000              -                         5,338,000           

ส่วนตาํจากการเปลยีนแปลงสดัส่วนการลงทุน 8 -                     -                  -                     -               -                 (3,331,050) (3,331,050) -                         (3,331,050)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                     -                  -                     -               25,950,845    -                               25,950,845            383,360                 26,334,205         

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 408,000             4,930,000       -                     -               25,950,845    (3,331,050)                   27,957,795            383,360                 28,341,155         

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2563 20,408,000        4,930,000       10,774,866        2,000,000    57,480,957    (3,331,050)                   92,262,773            2,009,080              94,271,853         

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2564 20,408,000        4,930,000       10,774,866        2,000,000    75,300,442    (3,331,050)                   110,082,258          2,435                     110,084,693       

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

การเพมิหุ้นสามญั 14.1 17,092,000        -                  -                     -               -                 -                               17,092,000            -                         17,092,000         

สาํรองตามกฎหมาย 14.2 -                     -                  -                     40,800         (40,800)          -                               -                             -                         -                           

จ่ายเงินปันผล 14.3 -                     -                  -                     -               (18,991,108)   -                               (18,991,108)           -                         (18,991,108)        

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                     -                  -                     -               30,055,916    -                               30,055,916            518                         30,056,434         

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 17,092,000        -                  -                     40,800         11,024,008    -                               28,156,808            518                         28,157,326         

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 37,500,000        4,930,000       10,774,866        2,040,800    86,324,450    (3,331,050)                   138,239,066          2,953                     138,242,019       

   8 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

กาํไรสะสม

 (หน่วย : บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท



บริษทั บลูบคิ กรุ๊ป จาํกดั และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุนจาก

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า การจ่ายโดยใช้ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้ รวม

หมายเหตุ ชําระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นเป็นเกณฑ์ สํารองตามกฎหมาย จัดสรร

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 20,000,000  -                  10,774,866       2,000,000                26,029,721    58,804,587     

การเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

การเพมิหุ้นสามญั 14.1 408,000       4,930,000       -                   -                           -                5,338,000       

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -              -                  -                   -                           24,060,686    24,060,686     

รวมการเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 408,000       4,930,000       -                   -                           24,060,686    29,398,686     

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 20,408,000  4,930,000       10,774,866       2,000,000                50,090,407    88,203,273     

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 20,408,000  4,930,000       10,774,866       2,000,000                67,480,587    105,593,453   

การเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

การเพมิหุ้นสามญั 14.1 17,092,000  -                  -                   -                           -                17,092,000     

สาํรองตามกฎหมาย 14.2 -              -                  -                   40,800                     (40,800)         -                  

จ่ายเงินปันผล 14.3 -              -                  -                   -                           (18,991,108)  (18,991,108)    

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -              -                  -                   -                           27,159,909    27,159,909     

รวมการเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 17,092,000  -                  -                   40,800                     8,128,001      25,260,801     

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 37,500,000  4,930,000       10,774,866       2,040,800                75,608,588    130,854,254   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 9

กําไรสะสม

 (หน่วย : บาท)



บริษทั บลบิูค กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน

(หน่วย : บาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

กาํไรสาํหรับงวด 30,056,434   26,334,205   27,159,909   24,060,686   

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงนิสดรับ (จ่าย)

   ปรับปรุงค่าใช้จ่าย (รายได้) ในกาํไรสําหรับงวด

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 6,834,381     5,644,110     6,773,302     5,953,349     

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,691,007     1,369,598     1,606,129     1,298,414     

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืน 1,072,283     1,059,547     985,517        959,989        

ค่าเผอื (กลบัรายการ) การลดมูลค่าของงานบริการระหวา่งทาํ (472,111)       180,620        -                180,620        

ค่าเผอื (กลบัรายการ) ประมาณการรับประกนัคุณภาพงาน 90,187           (242,311)       19,987           (249,134)       

ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมคา้ทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 259,143        -                -                -                

รายไดท้างการเงิน (33,121)         (35,589)         (32,447)         (34,024)         

รายไดอื้นหกักลบกบัดอกเบียจ่าย -                -                25,655           24,224           

ตน้ทุนทางการเงิน 293,855        180,035        265,531        178,364        

   ปรับปรุงสินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพมิขึน)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 3,023,740     42,719,749   8,405,935     41,930,719   

สินทรัพยท์ีเกิดจากสัญญา  - หมุนเวียน (22,991,711)  3,502,204     (25,501,449)  2,336,241     

สินคา้คงเหลือ 547,000        -                547,000        -                

งานบริการระหวา่งทาํ 3,495,793     (4,089,478)    (1,884,898)    (1,827,931)    

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (1,088,191)    (1,463,573)    (1,275,831)    -                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (32,110)         (22,258)         147,574        (20,590)         

   ปรับปรุงหนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน (13,974,220)  (16,492,456)  (8,842,995)    (15,184,819)  

หนีสินทีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 1,253,761     (5,325,338)    1,954,696     (5,401,673)    

หนีสินหมุนเวียนอืน (685,977)       (4,486,487)    (1,071,874)    (4,145,533)    

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการดาํเนินงาน 9,340,143     48,832,578   9,281,741     50,058,902   

รับดอกเบีย 33,121           35,589           32,447           34,024           

จ่ายดอกเบีย (2,591)           -                (2,590)           -                

จ่ายภาษีเงินได้ (7,824,114)    (2,839,846)    (7,824,115)    (2,839,847)    

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,546,559     46,028,321   1,487,483     47,253,079   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 10            

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษทั



บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน

(หน่วย : บาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระผกูพนัลดลง (เพมิขึน) (2,069,705)    696,976         (2,069,705)    696,976         

เงินสดจ่ายเพือการซือสินทรัพย์ (4,924,609)    (1,388,560)    (4,924,609)    (875,064)       

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (7,500,000)    -                 (7,500,000)    -                 

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (14,494,314)  (691,584)       (14,494,314)  (178,088)       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (828,000)       (474,737)       (828,000)       (498,960)       

จ่ายเงินปันผล (18,991,108)  -                 (18,991,108)  -                 

รับชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพมิทุน 17,092,000    -                 17,092,000    -                 

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (2,727,108)    (474,737)       (2,727,108)    (498,960)       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (15,674,863)  44,862,000    (15,733,939)  46,576,031    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 61,752,307    16,439,242    58,915,627    13,600,730    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสินงวด 46,077,444    61,301,242    43,181,688    60,176,761    

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีไม่ใช่เงินสด :

-  จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 40,800           -                 40,800           -                 

-  เงินลงทุนในหุน้ของบริษทัยอ่ยโดยการแลกหุน้สามญัของบริษทั -                 5,080,907      -                 5,080,907      

- ส่วนตาํจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                 3,331,050      -                 -                 

- ซือสินทรัพยถ์าวรยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 305,663         -                 305,663         -                 

- สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินสัญญาเช่าเพิมขึน 2,717,774      -                 2,717,774      -                 

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี

- สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึน -                 8,810,544      -                 8,810,544      

- หนีสินสัญญาเช่าเพิมขึน -                 8,810,544      -                 8,810,544      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 11               

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัท
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บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 

 

1. ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 
 

บริษทั บลูบิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เป็นนิติบุคคลประเภท
บริษทัจ ากดั ทะเบียนเลขท่ี 0105556147565 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2556 และไดแ้ปรสภาพเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากัดเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 ทะเบียนเลขท่ี 0107564000065 ส านักงาน
ของบริษทัตั้งอยูเ่ลขท่ี 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจในการให้บริการเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบดว้ยการออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์ ให้ค  าปรึกษาทั้งในดา้นการบริหาร ก าหนดกลยุทธ์ 
สร้างนวตักรรม ออกแบบ การบริหารจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่และการน าไปใชอ้ยา่งครบวงจร 
 

2. เหตุการณ์และรายการท่ีมีนยัส าคญั 
 

ภายใตส้ถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผล
กระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวโดยคาดว่าจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัและผลกระทบจากมาตรการต่าง ๆ 
ของภาครัฐอาจท าให้บริษทัต่าง ๆ ชะลอการด าเนินการโครงการหรือปรับลดงบประมาณการใชจ่้าย ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อการประกอบการของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนัทุกภาคธุรกิจยงัคงถูกทา้ทาย
ดว้ยการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทลั หรือ Digital Disruption ท าให้ธุรกิจต่าง ๆ ยงัคงตอ้งมุ่งเขา้สู่
การลงทุนดิจิทลัเพื่อใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดได ้ซ่ึงเป็นโอกาสในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาดิจิทลัครบวงจร มีปัจจยัท่ีส าคญัของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัอยู่ท่ี
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ ซ่ึงไดส้ะทอ้นผ่านคุณภาพของการให้บริการ กลุ่มบริษทัจึงยงัคงรักษา
ความเป็นเลิศในการใหบ้ริการเพื่อรักษาลูกคา้เดิมหรือหาลูกคา้ใหม่ในการใชบ้ริการของกลุ่มบริษทั 
 

3. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัระหวา่งกาล (งบการเงินระหวา่งกาล) จดัท าขึ้นส าหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และไดน้ าเสนอในสกุลเงินไทยบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษทัใหญ่ กลุ่มบริษทัจดัท างบการเงินระหว่างกาลตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และรายงานขอ้มูลทางการเงินตามท่ีก าหนดโดย
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยไม่ไดร้วบรวมขอ้มูลทั้งหมดในงบการเงินประจ าปี
ท่ีไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ี
ควบคู่กบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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งบการเงินระหวา่งกาลอยา่งเป็นทางการจดัท าขึ้นโดยภาษาไทย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษเป็นการแปล
จากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีรวมทั้งการใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ และ
ขอ้สมมติฐาน รวมถึงแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีน ามาใช้ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล เช่นเดียวกบัท่ีใช้
ส าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 นอกจากน้ี ในระหว่างงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุยายน 2564 บริษทัมีการลงทุนในการร่วมคา้ ซ่ึงมีนโยบายการบญัชีดงัน้ี 

 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

การร่วมการงาน 
สัญญาการร่วมการงานเป็นสัญญาท่ีผูร่้วมทุนตั้งแต่สองรายขึ้นไปตกลงจะควบคุมร่วมในกิจกรรมท่ีจดัตั้งขึ้น 
การตดัสินใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งไดรั้บความเห็นชอบโดยผูค้วบคุมร่วมอย่างเป็นเอกฉันทจึ์งจะถือว่า
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของค านิยามว่าการควบคุมร่วม การร่วมการงานสามารถอยู่ในรูปแบบของ
การด าเนินงานร่วมกนัหรือการร่วมคา้ การจดัประเภทขึ้นอยู่กบัสิทธิและภาระผูกพนัของผูร่้วมทุน โดย
พิจารณาจากโครงสร้างและรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน ตลอดจนเง่ือนไขของขอ้ตกลงที่
ผูร่้วมทุนตกลงกนั รวมทั้งขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งหากในขอ้ก าหนด
ผูร่้วมทุนมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมงาน การร่วมงานดงักล่าวถือเป็นการร่วมคา้ ส่วนการด าเนินงาน
ร่วมกนันั้นผูร่้วมทุนจะมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละมีภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมงานนั้น 
 

เงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะของบริษทั บันทึกบัญชีด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

 

ในงบการเงินรวม การร่วมคา้บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย ตามวิธีส่วนไดเ้สียเงินลงทุนในการร่วมคา้
วดัมูลค่าเร่ิมแรกด้วยราคาทุนและปรับปรุงภายหลงัโดยรับรู้ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนหลงัการไดม้า
ส าหรับส่วนท่ีเป็นของบริษทัและรายการเคล่ือนไหวของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือส่วนแบ่งขาดทุน
ของบริษทัในการร่วมคา้มีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกวา่มูลค่าเงินลงทุนของบริษทัในการร่วมคา้ บริษทัจะรับรู้
ส่วนแบ่งขาดทุนดงักล่าวเป็นภาระผกูพนัตามส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้นั้น 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิที่ไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูกบนัทึกใน
งบก าไรขาดทุน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2564 ไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการรายงานในงวดปัจจุบนัหรืออนาคตและรายการคา้
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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4. รายการกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

กลุ่มบริษทัมีรายการท่ีเกิดขึ้นกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุ้น
และหรือกรรมการร่วมกนั ดงันั้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัน้ีจึงแสดงรวมถึงผลของ
รายการเหล่าน้ีตามมูลฐานท่ีพิจารณาร่วมกนัระหว่างกลุ่มบริษทักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมูลฐาน
ท่ีใชบ้างกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานท่ีใชส้ าหรับรายการท่ีเกิดขึ้นกบับุคคลหรือบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 

รายละเอียดบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันมีดังนี ้
 

ช่ือกิจการ  
ประเทศท่ีด าเนินงาน 

/สัญชาติ  
ลกัษณะ 

ความสัมพนัธ์ 
     

บริษัทย่อย     
บริษทั อินเจนิโอ จ ากดั  ไทย  ผูถื้อหุน้ใหญท่างตรง 
     

การร่วมค้า     
บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จ ากดั  ไทย  ผูถื้อหุน้ทางตรงภายใตก้ารร่วมคา้ 
     

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทั อารยะทรัพย ์จ ากดั  ไทย  ครอบครัวผูบ้ริหารเป็นผูถื้อหุน้ 
บริษทั มิชชัน่ อินโฟ เทคโนโลย ีจ ากดั  ไทย  ครอบครัวผูบ้ริหารเป็นผูถื้อหุน้ 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อีสบอนน์  ไทย  ครอบครัวผูบ้ริหารเป็นผูถื้อหุน้ 
บริษทั อลัมอนด ์ดิจิทลั กรุ๊ป จ ากดั 

 
ไทย 

 
ครอบครัวผูบ้ริหารเป็นผูถื้อหุ้น (เป็นบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัถึงวนัท่ี 29 มีนาคม 2564) 

     

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน     
ผู้บริหารส าคัญ  ไทย  กรรมการและผูบ้ริหาร 
รวินทร์ บุนะจินดา  ไทย  ผูถื้อหุน้และครอบครัวของกรรมการ 
 

ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 30 มิถุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน        
บริษัทย่อย        
บริษทั อินเจนิโอ จ ากดั -  -  112,053  70,994 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 30 มิถุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน        
การร่วมค้า        
บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จ ากดั 417,702  -  417,702  - 

        

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้        
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน        
บริษทั อารยะทรัพย ์จ ากดั 9,864,090  7,905,092  9,864,090  7,905,092 

        

