
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั บลูบิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและ
เฉพาะของบริษทั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะของบริษทั และ
งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษทั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการรายงานให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย 
การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์
เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด 
ซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาล 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อสรุป 
 

จากการสอบทาน ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ได้
จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญั 
 
 
 
 
 
 

นางสาวศันสนีย์  พูลสวสัดิ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี 6977 
 
บริษทั พราวด ์อิน โปร จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
10 พฤษภาคม 2565 



บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 275,981,379         253,770,466       268,084,789         245,808,945       

ส่วนของเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั

ท่ีถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี 5.2 5,854,537             5,854,537           5,854,537             5,854,537           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5.1 70,826,333           55,823,529         75,599,410           65,233,756         

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 11 66,579,479           47,159,588         62,942,522           50,083,205         

สินคา้คงเหลือ -                       9,800                  -                       9,800                  

งานบริการระหวา่งทาํ 21,835,281           14,733,883         15,466,893           11,319,674         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 25,209                  255,022              -                       -                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดก่อน 386,381                249,632              -                       -                     

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 5.3 121,402,045         203,268,388       121,402,045         203,268,388       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,039,486             1,156,756           795,004                1,111,366           

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 563,930,130         582,281,601       550,145,200         582,689,671       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 5.2 2,004,963             2,004,963           2,004,963             2,004,963           

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 6 25,125,636           18,348,046         15,000,000           15,000,000         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                       -                     29,137,600           7,137,600           

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5.4 25,179,329           26,314,515         25,179,329           26,314,515         

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 8 11,193,461           10,696,221         10,485,744           10,315,271         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 11,073,036           9,105,313           11,073,036           9,105,313           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 609,618                28,161                25,457                  28,161                

ค่าความนิยม 3 18,855,185           -                     -                           -                         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,427,400             1,819,124           1,904,121             1,445,907           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,152,559             398,981              854,936                386,102              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 97,621,187           68,715,324         95,665,186           71,737,832         

รวมสินทรัพย์ 661,551,317         650,996,925       645,810,386         654,427,503       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 1

งบการเงนิเฉพาะของบริษทังบการเงนิรวม



บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

31 มนีาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มนีาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

5.5 40,078,510           70,822,693         44,280,641           80,711,855         

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 11 19,132,538           14,341,004         17,896,848           13,681,004         

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน -                        3,750                  -                        3,750                  

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

 - หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,651,346             1,306,000           1,651,346             1,306,000           

 - ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 425,006                425,006              400,006                400,006              

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 800,000                -                      -                        -                      

5,737,645             2,250,676           5,081,351             2,250,676           

ประมาณการรับประกนัคุณภาพงาน 20,475                  48,263                5,850                    11,700                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,792,872             3,000,968           3,741,451             2,644,638           

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 71,638,392           92,198,360         73,057,493           101,009,629       

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 10,156,950           8,461,537           10,156,950           8,461,537           

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 7,406,283             6,448,652           6,901,186             6,031,083           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 17,563,233           14,910,189         17,058,136           14,492,620         

รวมหนีสิ้น 89,201,625           107,108,549       90,115,629           115,502,249       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 2                   

งบการเงนิเฉพาะของบริษัท

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย

งบการเงนิรวม



บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุ แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทานแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 10

ทุนเรือนหุน้ : 10

- ทุนจดทะเบียน 100,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 50,000,000           50,000,000         50,000,000           50,000,000         

- หุน้ท่ีออกและรับชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 100,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท 50,000,000           50,000,000         50,000,000           50,000,000         

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 427,836,483         427,836,483       427,836,483         427,836,483       

ส่วนเกินทุนจากการแลกหุน้ 4,930,000             4,930,000           4,930,000             4,930,000           

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 10,774,866           10,774,866         10,774,866           10,774,866         

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 10 3,750,000             3,750,000           3,750,000             3,750,000           

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10 75,839,119           47,778,348         57,165,546           39,487,894         

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,093,525) (1,185,039) 1,237,862             2,146,011           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 571,036,943         543,884,658       555,694,757         538,925,254       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,312,749             3,718                  -                        -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 572,349,692         543,888,376       555,694,757         538,925,254       

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 661,551,317         650,996,925       645,810,386         654,427,503       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท



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

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 111,306,990  49,131,566    102,838,487  44,517,246    

รายไดจ้ากขาย 33,680           644,760         33,680           644,760         

รวมรายได้จากการขายและบริการ 13 111,340,670  49,776,326    102,872,167  45,162,006    

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (45,010,147)   (14,936,442)   (43,537,133)   (13,846,681)   

ตน้ทุนขาย (9,800)            (563,300)        (9,800)            (563,300)        

รวมต้นทุนขายและบริการ (45,019,947)   (15,499,742)   (43,546,933)   (14,409,981)   

กําไรขั้นต้น 66,320,723    34,276,584    59,325,234    30,752,025    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                 -                 220,908         57,341           

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 201,981         -                 185,320         -                 

รายไดอ่ื้น 588,271         2,022             521,963         2,013             

ตน้ทุนการจดัจาํหน่าย (19,110,841)   (8,951,810)     (18,822,479)   (7,946,655)     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (21,227,295)   (10,344,144)   (19,694,115)   (10,234,180)   

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 26,772,839    14,982,652    21,736,831    12,630,544    
รายไดท้างการเงิน 608,512         -                 608,512         -                 
ตน้ทุนทางการเงิน (175,311)        (148,511)        (156,374)        (133,763)        

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 6 6,592,145      -                 -                 -                 

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 33,798,185    14,834,141    22,188,969    12,496,781    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (5,154,492)     (2,498,627)     (4,511,317)     (2,506,138)     

กําไรสําหรับงวด 28,643,693    12,335,514    17,677,652    9,990,643      

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (432)               -                 -                 -                 
รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (432)               -                 -                 -                 

รายการทีไ่ม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของสินทรัพยท์างการเงิน - สุทธิจากภาษี (60,256)          -                 (60,256)          -                 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่ามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน - สุทธิจากภาษี (847,893)        -                 (847,893)        -                 
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (908,149)        -                 (908,149)        -                 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (908,581)        -                 (908,149)        -                 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 27,735,112    12,335,514    16,769,503    9,990,643      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 4

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัท



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

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2564 2564

การแบ่งปันกําไรสําหรับงวด

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 28,058,831     12,335,076     17,677,652     9,990,643       

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 584,862          438                 -                 -                 

28,643,693     12,335,514     17,677,652     9,990,643       

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 27,150,345     12,335,076     16,769,503     9,990,643       

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 584,767          438                 -                 -                 
27,735,112     12,335,514     16,769,503     9,990,643       

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 12

กาํไร (บาทต่อหุน้) 0.28                0.29                0.18                0.24                

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 100,000,000   41,955,467     100,000,000   41,955,467     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท



บริษทั บลูบิค กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม

ส่วนตํ่าจาก ขาดทุนจากอตัรา กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
การเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ ในตราสารทุนที่กําหนด

