
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั บลูบิค กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) 

ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 งบกาํไรขาดทุน

และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะของบริษทั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม

และเฉพาะของบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษทั สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2565 ผลการดาํเนินงานรวมและเฉพาะของบริษทั และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษทั 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค

ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัในรายงานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดย

สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั

ตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน  ๆซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชี

ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 



 
 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้

ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณา

ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

การรับรู้รายได้ตามสัญญา 
 

ในงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

จาํนวน 563.74 ลา้นบาท และ 529.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชีสาํหรับการรับรู้

รายไดต้ามสัญญาในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.8 และขอ้ 17 
 

การรับรู้รายได้ตามสัญญาซ่ึงมีเนือ้หาและเง่ือนไขท่ีหลากหลาย 
 

กลุ่มบริษทัมีรายไดท่ี้เกิดจากสัญญาซ่ึงมีเน้ือหาและเง่ือนไขท่ีหลากหลาย โดยมีความแตกต่างของขอบเขต

การทาํงานและระยะเวลาในการส่งมอบในแต่ละสัญญาซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินและจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้
 

วิธีการตรวจสอบโดยสรุป มีดงัน้ี 
 

 ทาํความเขา้ใจในระบบรายไดแ้ละนโยบายการรับรู้รายได ้โดยสอบถามผูบ้ริหารและทดสอบสัญญาการใหบ้ริการ 

 ประเมินการออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมและการประมวลผลของการรับรู้รายได ้

 สุ่มตวัอย่างเอกสารรายไดจ้ากการบริการในระหว่างปีเพื่อตรวจสอบวิธีการรับรู้รายไดเ้ป็นไปตามนโยบาย

ของบริษทัและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายไดจ้ากการบริการท่ีเกิดขึ้นช่วงใกลว้นัส้ินปีและหลงัวนัส้ินปีเพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมของวิธีการและจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้

 พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

การรับรู้รายได้ตามสัญญาด้วยสัดส่วนของงานท่ีทาํเสร็จและผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของโครงการ 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดต้ามสัญญาซ่ึงรับรู้ตามขั้นความสําเร็จของงาน ซ่ึงมีจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสําคญั และ

มีผลกระทบต่อรายการทางบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาบริการ ไดแ้ก่ รายไดค้า้งรับท่ียงัไม่ไดเ้รียกชาํระ งานบริการ

ระหว่างทาํ ตน้ทุนการบริการ และผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของโครงการ การประมาณการขั้นความสําเร็จ

ของงานบริการเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัสําคญัของผูบ้ริหาร ซ่ึงตอ้งมีการทบทวนประมาณการรายได้

และประมาณการตน้ทุนโครงการตลอดระยะเวลาการใหบ้ริการ และปรับปรุงประมาณการเม่ือจาํเป็น 

 

 

 

 



 
 

วิธีการตรวจสอบโดยสรุป มีดงัน้ี 
 

 การทาํความเขา้ใจและประเมินความเหมาะสมของวิธีการกาํหนดอตัราส่วนของงานบริการท่ีทาํเสร็จของ

ผูบ้ริหาร 

 การทาํความเขา้ใจกระบวนการประมาณการตน้ทุนงานบริการ ทดสอบความแม่นยาํของประมาณการตน้ทุน

โดยการเปรียบเทียบประมาณการตน้ทุนท่ีเคยกาํหนดไวก้บัตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงระหว่างปี สอบทานหลกัฐาน

ประกอบและทดสอบการคาํนวณประมาณการต้นทุนงานบริการของงวดปัจจุบนักับต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริง

ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 

 สอบทานความสมเหตุสมผลของอตัราส่วนงานบริการท่ีทาํเสร็จตามสัญญา ทดสอบการคาํนวณอตัราส่วน

งานบริการท่ีทาํเสร็จและสอบทานเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นภายหลงัรอบระยะเวลารายงานจนถึงวนัท่ีในรายงาน

ของผูส้อบบญัชี  

 วิเคราะห์รายไดข้องโครงการท่ีเกิดขึ้นระหวา่งปี โดยพิจารณาโครงการท่ีมีผลขาดทุนเปรียบเทียบกบัราคาทุน

ของงานบริการระหว่างทาํ ณ วนัส้ินปี เพื่อพิจารณาความเพียงพอของค่าเผื่อการลดมูลค่าของงานบริการ

ระหวา่งทาํรวมถึงผลขาดทุนของโครงการท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

 

การรวมธุรกิจ 
 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้รับจากการรวมธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัมีการลงทุนในธุรกิจระหว่างปี 2565 โดยไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อประมาณมูลค่ายติุธรรม

ของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา รวมถึงส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ซ่ึงเป็นผลให้เกิดค่าความนิยม

ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 เน่ืองจากรายการรวมธุรกิจดงักล่าวเป็นรายการท่ีมี

สาระสําคญั มีความซบัซ้อน และจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัสําคญัในการระบุและประเมินมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมารวมถึงส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเร่ืองดงักล่าว

เป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

• สอบถามผูบ้ริหาร และอ่านสัญญาการซ้ือกิจการทั้งหมด เพื่อทาํความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ ขอ้กาํหนดและ

เง่ือนไขท่ีสาํคญัของรายการ  

• ประเมินความเหมาะสมของการระบุสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาทั้งหมดซ่ึงประเมินโดยกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระของผูป้ระเมินราคาอิสระของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติและวิธีการวดัมูลค่าท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์

ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา รวมถึงส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ในรายงานการประเมินท่ีจดัทาํโดยผูป้ระเมิน

ราคาอิสระ และทดสอบการคาํนวณ 

• ประเมินความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 



 
 

การด้อยค่าของค่าความนิยม 

กลุ่มบริษทัมีค่าความนิยมท่ีมีนยัสาํคญัซ่ึงเกิดจากการซ้ือธุรกิจ ซ่ึงผูบ้ริหารมีการพิจารณาการดอ้ยค่าโดยประมาณ

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเป็นประจาํทุกส้ินงวด การประเมินมูลค่าท่ีไดรั้บคืนมาจากมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงประมาณ

จากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตท่ีเกิดขึ้นจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นและการกาํหนดขอ้สมมติท่ี

เก่ียวขอ้ง เน่ืองจากผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณในการกาํหนดขอ้สมมติและมีความไม่แน่นอนในการประมาณการ

คิดลดกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต ขา้พเจา้จึงเห็นวา่เร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

• ทาํความเขา้ใจกระบวนการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพื่อพิจารณาการดอ้ยค่า 

• พิจารณาขอ้สมมติท่ีสําคญัในรายงานการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร โดย

เปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง แนวโน้มของอุตสาหกรรม และขอ้มูลท่ีหาไดจ้ากแหล่งขอ้มูล

ภายนอกและภายใน รวมทั้งประเมินมูลค่าแบบจาํลองทางการเงินท่ีกลุ่มบริษทัใชแ้ละอตัราคิดลดและวิเคราะห์

ความอ่อนไหวของขอ้สมมติท่ีสาํคญั 

• พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานประจาํปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่า

ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้

ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัคือการอ่าน

และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัหรือกบัความรู้

ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญัหรือไม่ 
 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาํปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเพื่อดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดง

ขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

 

 

 

 

 



 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณา

วา่จาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั

ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใช้

เกณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน

หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและเฉพาะ

ของบริษทัโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่

อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป 

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่าง

สมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจ การสังเกตและตั้งขอ้สงสัย

เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและ

เฉพาะของบริษทั ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ

เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็น

ผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด 

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 



 
 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 
 

• การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร 
 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์

ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง

หรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี

ของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
 

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัโดยรวม รวมถึง

การเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบ

ท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของบริษทัภายในกลุ่ม

หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบ

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ

การตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมี

นยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน

ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการ

ท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

 

 

 



 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัมากท่ีสุดใน

การตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัสําหรับงวดปัจจุบนั และกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัใน

การตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้

เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล

วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

 

 

นางสาวศันสนีย์  พูลสวัสด์ิ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขท่ี 6977 

 

บริษทั พราวด ์อิน โปร จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

24 กุมภาพนัธ์ 2566 



บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7.1 426,457,973        253,770,466        390,912,038        245,808,945        

ส่วนของเงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระผูกพนั

ทีถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหนึงปี 7.3 2,197,817            5,854,537            2,197,817            5,854,537            

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 7.2 103,030,864        55,823,529          106,928,927        65,233,756          

สินทรัพยที์เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 17 116,610,093        47,159,588          118,572,938        50,083,205          

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 -                      -                      1,000,000            -                      

สินคา้คงเหลือ -                      9,800                   -                      9,800                   

งานบริการระหวา่งทาํ 8 21,380,823          14,733,883          17,191,195          11,319,674          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 19.1 695,124               255,022               -                      -                      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดก่อน 19.1 386,374               249,632               -                      -                      

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 7.4 2,505,737            203,268,388        2,505,737            203,268,388        

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,838,546            1,156,756            1,029,134            1,111,366            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 675,103,351        582,281,601        640,337,786        582,689,671        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระผูกพนั 7.3 2,007,940            2,004,963            2,007,940            2,004,963            

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 9 51,294,690          18,348,046          15,000,000          15,000,000          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                      -                      46,137,600          7,137,600            

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 7.5 23,338,572          26,314,515          23,338,572          26,314,515          

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 11 12,776,641          10,696,221          12,338,071          10,315,271          

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 11,329,216          9,105,313            11,329,216          9,105,313            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 4,085,900            28,161                 277,219               28,161                 

ค่าความนิยม 4 18,855,185          -                      -                      -                      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 19.2 2,765,281            1,819,124            2,599,300            1,445,907            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 28 4,296,997            398,981               4,054,820            386,102               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 130,750,422        68,715,324          117,082,738        71,737,832          

รวมสินทรัพย์ 805,853,773        650,996,925        757,420,524        654,427,503        

( นายปกรณ ์ เจียมสกุลทิพย ์)     (นายพชร  อารยะการกุล)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 1

____________________________ กรรมการ____________________________ กรรมการ

งบการเงนิเฉพาะของบริษัท

งบการเงินนีไดรั้บอนุมตัิจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที.................   วนัที.........................................