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ        
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน        
บริษทั อารยะทรัพย ์จ ากดั        
ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,276,361  935,546  1,276,361  935,546 
ส่วนท่ีครบก าหนดช าระมากกว่าหน่ึงปี 9,122,032  7,325,653  9,122,032  7,325,653 

        

เจ้าหนีก้ารค้า        
บริษัทย่อย        
บริษทั อินเจนิโอ จ ากดั -  -  5,717,596  1,278,260 

        

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย        
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน        
บริษทั อารยะทรัพย ์จ ากดั 19,413  34,042  19,413  34,042 
        

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน        
รวินทร์ บุนะจินดา 11,000  -  11,000  - 

รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 30,413  34,042  30,413  34,042 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 30,413  34,042  5,748,009  1,312,302 
        

ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน        
ผู้บริหารส าคัญ        
หน้ีสินผลประโยชน์ระยะส้ัน 7,251,667  21,000,000  7,051,667  20,600,000 
หน้ีสินผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,370,796  2,047,689  2,147,058  1,861,513 
หน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 184,031  158,720  149,583  128,597 

รวม 9,806,494  23,206,409  9,348,308  22,590,110 
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รายการระหว่างกนัท่ีส าคญักบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 

   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 นโยบายการก าหนดราคา  2564  2563  2564  2563 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร          
บริษัทย่อย          
บริษทั อินเจนิโอ จ ากดั ตน้ทุนบวกก าไรขั้นตน้ร้อยละ 10 - 20  -  -  93,350  241,800 

          

การร่วมค้า          
บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จ ากดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  417,702  -  417,702  - 

รวมรายได้จากการให้บริการ   417,702  -  511,052  241,800 
          
รายได้อ่ืน          
บริษัทย่อย          
บริษทั อินเจนิโอ จ ากดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา         
รายไดค่้าบริการส านกังาน   -  -  162,800  171,600 
หกั  ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค   -  -  (98,440)  (111,657) 

รายได้ค่าบริการส านักงานสุทธิ   -  -  64,360  59,943 
          

รายไดค่้าบริการจดัการเก็บช าระ   -  -  12,698  - 
รวมรายได้อ่ืน   -  -  77,058  59,943 

          
ต้นทุน/ค่ำใช้จ่ำย          
บริษัทย่อย          
บริษทั อินเจนิโอ จ ากดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  -  -  1,780,200  - 
          

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อารยะทรัพย ์จ ากดั ราคาตลาด         
ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค   739,322  602,103  739,322  602,103 
หกั  เรียกเก็บจากบริษทัยอ่ย   -  -  (74,147)  (82,343) 

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคสุทธิ   739,322  602,103  665,175  519,760 
          

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อีสบอนน์ ราคาตลาด  -  3,300  -  3,300 
          

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน          
รวินทร์ บุนะจินดา ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  11,000  -  11,000  - 

รวมต้นทุน/ค่าใช้จ่าย   750,322  605,403  2,456,375  523,060 
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   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 นโยบายการก าหนดราคา  2564  2563  2564  2563 
ต้นทุนทำงกำรเงิน          
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อารยะทรัพย ์จ ากดั อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิม  121,962  99,019  121,962  99,019 
หกั  เรียกเก็บจากบริษทัยอ่ย   -  -  (12,241)  (13,558) 

รวมต้นทุนทางการเงิน   121,962  99,019  109,721  85,461 
          

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรท่ีส ำคัญ         
ผลประโยชน์ระยะสั้น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  11,654,200  8,806,000  10,864,200  7,814,800 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ตามกฎหมายแรงงาน  150,641  141,433  132,860  124,403 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ตามขอ้ก าหนดของบริษทั  12,436  12,466  10,309  10,047 

รวม   11,817,277  8,959,899  11,007,369  7,949,250 

 
   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
   ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 นโยบายการก าหนดราคา  2564  2563  2564  2563 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร          
บริษัทย่อย          
บริษทั อินเจนิโอ จ ากดั ตน้ทุนบวกก าไรขั้นตน้ร้อยละ 10 - 20  -  -  182,937  488,875 

          

การร่วมค้า          
บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จ ากดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  417,702  -  417,702  - 
รวมรายได้จากการให้บริการ   417,702  -  600,639  488,875 

          
รำยได้อ่ืน          
บริษัทย่อย          
บริษทั อินเจนิโอ จ ากดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา         
รายไดค่้าบริการส านกังาน   -  -  321,200  343,200 
หกั  ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค   -  -  (199,499)  (203,098) 

รายได้ค่าบริการส านักงานสุทธิ   -  -  121,701  140,102 
          

รายไดค่้าบริการจดัการเก็บช าระ   -  -  12,698  - 
รวมรายได้อ่ืน   -  -  134,399  140,102 
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   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
   ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 นโยบายการก าหนดราคา  2564  2563  2564  2563 
ต้นทุน/ค่ำใช้จ่ำย          
บริษัทย่อย          
บริษทั อินเจนิโอ จ ากดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  -  -  5,065,954  647,159 
          

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อารยะทรัพย ์จ ากดั ราคาตลาด         
ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค   1,457,670  1,096,159  1,457,670  1,096,159 
หกั  เรียกเก็บจากบริษทัยอ่ย   -  -  (150,826)  (149,428) 
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคสุทธิ   1,457,670  1,096,159  1,306,844  946,731 
          

บริษทั มิชชัน่ อินโฟ เทคโนโลยี จ ากดั ราคาตลาด  -  30,300  -  30,300 
บริษทั อลัมอนด ์ดิจิทลั กรุ๊ป จ ากดั ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  -  271,250  -  271,250 
บริษทั อีสบอนน์ คลัเลอร์ กรุ๊พ จ ากดั ราคาตลาด  -  3,300  -  3,300 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อีสบอนน์ ราคาตลาด  -  8,459  -  8,459 
          

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน          
รวินทร์ บุนะจินดา ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  11,000  -  11,000  - 

รวมต้นทุน/ค่าใช้จ่าย   1,468,670  1,409,468  6,383,798  1,907,199 
          

ต้นทุนทางการเงิน          
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อารยะทรัพย ์จ ากดั อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิม  247,421  177,536  247,421  177,536 
หกั  เรียกเก็บจากบริษทัยอ่ย   -  -  (25,655)  (24,224) 

รวมต้นทุนทางการเงิน   247,421  177,536  221,766  153,312 
          

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรท่ีส ำคัญ         
ผลประโยชน์ระยะสั้น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  19,056,417  13,375,650  17,476,417  11,240,800 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ตามกฎหมายแรงงาน  301,281  295,564  265,720  248,806 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ตามขอ้ก าหนดของบริษทั  24,873  27,180  20,618  20,093 
รวม   19,382,571  13,698,394  17,762,755  11,509,699 
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บริษทัในกลุ่มมีการรับงานบริการและส่งใหบ้ริษทัอ่ืนในกลุ่มเป็นผูใ้หบ้ริการแทนโดยไม่คิดค่าด าเนินการ
ระหว่างกนั และเร่ิมคิดค่าด าเนินการระหว่างกนัในไตรมาส 2 ปี 2564 เป็นตน้ไป ในอตัราที่ตกลงกนั
ตามสัญญาโดยคิดจากรายไดท่ี้เกิดขึ้น มีมูลค่าสัญญาดงัน้ี 
  (หน่วย : ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ผูรั้บงาน ผูใ้หบ้ริการ 2564  2563  2564  2563 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 6.06  1.51  -  - 
บริษทัยอ่ย บริษทัใหญ ่ 5.25  -  5.25  - 
         