ส่วนเกินทุนจาก จัดสรรเพื่อ สัดส่วน ทางการเงินให้วดัมูลค่า ให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า ผลต่างจาก รวม รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน การจ่ายโดยใช้ สํารองตาม ยงัไม่ได้ การลงทุน ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน ยุติธรรมผ่านกําไร การแปลงค่า กําไรขาดทุน ผู้ถือหุ้นของ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามัญ จากการแลกหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมาย จัดสรร ในบริษัทย่อย กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบการเงิน เบ็ดเสร็จอื่น บริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 20,408,000    -                 4,930,000       10,774,866     2,000,000  75,300,442   (3,331,050) -                                  -                                    -           (3,331,050) 110,082,258  2,435           110,084,693   
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
การเพิ่มหุน้สามญั 10 17,092,000    -                 -                 -                 -            -               -                    -                                  -                                    -           -              17,092,000    -              17,092,000     
สาํรองตามกฎหมาย 10 -                -                 -                 -                 40,800       (40,800) -                    -                                  -                                    -           -              -                 -              -                 
จ่ายเงินปันผล 10 -                -                 -                 -                 -            (18,991,108) -                    -                                  -                                    -           -              (18,991,108) -              (18,991,108)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                -                 -                 -                 -            12,335,076   -                    -                                  -                                    -           -              12,335,076    438              12,335,514     
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 17,092,000    -                 -                 -                 40,800       (6,696,832) -                    -                                  -                                    -           -              10,435,968    438              10,436,406     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 37,500,000    -                 4,930,000       10,774,866     2,040,800  68,603,610   (3,331,050)        -                                  -                                    -           (3,331,050)   120,518,226  2,873           120,521,099   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 50,000,000    427,836,483  4,930,000       10,774,866     3,750,000  47,778,348   (3,331,050) (287,336) 2,433,347 -           (1,185,039) 543,884,658  3,718           543,888,376   
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
ปรับปรุงเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                -                 -                 -                 -            1,940           -                    -                                  -                                    -           -              1,940             (1,940) -                 
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม -                -                 -                 -                 -            -               -                    -                                  -                                    -           -              -                 726,204       726,204          
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                -                 -                 -                 -            28,058,831   -                    (60,256) (847,893) (337) (908,486) 27,150,345    584,767       27,735,112     
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น -                -                 -                 -                 -            28,060,771   -                    (60,256) (847,893) (337) (908,486) 27,152,285    1,309,031    28,461,316     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 50,000,000    427,836,483  4,930,000       10,774,866     3,750,000  75,839,119   (3,331,050)        (347,592) 1,585,454 (337) (2,093,525) 571,036,943  1,312,749    572,349,692   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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 (หน่วย : บาท)

กําไรสะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



บริษทั บลูบิค กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

(หน่วย : บาท)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน

ส่วนเกินทุนจาก ของสินทรัพย์ทางการเงิน ในตราสารทุนที่กําหนดให้วัด

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน การจ่ายโดยใช้ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้ ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม มูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่าน รวมกําไรขาดทุน

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามัญ จากการแลกหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ สํารองตามกฎหมาย จัดสรร ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เบ็ดเสร็จอื่น รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

การเพิม่หุ้นสามญั 10 17,092,000   -                 -                   -                   -                          -                -                                         -                                       -                    17,092,000     

สาํรองตามกฎหมาย 10 -               -                 -                   -                   40,800                    (40,800)         -                                         -                                       -                    -                  

จ่ายเงินปันผล 10 -               -                 -                   -                   -                          (18,991,108)  -                                         -                                       -                    (18,991,108)    

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -               -                 -                   -                   -                          9,990,643      -                                         -                                       -                    9,990,643       

รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 17,092,000   -                 -                   -                   40,800                    (9,041,265)    -                                         -                                       -                    8,091,535       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 37,500,000   -                 4,930,000         10,774,866      2,040,800               58,439,322    -                                         -                                       -                    113,684,988   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 50,000,000   427,836,483   4,930,000         10,774,866      3,750,000               39,487,894    (287,336)                                2,433,347                            2,146,011          538,925,254   

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -               -                 -                   -                   -                          17,677,652    (60,256)                                  (847,893) (908,149) 16,769,503     

รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น -               -                 -                   -                   -                          17,677,652    (60,256)                                  (847,893)                              (908,149) 16,769,503     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 50,000,000   427,836,483   4,930,000         10,774,866      3,750,000               57,165,546    (347,592)                                1,585,454                            1,237,862          555,694,757   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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กําไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



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

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม
(หน่วย : บาท)

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กาํไรสาํหรับงวด 28,643,693   12,335,514   17,677,652   9,990,643     

ปรับรายการท่ีกระทบกําไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   ปรับปรุงค่าใช้จ่าย (รายได้) ในกําไรสําหรับงวด

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 5,154,492     2,498,627     4,511,317     2,506,138     

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,308,041     841,005        1,216,177     798,800        

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 775,989        456,026        751,561        412,076        

กลบัรายการการลดมูลค่าของงานบริการระหวา่งทาํ -                (465)              -                -                

กลบัรายการประมาณการรับประกนัคุณภาพงาน (27,788)         (13,651)         (5,850)           (3,413)           

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (5,680)           -                11,414          -                

กาํไรจากตราสารอนุพนัธ์ (3,750)           -                (3,750)           -                

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (6,592,145)    -                -                -                

รายไดท้างการเงิน (608,512)       -                (608,512)       -                
รายไดอ่ื้นหกักลบกบัดอกเบ้ียจ่าย -                -                15,244          13,413          

ตน้ทุนทางการเงิน 175,311        148,511        156,374        133,763        

   ปรับปรุงสินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิม่ขึ้น)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (15,151,991)  18,279,496   (11,049,614)  21,696,558   

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา  - หมุนเวยีน (19,197,965)  (3,202,367)    (12,876,147)  (4,225,359)    

สินคา้คงเหลือ 9,800            563,300        9,800            563,300        

งานบริการระหวา่งทาํ (6,963,892)    (4,792,797)    (4,070,145)    (7,644,162)    
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 117,270        (515,028)       316,362        (500,603)       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (750,578)       159,775        (468,834)       159,617        

   ปรับปรุงหนีสิ้นดําเนินงานเพิม่ขึ้น (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (31,209,981)  (25,186,110)  (36,655,798)  (21,322,958)  

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวยีน 4,791,534     799,065        4,215,844     1,500,000     

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 766,007        (756,475)       1,096,813     (999,809)       

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงาน (38,770,145)  1,614,426     (35,760,092)  3,078,004     

รับดอกเบ้ีย 1,220,524     -                1,220,524     -                

จ่ายดอกเบ้ีย (534)              (1,130)           (534)              (1,130)           

รับคืนภาษีเงินไดง้วดก่อน 249,632        -                -                -                

จ่ายภาษีเงินได้ (1,937,028)    (1,890,572)    (1,911,819)    (1,890,572)    

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (39,237,551)  (277,276)       (36,451,921)  1,186,302     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 8               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท



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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม

(หน่วย : บาท)

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนัลดลง (เพิ่มข้ึน) -                 (2,065,742)    -                 (2,065,742)     

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม (หมายเหตุขอ้ 3) (19,809,583)   -                -                 -                 

เงินสดจ่ายเพื่อหุน้เพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย -                 -                (22,000,000)   -                 

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหน้ี (29,159,792)   -                (29,159,792)   -                 

เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหน้ี 111,098,083  -                111,098,083  -                 

เงินสดจ่ายเพื่อการซ้ือสินทรัพย์ (832,515)        (1,937,828)    (706,526)        (1,937,828)     

เงินสดจ่ายเพื่อการพฒันาสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (584,161)        -                -                 -                 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 60,712,032    (4,003,570)    59,231,765    (4,003,570)     

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (504,000)        (396,000)       (504,000)        (396,000)        

จ่ายเงินปันผล -                 (18,991,108)  -                 (18,991,108)   
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้น 800,000         -                -                 -                 

รับชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน -                 17,092,000    -                 17,092,000    

เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 440,000         -                -                 -                 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 736,000         (2,295,108)    (504,000)        (2,295,108)     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียน 22,210,481    (6,575,954)    22,275,844    (5,112,376)     
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 432                -                -                 -                 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 22,210,913    (6,575,954)    22,275,844    (5,112,376)     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด 253,770,466  61,752,307    245,808,945  58,915,627    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 275,981,379  55,176,353    268,084,789  53,803,251    

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด :
-  จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย -                 40,800           -                 40,800           

- ซ้ือสินทรัพยถ์าวรยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 230,000         -                230,000         -                 

- เงินลงทุนในบริษทัร่วมยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 185,985         -                -                 -                 

- สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินสญัญาเช่าเพิ่มข้ึน 2,415,143      -                2,415,143      -                 

- การเพิ่มข้ึนของสินทรัพยจ์ากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุขอ้ 3) 1,486,955      -                -                 -                 
- การเพิ่มข้ึนของหน้ีสินจากการรวมธุรกิจ  (หมายเหตุขอ้ 3) (55,936)          -                    -                 -                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 9              

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัท
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บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 

 
1. ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 
 

บริษทั บลูบิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เป็นนิติบุคคลประเภท
บริษทัจ ากดั ทะเบียนเลขท่ี 0105556147565 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2556 และไดแ้ปรสภาพเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 ทะเบียนเลขท่ี 0107564000065 และจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2564 ส านักงานของบริษทัตั้งอยู่เลขท่ี 51 
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

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

2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัระหวา่งกาล (งบการเงินระหวา่งกาล) จดัท าข้ึนส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 และไดน้ าเสนอในสกุลเงินไทยบาท  ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใชใ้น
การด าเนินงานของบริษทัใหญ่ กลุ่มบริษทัจดัท างบการเงินระหวา่งกาลตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และรายงานขอ้มูลทางการเงินตามท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยไม่ไดร้วบรวมขอ้มูลทั้งหมดในงบการเงินประจ าปีท่ีไดจ้ดัท า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่กบั
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

งบการเงินระหวา่งกาลอยา่งเป็นทางการจดัท าข้ึนโดยภาษาไทย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษเป็นการแปล
จากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีรวมทั้งการใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ และ
ขอ้สมมติฐาน รวมถึงแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีน ามาใชใ้นการจดัท างบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ส าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ยกเวน้ รายการคา้ท่ีเพิ่มข้ึน
ระหว่างงวด ซ่ึงมีนโยบายการบญัชี ดงัน้ี 
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กำรรวมธุรกจิ 
 

บริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ บริษทั (ผูซ้ื้อ) วดัมูลค่าตน้ทุนการซ้ือธุรกิจ
ดว้ยผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และจ านวนของส่วนของผู ้
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง บริษทัจะวดัมูลค่าส่วนของผูท่ี้ไม่มีอ านาจควบคุม
ในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือ
โดยผูท่ี้ไม่มีอ านาจควบคุมนั้น 
 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งรวมถึงการรับรู้
จ านวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือหกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุ
ไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผกูพนัในปัจจุบนั
ซ่ึงเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนตามความจ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นนโยบายเดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั 
ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมแมว้่าการปันส่วนดงักล่าว
จะท าใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 
 

กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

หน่วยงานในต่างประเทศ 
ในงบการเงินของกลุ่มบริษทั สินทรัพย ์หน้ีสิน และรายการของบริษทัภายในกลุ่มที่มีสกุลเงินที่ใชใ้น
การด าเนินงานนอกเหนือจากสกุลเงินบาท จะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทในการจดัท างบการเงินรวม สกุลเงิน
ท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัภายในกลุ่มไม่มีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี 
 

ในการจดัท างบการเงินรวม สินทรัพย ์และหน้ีสินมีการแปลงค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีรายงาน 
รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย
ระหวา่งปี ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดง
เป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ หากมีการจ าหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศ 
รายการผลต่างจากการแปลงค่าสะสมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกจดัประเภทไปยงัก าไร
ขาดทุนและรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการรายงานในงวดปัจจุบนัหรืออนาคตและรายการคา้
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 

3. ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 
 

ส่วนประกอบของกลุ่มบริษทั 
 

งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั บลูบิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย โดยท่ีบริษทั 
บลูบิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ทางตรงดงัต่อไปน้ี 
 

  สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   
บริษทัยอ่ย  2565  2564  ลกัษณะธุรกิจ 

ถือหุ้นทางตรง       
บริษทั อินเจนิโอ จ ากดั  99.98  99.98  ใหบ้ริการดา้นบริหารจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ 
บริษทั แอดเดนดา้ จ ากดั  99.98  99.98  ให้บริการจดัหาและบริหารบุคลากรชัว่คราว 

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
       
ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท แอดเดนด้า จ ากัด   
บริษทั จีเอม็วีพาย จ ากดั  79.98  -  ใหบ้ริการพฒันาและท่ีปรึกษาดา้น SAP 
บริษทั บลูบิค โกลบอล จ ากดั  77.98  -  ใหบ้ริการออกแบบและพฒันาระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 
 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีรายการเคล่ือนไหวการลงทุนในบริษทัยอ่ย
โดยผา่นบริษทั แอดเดนดา้ จ ากดั ดงัน้ี 
 

- วนัท่ี 1 มกราคม 2565 มีอ านาจควบคุมในบริษทั จีเอ็มวีพาย จ ากดั และไดล้งทุนในหุ้นสามญัของ
บริษทั จีเอ็มวีพาย จ ากดั จ านวน 8,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยช าระหุ้นละ 2,500 บาท เป็น
จ านวนเงิน 20.00 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั 
จีเอม็วีพาย จ ากดั  
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การรวมธุรกิจของบริษทั จีเอม็วีพาย จ ากดั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ซ่ึงเป็นวนัท่ีมีการควบคุม มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
มลูค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีสิ้น ณ วันท่ีควบคุม  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 190,417 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 536,793 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 195,909 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 131,358 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 292,642 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 136,836 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,000 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (30,039) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (25,897) 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยก่อนการซ้ือหุน้ 1,431,019 
หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่อยูใ่นอ านาจควบคุม 286,204 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีซ้ือโดยกลุ่มบริษทั 1,144,815 
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 20,000,000 
ค่าความนิยม 18,855,185 
 

เงินสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : บาท) 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญั  20,000,000 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (190,417) 
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือเงินลงทุน (19,809,583) 
 

โดยราคาซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสามญัใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงค านวณ
ดว้ยผูป้ระเมินอิสระ ดว้ยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
 

- วนัท่ี 10 มกราคม 2565 ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั บลูบิค โกลบอล จ ากดั จ านวน 15,599 หุ้น 
และ 1 หุน้ ในนามของคุณ พชร อารยะการกลุ รวม 15,600 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 
1.56 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 78.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั บลูบิค โกลบอล จ ากดั 
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4. รายการกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

กลุ่มบริษทัมีรายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุน้
และหรือกรรมการร่วมกนั ดงันั้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัน้ีจึงแสดงรวมถึงผลของ
รายการเหล่าน้ีตามมูลฐานท่ีพิจารณาร่วมกนัระหวา่งกลุ่มบริษทักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมูลฐาน
ท่ีใชบ้างกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานท่ีใชส้ าหรับรายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหรือบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 

รายละเอียดบคุคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันมดีังนี ้
 

ช่ือกิจการ  
ประเทศท่ีด าเนินงาน 

/สัญชาติ  
ลกัษณะ 

ความสัมพนัธ ์
     

บริษัทย่อย     
บริษทั อินเจนิโอ จ ากดั  ไทย  ผูถื้อหุน้ทางตรง 
บริษทั แอดเดนดา้ จ ากดั  ไทย  ผูถื้อหุน้ทางตรง 
บริษทั บลูบิค โกลบอล จ ากดั 

