
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั บลูบิค กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและ

เฉพาะของบริษทั สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 งบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะของบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะ

ของบริษทั สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

แบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผิดชอบในการรายงานใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธี 

การสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเร่ืองที่มีนยัสําคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจจะพบไดจ้าก

การตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อสรุป 

 

จากการสอบทาน ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้

จดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญั 

 

 

 

 

 
 

นางสาวศันสนีย์  พูลสวัสดิ์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขท่ี 6977 

 

บริษทั พราวด ์อิน โปร จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

11 สิงหาคม 2565 



บริษทั บลูบิค กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

(หน่วย : บำท)

30 มถุินำยน 2565 31 ธันวำคม 2564 30 มถุินำยน 2565 31 ธันวำคม 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมำยเหตุ แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 271,059,874         253,770,466       251,560,602         245,808,945       
ส่วนของเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั

ท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี 5.2 5,854,537             5,854,537           5,854,537             5,854,537           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5.1 96,525,092           55,823,529         94,919,053           65,233,756         

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 11 70,771,593           47,159,588         63,432,848           50,083,205         

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                        -                      1,000,000             -                          

สินคา้คงเหลือ -                        9,800                  -                        9,800                  

งานบริการระหวา่งท า 23,552,233           14,733,883         18,526,554           11,319,674         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 126,203                255,022              -                        -                      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดก่อน 386,381                249,632              -                        -                      

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 5.3 99,682,911           203,268,388       99,682,911           203,268,388       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,525,769             1,156,756           834,487                1,111,366           

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 569,484,593         582,281,601       535,810,992         582,689,671       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 5.2 2,007,940             2,004,963           2,007,940             2,004,963           

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 6 28,276,221           18,348,046         15,000,000           15,000,000         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                        -                      42,637,600           7,137,600           

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5.4 24,597,581           26,314,515         24,597,581           26,314,515         

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 8 11,985,480           10,696,221         11,127,734           10,315,271         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 10,591,600           9,105,313           10,591,600           9,105,313           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 940,350                28,161                22,723                  28,161                

คา่ความนิยม 3 18,855,185           -                      -                            -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,778,616             1,819,124           2,240,863             1,445,907           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 989,169                398,981              707,301                386,102              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 101,022,142         68,715,324         108,933,342         71,737,832         

รวมสินทรัพย์ 670,506,735         650,996,925       644,744,334         654,427,503       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 1

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทังบกำรเงินรวม



บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

(หน่วย : บำท)

30 มถุินำยน 2565 31 ธันวำคม 2564 30 มถุินำยน 2565 31 ธันวำคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมำยเหตุ แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

5.5 72,087,738             70,822,693        81,883,890            80,711,855        

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 11 1,151,500               14,341,004        1,139,500              13,681,004        

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน -                         3,750                 -                        3,750                 

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

 - หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,670,409               1,306,000          1,670,409              1,306,000          

 - ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 425,006                  425,006             400,006                 400,006             

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลอ่ืน 800,000                  -                     -                        -                     

4,619,938               2,250,676          3,282,614              2,250,676          

ประมาณการรับประกนัคุณภาพงาน -                         48,263               -                        11,700               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,316,071               3,000,968          3,876,211              2,644,638          

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 85,070,662             92,198,360        92,252,630            101,009,629       

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 9,732,131               8,461,537          9,732,131              8,461,537          

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 8,363,914               6,448,652          7,771,290              6,031,083          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 18,096,045             14,910,189        17,503,421            14,492,620        

รวมหนีสิ้น 103,166,707           107,108,549       109,756,051          115,502,249       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 2                   

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย

งบกำรเงินรวม



บริษทั บลูบิค กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

(หน่วย : บำท)

30 มิถุนำยน 2565 31 ธันวำคม 2564 30 มิถุนำยน 2565 31 ธันวำคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมำยเหตุ แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว) แต่สอบทำนแล้ว) (ตรวจสอบแล้ว)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 10

ทุนเรือนหุ้น : 10

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

- หุ้นท่ีออกและรับช าระเตม็มูลค่าแลว้ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 50,000,000            50,000,000        50,000,000             50,000,000        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 427,836,483          427,836,483      427,836,483           427,836,483      

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        

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 10 5,000,000              3,750,000          5,000,000               3,750,000          

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10 69,299,567            47,778,348        35,674,470             39,487,894        

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (2,546,377) (1,185,039) 772,464                  2,146,011          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 565,294,539          543,884,658      534,988,283           538,925,254      

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2,045,489              3,718                 -                          -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 567,340,028          543,888,376      534,988,283           538,925,254      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 670,506,735          650,996,925      644,744,334           654,427,503      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 3

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



บริษทั บลูบิค กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการให้บริการ 131,846,464  77,148,023    122,748,977  73,121,511    

รวมรำยได้จำกกำรบริกำร 13 131,846,464  77,148,023    122,748,977  73,121,511    

ตน้ทุนการให้บริการ (58,608,468)   (30,650,762)   (64,583,723)   (28,545,705)   

รวมต้นทุนกำรให้บริกำร (58,608,468)   (30,650,762)   (64,583,723)   (28,545,705)   

ก ำไรขั้นต้น 73,237,996    46,497,261    58,165,254    44,575,806    

รายไดจ้ากการให้บริการบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                 -                 354,183         77,058           

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1,291,074      -                 777,419         -                 

รายไดอ่ื้น 600,317         2,818             600,100         2,805             

ตน้ทุนการจดัจ าหน่าย (18,740,787)   (10,888,170)   (18,347,176)   (10,294,026)   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (23,352,937)   (13,183,869)   (21,824,846)   (12,825,892)   
ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 33,035,663    22,428,040    19,724,934    21,535,751    
รายไดท้างการเงิน 581,848         33,121           577,885         32,447           

ตน้ทุนทางการเงิน (186,249)        (145,344)        (160,521)        (131,768)        

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 3,134,392      (259,143)        -                 -                 

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 36,565,654    22,056,674    20,142,298    21,436,430    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (3,626,005)     (4,335,754)     (2,883,374)     (4,267,164)     

ก ำไรส ำหรับงวด 32,939,649    17,720,920    17,258,924    17,169,266    

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รำยกำรทีอ่ำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 16,085           -                 -                 -                 
รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 16,085           -                 -                 -                 

รำยกำรทีไ่ม่ต้องจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนของสินทรัพยท์างการเงิน - สุทธิจากภาษี 1,114,904      -                 1,114,904      -                 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่ามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน - สุทธิจากภาษี (1,580,302)     -                 (1,580,302)     -                 
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (465,398)        -                 (465,398)        -                 

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี (449,313)        -                 (465,398)        -                 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 32,490,336    17,720,920    16,793,526    17,169,266    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 4

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะของบริษทั



บริษทั บลูบิค กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุ 2565 2564 2565 2564

กำรแบ่งปันก ำไรส ำหรับงวด

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 32,210,448    17,720,840    17,258,924    17,169,266    

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 729,201         80                  -                 -                 

32,939,649    17,720,920    17,258,924    17,169,266    

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 31,757,596    17,720,840    16,793,526    17,169,266    

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 732,740         80                  -                 -                 
32,490,336    17,720,920    16,793,526    17,169,266    

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 12

ก าไร (บาทต่อหุ้น) 0.32               0.24               0.17               0.23               

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 100,000,000  75,000,000    100,000,000  75,000,000    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 5

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท



บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 243,153,454   126,279,589   225,587,464   117,638,757   

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

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 13 243,187,134   126,924,349   225,621,144   118,283,517   

ตน้ทนุการใหบ้ริการ (103,618,615)  (45,587,204)    (108,120,856)  (42,392,386)    

ตน้ทนุขาย (9,800)             (563,300)         (9,800)             (563,300)         

รวมต้นทุนขำยและบริกำร (103,628,415)  (46,150,504)    (108,130,656)  (42,955,686)    

ก ำไรขั้นต้น 139,558,719   80,773,845     117,490,488   75,327,831     

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                  -                  575,091          134,399          

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1,493,055       -                  962,739          -                  

รายไดอ่ื้น 1,188,588       4,840              1,122,063       4,818              

ตน้ทนุการจดัจ าหน่าย (37,851,628)    (19,839,980)    (37,169,655)    (18,240,681)    

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (44,580,232)    (23,528,013)    (41,518,961)    (23,060,072)    
ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 59,808,502     37,410,692     41,461,765     34,166,295     
รายไดท้างการเงิน 1,190,360       33,121            1,186,397       32,447            

ตน้ทนุทางการเงิน (361,560)         (293,855)         (316,895)         (265,531)         

ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) ของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 6 9,726,537       (259,143)         -                  -                  

ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 70,363,839     36,890,815     42,331,267     33,933,211     

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (8,780,497)      (6,834,381)      (7,394,691)      (6,773,302)      

ก ำไรส ำหรับงวด 61,583,342     30,056,434     34,936,576     27,159,909     

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รำยกำรที่อำจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 15,653            -                  -                  -                  
รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 15,653            -                  -                  -                  