งบการเงนิรวม



บริษทั บลบิูค กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 7.6, 28 2,622,460           -                     2,622,460           -                     

7.7 115,842,016       70,822,693         125,605,575       80,711,855         

หนีสินทีเกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 17 19,636,596         14,341,004         14,150,346         13,681,004         

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 24.3 -                     3,750                  -                     3,750                  

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

 - หนีสินตามสญัญาเช่า 7.8 1,994,065           1,306,000           1,994,065           1,306,000           

 - ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 14.3 600,023              425,006              600,023              400,006              

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบุคคลอืน 800,000              -                     -                     -                     

19.1 3,674,572           2,250,676           1,589,746           2,250,676           

ประมาณการรับประกนัคุณภาพงาน 96,700                48,263                96,700                11,700                

หนีสินหมุนเวียนอืน 15 4,411,054           3,000,968           4,228,015           2,644,638           

รวมหนีสินหมุนเวียน 149,677,486       92,198,360         150,886,930       101,009,629       

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสญัญาเช่า 7.8 10,345,676         8,461,537           10,345,676         8,461,537           

ประมาณการหนีสินไมห่มุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 14.3 9,667,986           6,448,652           9,357,399           6,031,083           

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 20,013,662         14,910,189         19,703,075         14,492,620         

รวมหนีสิน 169,691,148       107,108,549       170,590,005       115,502,249       

        (นายปกรณ์  เจียมสกุลทิพย)์     (นายพชร  อารยะการกุล)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 2                     

____________________________ กรรมการ____________________________ กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย

งบการเงินนีไดรั้บอนุมตัิจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที.................   วนัที.........................................



บริษทั บลูบคิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น : 16.1

- ทุนจดทะเบยีน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 50,000,000         50,000,000         50,000,000         50,000,000           

- หุ้นทอีอกและรับชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 50,000,000         50,000,000         50,000,000         50,000,000           

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 16.1 427,836,483       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           

ส่วนตาํจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย 29 (3,331,050) (3,331,050) -                      -                       

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 16.2 5,000,000           3,750,000           5,000,000           3,750,000             

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 16.3, 29 136,570,010       47,778,348         88,523,912         39,487,894           

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 29 (261,487) 2,146,011 (234,742) 2,146,011             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 631,518,822       543,884,658       586,830,519       538,925,254         

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 4.2 4,643,803           3,718                  -                      -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 636,162,625       543,888,376       586,830,519       538,925,254         

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 805,853,773       650,996,925       757,420,524       654,427,503         

                                 (นายปกรณ์  เจียมสกุลทิพย)์     (นายพชร  อารยะการกุล)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 3                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครังที.................   วนัที.........................................

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ



บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 563,739,130   302,967,222   529,029,206   294,631,255   

รายไดจ้ากขาย 33,680            720,995          33,680            720,995          

รวมรายได้จากการขายและบริการ 21 563,772,810   303,688,217   529,062,886   295,352,250   

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (266,217,338)  (117,981,378)  (277,664,304)  (121,154,890)  

ตน้ทุนขาย (9,800)             (628,500)         (9,800)             (628,500)         

รวมต้นทุนขายและบริการ 8, 18 (266,227,138)  (118,609,878)  (277,674,104)  (121,783,390)  

กําไรขันต้น 297,545,672   185,078,339   251,388,782   173,568,860   

รายไดจ้ากการใหบ้ริการบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 6 -                  -                  4,968,513       437,622          

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 245,718          182,603          950,008          182,603          

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 6, 10 -                  -                  -                  9,698,060       

รายไดอ้ืน 1,433,228       2,110,560       1,342,733       1,947,798       

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 24.3 -                  (3,750)             -                  (3,750)             

ตน้ทุนการจดัจาํหน่าย 18 (54,484,716)    (46,929,717)    (51,391,904)    (43,956,013)    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 18 (116,453,646)  (63,725,486)    (106,939,972)  (62,341,917)    

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 128,286,256   76,712,549     100,318,160   79,533,263     

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน 7.4 -                  170,000          -                  170,000          

รายไดท้างการเงิน 2,321,936       558,166          2,360,167       556,008          

ตน้ทุนทางการเงิน (758,353)         (572,048)         (678,988)         (515,632)         

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 9 19,294,946     3,348,046       -                  -                  

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 149,144,785   80,216,713     101,999,339   79,743,639     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19.1 (18,531,658)    (13,721,368)    (14,646,139)    (13,691,302)    

กําไรสําหรับปี 130,613,127   66,495,345     87,353,200     66,052,337     

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 9 (34,288)           -                  -                  -                  

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (34,288)           -                  -                  -                  

รายการทีไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียนของสินทรัพยท์างการเงิน - สุทธิจากภาษี 19.1 640,864          (287,336)         640,864          (287,336)         

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่ามูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน - สุทธิจากภาษี 19.1 (3,021,617)      2,433,347       (3,021,617)      2,433,347       

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษี 19.1 449,959          226,892          432,818          196,078          

รวมรายการทีไม่ตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,930,794)      2,372,903       (1,947,935)      2,342,089       

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี 19.1 (1,965,082)      2,372,903       (1,947,935)      2,342,089       

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 128,648,045   68,868,248     85,405,265     68,394,426     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 4

                                        ( นายปกรณ์  เจียมสกุลทพิย ์)                                      ( นายพชร  อารยะการกุล )

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัท

งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที.................   วนัที.........................................

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ



บริษัท บลูบคิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกาํไรสําหรับปี

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 127,089,763  66,494,068    87,353,200    66,052,337    

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 4.2 3,523,364      1,277             -                -                

130,613,127  66,495,345    87,353,200    66,052,337    

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 125,132,224  68,866,965    85,405,265    68,394,426    

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 4.2 3,515,821      1,283             -                -                

128,648,045  68,868,248    85,405,265    68,394,426    

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 20

กาํไร (บาทต่อหุน้) 1.27               0.89               0.87               0.89               

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 100,000,000  74,386,279    100,000,000  74,386,279    

            (นายปกรณ์  เจียมสกลุทิพย)์ (นายพชร  อารยะการกลุ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 5

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครังที.................   วนัที.........................................

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท



บริษัท บลบิูค กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัรา กาํไร (ขาดทุน) จาก

ส่วนเกนิทุนจาก ส่วนตาํจากการ จัดสรรเพือ แลกเปลยีนของสินทรัพย์ เงนิลงทุนในตราสารทุน ผลต่างจาก รวม รวมส่วนของ

ทุนทอีอก ส่วนเกนิมูลค่า ส่วนเกนิทุน การจ่ายโดยใช้ เปลยีนแปลงสัดส่วน สํารองตาม ยงัไม่ได้ ทางการเงนิทวีดัด้วย ทกีาํหนดให้วดัด้วย การแปลงค่า กาํไร (ขาดทุน) ผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียทไีม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามญั จากการแลกหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ การลงทุนในบริษัทย่อย กฎหมาย จัดสรร มูลค่ายุตธิรรม มูลค่ายุตธิรรม งบการเงนิ เบ็ดเสร็จอืน ของบริษัทใหญ่ อาํนาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

การเพมิหุน้สามญัจากผูถื้อหุน้เดิม 16.1 17,092,000      -                  -                     -                  -                                -               -                -                                  -                                -            -                17,092,000     -                       17,092,000     

การเพมิหุน้สามญัจากประชาชนทวัไป 16.1 12,500,000      427,836,483    -                     -                  -                                -               -                -                                  -                                -            -                440,336,483   -                       440,336,483   

สํารองตามกฎหมาย 16.2 -                  -                  -                     -                  -                                1,750,000    (1,750,000) -                                  -                                -            -                -                 -                       -                 

จ่ายเงนิปันผล 16.3 -                  -                  -                     -                  -                                -               (92,493,048) -                                  -                                -            -                (92,493,048) -                       (92,493,048)

กาํไรสําหรับปี -                  -                  -                     -                  -                                -               66,494,068    -                                  -                                -            -                66,494,068     1,277                    66,495,345     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสําหรับปี -                  -                  -                     -                  -                                -               226,886        (287,336) 2,433,347                     -            2,146,011      2,372,897 6                           2,372,903       

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                  -                  -                     -                  -                                -               66,720,954    (287,336) 2,433,347                     -            2,146,011      68,866,965     1,283                    68,868,248     

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 29,592,000      427,836,483    -                     -                  -                                1,750,000    (27,522,094) (287,336) 2,433,347                     -            2,146,011      433,802,400 1,283                    433,803,683   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564 50,000,000      427,836,483    4,930,000          10,774,866      (3,331,050)                    3,750,000    47,778,348    (287,336)                          2,433,347                     -            2,146,011      543,884,658   3,718                    543,888,376   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 50,000,000      427,836,483    4,930,000          10,774,866      (3,331,050) 3,750,000    47,778,348    (287,336) 2,433,347                     -            2,146,011      543,884,658   3,718                    543,888,376   