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

  ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ผูรั้บงาน ผูใ้หบ้ริการ 2564  2563  2564  2563 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 6.70  1.51  -  - 
บริษทัยอ่ย บริษทัใหญ ่ 5.25  -  5.25  - 
 

กรรมการบริษทัค ้าประกนัวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชีของบริษทัโดยไม่เรียกเก็บค่าตอบแทน 
 

5. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
 

เคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 30 มิถุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
สินทรัพย์ทำงกำรเงินวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  46,077,444  61,752,307  43,181,688  58,915,627 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (หมายเหตุ 5.1) 44,707,157  49,033,215  39,004,211  48,676,209 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั (หมายเหตุ 5.2) 10,533,204  8,463,499  10,533,204  8,463,449 
        

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
หนีสิ้นทำงกำรเงินวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (หมายเหตุ 12) 7,092,677  3,284,667  12,678,825  4,302,007 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ (หมำยเหตุ 5.3) 10,398,393  8,261,199  10,398,393  8,261,199 
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5.1 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 30 มิถุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอื่น 44,688,568  48,906,169  38,873,569  48,478,169 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอืน่ 18,589  127,046  18,589  127,046 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั -  -  112,053  70,994 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 44,707,157  49,033,215  39,004,211  48,676,209 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้  2,559,638  1,257,320  2,486,500  1,220,437 
รวม 47,266,795  50,290,535  41,490,711  49,896,646 

 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แยกตามอายุหน้ี
ลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 30 มิถุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
ลูกหน้ีการคา้ - ลูกคา้ทัว่ไป        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 22,316,808  44,240,969  22,316,808  44,240,969 
คา้งช าระ 1 - 30 วนั 18,336,014  4,237,200  13,521,015  4,237,200 
คา้งช าระ 31 - 60 วนั 1,000,000  -  -  - 
คา้งช าระ 61 - 90 วนั 3,035,746  -  3,035,746  - 
คา้งช าระ 91 - 180 วนั -  -  -  - 
คา้งช าระ 181 - 360 วนั -  428,000  -  - 
มากกว่า 360 วนัขึ้นไป -  -  -  - 
รวม 44,688,568  48,906,169  38,873,569  48,478,169 
 

การจัดประเภทรายการ 
 

ลูกหน้ีการคา้ เกิดจากการบริการใหก้บัลูกคา้ตามการด าเนินงานหลกัของบริษทั โดยทัว่ไปจะมีระยะเวลา
การช าระภายใน 30 วนั ซ่ึงถือเป็นรายการท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 

 

มูลค่ายติุธรรม 
 

เน่ืองจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนมีระยะเวลาสั้น มูลค่าคงเหลือจึงใกลเ้คียงกับมูลค่า
ยติุธรรม 
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5.2 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 30 มิถุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 10,533,204  8,463,499  10,533,204  8,463,499 
หกั  ส่วนท่ีครบก าหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี (8,528,241)  (8,463,499)  (8,528,241)  (8,463,499) 
ส่วนท่ีครบก าหนดไถ่ถอนมากกว่า 1 ปี 2,004,963  -  2,004,963  - 
 

บริษทัแยกแสดงเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนัเป็นส่วนท่ีหมุนเวียนและส่วนท่ีไม่หมุนเวียน
ตามก าหนดไถ่ถอนหลกัประกนั 
 

เงินฝากสถาบนัการเงินน าไปเป็นหลกัประกนัการส่งมอบงานโครงการส าหรับลูกคา้และวงเงินเบิกเกินบญัชี 
ตามหมายเหตุขอ้ 18 

 

5.3 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 30 มิถุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 12,113,280  9,732,960  12,113,280  9,732,960 
หกั  ค่าใชจ้่ายทางการเงินรอตดับญัชี (1,714,887)  (1,471,761)  (1,714,887)  (1,471,761) 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 10,398,393  8,261,199  10,398,393  8,261,199 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,276,361)  (935,546)  (1,276,361)  (935,546) 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระมากกว่าหน่ึงปี 9,122,032  7,325,653  9,122,032  7,325,653 

 
6. งานบริการระหวา่งท า 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 30 มิถุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
งานบริการระหว่างท า 4,755,540   8,217,090   4,204,973   2,292,913  
หกั  ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของงานบริการระหว่างท า -   (472,111)  -  - 
สุทธิ 4,755,540   7,744,979   4,204,973   2,292,913  
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ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รายการ
เคล่ือนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าของงานบริการระหวา่งท ามีดงัต่อไปน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 30 มิถุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
 30 มิถุนายน 

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
ยอดยกมาตน้งวด/ปี 472,111   372,601   -  372,601 
เพิ่มขึ้น -   472,111   -  - 
กลบัรายการ (472,111)   (372,601)  -  (372,601) 
ยอดคงเหลือส้ินงวด/ปี -   472,111   -  - 
 

7. เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
 

     (หน่วย : บาท) 
 ทุนช าระแลว้ สัดส่วนร้อยละการลงทุน วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

 30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

กำรร่วมค้ำ         
บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จ ากดั 12,500,000 - 60.00 - 7,500,000 - 7,240,857 - 
 

เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 บริษทัท าสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้นกับบริษทัแห่งหน่ึง เพื่อจดัตั้งบริษทั ออร์บิท 
ดิจิทลั จ ากดั เพื่อใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 
ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ จ านวน 0.10 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จ านวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
เรียกและรับช าระค่าหุ้นสามญัแลว้ร้อยละ 25 เป็นจ านวนเงิน 25,000 บาท บริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 60 
ของทุนช าระแลว้ทั้งหมด โดยมีเงินลงทุน 15,000 บาท และเม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
จากจ านวน 0.10 ลา้นบาท เป็น 50.00 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
เรียกและรับช าระค่าหุ้นสามญัร้อยละ 25 เป็นจ านวนเงิน 12.50 ลา้นบาท โดยบริษทัยงัคงสัดส่วนการถือ
หุน้เดิม จึงรวมเป็นเงินลงทุนทั้งหมดจ านวน 7.50 ลา้นบาท 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในการร่วมคา้  ซ่ึงบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม 
ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 -  - 
ลงทุนเพิ่มในระหวา่งงวด 7,500,000  7,500,000 
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมคา้ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (259,143)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 7,240,857  7,500,000 

 
8. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

  บาท 

  ร้อยละการถือหุ้น ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ ราคาทุน 

ช่ือ ประเภทกิจการ 
30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

        

บริษทั อินเจนิโอ จ ากดั ให้บริการดา้นบริหารจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ 99.98 99.98 1,000,000 1,000,000 6,137,800 6,137,800 
บริษทั แอดเดนดา้ จ ากดั ให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล 99.98 99.98 1,000,000 1,000,000 999,800 999,800 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      7,137,600 7,137,600 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อยส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 30 มิถุนายน 

2564 
 

31 ธนัวาคม 
2563 

ยอดยกมาตน้งวด/ปี 7,137,600  799,800 
ลงทุนเพิ่มในหุน้สามญัของบริษทั อินเจนิโอ จ ากดั -  5,338,000 
ลงทุนเพิ่มในหุน้สามญัของบริษทั แอดเดนดา้ จ ากดั -  999,800 
ยอดคงเหลือส้ินงวด/ปี 7,137,600  7,137,600 

 