รำยกำรที่ไม่ต้องจดัประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนของสินทรัพยท์างการเงิน - สุทธิจากภาษี 1,054,648       -                  1,054,648       -                  
ขาดทนุจากการวดัมลูคา่มลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน - สุทธิจากภาษี (2,428,195)      -                  (2,428,195)      -                  
รวมรายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (1,373,547)      -                  (1,373,547)      -                  

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี (1,357,894)      -                  (1,373,547)      -                  

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 60,225,448     30,056,434     33,563,029     27,159,909     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 6

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



บริษทั บลูบิค กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุ 2565 2564 2565 2564

กำรแบ่งปันก ำไรส ำหรับงวด

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 60,269,279     30,055,916    34,936,576     27,159,909    

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,314,063       518                -                  -                 

61,583,342     30,056,434    34,936,576     27,159,909    

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 58,907,941     30,055,916    33,563,029     27,159,909    

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,317,507       518                -                  -                 
60,225,448     30,056,434    33,563,029     27,159,909    

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 12

ก าไร (บาทต่อหุ้น) 0.60                0.51               0.35                0.46               

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 100,000,000   58,569,017    100,000,000   58,569,017    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 7

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน

ส่วนต ำ่จำก ก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำ ก ำไร (ขำดทุน) จำก
ส่วนเกินทุนจำก จัดสรรเพ่ือ กำรเปลีย่นแปลง แลกเปลีย่นของสินทรัพย์ เงนิลงทุนในตรำสำรทุน ผลต่ำงจำก รวม รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่ำ ส่วนเกินทุน กำรจ่ำยโดยใช้ ส ำรองตำม ยังไม่ได้ สัดส่วนกำรลงทุน ทำงกำรเงนิที่วดัด้วย ที่ก ำหนดให้วดัด้วย กำรแปลงค่ำ ก ำไร (ขำดทุน) ผู้ถือหุ้นของ ที่ไม่มอี ำนำจ รวมส่วนของ
หมำยเหตุ และช ำระแล้ว หุ้นสำมญั จำกกำรแลกหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมำย จัดสรร ในบริษทัย่อย มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม งบกำรเงนิ เบ็ดเสร็จอ่ืน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

งบกำรเงนิรวม
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 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   
กำรเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
การเพ่ิมหุ้นสามญั 10 17,092,000    -                 -                 -                  -              -               -                        -                                     -                                   -              -               17,092,000    -               17,092,000     
ส ารองตามกฎหมาย 10 -                 -                 -                 -                  40,800        (40,800) -                        -                                     -                                   -              -               -                 -               -                  
จ่ายเงินปันผล 10 -                 -                 -                 -                  -              (18,991,108) -                        -                                     -                                   -              -               (18,991,108) -               (18,991,108)
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                 -                 -                 -                  -              30,055,916  -                        -                                     -                                   -              -               30,055,916    518               30,056,434     
รวมกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 17,092,000    -                 -                 -                  40,800        11,024,008  -                        -                                     -                                   -              -               28,156,808    518               28,157,326     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2564 37,500,000    -                 4,930,000      10,774,866    2,040,800   86,324,450  (3,331,050)            -                                     -                                   -              (3,331,050)   138,239,066  2,953            138,242,019   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 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   
กำรเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
ปรับปรุงเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                 -                 -                 -                  -              1,940           -                        -                                     -                                   -              -               1,940             (1,940) -                  
เพ่ิมข้ึนจากการลงทนุในบริษทัยอ่ยทางออ้ม -                 -                 -                 -                  -              -               -                        -                                     -                                   -              -               -                 726,204 726,204          
ส ารองตามกฎหมาย 10 -                 -                 -                 -                  1,250,000   (1,250,000) -                        -                                     -                                   -              -               -                 -               -                  
จ่ายเงินปันผล 10 -                 -                 -                 -                  -              (37,500,000) -                        -                                     -                                   -              -               (37,500,000) -               (37,500,000)
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                 -                 -                 -                  -              60,269,279  -                        1,054,648                          (2,428,195) 12,209        (1,361,338) 58,907,941    1,317,507    60,225,448     
รวมกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 -                  1,250,000   21,521,219  -                        1,054,648                          (2,428,195) 12,209        (1,361,338) 21,409,881    2,041,771    23,451,652     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2565 50,000,000    427,836,483  4,930,000      10,774,866    5,000,000   69,299,567  (3,331,050)            767,312                             5,152                               12,209        (2,546,377) 565,294,539  2,045,489    567,340,028   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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 (หน่วย : บำท)

ก ำไรสะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน



บริษทั บลูบิค กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน

(หน่วย : บำท)

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำ ก ำไร (ขำดทุน) จำก

ส่วนเกินทุนจำก แลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ เงินลงทุนในตรำสำรทุน

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่ำ ส่วนเกินทุน กำรจ่ำยโดยใช้ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้ ทำงกำรเงินที่วัดด้วย ที่ก ำหนดให้วัดด้วย รวมก ำไรขำดทุน

หมำยเหตุ และช ำระแล้ว หุ้นสำมัญ จำกกำรแลกหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ ส ำรองตำมกฎหมำย จัดสรร มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม เบ็ดเสร็จอ่ืน รวม

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั

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

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

การเพ่ิมหุ้นสามญั 10 17,092,000   -                 -                   -                   -                         -               -                                 -                               -                    17,092,000     

ส ารองตามกฎหมาย 10 -               -                 -                   -                   40,800                   (40,800)        -                                 -                               -                    -                  

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

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -               -                 -                   -                   -                         27,159,909   -                                 -                               -                    27,159,909     

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 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   

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ารองตามกฎหมาย 10 -               -                 -                   -                   1,250,000              (1,250,000)   -                                 -                               -                    -                  

จ่ายเงินปันผล 10 -               -                 -                   -                   -                         (37,500,000) -                                 -                               -                    (37,500,000)    

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -               -                 -                   -                   -                         34,936,576   1,054,648                       (2,428,195)                   (1,373,547)        33,563,029     

รวมกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น -               -                 -                   -                   1,250,000              (3,813,424)   1,054,648                       (2,428,195)                   (1,373,547)        (3,936,971)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 50,000,000   427,836,483   4,930,000         10,774,866      5,000,000              35,674,470   767,312                          5,152                           772,464             534,988,283   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

9

ก ำไรสะสม

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน



บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน
(หน่วย : บำท)

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 
ก าไรส าหรับงวด 61,583,342    30,056,434    34,936,576    27,159,909    
ปรับรำยกำรที่กระทบก ำไรเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)

   ปรับปรุงค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ในก ำไรส ำหรับงวด

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8,780,497      6,834,381      7,394,691      6,773,302      
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 2,696,786      1,691,007      2,500,740      1,606,129      
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงานและผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 1,632,847      1,072,283      1,512,248      985,517         
กลบัรายการการลดมูลค่าของงานบริการระหว่างท า -                (472,111)        -                -                
(กลบัรายการ) ค่าใชจ่้ายประมาณการรับประกนัคุณภาพงาน (48,263)          90,187           (11,700)          19,987           
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (711,110)        -                (430,240)        -                
ก าไรจากตราสารอนุพนัธ์ (3,750)            -                (3,750)            -                
ส่วนแบง่ (ก าไร) ขาดทนุของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (9,726,537)     259,143         -                -                
รายไดท้างการเงิน (1,190,360)     (33,121)          (1,186,397)     (32,447)          
รายไดอ่ื้นหกักลบกบัดอกเบ้ียจ่าย -                -                30,554           25,655           
ตน้ทนุทางการเงิน 361,560         293,855         316,895         265,531         

   ปรับปรุงสินทรัพย์ด ำเนนิงำนลดลง (เพิ่มขึน้)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (39,254,988)   3,023,740      (29,248,584)   8,405,935      
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา  - หมุนเวียน (23,416,096)   (22,991,711)   (13,349,643)   (25,501,449)   
สินคา้คงเหลือ 9,800             547,000         9,800             547,000         
งานบริการระหว่างท า (8,624,207)     3,495,793      (7,061,857)     (1,884,898)     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (369,013)        (1,088,191)     276,879         (1,275,831)     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (587,188)        (32,110)          (321,199)        147,574         

   ปรับปรุงหนีสิ้นด ำเนนิงำนเพิ่มขึน้ (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,036,784      (13,974,220)   1,054,877      (8,842,995)     
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - หมุนเวียน (13,189,504)   1,253,761      (12,541,504)   1,954,696      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,289,205      (685,977)        1,231,573      (1,071,874)     

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนนิงำน (19,730,195)   9,340,143      (14,890,041)   9,281,741      
รับดอกเบ้ีย 1,753,541      33,121           1,934,688      32,447           
จ่ายดอกเบ้ีย (653)              (2,591)            (653)              (2,590)            
รับคืนภาษีเงินไดง้วดก่อน 249,632         -                -                -                
จ่ายภาษีเงินได้ (7,016,707)     (7,824,114)     (6,814,322)     (7,824,115)     

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนนิงำน (24,744,382)   1,546,559      (19,770,328)   1,487,483      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 10             

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน

(หน่วย : บำท)

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนัเพ่ิมข้ึน (2,977)            (2,069,705)      (2,977)            (2,069,705)    

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                 -                  (1,000,000)     -                