 ไทย  
ผูถื้อหุ้นทางออ้มผ่านบริษทั แอดเดนดา้ 
จ ากดั 

บริษทั จีเอม็วีพาย จ ากดั 
 ไทย  

ผูถื้อหุ้นทางออ้มผ่านบริษทั แอดเดนดา้ 
จ ากดั 

     
บริษัทร่วมและการร่วมค้า     
บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จ ากดั  ไทย  ผูถื้อหุน้ทางตรงภายใตก้ารร่วมคา้ 
บริษทั บลูบิค เทคโนโลย ีเซ็นเตอร์ 
   (อินเดีย) จ ากดั  อินเดีย  

ผู ้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท  บลูบิค 
โกลบอล จ ากดั ภายใตบ้ริษทัร่วม 

     
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทั อารยะทรัพย ์จ ากดั  ไทย  ครอบครัวผูบ้ริหารเป็นผูถื้อหุน้ 
บริษทั เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จ ากดั  ไทย  มีกรรมการร่วมกนั 
     
บคุคลท่ีเกี่ยวข้องกัน     
ผู้บริหารส าคัญ  ไทย  กรรมการและผูบ้ริหาร 
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ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 31 มีนาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
 31 มีนาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
ลูกหนีก้ำรค้ำ        
บริษัทย่อย        
บริษทั อินเจนิโอ จ ากดั -  -  3,053,394  - 
        

กิจการร่วมค้า        
บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จ ากดั 4,474,259  2,349,359  4,474,259  2,349,359 
        

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน        
บริษทั เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จ ากดั -  1,605,000  -  1,605,000 
รวมลูกหนีก้ำรค้ำ 4,474,259  3,954,359  7,527,653  3,954,359 

        
ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
บริษัทย่อย        
บริษทั อินเจนิโอ จ ากดั -  -  258,632  9,825,310 
บริษทั แอดเดนดา้ จ ากดั -  -  3,096  4,541 
        

บริษัทร่วม        
บริษทั บลูบิค เทคโนโลย ีเซ็นเตอร์ (อินเดีย) จ ากดั 19,451  -  -  - 
รวมลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 19,451  -  261,728  9,829,851 

        
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ        
บริษัทย่อย        
บริษทั อินเจนิโอ จ ากดั -  -  2,961,130  250,632 
รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 4,493,710  3,954,359  10,750,511  14,034,842 

        
สินทรัพย์ที่เกดิจำกสัญญำ - หมุนเวยีน        
บริษัทย่อย        
บริษทั อินเจนิโอ จ ากดั -  -  92,619  2,853,640 
บริษทั บลูบิค โกลบอล จ ากดั -  -  2,417,800  - 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 31 มีนาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
 31 มีนาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
        

กิจการร่วมค้า        
บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จ ากดั 4,306,036  4,501,600  4,306,036  4,501,600 
รวมสินทรัพย์ที่เกดิจำกสัญญำ - หมุนเวยีน 4,306,036  4,501,600  6,816,455  7,355,240 

        
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ        
บริษัทย่อย        
บริษทั อินเจนิโอ จ ากดั -  1,940  6,602,593  11,800,865 
รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำ -  1,940  6,602,593  11,800,865 

        
เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
บริษัทร่วม        
บริษทั บลูบิค เทคโนโลย ีเซ็นเตอร์ (อินเดีย) จ ากดั 210,150  -  -  - 
รวมเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 210,150  -  -  - 

        
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย        
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน        
บริษทั อารยะทรัพย ์จ ากดั 23,945  18,338  23,945  18,338 
รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 234,095  20,278  6,626,538  11,819,203 

        
ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน        
ผู้บริหารส าคัญ        
หน้ีสินผลประโยชน์ระยะสั้น 17,025,000  38,589,600  16,822,500  37,989,600 
หน้ีสินผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,103,956  2,765,931  2,866,681  2,545,812 
หน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 242,657  219,182  212,779  191,317 

รวม 20,371,613  41,574,713  19,901,960  40,726,729 
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รายการระหวา่งกนัท่ีส าคญักบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 
 

   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 นโยบายการก าหนดราคา  2565  2564  2565  2564 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร          
บริษัทย่อย          
บริษทั อินเจนิโอ จ ากดั ตน้ทุนบวกก าไรขั้นตน้ร้อยละ 10 - 20  -  -  81,988  89,588 
บริษทั แอดเดนดา้ จ ากดั ตน้ทุนบวกก าไรขั้นตน้ร้อยละ 10 - 20  -  -  10,300  - 
บริษทั บลูบิค โกลบอล จ ากดั ตน้ทุนบวกก าไรขั้นตน้ร้อยละ 10 - 20  -  -  2,417,800  - 
   -  -  2,510,088  89,588 
กิจการร่วมค้า          
บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จ ากดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  17,450,436  -  17,450,436  - 

รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร   17,450,436  -  19,960,524  89,588 
          
รำยได้อ่ืน          
บริษัทย่อย          
บริษทั อินเจนิโอ จ ำกดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา         
รำยไดค้่ำบริกำรส ำนกังำน   -  -  290,400  158,400 
หกั  ค่ำใชจ่้ำยสำธำรณูปโภค   -  -  (162,111)  (101,059) 

รวมรำยได้ค่ำบริกำรส ำนักงำนสุทธิ   -  -  128,289  57,341 
          
รายได้ค่าบริการจัดการเกบ็ช าระ          
บริษัทย่อย          
บริษทั อินเจนิโอ จ ำกดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  -  -  92,619  - 

รวมรำยได้อ่ืน   -  -  220,908  57,341 

          
ต้นทุน/ค่ำใช้จ่ำย          
บริษัทย่อย          
บริษทั อินเจนิโอ จ ากดั ตน้ทุนบวกก าไรขั้นตน้ร้อยละ 10 - 20  -  -  1,282,348  3,285,754 
          

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อำรยะทรัพย ์จ ำกดั ราคาตลาด         
ค่ำใชจ่้ำยสำธำรณูปโภค   868,282  718,349  868,282  718,349 
หกั  เรียกเกบ็จำกบริษทัยอ่ย   -  -  (101,614)  (76,679) 
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคสุทธิ   868,282  718,349  766,668  641,670 

รวมต้นทุน/ค่ำใช้จ่ำย   868,282  718,349  2,049,016  3,927,424 
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   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 นโยบายการก าหนดราคา  2565  2564  2565  2564 
ต้นทุนทำงกำรเงิน          
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน          
บริษทั อำรยะทรัพย ์จ ำกดั อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม  129,616  125,459  129,616  125,459 
หกั  เรียกเกบ็จำกบริษทัยอ่ย   -  -  (15,244)  (13,414) 

รวมต้นทุนทำงกำรเงิน   129,616  125,459  114,372  112,045 
          
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรที่ส ำคญั         
ผลประโยชน์ระยะสั้น   27,579,550   7,402,217   26,445,550  6,612,217  
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน   301,413  124,419   285,969  106,638  
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน   22,790  10,804   20,869  8,676  
รวม   27,903,753   7,537,440   26,752,388   6,727,531  
 

บริษทัในกลุ่มมีการรับงานบริการและส่งให้บริษทัอ่ืนในกลุ่มเป็นผูใ้ห้บริการแทนโดยคิดค่าด าเนินการ
ระหวา่งกนัในอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญาโดยคิดจากรายไดท่ี้เกิดข้ึน มีมูลค่าสญัญาดงัน้ี 
 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