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ปรับปรุงเงนิปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                  -                  -                     -                  -                                -               1,940            -                                  -                                -            -                1,940              (1,940) -                 

เพมิขึนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม 5.1 -                  -                  -                     -                  -                                -               -                -                                  -                                -            -                -                 1,126,204             1,126,204       

สํารองตามกฎหมาย 16.2 -                  -                  -                     -                  -                                1,250,000    (1,250,000) -                                  -                                -            -                -                 -                       -                 

จ่ายเงนิปันผล 16.3 -                  -                  -                     -                  -                                -               (37,500,000) -                                  -                                -            -                (37,500,000) -                       (37,500,000)

กาํไรสําหรับปี -                  -                  -                     -                  -                                -               127,089,763  -                                  -                                -            -                127,089,763   3,523,364             130,613,127   

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสําหรับปี -                  -                  -                     -                  -                                -               449,959        640,864                           (3,021,617) (26,745) (2,407,498) (1,957,539) (7,543) (1,965,082)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                  -                  -                     -                  -               127,539,722  640,864                           (3,021,617) (26,745) (2,407,498) 125,132,224 3,515,821             128,648,045   

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                  -                     -                  -                                1,250,000    88,791,662    640,864                           (3,021,617) (26,745) (2,407,498) 87,634,164     4,640,085             92,274,249     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2565 50,000,000      427,836,483    4,930,000          10,774,866      (3,331,050)                    5,000,000    136,570,010  353,528                           (588,270)                       (26,745)      (261,487)        631,518,822   4,643,803             636,162,625   

                                                              (นายปกรณ์  เจียมสกุลทิพย)์                           (นายพชร  อารยะการกุล)

  6 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

 (หน่วย : บาท)

กาํไรสะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

งบการเงนินีไดรั้บอนุมตัิจากทปีระชุมสามญัผูถื้อหุน้ครงัที.................   วนัท.ี........................................

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

 กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน



บริษทั บลูบคิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม

กําไร (ขาดทุน) จากอัตรา กําไร (ขาดทุน) จาก

ส่วนเกนิทุนจาก แลกเปลยีนของสินทรัพย์ เงินลงทุนในตราสารทุน

ทุนทีออก ส่วนเกนิมูลค่า ส่วนเกินทุน การจ่ายโดยใช้ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้ ทางการเงินทีวัดด้วย ทีกําหนดให้วัดด้วย รวมกําไรขาดทุน

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามัญ จากการแลกหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ สํารองตามกฎหมาย จัดสรร มูลค่ายตุิธรรม มูลค่ายุติธรรม เบ็ดเสร็จอืน รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

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

การเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

การเพิมหุ้นสามญัจากผูถ้ือหุ้นเดิม 16.1 17,092,000  -                 -                   -                 -                        -                                 -                              -                   17,092,000    

การเพิมหุ้นสามญัจากประชาชนทวัไป 16.1 12,500,000  427,836,483  -                   -                 -                        -                                 -                              -                   440,336,483  

สาํรองตามกฎหมาย 16.2 -               -                 -                   -                 1,750,000             (1,750,000)    -                                 -                              -                   -                 

จ่ายเงินปันผล 16.3 -               -                 -                   -                 -                        (92,491,108)  -                                 -                              -                   (92,491,108)   

กาํไรสาํหรับปี -               -                 -                   -                 -                        66,052,337   -                                 -                              -                   66,052,337    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนืสาํหรับปี -               -                 -                   -                 -                        196,078        (287,336)                        2,433,347                   2,146,011        2,342,089      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -               -                 -                   -                 -                        66,248,415   (287,336)                        2,433,347                   2,146,011        68,394,426    

รวมการเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 29,592,000  427,836,483  -                   -                 1,750,000             (27,992,693)  (287,336)                        2,433,347                   2,146,011        433,331,801  

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 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  

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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  

การเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํรองตามกฎหมาย 16.2 -               -                 -                   -                 1,250,000             (1,250,000)    -                                 -                              -                   -                 

จ่ายเงินปันผล 16.3 -               -                 -                   -                 -                        (37,500,000)  -                                 -                              -                   (37,500,000)   

กาํไรสาํหรับปี -               -                 -                   -                 -                        87,353,200   -                                 -                              -                   87,353,200    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนืสาํหรับปี -               -                 -                   -                 -                        432,818        640,864                          (3,021,617)                  (2,380,753)       (1,947,935)     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -               -                 -                   -                 -                        87,786,018   640,864                          (3,021,617)                  (2,380,753)       85,405,265    

รวมการเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น -               -                 -                   -                 1,250,000             49,036,018   640,864                          (3,021,617)                  (2,380,753)       47,905,265    

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2565 50,000,000  427,836,483  4,930,000        10,774,866     5,000,000             88,523,912   353,528                          (588,270)                     (234,742)          586,830,519  

     ____________________________ กรรมการ

                                                  (นายปกรณ์  เจียมสกุลทิพย)์              ( นายพชร  อารยะการกุล )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 7

____________________________ กรรมการ

 (หน่วย : บาท)

กําไรสะสม

งบการเงินนีไดรั้บอนุมตัิจากทปีระชุมสามญัผูถ้ือหุ้นครังที.................   วนัท.ี........................................

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน



งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

กาํไรสาํหรับปี 130,613,127   66,495,345     87,353,200     66,052,337     

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   ปรับปรุงค่าใช้จ่าย (รายได้) ในกาํไรสําหรับปี

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 19.1 18,531,658     13,721,368     14,646,139     13,691,302     

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 5,882,528       3,860,259       5,461,380       3,679,151       

ค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงานและผลประโยชนร์ะยะยาวอืน 14.3 3,649,363       2,090,557       3,924,519       1,947,167       

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของผลประโยชนร์ะยะยาวอืน 14.3 219,266          23,028            219,266          57,895            

กลบัรายการการลดมูลค่าของงานบริการระหวา่งทาํ 8 -                  (472,111)         -                  -                  

ค่าเผอืค่าใชจ้่ายประมาณการรับประกนัคุณภาพงาน 48,437            34,612            85,000            8,287              

ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 24.2 -                  1,877,850       -                  1,877,850       

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 1,894,104       (5,696)             564,980          (5,696)             

ขาดทุน (กาํไร) จากตราสารอนุพนัธ์ 24.3 (3,750)             3,750              (3,750)             3,750              

ขาดทุนจากการขายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 498,178          -                  34,750            -                  

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน 7.4 -                  (170,000)         -                  (170,000)         

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 9 (19,294,946)    (3,348,046)      -                  -                  

รายไดท้างการเงิน (2,321,936)      (558,166)         (2,360,167)      (556,008)         

รายไดอื้นหกักลบกบัดอกเบียจ่าย -                  -                  55,376            51,079            

ตน้ทุนทางการเงิน 758,353          572,048          678,988          515,632          

   ปรับปรุงสินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพมิขึน)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (46,122,084)    (5,237,529)      (41,033,261)    (15,041,645)    

สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา  - หมุนเวียน (69,254,596)    (25,680,169)    (68,489,733)    (31,366,675)    

สินคา้คงเหลือ 9,800              553,500          9,800              553,500          

งานบริการระหวา่งทาํ (6,406,637)      (6,394,298)      (5,713,816)      (8,948,570)      

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (681,790)         (1,037,675)      82,232            (996,992)         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (3,895,016)      (121,064)         (3,668,718)      (154,530)         

   ปรับปรุงหนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 43,645,866     35,035,032     44,454,999     45,045,125     

หนีสินทีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 5,295,592       13,640,069     469,342          13,681,004     

หนีสินหมุนเวียนอืน 1,384,188       385,610          1,583,377       57,281            

จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน 14.3 (425,006)         (249,999)         (400,006)         (237,499)         

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดาํเนินงาน 64,024,699     95,018,275     37,953,897     89,743,745     

รับดอกเบีย 2,488,124       189,722          2,526,349       187,563          

จ่ายดอกเบีย (7,970)             (3,794)             (7,970)             (3,794)             

รับคืนภาษีเงินไดง้วดก่อน 249,632          310,911          -                  -                  

จ่ายภาษีเงินได้ 19.1 (18,108,080)    (14,897,819)    (15,973,477)    (14,642,797)    

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 48,646,405     80,617,295     24,498,799     75,284,717     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 8                

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

                                           ( นายปกรณ์  เจียมสกุลทิพย ์)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที.................   วนัที.........................................