รายการซ้ือ-ขายหุน้ระหวา่งบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งปี 2563 
- ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 มีมติให้มีการลงทุนเพิ่มใน
บริษทั อินเจนิโอ จ ากดั โดยการแลกเปล่ียน (Swap) หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 4,080 หุน้ มูลค่า 
ท่ีตราไวค้่าหุ้นละ 100 บาท จ านวน 408,000 บาท กับหุ้นสามญัของบริษทั อินเจนิโอ จ ากัด จ านวน 
2,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวค้่าหุ้นละ 100 บาท จ านวน 200,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของจ านวน
หุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทัย่อยท่ีถือโดยนายพิพฒัน์  ประภาพรรณพงศ ์ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของทั้งบริษทั
และบริษทัยอ่ย และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2563 
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การแลกหุ้นขา้งตน้มีมูลค่ายุติธรรมของหุ้นท่ีไดรั้บค านวณดว้ยผูป้ระเมินอิสระ ดว้ยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ
ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) มีรายละเอียดของรายการดงัน้ี 

 

รำยกำร จ ำนวนหุ้น บำท/หุ้น จ ำนวนเงิน 

หุน้สามญัของบริษทัเพิ่ม 4,080 100 408,000 
บวก ส่วนเกินทุนจากการแลกหุน้ 4,080 1,208 4,930,000 
มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นสำมัญของบริษัทย่อย 4,080 1,308 5,338,000 
เงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทย่อยท่ีเพิม่ขึน้ 2,000 2,669 5,338,000 

 

ทั้งน้ี เป็นผลใหบ้ริษทัมีสัดส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 79.98 เป็นร้อยละ 99.98 และ
มีผลต่างจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินดงัน้ี 

 

 
รำยกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

ราคาตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2,006,950 
มูลค่ายติุธรรมของหุน้ของบริษทัยอ่ย (5,338,000) 
ส่วนต ่ำจำกกำรเปลีย่นแปลงสัดส่วนกำรลงทุนในบริษัทย่อย (3,331,050) 

 

- ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2563 อนุมติัให้ซ้ือหุ้นใน
บริษทั แอดเดนดา้ จ ากดั จากกรรมการบริษทัด้วยราคาพาร์ จ านวน 9,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
เป็นจ านวนเงิน 0.99 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของทุนในบริษทั แอดเดนดา้ จ ากดั  

 
9. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  

 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีรายการเปล่ียนแปลงอยา่งย่อในบญัชีส่วนปรับปรุง
อาคารเช่าและอุปกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ ตน้งวด 5,850,287 5,494,026 
บวก ซ้ือระหวา่งงวด 5,230,272 5,230,272 
หกั ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (897,340) (812,462) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ ส้ินงวด 10,183,219 9,911,836 
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10. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีรายการเปล่ียนแปลงอย่างย่อในบญัชีสินทรัพย์
สิทธิการใช ้ดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ ตน้งวด 7,905,092 7,905,092 
บวก เช่าเพิ่มระหวา่งงวด 2,717,774 2,717,774 
หกั ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (758,776) (758,776) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ ส้ินงวด 9,864,090 9,864,090 
 

11. สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 
ภำษีเงินได้ประกอบด้วย        
ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดปัจจุบนั 4,402,165  3,523,271  4,402,165  3,523,271 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว (66,411)  (195,271)  (135,001)  (189,926) 

ภำษีเงินได้สุทธิ 4,335,754  3,328,000  4,267,164  3,333,345 
 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 
ภำษีเงินได้ประกอบด้วย        
ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดปัจจุบนั 7,044,391  6,222,783  7,044,392  6,222,783 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว (210,010)  (578,673)  (271,090)  (269,434) 

ภำษีเงินได้สุทธิ 6,834,381  5,644,110  6,773,302  5,953,349 
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สินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกใน  

 

1 มกราคม 
2564 

งบก าไร
ขาดทนุ 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

30 มิถุนายน 
2564 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจำก :      
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของงานบริการระหว่างท า 94,421 (94,421) - - 
ส่วนต่างค่าเส่ือมราคาสะสมของส่วนปรับปรุงอาคาร 108,903 20,681 - 129,584 
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัคุณภาพงาน 2,730 18,037 - 20,767 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,652,240 427,439 - 2,079,679 
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,016,701 230,074 - 1,246,775 
ผลขาดทุนสะสม 5 ปี 247,432 - - 247,432 

รวม 3,122,427 601,810 - 3,724,237 
     

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจำก :     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (1,581,018) (391,800) - (1,972,818) 

รวม (1,581,018) (391,800) - (1,972,818) 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ  1,541,409  210,010 - 1,751,419 
  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

  บนัทึกใน  

 

1 มกราคม 
2564 

งบก าไร
ขาดทนุ 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

30 มิถุนายน 
2564 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจำก :      
ส่วนต่างค่าเส่ือมราคาสะสมของส่วนปรับปรุงอาคาร 108,903 20,682 - 129,585 
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัคุณภาพงาน 682 3,997 - 4,679 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,652,240 427,439 - 2,079,679 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 949,615 210,772 - 1,160,387 

รวม 2,711,440 662,890 - 3,374,330 
     

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจำก :     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (1,581,018) (391,800) - (1,972,818) 

รวม (1,581,018) (391,800) - (1,972,818) 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 1,130,422 271,090 - 1,401,512 
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12. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 30 มิถุนายน 

2564 
 

31 ธนัวาคม 
2563 

 30 มิถุนายน 
2564 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 4,170,713  423,720  4,170,713  423,720 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  5,717,596   1,278,260  
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 358,093  173,031  348,719  156,533 
เงินทดรองจ่ายพนกังานคา้งจ่าย 75,566  554,803  72,116  528,723 
ค่าสอบบญัชีคา้งจ่าย 167,500  638,000  55,000  438,000 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน - บริษทัอ่ืน 2,290,392  1,461,071  2,284,268  1,442,729 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,413  34,042  30,413  34,042 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน 7,092,677  3,284,667  12,678,825  4,302,007 
        
หนีสิ้นที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน        
โบนสัคา้งจ่าย 12,506,683  29,983,250  12,001,550  28,915,700 
รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 19,599,360  33,267,917  24,680,375  33,217,707 
 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการโบนัสคา้งจ่ายส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 30 มิถุนายน 

2564 
 

31 ธนัวาคม 
2563 

 30 มิถุนายน 
2564 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
ยอดยกมา 29,983,250   8,266,750   28,915,700  6,700,250 
จ่ายช าระ (29,983,250)  (16,638,750)  (28,915,700)  (15,072,250) 
บนัทึกค่าใชจ่้าย 12,506,683   38,355,250   12,001,550  37,287,700 
กลบัรายการ -  -  -  - 
ยอดยกไป 12,506,683   29,983,250   12,001,550  28,915,700 
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13. ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 30 มิถุนายน 

2564 
 

31 ธนัวาคม 
2563 

 30 มิถุนายน 
2564 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 4,564,943   3,770,090   4,294,364   3,554,147  
หน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 1,668,930   1,313,413   1,507,571   1,193,933  
รวม 6,233,873   5,083,503   5,801,935   4,748,080  
หกั ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (262,500)  (262,500)  (250,000)  (250,000)  
ส่วนท่ีครบก าหนดช าระมากกว่าหน่ึงปี 5,971,373   4,821,003   5,551,935   4,498,080  

 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประมาณการ
หน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานมีการเปล่ียนแปลง มีดงัน้ี 
 