ผูรั้บงาน ผูใ้หบ้ริการ 2565  2564  2565  2564 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย -  0.64  -  - 
บริษทัยอ่ย บริษทัใหญ่ 4.38  -  4.38  - 
 

กรรมการบริษทัค ้าประกนัวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชีของบริษทัโดยไม่เรียกเกบ็ค่าตอบแทน 
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5. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
 

เคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 31 มีนาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
 31 มีนาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
สินทรัพย์ทำงกำรเงินวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  275,981,379  253,770,466  268,084,789  245,808,945 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (หมายเหตุ 5.1) 68,483,733  53,454,754  70,525,117  62,832,610 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั (หมายเหตุ 5.2) 7,859,500  7,859,500  7,859,500  7,859,500 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (หมายเหตุ 5.3) 121,402,045  203,268,388  121,402,045  203,268,388 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 
   ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 

 
    

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (หมายเหตุ 5.4) 25,179,329  26,314,515  25,179,329  26,314,515 
        

หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
หนีสิ้นทำงกำรเงินวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (หมายเหตุ 5.5) 10,360,463  16,962,214  15,386,272  28,367,654 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ  11,808,296  9,767,537  11,808,296  9,767,537 
 

5.1 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 31 มีนาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
 31 มีนาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอื่น 61,019,083  45,811,266  60,221,933  45,811,266 
หกั  ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,877,850)  (1,877,850)  (1,877,850)  (1,877,850) 
สุทธิลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอื่น 59,141,233  43,933,416  58,344,083  43,933,416 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,474,259  3,954,359  7,527,653  3,954,359 
รวมลูกหน้ีการคา้ 63,615,492  47,887,775  65,871,736  47,887,775 
        
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บริษทัอื่น 4,848,790  5,566,979  4,391,653  5,114,984 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,451  -  261,728  9,829,851 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 68,483,733  53,454,754  70,525,117  62,832,610 
        
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัอื่น 2,342,600  2,368,775  2,113,163  2,150,514 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  2,961,130  250,632 
รวม 70,826,333  55,823,529  75,599,410  65,233,756 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 แยกตามอายุหน้ี
ลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 31 มีนาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
 31 มีนาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
ลูกหน้ีการคา้ - ลูกคา้ทัว่ไป        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 15,670,415  23,591,573  14,873,265  23,591,573 
คา้งช าระ 1 - 30 วนั 16,810,371  15,516,296  16,810,371  15,516,296 
คา้งช าระ 31 - 60 วนั 14,581,480  706,949  14,581,480  706,949 
คา้งช าระ 61 - 90 วนั 10,444,880  4,118,598  10,444,880  4,118,598 
คา้งช าระ 91 - 180 วนั 1,634,087  -  1,634,087  - 
คา้งช าระ 181 - 360 วนั 1,877,850  1,877,850  1,877,850  1,877,850 
มากกวา่ 360 วนัข้ึนไป -  -  -  - 
 61,019,083  45,811,266  60,221,933  45,811,266 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 4,474,259  3,954,359  4,474,258  3,954,359 
คา้งช าระ 1 - 30 วนั -  -  3,053,395  - 
 4,474,259  3,954,359  7,527,653  3,954,359 
รวมลูกหน้ีการคา้ 65,493,342  49,765,625  67,749,586  49,765,625 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,877,850)  (1,877,850)  (1,877,850)  (1,877,850) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ 63,615,492  47,887,775  65,871,736  47,887,775 
 

การจัดประเภทรายการ 
ลูกหน้ีการคา้ เกิดจากการบริการใหก้บัลูกคา้ตามการด าเนินงานหลกัของบริษทั โดยทัว่ไปจะมีระยะเวลา
การช าระภายใน 30 วนั ซ่ึงถือเป็นรายการท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 

 

มลูค่ายติุธรรม 
เน่ืองจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเกิดจากสญัญามีระยะเวลาสั้น มูลค่าคงเหลือจึงใกลเ้คียง
กบัมูลค่ายติุธรรม 

 

5.2 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 31 มีนาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
 31 มีนาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 7,859,500  7,859,500  7,859,500  7,859,500 
หกั  ส่วนท่ีครบก าหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี (5,854,537)  (5,854,537)  (5,854,537)  (5,854,537) 
ส่วนท่ีครบก าหนดไถ่ถอนมากกวา่ 1 ปี 2,004,963  2,004,963  2,004,963  2,004,963 
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บริษทัแยกแสดงเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนัเป็นส่วนท่ีหมุนเวียนและส่วนท่ีไม่หมุนเวียน
ตามก าหนดไถ่ถอนหลกัประกนั 
 

เงินฝากสถาบนัการเงินทั้งจ านวนน าไปเป็นหลกัประกนัการส่งมอบงานโครงการส าหรับลูกคา้ 
ตามหมายเหตุขอ้ 15 
 

5.3 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
 

ประเภท 
หุน้กู ้

 อตัรา 
ดอกเบ้ีย 

 มูลค่า 
หุน้กูท่ี้ออก 

 ส่วนเกิน 
มูลค่าหุน้กู ้

 มูลตราสารหน้ี 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 มูลค่า 
ยติุธรรม 

  (ร้อยละต่อปี)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ  2.40  20,000,000  27,350  20,027,350  20,217,685 
บริษทัจ ากดั  3.59  10,000,000  105,330  10,105,330  10,383,249 
บริษทัมหาชนจ ากดั  2.45-4.30  90,900,000  369,365  91,269,365  92,632,820 
รวม    120,900,000  502,045  121,402,045  123,233,754 
 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

ประเภท 
หุน้กู ้

 อตัรา 
ดอกเบ้ีย 

 มูลค่า 
หุน้กูท่ี้ออก 

 ส่วนเกิน 
มูลค่าหุน้กู ้

 มูลตราสารหน้ี 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 มูลค่า 
ยติุธรรม 

  (ร้อยละต่อปี)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 
พนัธบตัรรัฐบาล  1.81  50,000,000  156,148  50,156,148  50,157,971 
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ  2.4  20,000,000  115,261  20,115,261  20,116,055 
บริษทัจ ากดั  1.80-3.59  30,000,000  173,890  30,173,890  30,074,263 
บริษทัมหาชนจ ากดั  2.45-4.15  102,200,000  623,089  102,823,089  102,778,406 
รวม    202,200,000  1,068,388  203,268,388  203,126,695 

 

ตราสารหน้ีทั้งหมดครบก าหนดไถ่ถอนไม่เกิน 12 เดือน 
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5.4 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 

ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 (หน่วย : บาท) 
  

(ดอลลาร์สหรัฐ) 
 31 มีนาคม 

2565 
 31 ธนัวาคม 

2564 
ราคาทุนเงินลงทุนในกองทุนร่วมลงทุน 700,000  23,632,000  23,632,000 
หกั ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน   (434,490)  (359,170) 
บวก ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม   1,981,819  3,041,685 
มูลค่ายติุธรรมของกองทุนร่วมลงทุน   25,179,329  26,314,515 
 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 บริษทัลงทุนในกองทุนร่วมลงทุนซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 กองทุนมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในบริษทัดา้นเทคโนโลย ีเป็นระยะเวลา
การลงทุนของผูร่้วมทุนอยา่งนอ้ย 10 ปี (หากไม่มีการขยายระยะเวลาหรือยกเลิก) มูลค่ายติุธรรมของ
เงินลงทุนค านวณดว้ยมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัส้ินงวด  
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สดัส่วนเงินลงทุนในกองทุนร่วมลงทุนของบริษทั 
มีจ านวนร้อยละ 1.32 และ 2.13 ตามล าดบั 
 