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

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในตราสารหน้ี (51,504,987)   -                  (51,504,987)   -                

เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหน้ี 154,339,058   -                  154,339,058   -                

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (185,985)        (7,500,000)      (35,500,000)   (7,500,000)    

เงินสดจ่ายเพ่ือการซ้ือสินทรัพย์ (2,580,109)     (4,924,609)      (2,265,109)     (4,924,609)    

เงินสดจ่ายเพ่ือการพฒันาสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (917,627)        -                  -                 -                

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 79,337,790     (14,494,314)    64,065,985     (14,494,314)  

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,044,000)     (828,000)         (1,044,000)     (828,000)       
จ่ายเงินปันผล (37,500,000)   (18,991,108)    (37,500,000)   (18,991,108)  
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้น 800,000          -                  -                 -                
รับช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทุน -                 17,092,000      -                 17,092,000    

เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 440,000          -                  -                 -                

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (37,304,000)   (2,727,108)      (38,544,000)   (2,727,108)    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 17,289,408     (15,674,863)    5,751,657       (15,733,939)  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด 253,770,466   61,752,307      245,808,945   58,915,627    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินงวด 271,059,874   46,077,444      251,560,602   43,181,688    

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ

รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด :
-  จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 1,250,000       40,800             1,250,000       40,800          
- ซ้ือสินทรัพยถ์าวรยงัไมไ่ดจ่้ายช าระ 179,000          305,663           113,800          305,663         

- สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน 2,415,143       2,717,774        2,415,143       2,717,774      
- การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยจ์ากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุขอ้ 3) 1,486,955       -                  -                 -                
- การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินจากการรวมธุรกิจ  (หมายเหตุขอ้ 3) (55,936)          -                  -                 -                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 11             

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั



12 

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

 

1. ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 
 

บริษทั บลูบิค กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เป็นนิติบุคคลประเภท

บริษทัจาํกดั ทะเบียนเลขท่ี 0105556147565 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2556 และไดแ้ปรสภาพเป็นนิติบุคคลตาม

กฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 ทะเบียนเลขท่ี 0107564000065 และจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เม่ือวนัท่ี 16 กันยายน 2564 สํานักงานของบริษทัตั้งอยู่เลขท่ี 51 

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจในการให้บริการเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประกอบดว้ยการออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์ ใหค้าํปรึกษาทั้งในดา้นการบริหาร กาํหนดกลยุทธ์ 

สร้างนวตักรรม ออกแบบ การบริหารจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่และการนาํไปใชอ้ยา่งครบวงจร 

 

2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัระหวา่งกาล (งบการเงินระหวา่งกาล) จดัทาํขึ้นสาํหรับงวด

สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 และได้นาํเสนอในสกุลเงินไทยบาท ซ่ึงเป็น

สกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัใหญ่ กลุ่มบริษทัจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลตามมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และรายงานขอ้มูลทางการเงินตามท่ีกาํหนด

โดยคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยไม่ไดร้วบรวมขอ้มูลทั้งหมดในงบการเงิน

ประจาํปีท่ีได้จดัทาํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่กบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

งบการเงินระหวา่งกาลอยา่งเป็นทางการจดัทาํขึ้นโดยภาษาไทย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษเป็นการแปล

จากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีรวมทั้งการใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ และ

ขอ้สมมติฐาน รวมถึงแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีนาํมาใช้ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกบัท่ีใช้

สาํหรับการจดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ยกเวน้ รายการคา้ท่ีเพิ่มขึ้น

ระหว่างงวด ซ่ึงมีนโยบายการบญัชี ดงัน้ี 

 

การรวมธุรกจิ 
 

บริษทับนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ บริษทั (ผูซ้ื้อ) วดัมูลคา่ตน้ทุนการซ้ือธุรกิจ

ดว้ยผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และจาํนวนของส่วนของ

ผูท่ี้ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง บริษทัจะวดัมูลค่าส่วนของผูท่ี้ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิที่ระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วน

ของหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้ไม่มีอาํนาจควบคุมนั้น 
 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้

จาํนวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือหกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุ

ไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนั

ซ่ึงเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น 
 

นโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยไดถู้กเปล่ียนตามความจาํเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั 

ผลขาดทุนในบริษทัย่อยจะถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมแมว้า่การปันส่วนดงักล่าว

จะทาํใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 

 

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

หน่วยงานในต่างประเทศ 

ในงบการเงินของกลุ่มบริษทั สินทรัพย ์หน้ีสิน และรายการของบริษทัภายในกลุ่มที่มีสกุลเงินที่ใชใ้น

การดาํเนินงานนอกเหนือจากสกุลเงินบาท จะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทในการจดัทาํงบการเงินรวม สกุลเงิน

ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัภายในกลุ่มไม่มีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี 
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ในการจดัทาํงบการเงินรวม สินทรัพย ์และหน้ีสินมีการแปลงค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีรายงาน 

รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย

ระหว่างปี ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดง

เป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น หากมีการจาํหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศ 

รายการผลต่างจากการแปลงค่าสะสมที่เกี่ยวขอ้งที่รับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุ้นจะถูกจดัประเภทไปยงั

กาํไรขาดทุนและรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของกาํไรขาดทุนจากการจาํหน่าย 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 

1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการรายงานในงวดปัจจุบนัหรืออนาคตและรายการคา้

ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

3. ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 
 

ส่วนประกอบของกลุม่บริษทั 
 

งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั บลูบิค กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย โดยท่ีบริษทั 

บลูบิค กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ทางตรงและทางออ้มดงัต่อไปน้ี 
 

  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   

บริษทัยอ่ย  2565  2564  ลกัษณะธุรกิจ 

ถือหุ้นทางตรง       

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั  99.98  99.98  ใหบ้ริการดา้นบริหารจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ 

บริษทั แอดเดนดา้ จาํกดั  99.99  99.98  ให้บริการจดัหาและบริหารบุคลากรชัว่คราว 

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

       

ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท แอดเดนด้า จาํกัด   

บริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั  79.98  -  ใหบ้ริการพฒันาและท่ีปรึกษาดา้น SAP 

บริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั  77.98  -  ใหบ้ริการออกแบบและพฒันาระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 
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ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีรายการเคล่ือนไหวการลงทุนใน

บริษทัยอ่ยโดยผา่นบริษทั แอดเดนดา้ จาํกดั ดงัน้ี 
 

- วนัท่ี 1 มกราคม 2565 มีอาํนาจควบคุมในบริษทั จีเอ็มวีพาย จาํกัด และได้ลงทุนในหุ้นสามญัของ

บริษทั จีเอ็มวีพาย จาํกดั จาํนวน 8,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยชาํระหุ้นละ 2,500 บาท เป็น

จาํนวนเงิน 20.00 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั 

จีเอม็วีพาย จาํกดั  
 

การรวมธุรกิจของบริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ซ่ึงเป็นวนัท่ีมีการควบคุม มีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีสิ้น ณ วันท่ีควบคุม  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 190,417 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 536,793 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 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 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่อยูใ่นอาํนาจควบคุม 286,204 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีซ้ือโดยกลุ่มบริษทั 1,144,815 

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 20,000,000 

ค่าความนิยม 18,855,185 
 

เงินสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : บาท) 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญั  20,000,000 

หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (190,417) 

เงินสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือเงินลงทุน 19,809,583 
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โดยราคาซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสามญัใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงคาํนวณ

ดว้ยผูป้ระเมินอิสระ ดว้ยวิธีมูลคา่ปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
 

- วนัท่ี 10 มกราคม 2565 ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั จาํนวน 15,599 หุ้น 

และ 1 หุ้น ในนามของคุณพชร อารยะการกุล รวม 15,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 

1.56 ลา้นบาท คดิเป็นร้อยละ 78.00 ของทนุจดทะเบียนของบริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั 

 

4. รายการกบับคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

กลุ่มบริษทัมีรายการท่ีเกิดขึ้นกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุ้น

และหรือกรรมการร่วมกนั ดงันั้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัน้ีจึงแสดงรวมถึงผลของ

รายการเหล่าน้ีตามมูลฐานท่ีพิจารณาร่วมกนัระหว่างกลุ่มบริษทักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมูลฐาน

ท่ีใชบ้างกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานท่ีใชส้าํหรับรายการท่ีเกิดขึ้นกบับุคคลหรือบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 

รายละเอียดบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันมีดังนี ้
 

ช่ือกิจการ  

ประเทศท่ีดาํเนินงาน 

/สัญชาติ  

ลกัษณะ 

ความสัมพนัธ์ 
     

บริษัทย่อย     

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั  ไทย  ผูถื้อหุน้ทางตรง 

บริษทั แอดเดนดา้ จาํกดั  ไทย  ผูถื้อหุน้ทางตรง 

บริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั  ไทย  ผูถื้อหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั แอดเดนดา้ จาํกดั 

บริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั  ไทย  ผูถื้อหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั แอดเดนดา้ จาํกดั 
     

บริษัทร่วมและการร่วมค้า     

บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จาํกดั  ไทย  ผูถื้อหุน้ทางตรงภายใตก้ารร่วมคา้ 