____________________________ กรรมการ____________________________ กรรมการ

                       ( นายพชร  อารยะการกลุ )



บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระผกูพนัลดลง 3,653,743        603,999           3,653,743        603,999           

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน 6 -                   -                  (7,500,000)       -                  

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 6 -                   -                  6,500,000        -                  

เงินสดจ่ายสุทธิจากการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4.1, 10 (19,809,583)     -                  (39,000,000)     -                  

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในตราสารหนี 7.4 (51,504,987)     (265,380,442)   (51,504,987)     (265,380,442)   

เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี 7.4 251,439,547     60,890,870      251,439,547     60,890,870      

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 9 (13,685,986)     (15,000,000)     -                   (15,000,000)     

เงินสดจ่ายเพอืการซือสินทรัพย์ (5,640,193)       (7,046,217)       (4,990,639)       (6,840,420)       

เงินสดจ่ายเพอืการพฒันาสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,113,115)       (32,900)           (276,850)          (32,900)           

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน -                   (24,902,000)     -                   (24,902,000)     

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 7.4 -                   1,440,000        -                   1,440,000        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 161,339,426     (249,426,690)   158,320,814     (249,220,893)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีเพมิขึน 2,622,460        -                  2,622,460        -                  

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า 27 (2,274,000)       (1,692,000)       (2,274,000)       (1,692,000)       

จ่ายเงินปันผล 16.3 (37,500,000)     (92,493,048)     (37,500,000)     (92,491,108)     

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลอืน 800,000           -                  -                   -                  

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนให้ประชาชนทวัไป 16.1 -                   450,000,000    -                   450,000,000    

เงินสดจ่ายตน้ทุนการทาํรายการทีเกียวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่ 16.1 -                   (12,079,398)     -                   (12,079,398)     

รับชาํระเงินค่าหุ้นสามญัเพิมทุน 16.1 -                   17,092,000      -                   17,092,000      

เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 840,000           -                  -                   -                  

กระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (35,511,540)     360,827,554    (37,151,540)     360,829,494    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึนสุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลียน 174,474,291     192,018,159    145,668,073     186,893,318    

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (1,786,784)       -                  (564,980)          -                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึนสุทธิ 172,687,507     192,018,159    145,103,093     186,893,318    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 253,770,466     61,752,307      245,808,945     58,915,627      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสินปี 7.1 426,457,973     253,770,466    390,912,038     245,808,945    

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด :

-  จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 16.2 1,250,000        1,750,000        1,250,000        1,750,000        

- ซือสินทรัพยถ์าวรทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 438,721           101,100           438,721           101,100           

- ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 897,750           -                  -                   -                  

12 4,285,681        2,717,773        4,285,681        2,717,773        

4.1 1,486,955        -                  -                   -                  

4.1 (55,936)            -                  -                   -                  

                        ( นายปกรณ์  เจียมสกุลทิพย ์)   ( นายพชร  อารยะการกุล )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 9                

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัท

งบการเงินนีไดรั้บอนุมตัิจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครังที.................   วนัท.ี........................................

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

- สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินสัญญาเช่าเพิมขึน

- การเพิมขึนของสินทรัพยจ์ากการรวมธุรกิจ

- การเพิมขึนของหนีสินจากการรวมธุรกิจ
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บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 

1.1 ขอ้มูลบริษทั 
 

บริษทั บลูบิค กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เป็นนิติบุคคล

ประเภทบริษทัจาํกดั ทะเบียนเลขท่ี 0105556147565 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2556 และไดแ้ปรสภาพเป็น

นิติบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 ทะเบียนเลขท่ี 0107564000065 

และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2564 สาํนกังานของบริษทั

ตั้งอยูเ่ลขท่ี 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

1.2 ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจในการใหบ้ริการเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประกอบดว้ยการออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์ ให้คาํปรึกษาทั้งในดา้นการบริหาร กาํหนดกลยุทธ์ 

สร้างนวตักรรม ออกแบบ การบริหารจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่และการนาํไปใชอ้ยา่งครบวงจร 
 

2. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 

2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นตามพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ

กาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยจดัทาํเป็นทางการเป็นภาษาไทย 

การแปลงบการเงินฉบบัน้ีเป็นภาษาอ่ืนใหย้ดึถืองบการเงินท่ีจดัทาํขึ้นเป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ ์
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีใช้โดยกลุ่มบริษัท 
 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ

การปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชี

กบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
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การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียงัไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาการรายงานส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 กลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินใหม่ไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการรายงานในงวดปัจจุบนัหรืออนาคตและรายการ

คา้ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 
 

บริษทัจดัทาํงบการเงินรวมจากงบการเงินของบริษทัและงบการเงินของบริษทัย่อยทั้งหมด ทั้งน้ี 

วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานของบริษทัยอ่ยทั้งหมดเป็นวนัท่ี 31 ธนัวาคม เช่นเดียวกบัของบริษทั 
 

รายการและยอดคงเหลือทั้งหมดระหว่างกลุ่มบริษทัซ่ึงรวมถึงรายการกาํไรและขาดทุนท่ียงัไมเ่กิดขึ้น

ของรายการระหว่างกนัในกลุ่มบริษทัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ หากผลขาดทุนท่ียงัไมเ่กิดขึ้น

ในสินทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายระหวา่งกนัมีการกลบัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม สินทรัพยด์งักล่าว

จะถูกทดสอบการดอ้ยค่าในภาพรวมของกลุม่บริษทั จาํนวนเงินท่ีรายงานในงบการเงินของบริษทัย่อย

จะถูกปรับปรุงเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 

กาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัย่อยท่ีซ้ือและขายในระหว่างปีจะรับรู้นบัจากวนัท่ี

มีการซ้ือและหยดุรับรู้ตั้งแต่วนัท่ีมีการขาย 
 

กลุ่มบริษทัจดัสรรกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษทัย่อย ตามสัดส่วนของความเป็นเจา้ของของบริษทั

และส่วนไดเ้สียท่ีไม่อยูใ่นอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 
 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 

บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้นของบริษทัย่อยซ่ึงก่อนวนัท่ีซ้ือกิจการผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัไดถื้อหุ้น

และควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัย่อยมาโดยตลอด ดงันั้นการเขา้ลงทุนในลกัษณะน้ีจึงเป็น

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยมีมูลค่าเงินลงทุนตามราคาพาร์ของหุน้ ซ่ึงไม่มีส่วนต่าง

ระหว่างตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัมูลค่าสุทธิตามบญัชีของบริษทัยอ่ยอยา่งมี

นยัสาํคญั เน่ืองจากบริษทัยอ่ยเปิดดาํเนินการไม่นานและยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินงาน 
 

การสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย 
 

เม่ือสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย บริษทัจะ 

- ตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยในมูลค่าตามบญัชีในวนัท่ีสูญเสียการควบคุมและ

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยเดิมในวนัท่ีสูญเสียการควบคุม และ 
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- รับรู้มูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับจากการสูญเสียการควบคุมและกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิด

จากการสูญเสียการควบคมุท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียเดิมท่ีเคยมีการควบคุม 
 

การเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนท่ีถือโดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 

เม่ือสัดส่วนของเจา้ของท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเปล่ียนแปลง บริษทัจะปรับปรุงมูลค่า

ตามบญัชีของส่วนได้เสียท่ีมีอาํนาจควบคุมและส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม โดยรับรู้ตรงไปยงั

ส่วนของเจา้ของสําหรับส่วนต่างระหว่างส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีการปรับปรุงแล้วและ

มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีจ่ายหรือรับ และแสดงในส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 
 

2.3 การรวมธุรกิจ 
 

บริษทับนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ บริษทั (ผูซ้ื้อ) วดัมูลค่าตน้ทุนการซ้ือ

ธุรกิจดว้ยผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และจาํนวนของ

ส่วนของผูท่ี้ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง บริษทัจะวดัมูลค่าส่วนของผูท่ี้

ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือ

ตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้ไม่มีอาํนาจควบคุมนั้น 
 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการ

รับรู้จาํนวนส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือหักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของ

สินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัใน

ปัจจุบนัซ่ึงเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลคา่ยติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษา

กฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น 
 

นโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจาํเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกนักบั

ของกลุ่มบริษทั ผลขาดทุนในบริษทัย่อยจะถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมแมว่้า

การปันส่วนดงักลา่วจะทาํใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 
 

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

สกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินรวมนาํเสนอโดยใชส้กุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัใหญ่ 
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รายการและยอดคงเหลือสกุลเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด

รายการ กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระเงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า

รายการท่ีเป็นตวัเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
 

รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินจะไม่ถูกปรับมูลค่า ณ วนัส้ินปี และจะใชร้าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่า แปลงค่า

ราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ยกเวน้ รายการท่ีไม่เป็นตัวเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่าโดยใช้อตั

ยติุธรรม ซ่ึงจะถูกแปลงคา่โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีกาํหนดมูลค่ายติุธรรม 
 

การรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องคป์ระกอบ

ของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย 

ในทางตรงขา้ม เม่ือมีการรับรู้กาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 

องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนดว้ย 
 

หน่วยงานในต่างประเทศ 

ในงบการเงินของกลุ่มบริษทั สินทรัพย ์หน้ีสิน และรายการของบริษทัภายในกลุ่มท่ีมีสกุลเงินท่ีใชใ้น

การดาํเนินงานนอกเหนือจากสกุลเงินบาท จะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทในการจดัทาํงบการเงินรวม สกุลเงิน

ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัภายในกลุ่มไม่มีการเปล่ียนแปลงในระหว่างปี 
 

ในการจัดทาํงบการเงินรวม สินทรัพย์ และหน้ีสินมีการแปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอตัราปิด ณ วนัท่ี

รายงาน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน

ถวัเฉล่ียระหว่างปี ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น หากมีการจาํหน่ายหน่วยงานใน

ต่างประเทศ รายการผลต่างจากการแปลงค่าสะสมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกจดัประเภท

ไปยงักาํไรขาดทุนและรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของกาํไรขาดทุนจากการจาํหน่าย 
 

2.5 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินใหผู้อ่ื้น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย ณ วนัท่ี

วดัมูลค่า กลุ่มบริษทั (ผูร่้วมในตลาด) ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรม

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ

เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่า

ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูล 
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ที่สามารถสังเกตไดที้่เกี่ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินที่จะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

ลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน

งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 

• ขอ้มูลระดบั 1 ได้แก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถ

สังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจาก

ราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

• ขอ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถ

สังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ 
 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้น

ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า

ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจาํ 
 

2.6 รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มบริษทัมีส่วนงานดาํเนินงาน 4 ส่วน ซ่ึงประกอบด้วย การวางแผนกลยุทธ์ การออกแบบและ

พฒันาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และการจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ในการกาํหนดส่วนงาน

ดาํเนินงาน ผูบ้ริหารพิจารณาจากกลุ่มผลิตภณัฑห์ลกั แต่ละส่วนงานดาํเนินงานมีการบริหารงานแยก

จากกนัโดยมีวิธีการตลาดและขอ้มูลอ่ืนท่ีแตกต่างกนั รายการโอนระหวา่งส่วนงานทั้งหมดเป็นราคาตลาด

ซ่ึงอา้งอิงจากลกูคา้ท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนักบัการบริการนั้น 
 

สําหรับวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัใช้นโยบายในการวดัมูลค่าเดียวกนักบัที่ใชใ้น

งบการเงินน้ี 
 

2.7 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทั 

หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัไมว่่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

กบักลุ่มบริษทั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม การร่วมคา้และ

บุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมกับกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารสําคัญ 

กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีมีอาํนาจในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
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2.8 รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน 

ในการกาํหนดและรับรู้รายไดจ้ากสัญญาที่ทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงกาํหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้รายได้

ตามหลกัการการโอนการควบคมุ คือ รับรู้รายไดเ้พื่อให้สะทอ้นถึงการโอนการควบคุมในสินคา้หรือ 

บริการไปยงัลูกคา้ดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บจากสินคา้และ

บริการท่ีไดโ้อนไป รายไดจ้ะรับรู้ดว้ยจาํนวนท่ีระบุไวใ้นสัญญาสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด 

กลุ่มบริษทัใชป้ระสบการณ์ในอดีตในการประมาณการส่วนลดและเงินคืน จาํนวนของส่ิงตอบแทนท่ี

ผนัแปรจะรวมเป็นรายไดเ้ฉพาะในกรณีที่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มี

การกลบัรายการท่ีมีนยัสาํคญั 
 

รายได้จากสัญญาท่ีทาํกับลูกค้า 
 

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ มีการรับรู้รายการในงบการเงินเม่ือสัญญาไดอ้นุมติัแลว้ซ่ึงมีผลผูกพนั

ให้ทั้งสองฝ่ายตอ้งทาํตามภาระผูกพนัในสัญญา โดยสัญญาไดก้าํหนดสิทธิในสินคา้หรือบริการท่ีจะ

ส่งมอบ เง่ือนไขการชาํระ มีเน้ือหาเชิงพาณิชย ์และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะสามารถเรียกเก็บ

ส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทัประเมินสินคา้หรือบริการตามสัญญาเพื่อระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติั

ตามขอ้ตกลงแต่ละขอ้ท่ีจะส่งมอบใหลู้กคา้ 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน โดยการส่งมอบสินคา้หรือบริการ

ตามสัญญาให้ลูกคา้ โดยถือว่ามีการส่งมอบสินทรัพยก์็ต่อเมื่อลูกคา้มีอาํนาจควบคุมสินทรัพยน์ั้น 

เมื่อภาระที่ตอ้งปฏิบตัิเสร็จส้ิน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายได้ตามจาํนวนเงินที่เป็นราคาของรายการ

ตามส่วนท่ีไดปั้นให้กบัภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้น การปันส่วนราคาของรายการให้กบัภาระท่ีตอ้งปฏิบติั

ดว้ยจาํนวนเงินท่ีแสดงให้เห็นถึงจาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บเพื่อ

เป็นการแลกเปลี่ยนกบัการโอนสินคา้หรือบริการตามสัญญาโดยอา้งอิงจากราคาขายแบบเอกเทศ

ตามวิธีตน้ทุนท่ีคาดไวบ้วกดว้ยอตัรากาํไร 
 

สัญญาราคาคงท่ี ลูกคา้จะจ่ายดว้ยจาํนวนคงท่ีตามตารางการจ่ายชาํระ หากการบริการแลว้เสร็จเกินกว่า

จาํนวนเงินท่ีไดรั้บชาํระ จะมีการรับรู้สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ในขณะท่ีหากมีการจ่ายชาํระเกินกวา่

การบริการท่ีแลว้เสร็จ จะมีการรับรู้หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 
 

การประมาณการรายได ้ตน้ทุน หรือ การขยายการดาํเนินงานจนครบถว้นจะถูกปรับปรุงหากมีเหตุการณ์

ท่ีเปล่ียนแปลงไป ผลกระทบเพิ่มขึ้นหรือลดลงใด ๆ จากประมาณการรายไดห้รือตน้ทุนมีผลต่อกาํไร

หรือขาดทุนในรอบระยะเวลาซ่ึงเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึ้นโดยการพิจารณาของฝ่ายบริหาร 
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ต้นทุนของสัญญา 
 

ตน้ทนุการทาํให้เสร็จส้ินตามสัญญาเป็นตน้ทุนเพื่อใหก้ลุ่มบริษทัปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงมีความเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัสัญญาท่ีเกิดขึ้นแลว้หรือสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นและระบุไดอ้ย่างเฉพาะเจาะจง ตน้ทุนท่ีใช้

เพื่อสร้างทรัพยากรหรือใชใ้นการปรับปรุงทรัพยากรของกลุ่มบริษทัเพื่อนาํไปใชใ้นการปฏิบติัตามภาระ

ท่ีตอ้งปฏิบติัใหส้าํเร็จในอนาคตและกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บคืนตน้ทุนดงักล่าว และตน้ทุนส่วนเพิ่ม

ในการไดม้าซ่ึงสัญญาจะบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก โดยจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามสัดส่วนการรับรู้

รายไดต้ามสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ดอกเบีย้รับ 
 

ดอกเบ้ียรับ รับรู้เป็นรายไดด้้วยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง แสดงรายการในรายไดท้างการเงินใน

งบกาํไรขาดทุน 
 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ซ่ึงตามปกติในกรณี

เงินปันผลท่ีจะไดรั้บจากบริษทัจดทะเบียนจะพิจารณาจากวนัท่ีมีการประกาศสิทธิการรับปันผล 
 

รายได้อ่ืน 
 

รายไดอ่ื้น รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ในกาํไรขาดทุนเม่ือมีอาํนาจควบคุมในสินคา้และบริการ 
 

2.9 ตน้ทุนการกูย้มื 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข

เป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น ซ่ึงสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขจาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน

การเตรียมพร้อมเพื่อให้นาํสินทรัพยน์ั้นมาใชไ้ดต้ามประสงค์หรือนาํไปขาย ตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนรับรู้

เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งงวดเม่ือเกิดรายการและแสดงรายการในตน้ทุนทางการเงิน 
 

2.10 ภาษีเงินได ้
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุน้ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้

ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ตามลาํดบั 
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ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือ ท่ีคาดได้

ค่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทั บริษทัยอ่ย และ

การร่วมคา้ดาํเนินงานอยูแ่ละเกิดรายไดเ้พื่อเสียภาษี ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยืน่แบบแสดง

รายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ท่ีสามารถนาํกฎหมายภาษีอากรไปปฏิบติัซ่ึงขึ้นอยู่กบั

การตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีอากร หากคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงาน

จดัเก็บ 
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจาํนวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิด

จากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือ

ขาดทุนของทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมาย

ภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ี

รายงาน และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บ

ประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี

เพียงพอที่จะนาํจาํนวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ กลุ่มบริษทัไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

โดยพิจารณาจากผลต่างชัว่คราวของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ที่ตอ้งเสียภาษีเวน้แต่

กลุ่มบริษทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชั่วคราวและการกลบัรายการ

ผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดขึ้นไดภ้ายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเม่ือ

กิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินได้

ของงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เกี่ยวขอ้งกบัภาษีเงินไดที้่ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บ

เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวด

ปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2.11 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทท่ีมี

สภาพคล่องสูง (ซ่ึงไม่ได้ใช้เป็นหลกัประกัน) และพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดท่ีแน่นอน ซ่ึงมี

ความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงมูลค่านอ้ย 
 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้แสดงไวภ้ายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

และจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอนในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
 

2.12 ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 

ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา รับรู้มูลค่าเร่ิมแรกตามราคาที่ตก

ลงกนัอย ่างไม่มีเง่ือนไขซ่ึงไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยสําคัญ (ถ้ามี) ทั้ งน้ี 

ส่วนประกอบทางการเงินดงักล่าวจะรับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ลูกหน้ีดงักล่าววดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่ายโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงสุทธิดว้ยคา่เผ่ือผลขาดทุน 
 

กลุ่มบริษทัเลือกวิธีการอย่างง่ายในการวดัผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุเพื่อ

ประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุน โดยมีการจดัประเภทลกัษณะของความเส่ียงดา้นเครดิตและประสบการณ์

ในอดีต 
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นคาํนวณจากประวติัการจ่ายชาํระหน้ีของรายได้สําหรับ

ระยะเวลา 60 เดือน ก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 อตัราผลขาดทุนในอดีตปรับปรุงดว้ยผลกระทบ

ของสภาพการณ์ปัจจุบนัและการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตที่มีผลต่อความสามารถใน

การชาํระหน้ีของลูกคา้ ซ่ึงผูบ้ริหารไดป้ระเมินแลว้พบวา่ยงัไม่มีปัจจยัการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจ

ในอนาคตใดท่ีมีผลต่อความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกคา้อยา่งมีนยัสาํคญั 
 