5.5 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 31 มีนาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
 31 มีนาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอื่น 5,646,626  12,399,725  5,646,626  12,399,725 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  6,602,593  11,800,865 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอื่น 1,977,376  2,911,020  1,625,462  2,689,688 
เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 210,150  1,940  -  - 
เงินทดรองจ่ายพนกังานคา้งจ่าย 306,420  468,076  291,385  445,442 
ค่าสอบบญัชีคา้งจ่าย 222,500  295,000  -  180,000 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน - บริษทัอื่น 1,973,446  868,115  1,196,261  833,596 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,945  18,338  23,945  18,338 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน 10,360,463  16,962,214  15,386,272  28,367,654 
        

หนีสิ้นที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน        
โบนสัคา้งจ่าย 28,275,203  52,841,676  27,627,303  51,372,076 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,442,844  1,018,803  1,267,066  972,125 
รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 40,078,510  70,822,693  44,280,641  80,711,855 
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รายการเคล่ือนไหวของประมาณการโบนสัคา้งจ่ายส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 31 มีนาคม 

2565 
 

31 ธนัวาคม 
2564 

 31 มีนาคม 
2565 

 
31 ธนัวาคม 

2564 
ยอดยกมา 52,841,676  29,983,250  51,372,076  28,915,700 
จ่ายช าระ (52,841,676)  (29,983,250)  (51,372,076)  (28,915,700) 
บนัทึกค่าใชจ่้าย 28,275,203  52,841,676  27,627,303  51,372,076 
ยอดยกไป 28,275,203  52,841,676  27,627,303  51,372,076 

 
6. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 
 ทุนช าระแลว้ สัดส่วนร้อยละการลงทุน วิธีราคาทุน (บาท) วิธีส่วนไดเ้สีย (บาท) 

 
สกุลเงิน 

31 มี.ค. 
2565 

31 ธ.ค. 
2564 

31 มี.ค. 
2565 

31 ธ.ค. 
2564 

31 มี.ค. 
2565 

31 ธ.ค. 
2564 

31 มี.ค. 
2565 

31 ธ.ค. 
2564 

บริษัทร่วม (ทำงอ้อม)          
บริษทั บลูบิค เทคโนโลย ี
   เซ็นเตอร์ (อินเดีย) จ ากดั 

รูปี 1,000,000        
บาท 412,100 - 45 - 185,445 - 176,853 - 

          
กำรร่วมค้ำ (ทำงตรง)          
บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จ ากดั บาท 25,000,000 25,000,000 60 60 15,000,000 15,000,000 24,948,783 18,348,046 
          
รวมบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ        25,125,636 18,348,046 

 

เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 บริษทัท าสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้นกบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อจดัตั้งบริษทั ออร์บิท 
ดิจิทลั จ ากดั เพื่อใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 
2564 บริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 60 ของทุนช าระแลว้ทั้งหมด  
 

เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 บริษทั บลูบิค โกลบอล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัไดล้งทุนใน
หุ้นสามญัของบริษทั บลูบิค เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ (อินเดีย) จ ากดั จ านวน 4,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 รูปี 
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 450,000 รูปี คิดเป็นร้อยละ 45.00 ของทุนของบริษทั บลูบิค เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ 
(อินเดีย) จ ากดั 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ซ่ึงบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สียใน
งบการเงินรวม ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 18,348,046  15,000,000 
ลงทุนในบริษทั บลูบิค เทคโนโลย ีเซ็นเตอร์ (อินเดีย) จ ากดั 185,445  - 
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
   บริษทั บลูบิค เทคโนโลย ีเซ็นเตอร์ (อินเดีย) จ ากดั (8,592) 

 
- 

ส่วนแบ่งก าไรของการร่วมคา้ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
   บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จ ากดั 6,600,737 

 
- 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 25,125,636  15,000,000 

 
7. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

  บาท 

  ร้อยละการถือหุน้ ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ ราคาทุน 

ช่ือ ประเภทกิจการ 
31 มี.ค. 
2565 

31 ธ.ค. 
2564 

31 มี.ค. 
2565 

31 ธ.ค. 
2564 

31 มี.ค. 
2565 

31 ธ.ค. 
2564 

        

บริษทั อินเจนิโอ จ ากดั ใหบ้ริการดา้นบริหารจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ 99.98 99.98 1,000,000 1,000,000 6,137,800 6,137,800 
บริษทั แอดเดนดา้ จ ากดั การจดัหาและบริหารบุคคลากรชัว่คราว ดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ 99.98 99.98 23,000,000 1,000,000 22,999,800 999,800 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย     29,137,600 7,137,600 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 31 มีนาคม 

2565 
 

31 ธนัวาคม 
2564 

ยอดยกมาตน้งวด/ปี 7,137,600  7,137,600 
ลงทุนเพิ่มในหุน้สามญัของบริษทั แอดเดนดา้ จ ากดั 22,000,000  - 
ยอดคงเหลือส้ินงวด/ปี 29,137,600  7,137,600 
 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 1/2565 วนัท่ี 4 มกราคม 2565 ไดอ้นุมติัใหมี้การลงทุนเพิ่ม
ในบริษทั จีเอ็มวีพาย จ ากดั และบริษทั บลูบิค โกลบอล จ ากดั ผ่านการถือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั 
แอดเดนดา้ จ ากดั จ านวน 220,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 22.00 ลา้นบาท โดยสัดส่วน
การถือหุน้ยงัคงเท่าเดิม 
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8. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  
 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีรายการเปล่ียนแปลงอยา่งยอ่ในบญัชีส่วนปรับปรุง
อาคารเช่าและอุปกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ ตน้งวด 10,696,221 10,315,271 
บวก ซ้ือระหวา่งงวด 1,062,515 936,526 
บวก ไดม้าจากการรวมกิจการ 292,642 - 
หกั ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (857,917) (766,053) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ ส้ินงวด 11,193,461 10,485,744 

 
9. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีรายการเปล่ียนแปลงอย่างย่อในบญัชีสินทรัพย์
สิทธิการใช ้ดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ ตน้งวด 9,105,313 9,105,313 
บวก เช่าเพิ่มระหวา่งงวด 2,415,143 2,415,143 
หกั ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (447,420) (447,420) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ ส้ินงวด 11,073,036 11,073,036 

 
10. ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

ทุนเรือนหุ้น 
 ทุนจดทะเบียน  ทุนช าระแลว้ 
 จ านวน 

หุน้ 
ราคาต่อหุน้ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

 จ านวน 
หุน้ 

ราคาต่อหุน้ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

1 มกรำคม 2564 204,080 100 20.41  204,080 100 20.41 
เปล่ียนแปลงราคาพาร์ 40,816,000 0.50 -  40,816,000 0.50 - 
เพิ่มทุน 59,184,000 0.50 29.59  59,184,000 0.50 29.59 

31 ธันวำคม 2564 100,000,000 0.50 50.00  100,000,000 0.50 50.00 
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ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 มีมติอนุมติัท่ีส าคญัดงัน้ี 
 

- เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัท่ีตราไวจ้ากเดิม หุน้ละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท ซ่ึงไดจ้ดทะเบียน
กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20.41 ลา้นบาท เป็น 50.00 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 
59.18 ลา้นหุ้น เป็นจ านวน 29.59 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 
17 มีนาคม 2564 

- จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 34.18 ลา้นหุ้น เพื่อเสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนของ
รายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2564 ในราคาหุน้ละ 0.50 บาท เป็นเงิน 17.09 ลา้นบาท ดว้ยอตัราส่วน
การจองซ้ือ 1.19401 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวจาก
ผูถื้อหุน้เดิมทั้งจ านวนและไดจ้ดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 