บริษทั บลูบิค เทคโนโลย ีเซ็นเตอร์ 

   (อินเดีย) จาํกดั  

อินเดีย 

 

ผูถื้อหุ้นทางออ้มผา่นบริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั  

     

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน     

บริษทั อารยะทรัพย ์จาํกดั  ไทย  ครอบครัวผูบ้ริหารเป็นผูถื้อหุน้ 

บริษทั เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จาํกดั  ไทย  มีกรรมการร่วมกนั 
     

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน     

ผู้บริหารสาํคัญ  ไทย  กรรมการและผูบ้ริหาร 

คุณรวินท ์บุนะจินดา  ไทย  ผูถื้อหุน้และครอบครัวของกรรมการ 
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ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 30 มิถุนายน 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 30 มิถุนายน 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหนีก้ารค้า        

บริษัทย่อย        

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั -  -  4,082,767  - 

บริษทั แอดเดนดา้ จาํกดั -  -  2,809  - 

บริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั -  -  5,057,272  - 

บริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั -  -  19,808  - 
        

กิจการร่วมค้า        

บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จาํกดั 5,546,519  2,349,359  5,546,519  2,349,359 
        

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน        

บริษทั เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จาํกดั -  1,605,000  -  1,605,000 

รวมลูกหนีก้ารค้า 5,546,519  3,954,359  14,709,175  3,954,359 

        

ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน        

บริษัทย่อย        

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั -  -  422,079  9,825,310 

บริษทั แอดเดนดา้ จาํกดั -  -  -  4,541 

บริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั -  -  9,416  - 
        

บริษัทร่วม        

บริษทั บลูบิค เทคโนโลย ีเซ็นเตอร์ (อินเดีย) จาํกดั 19,989  -  -  - 

รวมลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 19,989  -  431,495  9,829,851 

        

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า        

บริษัทย่อย        

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั -  -  -  250,632 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 5,566,508  3,954,359  15,140,670  14,034,842 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 30 มิถุนายน 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 30 มิถุนายน 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน        

บริษัทย่อย        

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั -  -  -  2,853,640 

บริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั -  -  1,304,352  - 
        

กิจการร่วมค้า        

บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จาํกดั 11,161,238  4,501,600  11,161,238  4,501,600 

รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 11,161,238  4,501,600  12,465,590  7,355,240 
        

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน        

บริษัทย่อย        

บริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั -  -  1,000,000  - 
        

เจ้าหนีก้ารค้า        

บริษัทย่อย        

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั -  -  11,162,851  11,800,865 

บริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั -  -  2,389,525  - 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า -  -  13,552,376  11,800,865 
        

เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน        

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน        

ผูบ้ริหารท่ีสาํคญั -  1,940  -  - 
        

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย        

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน        

บริษทั อารยะทรัพย ์จาํกดั 30,528  18,338  30,528  18,338 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 30,528  20,278  13,582,904  11,819,203 
        

ประมาณการหนีสิ้นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน        

ผู้บริหารสาํคัญ        

หน้ีสินผลประโยชน์ระยะสั้น 40,295,900  38,589,600  39,890,900  37,989,600 

หน้ีสินผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,441,980  2,765,931  3,187,550  2,545,812 

หน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 266,132  219,182  234,242  191,317 

รวม 44,004,012  41,574,713  43,312,692  40,726,729 
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รายการระหวา่งกนัท่ีสาํคญักบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

   สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 นโยบายการกาํหนดราคา  2565  2564  2565  2564 

รายได้จากการให้บริการ          

บริษัทย่อย          

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั ตน้ทุนบวกกาํไรขั้นตน้ร้อยละ 10 - 20  -  -  83,968  93,350 

บริษทั แอดเดนดา้ จาํกดั ตน้ทุนบวกกาํไรขั้นตน้ร้อยละ 10 - 20  -  -  8,143  - 

บริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั ตน้ทุนบวกกาํไรขั้นตน้ร้อยละ 10 - 20  -  -  3,612,974  - 

บริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั ตน้ทุนบวกกาํไรขั้นตน้ร้อยละ 10 - 20  -  -  34,406  - 

   -  -  3,739,491  93,350 
          

กิจการร่วมค้า          

บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จาํกดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  18,554,865  417,702  18,554,865  417,702 

รวมรายได้จากการให้บริการ   18,554,865  417,702  22,294,356  511,052 
          

รายได้อ่ืน          

รายไดค่้าบริการสาํนกังาน          

บริษัทย่อย          

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา         

รายไดค่้าบริการสาํนกังาน   -  -  312,400  162,800 

หกั  ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค   -  -  (160,420)  (98,440) 

   -  -  151,980  64,360 
          

บริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา         

รายไดค่้าบริการสาํนกังาน   -  -  13,200  - 

หกั  ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค   -  -  (6,857)  - 

   -  -  6,343  - 

รวมรายไดค่้าบริการสาํนกังานสุทธิ   -  -  158,323  64,360 
          

รายไดค่้าบริการดาํเนินการทางสัญญา          

บริษัทย่อย          

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  -  -  195,860  12,698 

รวมรายได้อ่ืน   -  -  354,183  77,058 
          

ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย          

บริษัทย่อย          

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั ตน้ทุนบวกกาํไรขั้นตน้ร้อยละ 10 - 20  -  -  11,617,265  1,780,200 

บริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั ตน้ทุนบวกกาํไรขั้นตน้ร้อยละ 10 - 20  -  -  2,389,525  - 

บริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั ตน้ทุนบวกกาํไรขั้นตน้ร้อยละ 10 - 20  -  -  1,137,240  - 

   -  -  15,144,030  1,780,200 
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   (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

   สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 นโยบายการกาํหนดราคา  2565  2564  2565  2564 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน          

บริษทั อารยะทรัพย ์จาํกดั ราคาตลาด         

ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค   955,309  739,322  955,309  739,322 

หกั  เรียกเก็บจากบริษทัยอ่ย   -  -  (109,057)  (74,147) 

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคสุทธิ   955,309  739,322  846,252  665,175 
          

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน          

คุณรวนิท ์บุนะจินดา ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  -  11,000  -  11,000 

รวมต้นทุน/ค่าใช้จ่าย   955,309  750,322  15,990,282  2,456,375 

          

ต้นทุนทางการเงิน          

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน          

บริษทั อารยะทรัพย ์จาํกดั อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิม  134,244  121,962  134,244  121,962 

หกั  เรียกเก็บจากบริษทัยอ่ย   -  -  (15,310)  (12,241) 

ต้นทุนทางการเงินสุทธิ   134,244  121,962  118,934  109,721 

          

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีสําคัญ         

ผลประโยชน์ระยะสั้น   34,356,560  11,654,200  32,382,560  10,864,200 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน   238,258  150,641  222,814  132,860 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น   20,721  12,436  18,801  10,309 

รวม   34,615,539  11,817,277  32,624,175  11,007,369 

 

   (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

   สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 นโยบายการกาํหนดราคา  2565  2564  2565  2564 

รายได้จากการให้บริการ          

บริษัทย่อย          

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั ตน้ทุนบวกกาํไรขั้นตน้ร้อยละ 10 - 20  -  -  165,956  182,937 

บริษทั แอดเดนดา้ จาํกดั ตน้ทุนบวกกาํไรขั้นตน้ร้อยละ 10 - 20  -  -  18,443  - 

บริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั ตน้ทุนบวกกาํไรขั้นตน้ร้อยละ 10 - 20  -  -  6,030,774  - 

บริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั ตน้ทุนบวกกาํไรขั้นตน้ร้อยละ 10 - 20  -  -  34,406  - 

   -  -  6,249,579  182,937 

กิจการร่วมค้า          

บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จาํกดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  36,005,301  417,702  36,005,301  417,702 

รวมรายได้จากการให้บริการ   36,005,301  417,702  42,254,880  600,639 
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   (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

   สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 นโยบายการกาํหนดราคา  2565  2564  2565  2564 

รายได้อ่ืน          

รายไดค่้าบริการสาํนกังาน          

บริษัทย่อย          

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา         

รายไดค่้าบริการสาํนกังาน   -  -  602,800  321,200 

หกั  ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค   -  -  (322,531)  (199,499) 

   -  -  280,269  121,701 
          

บริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา         

รายไดค่้าบริการสาํนกังาน   -  -  13,200  - 

หกั  ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค   -  -  (6,857)  - 

   -  -  6,343  - 

รวมรายไดค่้าบริการสาํนกังานสุทธิ   -  -  286,612  121,701 

          

รายไดค่้าบริการดาํเนินการทางสัญญา          

บริษัทย่อย          

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  -  -  288,479  12,698 

รวมรายได้อ่ืน   -  -  575,091  134,399 

          

ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย          

บริษัทย่อย          

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั ตน้ทุนบวกกาํไรขั้นตน้ร้อยละ 10 - 20  -  -  12,899,613  5,065,954 

บริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั ตน้ทุนบวกกาํไรขั้นตน้ร้อยละ 10 - 20  -  -  2,389,525  - 

บริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั ตน้ทุนบวกกาํไรขั้นตน้ร้อยละ 10 - 20  -  -  1,137,240  - 

   -  -  16,426,378  5,065,954 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน          

บริษทั อารยะทรัพย ์จาํกดั ราคาตลาด         

ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภค   1,823,592  1,457,670  1,823,592  1,457,670 

หกั  เรียกเก็บจากบริษทัยอ่ย   -  -  (210,671)  (150,826) 

ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภคสุทธิ   1,823,592  1,457,670  1,612,921  1,306,844 
          

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน          

รวนิท ์บุนะจินดา ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  -  11,000  -  11,000 

รวมต้นทุน/ค่าใช้จ่าย   1,823,592  1,468,670  18,039,299  6,383,798 
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   (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

   สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 นโยบายการกาํหนดราคา  2565  2564  2565  2564 

ต้นทุนทางการเงิน          

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน          

บริษทั อารยะทรัพย ์จาํกดั อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิม  263,860  247,421  263,860  247,421 

หกั  เรียกเก็บจากบริษทัยอ่ย   -  -  (30,554)  (25,655) 

รวมต้นทุนทางการเงิน   263,860  247,421  233,306  221,766 
          

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีสําคัญ         

ผลประโยชน์ระยะสั้น   62,776,110  19,056,417  58,828,110  17,476,417 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน   539,671  301,281  508,783  265,720 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น   43,511  24,873  39,669  20,618 

รวม   63,359,292  19,382,571  59,376,562  17,762,755 

 

บริษทัในกลุ่มมีการรับงานบริการและส่งให้บริษทัอ่ืนในกลุ่มเป็นผูใ้ห้บริการแทนโดยคิดค่าดาํเนินการ

ระหวา่งกนัในอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญาโดยคิดจากรายไดท่ี้เกิดขึ้น มีมูลค่าสัญญาดงัน้ี 
 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ผูรั้บงาน ผูใ้หบ้ริการ 2565  2564  2565  2564 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย -  6.06  -  - 

   

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

  สาํหรับงวดหกดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ผูรั้บงาน ผูใ้หบ้ริการ 2565  2564  2565  2564 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย -  6.70  -  - 

บริษทัยอ่ย บริษทัใหญ่ 4.38  -  4.38  - 
 

กรรมการบริษทัคํ้าประกนัวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชีของบริษทัโดยไม่เรียกเก็บค่าตอบแทน 

 

 

 



23 

5. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
 

เคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 30 มิถุนายน 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 30 มิถุนายน 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  271,059,874  253,770,466  251,560,602  245,808,945 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 5.1) 94,256,651  53,454,754  92,842,048  62,832,610 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั (หมายเหตุ 5.2) 7,862,477  7,859,500  7,862,477  7,859,500 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 5.3) 99,682,911  203,268,388  99,682,911  203,268,388 

สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน 

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

 
 

    

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 5.4) 24,597,581  26,314,515  24,597,581  26,314,515 
        

หนีสิ้นทางการเงิน        

หนีสิ้นทางการเงินวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 5.5) 11,630,979  16,962,214  22,982,181  28,367,654 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า  11,402,540  9,767,537  11,402,540  9,767,537 

 

5.1 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 30 มิถุนายน 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 30 มิถุนายน 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอื่น 82,200,319  45,811,266  71,717,898  45,811,266 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (1,877,850)  (1,877,850)  (1,877,850)  (1,877,850) 

สุทธิลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอื่น 80,322,469  43,933,416  69,840,048  43,933,416 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,546,519  3,954,359  14,709,175  3,954,359 

รวมลูกหน้ีการคา้ 85,868,988  47,887,775  84,549,223  47,887,775 

        

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - บริษทัอื่น 8,367,674  5,566,979  7,861,330  5,114,984 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,989  -  431,495  9,829,851 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 94,256,651  53,454,754  92,842,048  62,832,610 

        

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัอื่น 2,268,441  2,368,775  2,077,005  2,150,514 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  250,632 

รวม 96,525,092  55,823,529  94,919,053  65,233,756 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 แยกตามอายุหน้ี

ลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 30 มิถุนายน 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 30 มิถุนายน 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหน้ีการคา้ - ลูกคา้ทัว่ไป        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 18,792,711  23,591,573  14,500,231  23,591,573 

คา้งชาํระ 1 - 30 วนั 28,379,755  15,516,296  22,189,814  15,516,296 

คา้งชาํระ 31 - 60 วนั 21,961,418  706,949  21,961,418  706,949 

คา้งชาํระ 61 - 90 วนั 6,167,480  4,118,598  6,167,480  4,118,598 

คา้งชาํระ 91 - 180 วนั 5,021,105  -  5,021,105  - 

คา้งชาํระ 181 - 360 วนั 1,877,850  1,877,850  1,877,850  1,877,850 

มากกว่า 360 วนัข้ึนไป -  -  -  - 

 82,200,319  45,811,266  71,717,898  45,811,266 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,546,519  3,954,359  10,419,517  3,954,359 

คา้งชาํระ 1 - 30 วนั -  -  1,362,192  - 

คา้งชาํระ 31 - 60 วนั -  -  2,927,466  - 

 5,546,519  3,954,359  14,709,175  3,954,359 

รวมลูกหน้ีการคา้ 87,746,838  49,765,625  86,427,073  49,765,625 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (1,877,850)  (1,877,850)  (1,877,850)  (1,877,850) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 85,868,988  47,887,775  84,549,223  47,887,775 
 

การจัดประเภทรายการ 

ลูกหน้ีการคา้ เกิดจากการบริการใหก้บัลูกคา้ตามการดาํเนินงานหลกัของบริษทั โดยทัว่ไปจะมีระยะเวลา

การชาํระภายใน 30 วนั ซ่ึงถือเป็นรายการท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 
 

มูลค่ายติุธรรม 

เน่ืองจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเกิดจากสัญญามีระยะเวลาสั้น มูลค่าคงเหลือจึงใกลเ้คียง

กบัมลูค่ายติุธรรม 
 

5.2 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 30 มิถุนายน 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 30 มิถุนายน 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั 7,862,477  7,859,500  7,862,477  7,859,500 

หกั  ส่วนท่ีครบกาํหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี (5,854,537)  (5,854,537)  (5,854,537)  (5,854,537) 

ส่วนท่ีครบกาํหนดไถ่ถอนมากกว่า 1 ปี 2,007,940  2,004,963  2,007,940  2,004,963 
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บริษทัแยกแสดงเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนัเป็นส่วนท่ีหมุนเวียนและส่วนท่ีไม่หมุนเวียน

ตามกาํหนดไถ่ถอนหลกัประกนั 
 

เงินฝากสถาบนัการเงินทั้งจาํนวนนาํไปเป็นหลกัประกนัการส่งมอบงานโครงการสําหรับลูกคา้ 

ตามหมายเหตุขอ้ 16 

 

5.3 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 

ประเภท 

หุ้นกู ้

 อตัรา 

ดอกเบ้ีย 

 มูลค่า 

หุ้นกูท่ี้ออก 

 ส่วนเกิน 

มูลค่าหุ้นกู ้

 มูลตราสารหน้ี 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 มูลค่า 

ยติุธรรม 

  (ร้อยละต่อปี)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

บริษทัจาํกดั  3.59  10,000,000  46,526  10,046,526  10,049,105 

บริษทัมหาชนจาํกดั  1.93-4.30  89,400,000  236,385  89,636,385  89,624,924 

รวม    99,400,000  282,911  99,682,911  99,674,029 

 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

ประเภท 

หุ้นกู ้

 อตัรา 

ดอกเบ้ีย 

 มูลค่า 

หุ้นกูท่ี้ออก 

 ส่วนเกิน 

มูลค่าหุ้นกู ้

 มูลตราสารหน้ี 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 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 

บริษทัจาํกดั  1.80-3.59  30,000,000  173,890  30,173,890  30,074,263 

บริษทัมหาชนจาํกดั  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 

 

ตราสารหน้ีทั้งหมดครบกาํหนดไถ่ถอนไม่เกิน 12 เดือน 
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5.4 สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 

ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

(หน่วย : บาท) 

  

(ดอลลาร์สหรัฐ) 

 30 มิถุนายน 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

ราคาทุนเงินลงทุนในกองทุนร่วมลงทุน 700,000  23,632,000  23,632,000 

บวก/(หกั) กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน   959,140  (359,170) 

บวก ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม   6,441  3,041,685 

มูลค่ายติุธรรมของกองทุนร่วมลงทุน   24,597,581  26,314,515 
 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 บริษทัลงทุนในกองทุนร่วมลงทุนซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 กองทุนมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในบริษทัดา้นเทคโนโลย ีเป็นระยะเวลา

การลงทุนของผูร่้วมทุนอย่างนอ้ย 10 ปี (หากไม่มีการขยายระยะเวลาหรือยกเลิก) มูลค่ายุติธรรมของ

เงินลงทุนคาํนวณดว้ยมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัส้ินงวด  
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 สัดส่วนเงินลงทุนในกองทุนร่วมลงทุนของ

บริษทั มีจาํนวนร้อยละ 1.23 และ 2.13 ตามลาํดบั 

 