2.13 สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา / หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 
 

สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเม่ือมีรายไดท่ี้รับรู้สะสมท่ีเกินกว่าจาํนวนเงินท่ีเรียกเก็บ

จากลูกคา้จนถึงปัจจุบนั สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ี เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ี

จะไดรั้บชาํระโดยปราศจากเง่ือนไข เช่น เม่ือกลุ่มบริษทัไดใ้หบ้ริการเสร็จส้ินและลูกคา้รับมอบงาน 
 

หนีสิ้นท่ีเกิดจากสัญญา 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเม่ือจาํนวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้จนถึงปัจจุบนัท่ีเกินกว่า

รายไดท่ี้รับรู้สะสม โดยกลุ่มบริษทัยงัมีภาระท่ีตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิด

จากสัญญาจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีระบุไวใ้นสัญญาเสร็จส้ิน 
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2.14 สินคา้คงเหลือและงานบริการระหวา่งทาํ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่

อยา่งใดจะตํ่ากวา่ และ งานบริการระหวา่งทาํแสดงมูลค่าตามราคาทุน ตามวิธีเฉพาะเจาะจงหรือมูลค่าสุทธิ

ท่ีจะไดรั้บแลว้แต่อย่างใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัดว้ยมูลค่าตามวิธีตน้ทุนจริง ซ่ึงประกอบด้วย 

ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการ มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคา

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บหกัดว้ยประมาณการตน้ทนุในการใหบ้ริการใหเ้สร็จส้ิน รวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย 
 

ในแต่ละสถานการณ์ เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีตน้ทุนงานบริการทั้งส้ินจะสูงกว่ารายได้

ค่าบริการทั้งส้ิน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในกาํไรขาดทุน 
 

2.15 สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 
 

1) การจดัประเภทรายการ 
 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน โดยมีการวดัมูลค่าดงัน้ี 

- วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมทั้งผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและกาํไรขาดทุน และ 

- วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 

การจดัประเภทขึ้นอยู่กบัลกัษณะโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการบริหารจดัการทางการเงิน

และตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

สาํหรับสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม กาํไรหรือขาดทุนรับรู้ในกาํไรขาดทุนหรือกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยกลุ่มบริษทัจะเลือกว่าจะบนัทึกรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือไม่ ณ วนัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
 

เงินลงทนุในตราสารทุน 
 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าภายหลงัเงินลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดดว้ยมูลค่ายุติธรรม  
 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีแสดงรายการกาํไรขาดทุนไปยงังบกาํไรขาดทุน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเลือกแสดงรายการกาํไรขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนไปยงักาํไร

ขาดทุน เน่ืองจากเป็นการลงทุนเพื่อหวงัผลกาํไรในระยะสั้น เงินปันผลจากเงินลงทุนดงักล่าว

รับรู้เป็นรายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล โดยการเปล่ียนแปลง

ของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนรับรู้เป็นรายการกาํไร

หรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน 
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เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีแสดงรายการกาํไรขาดทุนไปยงักาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเลือกแสดงรายการกาํไรขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนไปยงักาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เน่ืองจากเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่ออตัราผลตอบแทนทางการเงินท่ีเพิ่ม

สูงขึ้น การขยายเครือข่ายการลงทุน และการไดรั้บประโยชน์จากองคค์วามรู้ในการบริหารกองทุน 

โดยไม่จดัประเภทกาํไรขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมไปยงังบกาํไรขาดทุนในภายหลงัจนกว่าจะมี

การตดัรายการเงินลงทุน เงินปันผลจากเงินลงทุนดงักล่าวรับรู้เป็นรายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุน

เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
 

เงินลงทุนในตราสารหนี ้
 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด กลุ่มบริษทัเลือกบนัทึกรายการเงินลงทุนใน

ตราสารหน้ีดว้ยมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่าย ณ วนัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ส่วนเกินจากการลงทุน

ในตราสารหน้ีและดอกเบ้ียรับรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนด้วยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุ

ของตราสารหน้ี 
 

2) การรับรู้รายการและการตดัรายการ 
 

การซ้ือหรือขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติรับรู้รายการในวนัซ้ือขาย ซ่ึงเป็นวนัท่ีกลุ่มบริษทั

มีข้อผูกมดัท่ีจะซ้ือหรือขายสินทรัพย์ สินทรัพย์ทางการเงินตัดรายการเม่ือสิทธิท่ีจะได้รับ

กระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายหุรือกลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทน

ความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินแลว้ 
 

3) การวดัมูลค่า 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมบวกตน้ทุนการทาํรายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า

ซ่ึงสินทรัพยท์างการเงิน ส่วนตน้ทุนการทาํรายการของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 
 

4) การดอ้ยค่า 
 

กลุ่มบริษทัประเมินผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหน้ีท่ีแสดงมูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดัจาํหน่ายและมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนด้วยขอ้มูลคาดการณ์

ในอนาคต โดยมีการประเมินการดอ้ยค่าเม่ือความเส่ียงทางดา้นเครดิตเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญั 
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2.16 ตราสารอนุพนัธ์ 
 

กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ คือ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกนัความเส่ียง

จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากรายไดท่ี้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีทาํสัญญา และวดัมูลค่า

ในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัซ่ึงรวมถึง

ดอกเบ้ียรับในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพย์

ทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายุติธรรม

นอ้ยกวา่ศนูย ์
 

กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีอายสุัญญาคงเหลือมากกวา่ 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ

ภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตราสาร

อนุพนัธ์อ่ืนเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือหน้ีสินหมุนเวียน 
 

2.17 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 

1) บริษทัยอ่ย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทั

เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจ

เหนือกิจการนั้นทาํให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนของบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยได้

รวมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะของบริษทัดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า

สะสม (ถา้มี) ตน้ทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจากส่ิง

ตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ตน้ทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งตน้ทุนทางตรง 
 

2) บริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นบริษทัที่อยู่ภายใตอ้ิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัของบริษทั โดยบริษทัมีอาํนาจใน

การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัร่วม

ดังกล่าวแต่ไม่ถึงระดับท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว โดยการลงทุนใน

บริษทัร่วมมีความสาํคญัเชิงกลยทุธ์ต่อการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะของบริษทั บนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
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ในงบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

เงินลงทุนในบริษทัร่วมวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและปรับปรุงภายหลงัโดยรับรู้ส่วนแบ่ง

กาํไรหรือขาดทุนหลงัการไดม้าสําหรับส่วนท่ีเป็นของบริษทัและรายการเคล่ือนไหวของกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่า

มูลค่าเงินลงทุนของบริษทัร่วม บริษทัจะรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนดงักล่าวเป็นภาระผูกพนัตาม

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมนั้น 
 

3) การร่วมคา้ 
 

การร่วมการงาน 

สัญญาการร่วมการงานเป็นสัญญาท่ีผูร่้วมทุนตั้งแต่สองรายขึ้นไปตกลงจะควบคุมร่วมในกิจกรรม

ท่ีจดัตั้งขึ้น การตดัสินใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งไดรั้บความเห็นชอบโดยผูค้วบคุมร่วมอย่าง

เป็นเอกฉันท์จึงจะถือว่าเป็นไปตามขอ้กาํหนดของคาํนิยามว่าการควบคุมร่วม การร่วมการงาน

สามารถอยูใ่นรูปแบบของการดาํเนินงานร่วมกนัหรือการร่วมคา้ การจดัประเภทขึ้นอยูก่บัสิทธิ 

และภาระผูกพนัของผูร่้วมทุน โดยพิจารณาจากโครงสร้างและรูปแบบทางกฎหมายของการร่วม

การงาน ตลอดจนเง่ือนไขของขอ้ตกลงท่ีผูร่้วมทุนตกลงกนั รวมทั้งขอ้เท็จจริงและสถานการณ์

แวดลอ้มอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งหากในขอ้กาํหนดผูร่้วมทุนมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมงาน 

การร่วมงานดงักล่าวถือเป็นการร่วมคา้ ส่วนการดาํเนินงานร่วมกนันั้นผูร่้วมทุนจะมีสิทธิใน

สินทรัพยแ์ละมีภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมงานนั้น 
 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะของบริษทั บนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือ

การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
 

ในงบการเงินรวม การร่วมคา้บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย ตามวิธีส่วนไดเ้สียเงินลงทุนใน

การร่วมคา้วดัมูลค่าเร่ิมแรกด้วยราคาทุนและปรับปรุงภายหลงัโดยรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรหรือ

ขาดทุนหลงัการไดม้าสําหรับส่วนท่ีเป็นของบริษทัและรายการเคล่ือนไหวของกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัในการร่วมคา้มีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกวา่มลูค่า

เงินลงทุนของบริษทัในการร่วมคา้ บริษทัจะรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนดงักล่าวเป็นภาระผูกพนั

ตามส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้นั้น 
 

ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ผลต่างระหว่างจาํนวนเงิน

สุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 
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ในงบการเงินรวม 
 

เมื่อกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมหรือมีอิทธิพลมีนัยสําคญั ส่วนไดเ้สียในหุ้นที่เหลืออยู่จะ

วดัมูลค่าใหม่โดยใชร้าคายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่า

ยุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุนท่ีเหลือของบริษทัร่วม 

การร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน สําหรับทุกจาํนวนท่ีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

จะถูกจดัประเภทใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนเสมือนมีการขายสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ยโดยไม่สูญเสียการควบคุม บริษทัจะปรับปรุง

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีมีอาํนาจควบคุมและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม โดยรับรู้