 

ส ารองตามกฎหมาย 
ตามรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 มีมติอนุมติัจดัสรรก าไร
เพื่อเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย จ านวน 40,800 บาท จากก าไรสุทธิปี 2563 
 

เงินปันผลจ่าย 
ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจาก
การด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 93.06 บาท จ านวน 
204,080 หุน้ เป็นเงิน 18.99 ลา้นบาท ตามรายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2564 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผล
ทั้งจ านวนแลว้เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2564 
 

11. รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
 

ยอดคงเหลือของสัญญา 
ตารางต่อไปน้ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ี สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 31 มีนาคม 

2565 
 

31 ธนัวาคม 
2564 

 31 มีนาคม 
2565 

 
31 ธนัวาคม 

2564 
ลูกหนีก้ำรค้ำ        
การวางแผนกลยทุธ์ 8,274,488  12,927,965  8,274,487  12,927,965 
การออกแบบและพฒันาระบบ 45,492,932  26,030,125  47,749,177  26,030,125 
การบริหารโครงการ 5,269,542  -  5,269,542  - 
การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ 4,578,530  8,929,685  4,578,530  8,929,685 
รวม (หมำยเหตุข้อ 5.1) 63,615,492  47,887,775  65,871,736  47,887,775 
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การเปลี่ยนแปลงท่ีมนัียส าคัญของยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเกิดจากสัญญา 
 

งบการเงินรวม 
(หน่วย : บาท) 

 
ยอดคงเหลือของสัญญำ 

กำรวำงแผน 
กลยุทธ์ 

กำรออกแบบ 
และพฒันำระบบ 

กำรบริหำร 
โครงกำร 

กำรจดักำรข้อมูล 
ขนำดใหญ่ 

 
รวม 

หนีสิ้นที่เกดิจำกสัญญำ      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 5,277,732 6,300,000 637,500 2,125,772 14,341,004 
รับรู้ยอดยกมาเป็นรายไดร้ะหวา่งงวด (5,277,732) (6,300,000) (637,500) (2,125,772) (14,341,004) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 1,953,551 11,519,500 3,208,657 2,450,830 19,132,538 
      
สินทรัพย์ที่เกดิจำกสัญญำ      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 3,145,980 37,835,288 - 6,178,320 47,159,588 
จดัประเภทเป็นลูกหน้ีระหวา่งงวด (3,145,980) (37,835,288) - (6,178,320) (47,159,588) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 11,768,054 46,509,574 275,000 8,026,851 66,579,479 

 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
(หน่วย : บาท) 

 
ยอดคงเหลือของสัญญำ 

กำรวำงแผน 
กลยุทธ์ 

กำรออกแบบ 
และพฒันำระบบ 

กำรบริหำร 
โครงกำร 

กำรจดักำรข้อมูล 
ขนำดใหญ่ 

 
รวม 

หนีสิ้นที่เกดิจำกสัญญำ      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 5,277,732 6,300,000 637,500 1,465,772 13,681,004 
รับรู้ยอดยกมาเป็นรายไดร้ะหวา่งงวด (5,277,732) (6,300,000) (637,500) (1,465,772) (13,681,004) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 1,953,551 11,519,500 3,208,657 1,215,140 17,896,848 

      
สินทรัพย์ที่เกดิจำกสัญญำ      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 3,145,980 40,688,928 - 6,248,297 50,083,205 
จดัประเภทเป็นลูกหน้ีระหวา่งงวด (3,145,980) (40,688,928) - (6,248,297) (50,083,205) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 11,768,054 43,217,302 - 7,957,166 62,942,522 

 

สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาจ าแนกตามระยะเวลาการรับรู้รายได้ดังนี ้
     (หน่วย : พนับาท) 

 
 

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

งบการเงินรวม        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 33,582 4,723 4,772 1,369 2,714 - 47,160 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 44,750 6,768 7,552 1,610 2,378 3,521 66,579 
        
งบการเงินการเงินเฉพาะของบริษัท        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 33,652 4,723 4,772 4,222 2,714 - 50,083 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 43,428 5,730 6,276 1,610 2,378 3,521 62,943 
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ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ียงัคงเหลืออยูข่องสญัญา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
 

งบการเงินรวม 
(หน่วย : บาท) 

 
ยอดคงเหลือของสัญญำ 

กำรวำงแผน 
กลยุทธ์ 

กำรออกแบบ 
และพฒันำระบบ 

กำรบริหำร 
โครงกำร 

กำรจดักำรข้อมูล 
ขนำดใหญ่ 

 
รวม 

มูลค่าภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ียงัไม่เสร็จส้ินลง ณ วนัส้ินงวด 106,655,198 140,330,395 56,743,535 154,780,597 458,509,725 

ช่วงเวลาการรับรู้รายได ้      

ภายใน 12 เดือน  86,836,596   103,748,435   21,285,535   74,827,707  286,698,273  

มากกวา่ 1 ปี  19,818,602   36,581,960   35,458,000   79,952,890   171,811,452  
 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
(หน่วย : บาท) 

 
ยอดคงเหลือของสัญญำ 

กำรวำงแผน 
กลยุทธ์ 

กำรออกแบบ 
และพฒันำระบบ 

กำรบริหำร 
โครงกำร 

กำรจดักำรข้อมูล 
ขนำดใหญ่ 

 
รวม 

มูลค่าภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ียงัไม่เสร็จส้ินลง ณ วนัส้ินงวด 106,655,198 116,413,500 56,743,535 144,335,945 424,148,178 

ช่วงเวลาการรับรู้รายได ้      

ภายใน 12 เดือน 86,836,596 84,213,500 21,285,535 64,383,055 256,718,686 
มากกวา่ 1 ปี 19,818,602 32,200,000 35,458,000 79,952,890 167,429,492 

 
12. ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 31 มีนาคม 

2565 
 

31 มีนาคม 
2564 

 31 มีนาคม 
2565 

 
31 มีนาคม 

2564 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 28,058,831  12,335,076  17,677,652  9,990,643 
จ านวนหุน้สามญั (หุน้)        
จ านวนหุน้ยกมาตน้งวด 100,000,000  204,080  100,000,000  204,080 
เปล่ียนแปลงราคาพาร์ -  40,816,000  -  40,816,000 
จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด -  1,139,467  -  1,139,467 
รวม 100,000,000  41,955,467  100,000,000  41,955,467 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.28  0.29  0.18  0.24 
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13. ส่วนงานด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการโอนสินคา้และบริการตลอดช่วงเวลาหน่ึงและ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งหมดเป็นสัญญาราคาคงท่ี แยกตามส่วนงานบริการหลกัส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 การวางแผนกลยทุธ์ การออกแบบและพฒันาระบบ การบริหารโครงการ การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ อ่ืน ๆ ตดัรายการระหวา่งกนั รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 28.78 11.67 69.32 26.24 7.76 2.55 5.37 8.68 0.04 0.64 0.07 - 111.34 49.78 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 2.42 - - - 1.28 3.29 0.09 0.09 (3.79) (3.38) - - 

รวมรายได ้ 28.78 11.67 71.74 26.24 7.76 2.55 6.65 11.97 0.13 0.73 (3.72) (3.38) 111.34 49.78 

               
เวลาในการรับรู้รายได้               
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 26.63 10.74 17.75 26.24 0.85 - 3.70 2.27 0.04 0.64 - - 48.97 39.89 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 2.15 0.93 53.99 - 6.91 2.55 2.95 9.70 0.09 0.09 (3.72) (3.38) 62.37 9.89 