5.5 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 30 มิถุนายน 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 30 มิถุนายน 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

หนีสิ้นทางการเงิน        

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอื่น 5,951,398  12,399,725  4,048,425  12,399,725 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  13,552,376  11,800,865 

เจา้หน้ีอื่น - บริษทัอื่น 3,549,787  2,911,020  3,396,302  2,689,688 

เจา้หน้ีอื่น - บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,940  -  - 

เงินทดรองจ่ายพนกังานคา้งจ่าย 684,105  468,076  643,975  445,442 

ค่าสอบบญัชีคา้งจ่าย 140,000  295,000  85,000  180,000 

เงินปันผลคา้งจ่าย 55,573  -  55,573  - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื่น - บริษทัอื่น 1,219,588  868,115  1,170,002  833,596 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื่น - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,528  18,338  30,528  18,338 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 11,630,979  16,962,214  22,982,181  28,367,654 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 30 มิถุนายน 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 30 มิถุนายน 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 
        

หนีสิ้นที่ไม่ใช่ทางการเงิน        

โบนสัคา้งจ่าย 58,844,406  52,841,676  57,475,072  51,372,076 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,612,353  1,018,803  1,426,637  972,125 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 72,087,738  70,822,693  81,883,890  80,711,855 

 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการโบนสัคา้งจ่ายสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 30 มิถุนายน 

2565 
 

31 ธนัวาคม 

2564 

 30 มิถุนายน 

2565 
 

31 ธนัวาคม 

2564 

ยอดยกมา 52,841,676  29,983,250  51,372,076  28,915,700 

จ่ายชาํระ (52,909,676)  (29,983,250)  (51,320,076)  (28,915,700) 

กลบัรายการ (172,000)  -  (172,000)  - 

บนัทึกค่าใชจ่้าย 59,084,406  52,841,676  57,595,072  51,372,076 

ยอดยกไป 58,844,406  52,841,676  57,475,072  51,372,076 

 

6. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 

 ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนร้อยละการลงทุน วิธีราคาทุน (บาท) วิธีส่วนไดเ้สีย (บาท) 

 

สกุลเงิน 

30 ม.ิย. 

2565 

31 ธ.ค. 

2564 

30 ม.ิย. 

2565 

31 ธ.ค. 

2564 

30 ม.ิย. 

2565 

31 ธ.ค. 

2564 

30 ม.ิย. 

2565 

31 ธ.ค. 

2564 

บริษัทร่วม (ทางอ้อม)          

บริษทั บลูบิค เทคโนโลยี 

   เซ็นเตอร์ (อินเดีย) จาํกดั 

รูปี 1,000,000 - 45 - 450,000 - 381,364 - 

บาท 413,300 - 45 - 185,985 - 171,232 - 

          

การร่วมค้า (ทางตรง)          

บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จาํกดั บาท 25,000,000 25,000,000 60 60 15,000,000 15,000,000 28,104,989 18,348,046 

          

รวมบริษัทร่วมและการร่วมค้า        28,276,221 18,348,046 

 

เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 บริษทัทาํสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้นกบับริษทั มอดูลสั เวนเจอร์ จาํกดั บริษทัย่อย

ของ บริษทั ปตท. นํ้ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) เพื่อจดัตั้งบริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จาํกดั เพื่อใหบ้ริการ

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2564 บริษทัถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนชาํระแลว้ทั้งหมด  
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เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2565 บริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัไดล้งทุนใน

หุ้นสามญัของบริษทั บลูบิค เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ (อินเดีย) จาํกดั จาํนวน 4,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 รูปี 

เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 450,000 รูปี คิดเป็นร้อยละ 45.00 ของทุนของบริษทั บลูบิค เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ 

(อินเดีย) จาํกดั 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ซ่ึงบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนได้เสียใน

งบการเงินรวม ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 18,348,046  15,000,000 

บลูบิค เทคโนโลย ีเซ็นเตอร์ (อินเดีย) จาํกดั    

- ลงทุนเพิ่ม  185,985  - 

- ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (30,406)  - 

- ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 15,653  - 

บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จาํกดั    

- ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 9,756,943  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 28,276,221  15,000,000 

 

7. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
  บาท 

  ร้อยละการถือหุ้น ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน 

ช่ือ ประเภทกิจการ 

30 ม.ิย. 

2565 

31 ธ.ค. 

2564 

30 มิ.ย. 

2565 

31 ธ.ค. 

2564 

30 มิ.ย. 

2565 

31 ธ.ค. 

2564 
        

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั ให้บริการดา้นบริหารจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ 99.98 99.98 1,000,000 1,000,000 6,137,800 6,137,800 

บริษทั แอดเดนดา้ จาํกดั การจดัหาและบริหารบุคคลากรชัว่คราว ดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ 99.99 99.98 36,500,000 1,000,000 36,499,800 999,800 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย     42,637,600 7,137,600 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อยสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 30 มิถุนายน 

2565 
 

31 ธนัวาคม 

2564 

ยอดยกมาตน้งวด/ปี 7,137,600  7,137,600 

ลงทุนเพ่ิมในหุน้สามญัของบริษทั แอดเดนดา้ จาํกดั 35,500,000  - 

ยอดคงเหลือส้ินงวด/ปี 42,637,600  7,137,600 
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ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 1/2565 วนัท่ี 4 มกราคม 2565 ไดอ้นุมติัให้มีการลงทุนเพิ่ม

ในบริษทั จีเอ็มวีพาย จาํกดั และบริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั ผ่านการถือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั 

แอดเดนดา้ จาํกดั จาํนวน 355,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 35.50 ลา้นบาท โดยสัดส่วน

การถือหุน้ยงัคงเท่าเดิม 

 

8. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  
 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีรายการเปล่ียนแปลงอยา่งย่อในบญัชีส่วนปรับปรุง

อาคารเช่าและอุปกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ ตน้งวด 10,696,221 10,315,271 

บวก ซ้ือระหวา่งงวด 2,759,109 2,378,909 

บวก ไดม้าจากการรวมกิจการ 292,642 - 

หกั ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (1,762,492) (1,566,446) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ ส้ินงวด 11,985,480 11,127,734 

 

9. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 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 ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (928,856) (928,856) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ ส้ินงวด 10,591,600 10,591,600 
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10. ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ทุนเรือนหุ้น 

 ทุนจดทะเบียน  ทุนชาํระแลว้ 

 จาํนวน 

หุน้ 

ราคาต่อหุ้น 

(บาท) 

จาํนวนเงิน 

(ลา้นบาท) 

 จาํนวน 

หุน้ 

ราคาต่อหุน้ 

(บาท) 

จาํนวนเงิน 

(ลา้นบาท) 

1 มกราคม 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 ธันวาคม 2564 100,000,000 0.50 50.00  100,000,000 0.50 50.00 
 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 มีมติอนุมติัท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 

- เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราไวจ้ากเดิม หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซ่ึงไดจ้ดทะเบียน

กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20.41 ลา้นบาท เป็น 50.00 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน จาํนวน 

59.18 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวน 29.59 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เมื่อวนัที่ 

17 มีนาคม 2564 

- จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ จาํนวน 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 บริษทัได้รับชาํระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าวจาก

ผูถื้อหุน้เดิมทั้งจาํนวนและไดจ้ดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 
 

สาํรองตามกฎหมาย 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2565 มีมติอนุมติัจดัสรรกาํไร

เพื่อเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 1.25 ลา้นบาท  
 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2564 เมื่อวนัที่ 4 มีนาคม 2564 มีมติอนุมติัจดัสรรกาํไร

เพื่อเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 40,800 บาท จากกาํไรสุทธิปี 2563 
 

เงินปันผลจ่าย 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2565 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล

จากผลการดาํเนินงานงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.375 บาท 

จาํนวน 100 ลา้นหุ้น เป็นเงิน 37.50 ลา้นบาท ตามรายช่ือผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 บริษทัได้

จ่ายเงินปันผลทั้งจาํนวนแลว้เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 
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ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจาก

การดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอัตราหุ้นละ 93.06 บาท จาํนวน 

204,080 หุน้ เป็นเงิน 18.99 ลา้นบาท ตามรายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2564 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผล

ทั้งจาํนวนแลว้เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2564 

 

11. รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
 

ยอดคงเหลือของสัญญา 
 

ตารางต่อไปน้ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ี สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 30 มิถุนายน 

2565 
 

31 ธนัวาคม 

2564 

 30 มิถุนายน 

2565 
 

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหนีก้ารค้า        

การวางแผนกลยทุธ์ 25,702,416  12,927,965  25,702,416  12,927,965 

การออกแบบและพฒันาระบบ 46,899,270  26,030,125  45,545,660  26,030,125 

การบริหารโครงการ 3,544,041  -  3,544,041  - 

การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ 9,086,611  8,929,685  9,086,611  8,929,685 

อ่ืน ๆ 636,650  -  670,495  - 

รวม (หมายเหตุข้อ 5.1) 85,868,988  47,887,775  84,549,223  47,887,775 

 

การเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสาํคัญของยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเกิดจากสัญญา 
 

งบการเงินรวม 
(หน่วย : บาท) 