ตรงไปยงัส่วนของเจา้ของสาํหรับส่วนต่างระหวา่งส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีการปรับปรุง

แลว้และมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีจ่ายหรือรับ และแสดงในส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของ

บริษทัใหญ่ 
 

ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั กลุ่มบริษทั

จะจดัประเภทรายการท่ีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเขา้กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วน

ในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง 
 

2.18 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 
 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ รับรู้ราคาเร่ิมแรกดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือหรือก่อสร้าง ประกอบดว้ย 

ตน้ทุนทางตรงท่ีสามารถปันส่วนให้กบัสินทรัพยเ์พื่อทาํให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสถานท่ีหรือสภาพท่ี

พร้อมจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงคข์องฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

ถูกวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อตดัจาํหน่ายราคาทุนสุทธิจากมูลค่าคงเหลือตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 10  ปี 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 5  ปี 

คอมพิวเตอร์ 3  ปี 
 

การประมาณการมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์มีการทบทวนอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นผลต่างระหว่าง

ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการจาํหน่ายและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยซ่ึ์งจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายอ่ืน 
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2.19 การเช่าสินทรัพย ์
 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าสินทรัพย ์โดยกาํหนดเป็นระยะเวลาการเช่าคงท่ีซ่ึงสามารถต่ออายสุัญญาได ้

สัญญาประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบท่ีเป็นการเช่าและไม่ใช่การเช่า กลุ่มบริษทัมีการปันส่วนมูลค่า

องคป์ระกอบตามสัญญาดว้ยราคาเอกเทศ 
 

ระยะเวลาการเช่ามีการเจรจาต่อรองรายสัญญาซ่ึงมีเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนั สัญญาเช่าไมมี่เง่ือนไขใด ๆ 

นอกจากการท่ีผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิประโยชน์ท่ีมีหลกัประกนัเป็นสินทรัพยท่ี์เช่า 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนั 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบไปดว้ย 

- การจ่ายชาํระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายชาํระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลกูหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าใด ๆ 

- การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรา 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

- จาํนวนเงินท่ีคาดวา่กลุ่มบริษทัจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

- ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

และ 

- การจ่ายชาํระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ช่าจะ

ใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 
 

การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าต้องคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า หากอตัรานั้ น

สามารถกาํหนดไดทุ้กเม่ือ แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถกาํหนดไดทุ้กเม่ือ กลุ่มบริษทัตอ้งใช้อตัรา

ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืม

เงินท่ีจาํเป็นเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้ม

ทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ประกอบดว้ย 

- จาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก  

- การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมี

ผลหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ 

- ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นของกลุ่มบริษทั และ 

- ประมาณการตน้ทุนที่จะเกิดขึ้นสําหรับกลุ่มบริษทัในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง  

การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ในสภาพตามท่ี

กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 
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ตน้ทุนการร้ือถอน วดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระค่าร้ือถอนในอนาคต

โดยใชอ้ตัราคิดลดอา้งอิงอตัราตลาดในปัจจุบนั 
 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อตดัจาํหน่ายราคาทุนสุทธิจาก

มูลค่าคงเหลือตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยมี์ดงัต่อไปน้ี 
 

  ปี 

อาคารสาํนกังาน  8 
 

2.20 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จาํกดั แสดงในราคาทุน 

หักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน

งบกาํไรขาดทุน ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 ปี 
 

2.21 ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมคือส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการใน

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัย่อย ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึงบริษทัย่อยนั้น 

ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซ่ึงบริษทัย่อยจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดง

ฐานะการเงินรวม 
 

ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผ่ือการดอ้ยค่า

สะสม ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ีมูลค่าคงเหลือ

ตามบญัชีของค่าความนิยมจะถกูรวมคาํนวณในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการขายกิจการ 
 

ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิด

กระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้นอาจเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกันซ่ึงคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ซ่ึงค่าความนิยมเกิดขึ้นจากส่วนงานปฏิบติัการท่ีระบุได ้
 

2.22 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

สาํหรับวตัถุประสงคใ์นการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยจ์ะถูกจดักลุ่มในระดบัท่ีเลก็ท่ีสุดซ่ึงก่อให้เกิด

กระแสเงินสดรับที่เป็นอิสระอย่างมาก (หน่วยสินทรัพยที์่ก่อให้เกิดเงินสด) เป็นผลให้สินทรัพย์

บางรายการมีการทดสอบการดอ้ยคา่ในแต่ละสินทรัพยแ์ละบางรายการทดสอบในระดบัหน่วยสินทรัพย์

ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสด 
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สินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยที์่ก่อให้เกิดเงินสดจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือมี

การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ท่ีบ่งช้ีไดว้า่มูลค่าตามบญัชีอาจไม่สามารถไดรั้บคืนได ้
 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่จะรับรู้เท่ากบัส่วนเกินของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพย์

ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนซ่ึงเป็นมูลค่าท่ีสูงกว่าของมูลค่ายุติธรรมหัก

ดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่ายหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้น การระบุมลูค่าจากการใช ้ผูบ้ริหาร

ประมาณการจากกระแสเงินสดในอนาคตของแต่ละหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและปรับดว้ยอตัรา

การคิดลดเพื่อคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดดงักล่าว ขอ้มูลท่ีใช้ในกระบวนการทดสอบ

การดอ้ยค่าเป็นขอ้มูลประมาณการท่ีได้รับการอนุมติัล่าสุดจากกลุ่มบริษทั แต่ไม่รวมประมาณการ

กระแสเงินสดรับหรือจ่ายท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างในอนาคต หรือจากการปรับปรุง

หรือทาํใหสิ้นทรัพยน์ั้นดีขึ้น ปัจจยัในการคิดลดจะแยกเป็นแต่ละหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด

เพื่อให้สะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียง

เฉพาะเจาะจงของสินทรัพย ์
 

สินทรัพยท์ั้งหมดที่มีการประเมินใหม่ในภายหลงัว่ามีขอ้บ่งช้ีที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัรับรู้ในงวดก่อนอาจไม่จาํเป็นตอ้งมีอยู่ ขาดทุนจากการด้อยค่า

จะถูกกลบัรายการหากสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดนั้นมีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

สูงกวา่มูลค่าตามบญัชี 
 

2.23 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงรายการเป็นหน้ีสินหมุนเวียน เวน้แต่มีเง่ือนไขการจ่าย

ชาํระเกินกวา่ 12 เดือน หลงัรอบระยะเวลาการรายงาน รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมและ

วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

2.24 ประมาณการรับประกนัคุณภาพงาน 
 

กลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขการรับประกนัคุณภาพงานภายหลงัการให้บริการเสร็จส้ินตามระยะเวลาท่ีตกลง

ร่วมกนั ซ่ึงคาํนวณจากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีตเปรียบเทียบกบัยอดรวมของตน้ทุนงานบริการ

ทั้งหมดตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูใ่นระหวา่งการรับประกนั 
 

2.25 ผลประโยชน์พนกังาน 
 

ผลประโยชน์พนักงานระยะส้ัน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม

ซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
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ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 

กลุ่มบริษทัจะจ่ายผลประโยชน์เพิ่มใหก้บัพนกังานท่ีมีอายกุารทาํงานเกินกวา่ 3 ปี ไดรั้บทอง 0.5 บาท 

หรือเช็คของขวญัจาํนวน 12,500 บาท เกินกว่า 5 ปี ได้รับทอง 1 บาท หรือเช็คของขวญัจาํนวน 

25,000 บาท และเกินกว่า 10 ปี ได้รับทอง 2 บาท หรือเช็คของขวญัจาํนวน 50,000 บาท แลว้แต่

มูลค่าอย่างใดจะตํ่ากว่า ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าผลประโยชน์เพิ่มดงักล่าวเป็นผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

สําหรับพนักงาน ทั้งน้ีค่าใชจ่้ายที่เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงานจะรับรู้ใน

งบกาํไรขาดทุนเพื่อกระจายตน้ทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลาของการจา้งงาน ผลกาํไรและขาดทุน

จากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐาน บริษทัจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเม่ือเกิดรายการ 
 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

ผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานแบ่งเป็นโครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้และโครงการ

ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้
 

โครงการสมทบเงิน 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพและโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจา้ง 

ซ่ึงกาํหนดใหพ้นกังานและกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนและโครงการ โดยท่ีสินทรัพยข์องกองทุน

และโครงการไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั และบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ

และโครงการท่ีไดรั้บอนุญาต กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนัตามกฏหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมาน

ท่ีตอ้งจ่ายเงินสมทบอีก กลุ่มบริษทัรับรู้รายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีได้รับบริการจาก

พนกังาน 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฏหมายท่ีตอ้งจ่ายผลประโยชน์หลงัออกจากงานให้พนักงานโดย

อา้งอิงจากระยะเวลาการให้บริการของพนักงานและเงินเดือนเดือนสุดทา้ย ซ่ึงหน้ีสินโครงการ

ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของภาระผูกพนั

ของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

ผูบ้ริหารประมาณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นรายปีโดยผูเ้ช่ียวชาญ

อิสระทางคณิตศาสตร์ประกันภยั ซ่ึงอา้งอิงจากอตัราการขึ้นเงินเดือน อตัราการหมุนเวียนของ

พนกังาน และอตัราการมรณะ ปัจจยัในการคิดลดอา้งอิงกบัอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทย 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน สกุลเงินและเง่ือนไขของพนัธบตัรรัฐบาลตอ้งสอดคลอ้งกบัเง่ือนไข