หนีสิ้นผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 30 มิถุนายน 

2564 
 

31 ธนัวาคม 
2563 

 30 มิถุนายน 
2564 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
ยอดคงเหลืองวด/ปี 3,770,090   2,074,105   3,554,147   1,945,279  
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัรับรู้ในงานบริการระหว่างท า 19,580   41,557   16,320   20,265  
ตน้ทุนบริการในอดีตและปัจจุบนัรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 735,100   1,445,688   686,045   1,335,378  
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงประมาณการรับรู้ใน 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - 

  
 165,184  

 
- 

  
 212,374  

ตน้ทุนทางการเงิน 40,173   43,556   37,852   40,851  
ยอดคงเหลือส้ินงวด/ปี 4,564,943   3,770,090   4,294,364   3,554,147  
หกั ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -  -  -  - 
ส่วนท่ีครบก าหนดช าระมากกว่าหน่ึงปี 4,564,943   3,770,090   4,294,364   3,554,147  
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หนีสิ้นผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 30 มิถุนายน 

2564 
 

31 ธนัวาคม 
2563 

 30 มิถุนายน 
2564 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 1,313,413   843,167   1,193,933   794,900  
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัรับรู้ในงานบริการระหว่างท า 14,663   32,468   10,842   11,678  
ตน้ทุนบริการในอดีตและปัจจุบนัรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 337,183  680,824  299,472  627,411 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงประมาณการผลประโยชน์ 
   ระยะยาวอ่ืน - งบก าไรขาดทุน - 

  
(127,935)  

 
- 
  

(124,308)  
ตน้ทุนทางการเงิน 3,671   9,889   3,324   9,252  
หกั จ่ายช าระในระหว่างงวด/ปี -  (125,000)   -  (125,000)  
ยอดคงเหลือส้ินงวด/ปี  1,668,930   1,313,413   1,507,571   1,193,933  
หกั ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (262,500)  (262,500)   (250,000)  (250,000) 
ส่วนท่ีครบก าหนดช าระมากกว่าหน่ึงปี 1,406,430   1,050,913   1,257,571   943,933  
 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 30 มิถุนายน 

2564 
 

30 มิถุนายน 
2563 

 30 มิถุนายน 
2564 

 
30 มิถุนายน 

2563 
ส าหรับงวดสามเดือน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 616,256  560,047  573,441  526,833 
ดอกเบ้ียจ่าย 21,922  13,362  20,588  12,526 
รวม 638,178  573,409  594,029  539,359 

        

ส าหรับงวดหกเดือน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,072,283  935,800  985,517  870,593 
ดอกเบ้ียจ่าย 43,844  26,723  41,176  25,052 
รวม 1,116,127  962,523  1,026,693  895,645 

 
 
 
 



30 

14. ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 มีมติอนุมติัท่ีส าคญัดงัน้ี 
 

14.1 ทุนเรือนหุน้ 
 ทุนจดทะเบียน  ทุนช าระแลว้ 

 จ านวน 
หุ้น 

ราคาต่อหุ้น 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

 จ านวน 
หุ้น 

ราคาต่อหุ้น 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

1 มกรำคม 2563 200,000 100 20.00  200,000 100 20.00 
เพ่ิมทุน 4,080 100 0.41  4,080 100 0.41 

31 ธันวำคม 2563 204,080 100 20.41  204,080 100 20.41 
เปล่ียนแปลงราคาพาร์ 40,816,000 0.50 -  40,816,000 0.50 - 
เพ่ิมทุน 59,184,000 0.50 29.59  34,184,000 0.50 17.09 

30 มิถุนำยน 2564 100,000,000 0.50 50.00  75,000,000 0.50 37.50 
 

- เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราไวจ้ากเดิม หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซ่ึงได้
จดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 

 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20.41 ล้านบาท เป็น 50.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
จ านวน 59.18 ลา้นหุ้น เป็นจ านวน 29.59 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้
แลว้เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 

 

- จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 34.18 ลา้นหุน้ เพื่อเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน
ของรายช่ือผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 17.09 ลา้นบาท 
ดว้ยอตัราส่วนการจองซ้ือ 1.19401 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าวจากผูถ้ือหุ้นเดิมทั้งจ านวนและไดจ้ดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เมื่อวนัที่ 
29 มีนาคม 2564 

 

- จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 25.00 ลา้นหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก 
(Initial Public Offering) 

 

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติใหเ้พิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 20.00 ลา้นบาท เป็น 20.40 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 4,080 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นจ านวนเงิน 0.41 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้กบั
กรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2563 
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ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 มีมติใหมี้การลงทุนเพิ่ม
ในบริษทั อินเจนิโอ จ ากดั โดยการแลกเปล่ียน (Swap) หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 4,080 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวค้่าหุ้นละ 100 บาท จ านวน 408,000 บาท กบัหุ้นสามญัของบริษทั อินเจนิโอ จ ากดั 
จ านวน 2,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวค้่าหุน้ละ 100 บาท จ านวน 200,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 
ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทัย่อยท่ีถือโดยนายพิพฒัน์  ประภาพรรณพงศ ์ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น
ของทั้งบริษทัและบริษทัย่อย และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้
เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2563 (รายละเอียดตามหมายเหตุขอ้ 8) 
 

14.2 ส ารองตามกฎหมาย 
 

จดัสรรก าไรเพื่อเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย จ านวน 40,800 บาท จากก าไรสุทธิปี 2563 
 

14.3 เงินปันผลจ่าย 
 

จ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัรา
หุน้ละ 93.06 บาท จ านวน 204,080 หุน้ เป็นเงิน 18.99 ลา้นบาท ตามรายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 
2564 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลทั้งจ านวนแลว้เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2564 
 

15. รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
 

ยอดคงเหลือของสัญญา 
 

ตารางต่อไปน้ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ี สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 30 มิถุนายน 

2564 
 

31 ธนัวาคม 
2563 

 30 มิถุนายน 
2564 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
ลูกหนีก้ำรค้ำ        
การวางแผนกลยทุธ์ 13,765,002  9,516,580  13,765,002  9,516,580 
การออกแบบและพฒันาระบบ 21,612,001  33,889,789  21,612,001  33,889,789 
การบริหารโครงการ -  5,071,800  -  5,071,800 
การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ 9,311,565  428,000  3,496,566  - 
รวม (หมำยเหตุข้อ 5.1) 44,688,568  48,906,169  38,873,569  48,478,169 

 
 



32 

การเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยส าคัญของยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเกิดจากสัญญา 
 

งบการเงินรวม 
(หน่วย : บาท) 

 
ยอดคงเหลือของสัญญำ 

กำรวำงแผน 
กลยุทธ์ 

กำรออกแบบ 
และพัฒนำระบบ 

กำรบริหำร 
โครงกำร 

กำรจัดกำรข้อมูล 
ขนำดใหญ่ 

 
อ่ืนๆ 

 
รวม 

หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 - - - 700,935 - 700,935 
รับรู้ยอดยกมาเป็นรายไดร้ะหว่างงวด - - - (700,935) - (700,935) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564 1,317,196 - 637,500 - - 1,954,696 
       

สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563  11,003,901  5,475,000 990,000 3,973,480 - 21,442,381 
จดัประเภทเป็นลูกหน้ีระหว่างงวด (11,003,901) (5,475,000) (990,000) (3,906,995) - (21,375,896) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564 2,522,545 36,710,068 - 4,783,778 417,701 44,434,092 