 

ยอดคงเหลือของสัญญา 

การวางแผน 

กลยุทธ์ 

การออกแบบ 

และพัฒนาระบบ 

การบริหาร 

โครงการ 

การจัดการข้อมลู 

ขนาดใหญ่ 

 

รวม 

หน้ีสินที่เกิดจากสัญญา      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 12,432,872 - 637,500 1,270,632 14,341,004 

รับรู้ยอดยกมาเป็นรายไดร้ะหว่างงวด (12,432,872) - (637,500) (1,270,632) (14,341,004) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 - 1,151,500 - - 1,151,500 
      

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 3,145,980 37,835,288 - 6,178,320 47,159,588 

จดัประเภทเป็นลูกหน้ีระหว่างงวด (3,145,980) (37,835,288) - (6,178,320) (47,159,588) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 11,953,510 46,315,704 5,140,312 7,362,067 70,771,593 
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งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
(หน่วย : บาท) 

 

ยอดคงเหลือของสัญญา 

การวางแผน 

กลยุทธ์ 

การออกแบบ 

และพัฒนาระบบ 

การบริหาร 

โครงการ 

การจัดการข้อมลู 

ขนาดใหญ่ 

 

รวม 

หน้ีสินที่เกิดจากสัญญา      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 12,432,872 - 637,500 610,632 13,681,004 

รับรู้ยอดยกมาเป็นรายไดร้ะหว่างงวด (12,432,872) - (637,500) (610,632) (13,681,004) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 - 1,139,500 - - 1,139,500 

      

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 3,145,980 40,688,928 - 6,248,297 50,083,205 

จดัประเภทเป็นลูกหน้ีระหว่างงวด (3,145,980) (40,688,928) - (6,248,297) (50,083,205) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 11,953,510 41,242,128 5,140,312 5,096,898 63,432,848 

 

สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาจาํแนกตามระยะเวลาการรับรู้รายได้ดังนี ้
 

     (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 2564 33,582 4,723 4,772 1,369 2,714 - 47,160 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 49,085 9,065 5,418 2,625 2,909 1,670 70,772 

        

งบการเงินการเงินเฉพาะของบริษัท        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 33,652 4,723 4,772 4,222 2,714 - 50,083 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 41,746 9,065 5,418 2,625 2,909 1,670 63,433 

 

ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ียงัคงเหลืออยูข่องสัญญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 

งบการเงินรวม 
(หน่วย : บาท) 

 

ยอดคงเหลือของสัญญา 

การวางแผน 

กลยุทธ์ 

การออกแบบ 

และพัฒนาระบบ 

การบริหาร 

โครงการ 

การจัดการข้อมลู 

ขนาดใหญ่ 

 

รวม 

มูลค่าภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ียงัไม่เสร็จส้ินลง ณ วนัส้ินงวด 76,048,334 156,212,418 62,305,797 153,819,864 448,386,413 

ช่วงเวลาการรับรู้รายได ้      

ภายใน 12 เดือน 59,017,534 124,931,676 34,707,397 88,888,579 307,545,186 

มากกว่า 1 ปี 17,030,800 31,280,742 27,598,400 64,931,285 140,841,227 
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งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
(หน่วย : บาท) 

 

ยอดคงเหลือของสัญญา 

การวางแผน 

กลยุทธ์ 

การออกแบบ 

และพัฒนาระบบ 

การบริหาร 

โครงการ 

การจัดการข้อมลู 

ขนาดใหญ่ 

 

รวม 

มูลค่าภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ียงัไม่เสร็จส้ินลง ณ วนัส้ินงวด 76,048,334 145,113,122 62,305,797 146,208,462 429,675,715 

ช่วงเวลาการรับรู้รายได ้      

ภายใน 12 เดือน 59,017,534 118,214,340 34,707,397 81,277,177 293,216,448 

มากกว่า 1 ปี 17,030,800 26,898,782 27,598,400 64,931,285 136,459,267 

 

12. กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565  2564  2565  2564 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 32,210,448  17,720,840  17,258,924  17,169,266 

จาํนวนหุน้สามญั (หุน้)        

จาํนวนหุน้ยกมาตน้งวด 100,000,000  75,000,000  100,000,000  75,000,000 

รวม 100,000,000  75,000,000  100,000,000  75,000,000 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.32  0.24  0.17  0.23 

 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565  2564  2565  2564 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 60,269,279  30,055,916  34,936,576  27,159,909 

จาํนวนหุน้สามญั (หุน้)        

จาํนวนหุน้ยกมาตน้งวด 100,000,000  204,080  100,000,000  204,080 

เปล่ียนแปลงราคาพาร์ -  40,611,920  -  40,611,920 

จาํนวนหุน้ถวัเฉล่ียเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด -  17,753,017  -  17,753,017 

รวม 100,000,000  58,569,017  100,000,000  58,569,017 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.60  0.51  0.35  0.46 
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13. ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการโอนสินคา้และบริการตลอดช่วงเวลาหน่ึงและ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งหมดเป็นสัญญาราคาคงท่ี แยกตามส่วนงานบริการหลกัสําหรับงวด

สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 การวางแผนกลยทุธ์ การออกแบบและพฒันาระบบ การบริหารโครงการ การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ อื่น ๆ ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

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

รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 23.48 15.06 76.49 54.68 10.14 0.69 21.72 6.30 - 0.42 0.02 - 131.85 77.15 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 6.99 - - - 11.50 1.78 0.28 0.09 (18.77) (1.87) - - 

รวมรายได ้ 23.48 15.06 83.48 54.68 10.14 0.69 33.22 8.08 0.28 0.51 (18.75) (1.87) 131.85 77.15 

               

เวลาในการรับรู้รายได้               

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 16.83 11.76 23.61 46.56 - 0.69 15.76 3.69 - 0.42 - - 56.20 63.12 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 6.65 3.30 59.87 8.12 10.14 - 17.46 4.39 0.28 0.09 (18.75) (1.87) 75.65 14.03 

รวมรายได ้ 23.48 15.06 83.48 54.68 10.14 0.69 33.22 8.08 0.28 0.51 (18.75) (1.87) 131.85 77.15 

               

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย 7.84 7.34 15.57 15.66 3.62 0.05 5.50 (0.40) 1.88 (0.12) 0.01 0.40 34.42 22.93 

               

ดอกเบ้ียรับ 0.12 0.01 0.30 0.02 0.05 - 0.11 - - - - - 0.58 0.03 

ดอกเบ้ียจ่าย (0.04) (0.03) (0.09) (0.10) (0.02) - (0.02) (0.02) - - (0.02) - (0.19) (0.15) 

ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย (0.29) (0.17) (0.71) (0.60) (0.12) (0.01) (0.27) (0.07) - (0.01) - - (1.39) (0.86) 

กลบัรายการการลดมูลค่าของงานบริการระหว่างทาํ - - - - - - - 0.47 - - - - - 0.47 

กลบัรายการ (ประมาณ) การรับประกนัคุณภาพงาน - - 0.01 (0.02) - - 0.01 (0.08) - - - - 0.02 (0.10) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

   ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

3.13 

 

(0.26) 

 

3.13 

 

(0.26) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 7.63 7.15 15.08 14.96 3.53 0.04 5.33 (0.10) 1.88 (0.13) 3.12 0.14 36.57 22.06 

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ทางภาษ ี (0.67) (0.88) (2.24) (3.19) (0.29) (0.04) (0.42) (0.20) (0.01) (0.03) - - (3.63) (4.34) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 6.96 6.27 12.84 11.77 3.24 - 4.91 (0.30) 1.87 (0.16) 3.12 0.14 32.94 17.72 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 การวางแผนกลยทุธ์ การออกแบบและพฒันาระบบ การบริหารโครงการ การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ อื่น ๆ ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

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

รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 52.26 26.71 145.81 80.92 17.90 3.24 27.10 14.98 0.03 1.07 0.09 - 243.19 126.92 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 9.41 - - - 12.78 5.07 0.37 0.18 (22.56) (5.25) - - 

รวมรายได ้ 52.26 26.71 155.22 80.92 17.90 3.24 39.88 20.05 0.40 1.25 (22.47) (5.25) 243.19 126.92 

               

เวลาในการรับรู้รายได้               

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 43.46 22.68 41.36 72.80 0.85 0.69 19.47 5.96 0.03 1.07 - - 105.17 103.20 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 8.80 4.03 113.86 8.12 17.05 2.55 20.41 14.09 0.37 0.18 (22.47) (5.25) 138.02 23.72 

รวมรายได ้ 52.26 26.71 155.22 80.92 17.90 3.24 39.88 20.05 0.40 1.25 (22.47) (5.25) 243.19 126.92 

               

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย 17.34 12.40 29.49 24.31 6.41 1.17 6.26 0.52 2.86 (0.27) 0.10 0.59 62.46 38.72 

               

ดอกเบ้ียรับ 0.30 0.01 0.63 0.02 0.10 - 0.16 - - - - - 1.19 0.03 

ดอกเบ้ียจ่าย (0.08) (0.06) (0.18) (0.18) (0.03) (0.01) (0.04) (0.04) - - (0.03) - (0.36) (0.29) 

ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย (0.68) (0.36) (1.42) (1.10) (0.23) (0.04) (0.37) (0.17) - (0.02) - - (2.70) (1.69) 

กลบัรายการการลดมูลค่าของงานบริการระหว่างทาํ - - - - - - - 0.47 - - - - - 0.47 

กลบัรายการ (ประมาณ) การรับประกนัคุณภาพงาน - - 0.01 (0.02) - - 0.04 (0.07) - - - - 0.05 (0.09) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

   ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

9.72 

 

(0.26) 

 

9.72 

 

(0.26) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 16.88 11.99 28.53 23.03 6.25 1.12 6.05 0.71 2.86 (0.29) 9.79 0.33 70.36 36.89 

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ทางภาษี (1.89) (1.53) (5.64) (4.63) (0.65) (0.19) (0.59) (0.41) (0.01) (0.07) - - (8.78) (6.83) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 14.99 10.46 22.89 18.40 5.60 0.93 5.46 0.30 2.85 (0.36) 9.79 0.33 61.58 30.06 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 การวางแผนกลยทุธ์ การออกแบบและพฒันาระบบ การบริหารโครงการ การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ อ่ืน ๆ ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

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

สินทรัพยข์องส่วนงาน 119.49 33.66 305.04 115.22 34.89 3.65 48.57 28.78 15.16 2.12 (5.20) (5.85) 517.95 177.58 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - 64.20 7.14 (64.20) (7.14) - - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ - - - - - - - - 15.17 7.50 13.11 (0.26) 28.28 7.24 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี - - - - - - - - 99.68 - - - 99.68 - 

เงินลงทุนในตราสารทุน - - - - - - - - 24.60 - - - 24.60 - 

สินทรัพย์รวม 119.49 33.66 305.04 115.22 34.89 3.65 48.57 28.78 218.81 16.76 (56.29) (13.25) 670.51 184.82 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย ์

   ไม่หมุนเวียนของส่วนงาน นอกเหนือ 

   จากเคร่ืองมือทางการเงินและสินทรัพย์ 

   ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

9.48 1.40 26.18 4.24 3.32 0.17 0.96 0.41 21.57 0.07 (28.45) - 33.06 6.29 

หนี้สินของส่วนงาน 27.03 12.33 82.12 33.32 9.46 1.97 9.97 4.28 0.04 0.51 (25.45) (5.83) 103.17 46.58 

 

รายการสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถระบุส่วนงานดาํเนินงานไดก้ลุ่มบริษทัมีการปันส่วนเขา้แต่ละส่วนงานตามรายไดข้องส่วนงาน 
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กลุ่มบริษทัมีรายไดแ้บ่งตามเขตภูมิศาสตร์ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

และ 2564 ดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รายได้จากลูกค้าภายนอก     

ไทย 125,914,584 96 77,148,023 100 

อินโดนีเซีย 5,931,880 4 - - 

 131,846,464 100 77,148,023 100 

  

 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รายได้จากลูกค้าภายนอก     

ไทย 213,721,906 88 126,924,349 100 

อินโดนีเซีย 26,181,893 11 - - 

สิงคโปร์ 3,283,335 1 - - 

 243,187,134 100 126,924,349 100 

 

รายไดจ้าํแนกตามประเภทลูกคา้ สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 

มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถนุายน  

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565  2564  2565  2564 

หน่วยงานรัฐบาล 389,268  -  389,268  - 

ไม่ไดเ้ป็นหน่วยงานรัฐบาล 131,457,196  77,148,023  122,359,709  73,121,511 

รวม 131,846,464  77,148,023  122,748,977  73,121,511 
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สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565  2564  2565  2564 

หน่วยงานรัฐบาล 389,268  -  389,268  - 

ไม่ไดเ้ป็นหน่วยงานรัฐบาล 242,797,866  126,924,349  225,231,876  118,283,517 

รวม 243,187,134  126,924,349  225,621,144  118,283,517 

 

ลูกค้ารายใหญ่ 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากลูกคา้ท่ีมีมูลค่า

มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได ้จาํนวน 4 ราย และ 1 ราย ตามลาํดบั และสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2565 และ 2564 จาํนวน 5 ราย และ 2 ราย ตามลาํดบั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถนุายน  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565  2564  2565  2564 

รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ในส่วนงาน        

การออกแบบและพฒันาระบบ 63,935,531  37,847,000  67,181,273  37,847,000 

การวางแผนกลยทุธ์ 16,827,951  -  16,827,951  - 

การบริหารโครงการ 3,171,469  -  3,171,469  - 

การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ 15,382,170  1,175,263  15,382,170  1,175,263 

รวม 99,317,121  39,022,263  102,562,863  39,022,263 

ร้อยละต่อรายไดร้วม 75  51  84  53 

 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถนุายน  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565  2564  2565  2564 

รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ในส่วนงาน        

การออกแบบและพฒันาระบบ 110,693,232  66,350,570  89,481,418  66,350,570 

การวางแผนกลยทุธ์ 47,057,103  200,000  47,057,103  200,000 

การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ 8,551,402  1,697,293  8,551,402  1,697,293 

รวม 166,301,737  68,247,863  145,089,923  68,247,863 

ร้อยละต่อรายไดร้วม 68  54  64  58 
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14. บตัรส่งเสริมการลงทุน  
 

บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

ดงัน้ี 
 

เลขที ่ วนัที่ไดรั้บสิทธิ ประเภทกิจการที่ไดรั้บสิทธิ ผลประโยชน์หลกัที่ไดรั้บ 
ช่วงระยะเวลาที่

ไดสิ้ทธิประโยชน์ 

65-0588-1-21-1-0 29 ม.ีค. 2565 5.9 กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

(DIGITAL SERVICES) 

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลา 5 ปี 

นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

ยงัไม่มีรายได ้

65-0763-1-00-5-0 13 ม.ิย. 2565 5.10 กิจการพฒันาซอฟตแ์วร์ แพลตฟอร์ม

เพื่อให้บริการดิจิทลั หรือดิจิทลัคอนเทนต ์

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลา 8 ปี 

นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

2 ส.ค. 2565 - 

1 ส.ค. 2573 

 

15. สินทรัพยท่ี์นาํไปวางไวเ้ป็นหลกัประกนั 
 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์นาํไปวางไวเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับสินเช่ือระยะสั้นและระยะยาว มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย : พนับาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 หมายเหต ุ  30 มิถุนายน 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564  

30 มิถุนายน 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

สินทรัพย์หมุนเวียน          

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 5.2  5,855  5,855  5,855  5,855 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 5.2  2,008  2,005  2,008  2,005 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 9  10,592  9,105  10,592  9,105 

 

16. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 

- บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใหธ้นาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงออกหนงัสือคํ้าประกนั เพื่อเป็นหลกัประกนั

การส่งมอบงานโครงการสาํหรับลูกคา้ 5.85 ลา้นบาท 
 

- บริษทัมีวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้จาํนวน 4.70 ลา้นบาท โดยส่วนหน่ึงจาํนวน 2.00 ลา้นบาท 

คํ้าประกนัดว้ยเงินฝากธนาคาร และท่ีเหลือจาํนวน 2.70 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยกรรมการบริษทั 
 

- บริษทัมีวงเงินบตัรเครดิต จาํนวน 2.00 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่ไดเ้บิกใช ้จาํนวน 1.14 ลา้นบาท 
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17. การจดัประเภทใหม่ 
 

งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ไดม้ีการจดัประเภทรายการใหม่เพื่อเปรียบเทียบกบั

งบการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

    (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม 

  ก่อน 

การจดัประเภท  

เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง)  

หลงั 

การจดัประเภท 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น       

กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร  49,924,359  (2,146,011)  47,778,348 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น       

ส่วนตํ่าจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย  (3,331,050)  -  (3,331,050) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของสินทรัพยท์างการเงิน 

   ให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

  

- 

  

(287,336) 

  

(287,336) 

กาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนด 

   ให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

  

- 

  

2,433,347 

  

2,433,347 

รวมองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น  (3,331,050)  2,146,011  (1,185,039) 

    

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 ก่อน 

การจดัประเภท  

เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง)  

หลงั 

การจดัประเภท 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น      

กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 41,633,905  (2,146,011)  39,487,894 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น      

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของสินทรัพยท์างการเงิน 

   ให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

- 

  

(287,336) 

  

(287,336) 

กาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนด 

   ให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

- 

  

2,433,347 

  

2,433,347 

รวมองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น -  2,146,011  2,146,011 
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18. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565 มีตราสารหน้ีท่ีครบกาํหนดไถ่ถอนจาํนวน 25 ลา้นบาท 
 

เมื่อวนัที่ 11 สิงหาคม 2565 บริษทัเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อขอมติอนุมติัหลกัการใน

การจดัตั้ง/ ลงทุนในบริษทัยอ่ย จาํนวน 3 บริษทั โดย 2 บริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย มูลค่าทุนจดทะเบียน

บริษทัละ 1 ลา้นบาท และอีก 1 บริษทัจดทะเบียนในประเทศองักฤษ มูลค่าจดทะเบียน 25,000 ปอนด์

สเตอร์ลิง 

 

19. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 
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