รวมรายได ้ 28.78 11.67 71.74 26.24 7.76 2.55 6.65 11.97 0.13 0.73 (3.72) (3.38) 111.34 49.78 

               
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 10.71 4.94 12.12 9.03 3.20 1.01 2.16 0.83 (0.23) (0.17) 6.69 0.17 34.65 15.81 

               
ดอกเบ้ียรับ 0.18 - 0.38 - 0.05 - - - - - - - 0.61 - 
ดอกเบ้ียจ่าย (0.05) (0.03) (0.10) (0.08) (0.01) (0.01) - (0.03) - - (0.02) - (0.18) (0.15) 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย (0.35) (0.21) (0.79) (0.46) (0.10) (0.05) (0.07) (0.11) - (0.01) - - (1.31) (0.84) 
กลบัรายการประมาณการรับประกนัคุณภาพงาน - - 0.01 - - - 0.02 0.01 - - - - 0.03 0.01 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 10.49 4.70 11.62 8.49 3.14 0.95 2.11 0.70 (0.23) (0.18) 6.67 0.17 33.80 14.83 

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ทางภาษี (1.31) (0.65) (3.48) (1.46) (0.35) (0.14) (0.02) (0.21) - (0.04) - - (5.16) (2.50) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 9.18 4.05 8.14 7.03 2.79 0.81 2.09 0.49 (0.23) (0.22) 6.67 0.17 28.64 12.33 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

 การวางแผนกลยทุธ์ การออกแบบและพฒันาระบบ การบริหารโครงการ การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ อ่ืน ๆ ตดัรายการระหวา่งกนั รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 119.21 30.70 300.55 89.40 30.24 9.81 34.98 28.22 1.51 2.88 3.35 (4.79) 489.84 156.22 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - 50.70 7.14 (50.70) (7.14) - - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ - - - - - - - - 15.18 - 9.95 - 25.13 - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - - - - - - - - 121.40 - - - 121.40 - 
เงินลงทุนในตราสารทุน - - - - - - - - 25.18 - - - 25.18 - 

สินทรัพย์รวม 119.21 30.70 300.55 89.40 30.24 9.81 34.98 28.22 213.97 10.02 (37.40) (11.93) 661.55 156.22 
การเพิ่มข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพย ์
   ไม่หมุนเวียนของส่วนงาน นอกเหนือ 
   จากเคร่ืองมือทางการเงินและสินทรัพย์ 
   ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

0.76 0.95 2.77 2.15 0.20 0.21 0.07 0.28 - 0.06 - - 3.80 3.65 

หนีสิ้นของส่วนงำน 33.08 11.13 50.57 21.66 8.87 2.11 10.99 4.54 0.31 0.62 (15.39) (4.36) 89.20 35.70 

 

รายการสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถระบุส่วนงานด าเนินงานไดก้ลุ่มบริษทัมีการปันส่วนเขา้แต่ละส่วนงานตามรายไดข้องส่วนงาน 
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กลุ่มบริษทัมีรายไดแ้บ่งตามเขตภูมิศาสตร์ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก     
ไทย 87,807,322 79 49,776,326 100 
อินโดนีเซีย 20,250,013 18 - - 
สิงคโปร์ 3,283,335 3 - - 

 111,340,670 100 49,776,326 100 
 

รายไดจ้ าแนกตามประเภทลูกคา้ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 31 มีนาคม 

2565 
 

31 มีนาคม 
2564 

 31 มีนาคม 
2565 

 
31 มีนาคม 

2564 
ไม่ไดเ้ป็นหน่วยงานรัฐบาล 111,340,670  49,776,326  102,872,167  45,162,006 
รวม 111,340,670  49,776,326  102,872,167  45,162,006 
 

ลูกค้ารายใหญ่ 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากลูกค้าท่ีมีมูลค่า
มากกวา่ร้อยละ 10 ของรายได ้จ านวน 4 ราย และ 4 ราย ตามล าดบั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 31 มีนาคม 

2565 
 

31 มีนาคม 
2564 

 31 มีนาคม 
2565 

 
31 มีนาคม 

2564 
รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ในส่วนงาน        
การออกแบบและพฒันาระบบ 39,546,632  22,301,320  33,786,787  22,301,320 
การวางแผนกลยทุธ์ 14,298,449  5,944,629  14,298,449  5,944,629 
การบริหารโครงการ -  2,550,000  -  2,550,000 
การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ 250,632  3,976,411  250,632  3,976,411 
อื่น ๆ 17,450,436  644,760  20,053,142  644,760 

รวม 71,546,149  35,417,120  68,389,010  35,417,120 

ร้อยละต่อรายไดร้วม 64  71  66  78 
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14. สินทรัพยท่ี์น าไปวางไวเ้ป็นหลกัประกนั 
 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์น าไปวางไวเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับสินเช่ือระยะสั้นและระยะยาว มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 หมายเหตุ  31 มีนาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564  
31 มีนาคม 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
สินทรัพย์หมุนเวยีน          
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ 5.2  5,855  5,855  5,855  5,855 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน          
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ 5.2  2,005  2,005  2,005  2,005 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 9  11,073  9,105  11,073  9,105 

 

15. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
- บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใหธ้นาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงออกหนงัสือค ้าประกนั เพื่อเป็นหลกัประกนั
การส่งมอบงานโครงการส าหรับลูกคา้ 5.85 ลา้นบาท 

- บริษทัมีวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้จ านวน 4.70 ลา้นบาท โดยส่วนหน่ึงจ านวน 2.00 ลา้นบาท 
ค ้าประกนัดว้ยเงินฝากธนาคาร และท่ีเหลือจ านวน 2.70 ลา้นบาท ค ้าประกนัโดยกรรมการบริษทั 

- บริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาก่อสร้างสินทรัพยสิ์นท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกบญัชี จ านวน 0.16 ลา้นบาท 
 

16. การจดัประเภทใหม่ 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ไดม้ีการจดัประเภทรายการใหม่เพื่อเปรียบเทียบกบั
งบการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม 
  ก่อน 

การจดัประเภท  
เพิ่มข้ึน 
(ลดลง)  

หลงั 
การจดัประเภท 

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น       
ก ำไรสะสมยงัไม่ได้จัดสรร  49,924,359  (2,146,011)  47,778,348 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น       
ส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย  (3,331,050)  -  (3,331,050) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของสินทรัพยท์างการเงิน 
   ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

  
- 

  
(287,336) 

  
(287,336) 

ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนด 
   ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

  
- 

  
2,433,347 

  
2,433,347 

รวมองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น  (3,331,050)  2,146,011  (1,185,039) 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ก่อน 

การจดัประเภท  
เพิ่มข้ึน 
(ลดลง)  

หลงั 
การจดัประเภท 

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น      
ก ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 41,633,905  (2,146,011)  39,487,894 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น      
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของสินทรัพยท์างการเงิน 
   ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
- 

  
(287,336) 

  
(287,336) 

ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนด 
   ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
- 

  
2,433,347 

  
2,433,347 

รวมองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น -  2,146,011  2,146,011 

 
17. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 มีมติอนุมติัท่ีส าคญัดงัน้ี 
- จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.375 บาท ให้กบัผูถ้ือหุ้นจ านวน 100 ลา้นหุ้น เป็นเงิน 37.50 

ลา้นบาท ตามรายช่ือผูถ้ือหุ้น ณ วนัที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดยจะจ่ายให้แก่ผูถ้ือหุ้น ภายในวนัท่ี 
24 พฤษภาคม 2565 

- จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 1.25 ลา้นบาท 
 

18. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 
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