 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
(หน่วย : บาท) 

 
ยอดคงเหลือของสัญญำ 

กำรวำงแผน 
กลยุทธ์ 

กำรออกแบบ 
และพัฒนำระบบ 

กำรบริหำร 
โครงกำร 

กำรจัดกำรข้อมูล 
ขนำดใหญ่ 

 
อ่ืนๆ 

 
รวม 

หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 - - - - - - 
รับรู้ยอดยกมาเป็นรายไดร้ะหว่างงวด - - - - - - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564 1,317,196 - 637,500 - - 1,954,696 

       

สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563  11,003,901  5,475,000 990,000 1,210,591 - 18,679,492 
จดัประเภทเป็นลูกหน้ีระหว่างงวด (11,003,901) (5,475,000) (990,000) (1,144,106) - (18,613,007) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564 2,522,545 36,710,068 - 4,530,626 417,702 44,180,941 

 

สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาจ าแนกตามระยะเวลาการรับรู้รายได้ดังนี ้
      (หน่วย : พนับาท) 

 
 

 ระยะเวลาในการการรับรู้รายไดค้า้งรับ  
รวม 0-30 วนั 31-60 วนั 61-90 วนั 91-180 วนั 181-365 วนั มากกว่า 365 วนั 

งบการเงินรวม         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  17,946 1,523 - - 165 1,808 21,442 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  39,834 928 754 2,918 - - 44,434 
         

งบการเงินการเงินเฉพาะของบริษัท         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  17,157 1,522  -  -  -  -  18,679  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  39,678 511 472 3,454 66 - 44,181 
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ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ียงัคงเหลืออยูข่องสัญญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 

งบการเงินรวม 
(หน่วย : บาท) 

 
ยอดคงเหลือของสัญญำ 

กำรวำงแผน 
กลยุทธ์ 

กำรออกแบบ 
และพัฒนำระบบ 

กำรบริหำร 
โครงกำร 

กำรจัดกำรข้อมูล 
ขนำดใหญ่ 

 
อ่ืนๆ 

 
รวม 

มูลค่าภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ียงัไม่เสร็จส้ินลง 
   ณ วนัส้ินงวด 

 
76,290,375 

 
51,943,668 

 
1,782,000 

 
31,345,939 

 
- 

 
161,361,982 

ช่วงเวลาการรับรู้รายได ้       
ภายใน 12 เดือน 49,270,375 51,943,668 1,782,000 24,110,166 - 127,106,209 
1-2 ปี 27,020,000 - - 7,235,773 - 34,255,773 

 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
(หน่วย : บาท) 

 
ยอดคงเหลือของสัญญำ 

กำรวำงแผน 
กลยุทธ์ 

กำรออกแบบ 
และพัฒนำระบบ 

กำรบริหำร 
โครงกำร 

กำรจัดกำรข้อมูล 
ขนำดใหญ่ 

 
อ่ืนๆ 

 
รวม 

มูลค่าภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ียงัไม่เสร็จส้ินลง 
   ณ วนัส้ินงวด 

 
76,290,375 

 
51,943,668 

 
1,782,000 

 
22,670,859 

 
- 

 
152,686,902 

ช่วงเวลาการรับรู้รายได ้       
ภายใน 12 เดือน 49,270,375 51,943,668 1,782,000 15,435,086 - 118,431,129 
1-2 ปี 27,020,000 - - 7,235,773 - 34,255,773 

 
16. ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 17,720,840  13,989,624  17,169,266  13,509,333 
จ านวนหุน้สามญั (หุน้)        
จ านวนหุน้ยกมาตน้งวด 75,000,000  204,080  75,000,000  204,080 
เปล่ียนแปลงราคาพาร์ -  40,611,920  -  40,611,920 
รวม 75,000,000  40,816,000  75,000,000  40,816,000 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.24  0.34  0.23  0.33 
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ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 30,055,916  25,950,845  27,159,909  24,060,686 
จ านวนหุน้สามญั (หุน้)        
จ านวนหุน้ยกมาตน้งวด 204,080  200,000  204,080  200,000 
เปล่ียนแปลงราคาพาร์ 40,611,920  39,800,000  40,611,920  39,800,000 
จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 17,753,017  493,187  17,753,017  493,187 
รวม 58,569,017  40,493,187  58,569,017  40,493,187 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.51  0.64  0.46  0.59 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีมี
อยู่ในระหว่างงวด โดยไดป้รับจ านวนหุ้นสามญัตามการเปล่ียนแปลงราคาต่อหุ้นจาก 100 บาท เป็น 0.50 บาท 
ท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 14.1 และบริษทัไดป้รับปรุงจ านวนหุน้สามญัโดยถือเสมือนวา่ การเปล่ียนแปลง
ราคาต่อหุ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงานจึงมีผลให้งบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะของบริษทัมีก าไรต่อหุ้นส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เปล่ียนแปลง
จากเดิมท่ีเคยรายงานไว ้
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17. ส่วนงานด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการโอนสินคา้และบริการตลอดช่วงเวลาหน่ึงและ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งหมดเป็นสัญญาราคาคงท่ี และเป็นสัญญาระยะสั้นไม่เกิน 12 เดือน 
แยกตามส่วนงานบริการหลกัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 การวางแผนกลยทุธ์ การออกแบบและพฒันาระบบ การบริหารโครงการ การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ อื่น ๆ ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 15.06 2.55 54.68 37.79 0.69 7.01 6.30 2.14 0.42 - - - 77.15 49.49 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - - 1.78 - 0.09 0.24 (1.87) (0.24) - - 
รวมรายได ้ 15.06 2.55 54.68 37.79 0.69 7.01 8.08 2.14 0.51 0.24 (1.87) (0.24) 77.15 49.49 
               
เวลาในการรับรู้รายได้               
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 11.76 1.84 46.56 37.60 0.69 - 3.69 0.63 0.42 - - - 63.12 40.07 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 3.30 0.71 8.12 0.19 - 7.01 4.39 1.51 0.09 0.24 (1.87) (0.24) 14.03 9.42 
รวมรายได ้ 15.06 2.55 54.68 37.79 0.69 7.01 8.08 2.14 0.51 0.24 (1.87) (0.24) 77.15 49.49 
               
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 7.34 0.67 15.66 13.52 0.05 3.24 (0.40) 0.37 (0.12) 0.02 0.14 0.12 22.67 17.94 
               
ดอกเบ้ียรับ 0.01 - 0.02 0.03 - 0.01 - - - - - - 0.03 0.04 
ดอกเบ้ียจ่าย (0.03) (0.01) (0.10) (0.08) - (0.01) (0.02) - - - - - (0.15) (0.10) 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย (0.17) (0.04) (0.60) (0.54) (0.01) (0.10) (0.07) (0.05) (0.01) - - - (0.86) (0.73) 
กลบัรายการการลดมูลค่าของงานบริการระหว่างท า - - - - - - 0.47 - - - - - 0.47 - 
กลบัรายการ (ประมาณการ) รับประกนัคุณภาพงาน - - (0.02) 0.14 - - (0.08) 0.03 - - - - (0.10) 0.17 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 7.15 0.62 14.96 13.07 0.04 3.14 (0.10) 0.35 (0.13) 0.02 0.14 0.12 22.06 17.32 

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ทางภาษี (0.88) (0.18) (3.19) (2.65) (0.04) (0.49) (0.20) 0.01 (0.03) (0.02) - - (4.34) (3.33) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 6.27 0.44 11.77 10.42 - 2.65 (0.30) 0.36 (0.16) - 0.14 0.12 17.72 13.99 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 การวางแผนกลยทุธ์ การออกแบบและพฒันาระบบ การบริหารโครงการ การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ อื่น ๆ ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 26.71 10.84 80.92 57.39 3.24 16.52 14.98 6.25 1.07 - - - 126.92 91.00 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - - 5.07 0.65 0.18 0.49 (5.25) (1.14) - - 
รวมรายได ้ 26.71 10.84 80.92 57.39 3.24 16.52 20.05 6.90 1.25 0.49 (5.25) (1.14) 126.92 91.00 
               
เวลาในการรับรู้รายได้               
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 22.68 7.90 72.80 53.74 0.69 - 5.96 0.88 1.07 - - - 103.20 62.52 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 4.03 2.94 8.12 3.65 2.55 16.52 14.09 6.02 0.18 0.49 (5.25) (1.14) 23.72 28.48 
รวมรายได ้ 26.71 10.84 80.92 57.39 3.24 16.52 20.05 6.90 1.25 0.49 (5.25) (1.14) 126.92 91.00 
               
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 12.40 5.70 24.31 18.68 1.17 6.91 0.52 2.13 (0.27) 0.01 0.33 - 38.46 33.43 
               
ดอกเบ้ียรับ 0.01 - 0.02 0.02 - 0.02 - - - - - - 0.03 0.04 
ดอกเบ้ียจ่าย (0.06) (0.02) (0.18) (0.12) (0.01) (0.04) (0.04) - - - - - (0.29) (0.18) 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย (0.36) (0.16) (1.10) (0.86) (0.04) (0.25) (0.17) (0.09) (0.02) (0.01) - - (1.69) (1.37) 
กลบัรายการ(การลด)มูลค่าของงานบริการระหว่างท า - (0.45) - 0.27 - - 0.47 - - - - - 0.47 (0.18) 
กลบัรายการ (ประมาณการ) รับประกนัคุณภาพงาน - - (0.02) 0.25 - - (0.07) (0.01) - - - - (0.09) 0.24 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 11.99 5.07 23.03 18.24 1.12 6.64 0.71 2.03 (0.29) - 0.33 - 36.89 31.98 

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ทางภาษี (1.53) (0.75) (4.63) (3.95) (0.19) (1.14) (0.41) 0.23 (0.07) (0.03) - - (6.83) (5.64) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 10.46 4.32 18.40 14.29 0.93 5.50 0.30 2.26 (0.36) (0.03) 0.33 - 30.06 26.34 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 การวางแผนกลยทุธ์ การออกแบบและพฒันาระบบ การบริหารโครงการ การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ อื่น ๆ ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 33.66 18.14 115.22 82.04 3.65 20.27 28.78 13.34 2.12 0.46 (5.85) (0.62) 177.58 133.63 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - 7.14 5.88 (7.14) (5.88) - - 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ - - - - - - - - 7.50 - (0.26) - 7.24 - 
สินทรัพย์รวม 33.66 18.14 115.22 82.04 3.65 20.27 28.78 13.34 16.76 6.34 (13.25) (6.50) 184.82 133.63 
การเพิ่มข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพย ์
ไม่หมุนเวียนของส่วนงาน นอกเหนือ 
จากเคร่ืองมือทางการเงินและสินทรัพย์ 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

1.40 1.05 4.24 5.58 0.17 1.61 0.41 0.60 0.07 0.05 - - 6.29 8.89 

หนี้สินของส่วนงาน 12.33 7.22 33.32 24.30 1.97 8.07 4.28 1.73 0.51 0.21 (5.83) (0.16) 46.58 41.37 
 

รายการสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถระบุส่วนงานด าเนินงานไดก้ลุ่มบริษทัมีการปันส่วนเขา้แต่ละส่วนงานตามรายไดข้องส่วนงาน 
 

รายไดข้องกลุ่มบริษทัทั้งหมดอยูภ่ายใตภู้มิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย 
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รายไดจ้ าแนกตามประเภทลูกคา้ ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถนุายน  
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 
หน่วยงานรัฐบาล -  -  -  - 
ไม่ไดเ้ป็นหน่วยงานรัฐบาล 77,148,023  49,485,047  73,121,511  47,588,737 
รวม 77,148,023  49,485,047  73,121,511  47,588,737 

 

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถนุายน  
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 
หน่วยงานรัฐบาล -  -  -  - 
ไม่ไดเ้ป็นหน่วยงานรัฐบาล 126,924,349  90,999,366  118,283,517  86,426,962 
รวม 126,924,349  90,999,366  118,283,517  86,426,962 
 

ลูกค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 10 ของรายได ้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 
30 มิถุนายน 2564 และ 2563 จ านวน 1 ราย และ 2 ราย ตามล าดบั และส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 
30 มิถุนายน 2564 และ 2563 จ านวน 2 ราย และ 3 ราย ตามล าดบั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถนุายน  
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 
รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ในส่วนงาน        
การออกแบบและพฒันาระบบ 37,847,000  37,602,403  37,847,000  37,602,403 
การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ 1,175,263  -  1,175,263  - 
รวม 39,022,263  37,602,403  39,022,263  37,602,403 

ร้อยละต่อรายไดร้วม 51  76  53  79 
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ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 
รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ในส่วนงาน        
การออกแบบและพฒันาระบบ 66,350,570  56,649,166  66,350,570  56,649,166 
การวางแผนกลยทุธ์ 200,000  -  200,000  - 
การบริหารโครงการ -  6,636,690  -  6,636,690 
การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ 1,697,293  1,189,793  1,697,293  1,189,793 
รวม 68,247,863  64,475,649  68,247,863  64,475,649 

ร้อยละต่อรายไดร้วม 54  71  58  75 
 

18. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
- บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงออกหนังสือค ้าประกนั เพื่อเป็น

หลกัประกนัการส่งมอบงานโครงการส าหรับลูกคา้ จ านวน 8.53 ลา้นบาท 
- บริษทัมีวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้จ านวน 4.70 ลา้นบาท โดยส่วนหน่ึงจ านวน 2 ลา้นบาท 

ค ้าประกนัดว้ยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุ 5.2 และที่เหลือจ านวน 2.70 ลา้นบาท ค ้าประกนั
โดยกรรมการบริษทั 
 

19. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัให ้
- จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.98 บาท ใหก้บัผูถื้อหุน้จ านวน 75 ลา้นหุน้ เป็นเงิน 73.50 

ลา้นบาท โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 10 กนัยายน 2564  
- จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 1.71 ลา้นบาท 
- จดัสรรการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก จ านวน 25 ลา้นหุน้ ใหก้บัประชาชน

ทัว่ไป ผูมี้อุปการคุณของบริษทั และพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย โดยจดัสรรให้ผูมี้อุปการคุณ
ของบริษทั ไม่เกิน 3.75 ลา้นหุ้น และพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย ไม่เกิน 2.50 ลา้นหุ้น 
โดยมอบหมายให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียด
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ขอวงเงินสินเช่ือระยะสั้นกบัธนาคาร วงเงินไม่เกิน 70 ลา้นบาท เพื่อใชห้มุนเวียนในกิจการ  
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20. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 
 
 

      