ของภาระผกูพนัของผลประโยชน์หลงัออกจากงานโดยประมาณระยะเวลาการครบกาํหนดไวใ้กลเ้คียง

กบักาํหนดชาํระของหน้ีสินดงักล่าว 
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กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains or losses) ท่ีเกิดขึ้น

จากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของ

ผูถื้อหุ้นผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดขึ้นและโอนเขา้โดยตรงไปยงักาํไรสะสม ทั้งน้ี

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์พนกังานจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเพื่อกระจายตน้ทุนดงักล่าว

ตลอดระยะเวลาของการจา้งงาน 
 

2.26 ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

หุ้นสามัญ 

หุน้สามญัแสดงดว้ยราคาพาร์ของหุน้ ณ วนัท่ีออกหุน้ 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอ

ขายหุน้สูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกิน

มูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัประกอบด้วยส่วนเกินท่ีได้รับจากการออกหุ้นสามัญ ตน้ทุนทางตรงท่ี

เก่ียวขอ้งในการออกหุน้ถูกหกัจากส่วนเกินมูลคา่หุน้สุทธิจากภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ส่วนเกินทุนจากการแลกหุ้น 

ส่วนเกินทุนจากการแลกหุ้น เกิดจากส่วนเกินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นท่ีไดรั้บจากการแลกหุ้นสูงกวา่

มูลค่าราคาพาร์ของหุน้ของบริษทัท่ีนาํไปแลก 
 

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชาํระดว้ย

ตราสารทุน บริษทัวดัมูลค่าสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บและการเพิ่มขึ้นของส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยทางตรง ดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บ เวน้แต่มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวไม่สามารถ

ประมาณไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ บริษทัจะวดัมูลค่าสินคา้หรือบริการเหล่านั้นและการเพิ่มขึ้นของส่วนของ

เจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งโดยทางออ้มโดยอา้งอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให้ บริษทัรับรู้สินคา้

หรือบริการท่ีไดรั้บทั้งจาํนวนพร้อมกบัรับรู้การเพิ่มขึ้นของส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 
 

สาํรองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรร

ทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุน

สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองดงักล่าวมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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ส่วนตํ่าจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงเกิดจากมูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ย

ตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  ส่วนตํ่าดงักลา่วจะลดลงหากบริษทัจาํหน่ายหรือลด

สัดส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

กาํไรสะสมประกอบดว้ยกาํไรงวดปัจจุบนัและกาํไรสะสมปีก่อน 
 

รายการทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนของเจา้ของของบริษทัจะบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

เงินปันผลคา้งจ่ายท่ีจดัสรรจากส่วนของผูถื้อหุ้นแสดงรายการในหน้ีสินอ่ืนเม่ือเงินปันผลไดรั้บอนุมติั

ในการประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษทัก่อนวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.27 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั

ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ในระหวา่งปี 
 

2.28 ประมาณการหน้ีสิน สินทรัพยท่ี์อาจเกิดขึ้นและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

ประมาณการหน้ีสินในการประกนัสินคา้ ขอ้พิพาท สัญญาท่ีไม่สามารถบอกเลิกได ้หรือขอ้เรียกร้องอ่ืน

ที่ตอ้งรับรู้ เมื่อกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัทางกฏหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานในปัจจุบนั

ซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต ทาํให้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทต้องสูญเสีย

ทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาํระภาระผูกพนันั้นและจาํนวนท่ีตอ้งชดใช้ดงักล่าว

สามารถประมาณไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ทั้งน้ี หน้ีสินดงักล่าวยงัมีจงัหวะเวลาหรือความไม่แน่นอนของ

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระ 
 

ประมาณการหน้ีสินจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างบริษทัจะรับรู้เม่ือมีรายละเอียดของแผนการปรับ

โครงสร้างท่ีมีอยู่อย่างเป็นทางการแลว้เท่านั้น และผูบ้ริหารมีการส่ือสารแผนดงักล่าวในภาพรวม

ซ่ึงมีผลกระทบต่อหรือเร่ิมมีการนาํไปใช ้กลุ่มบริษทัไม่รับรู้ประมาณการหน้ีสินสาํหรับขาดทุนจาก

การดาํเนินงานในอนาคต 
 

ประมาณการหน้ีสินวดัมูลค่าดว้ยประมาณการท่ีดีท่ีสุดของรายจ่ายท่ีตอ้งนาํไปจ่ายชาํระภาระผูกพนั

ในปัจจุบนั โดยอา้งอิงจากหลกัฐานที่น่าเชื่อถือที่สามารถหาได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาความเส่ียงและความไม่แน่นอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระผูกพนัในปัจจุบนัด้วย 

ประมาณการหน้ีสินจะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัเม่ือมูลค่าของเงินตามเวลามีผลกระทบต่อจาํนวน

ประมาณการหน้ีสินนั้นอยา่งมีสาระสาํคญั 
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การชดเชยซ่ึงกลุ่มบริษทัมีปัจจยัสนับสนุนว่าจะไดรั้บคืนแน่นอนจากบุคคลท่ีสาม กลุ่มบริษทัจะ

รับรู้รายการดงักลา่วเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากแต่ตอ้งไม่เกินจาํนวนประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ไม่มีการรับรู้หน้ีสินหากไม่มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรท่ีมี

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจซ่ึงเป็นผลจากภาระผกูพนัในปัจจุบนั 

 

3. ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชก้ารประมาณการ 

รายการบญัชีบางรายการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดว้ยเหตุน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริงในภายหลงัจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารของ

บริษทัไดป้ระเมินและทบทวนอย่างต่อเน่ืองในเร่ืองของการประมาณการขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจ

โดยการประเมินอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์

ในอนาคตท่ีผูบ้ริหารเช่ือว่ากระทาํอย่างมีเหตุผลภายใตส้ถานการณ์ในขณะนั้น ซ่ึงประกอบดว้ยรายการท่ี

สาํคญัดงัน้ี 
 

การรับรู้รายไดต้ามสัญญาบริการ 

การรับรู้รายไดต้ามสญัญาบริการตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมีนยัสาํคญัในการวิเคราะห์ประเภทของสัญญาและ

การเลือกใชวิ้ธีการรับรู้รายไดท่ี้เหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

การปันส่วนของราคาของรายการ 

สัญญาบริการที่มีราคาคงที่ซ่ึงประกอบไปดว้ยภาระท่ีตอ้งปฏิบติัหลายรายการ ราคาของรายการตอ้งถูก

ปันส่วนให้แต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติัตามราคาขายแบบเอกเทศ ฝ่ายบริหารประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ 

ณ วนัท่ีสัญญาเร่ิมตน้อา้งอิงจากราคาท่ีสังเกตได้ของประเภทของภาระท่ีต้องปฏิบัติในสถานการณ์ท่ี

เหมือนกนัและลูกคา้ท่ีคลา้ยคลึงกนั หากมีการให้ส่วนลด ส่วนลดจะถูกปันส่วนไปยงัทุกภาระท่ีตอ้งปฏิบติั

โดยเทียบเคียงกบัราคาขายแบบเอกเทศ 
 

การรับรู้รายได้ตามสัญญาบริการและรายการคา้งรับท่ีเก่ียวขอ้ง คาํนวณจากประมาณการท่ีดีท่ีสุดของ

ผูบ้ริหารจากผลของงานบริการแต่ละสัญญา โดยทัว่ไปสําหรับสัญญาท่ีมีความซับซ้อน การประมาณการ

ตน้ทุนเพื่อให้งานเสร็จและความสามารถในการทาํกาํไรตามสัญญามีความไม่แน่นอนจากการประมาณการ

อยา่งมีนยัสาํคญั 
 

การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทาํกาํไร

ทางภาษีในอนาคตของบริษทัท่ีนาํมาหกักบัผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีไดแ้ละขาดทุนสะสมทางภาษี

ท่ีสามารถนาํมาใชไ้ด ้
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สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาว่าเป็นสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการ ตลอดจนอายุการเช่าและอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการคาํนวณหน้ีสินตามสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและ

รายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมีการรับโอนการควบคุมและผลประโยชน์ในสินทรัพย์

ท่ีเช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
 

ความไม่แน่นอนของประมาณการ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัในการรับรู้และวดัมูลค่าของ

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย มีดังน้ี ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริงในภายหลงัอาจแตกต่างจากท่ีเคย

ประมาณการไว ้
 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

กลุ่มบริษทับนัทึกผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้

อนัเกิดมาจากการท่ีลูกคา้ไม่มีความสามารถในการชาํระหน้ี โดยคาํนวณจากประวติัการจ่ายชาํระหน้ีเพื่อ

หาอตัราผลขาดทุนในอดีตปรับปรุงดว้ยผลกระทบของสภาพการณ์ปัจจุบนัและการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจ

ในอนาคตท่ีมีผลต่อความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกคา้ ซ่ึงอาจแตกต่างจากผลท่ีเกิดขึ้นจริงในภายหลงั 
 

งานบริการระหวา่งทาํ 

กลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่างานบริการระหว่างทาํเพื่อให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลง

ของงานบริการระหว่างทาํ โดยประมาณการจากผลขาดทุนของสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นซ่ึงคาํนวณจาก

จาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับหักด้วยตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการให้บริการทั้งท่ี

เกิดขึ้นแลว้และส่วนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 
 

อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เส่ือมค่าได ้

ผูบ้ริหารทบทวนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เส่ือมค่าได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน จากการประมาณการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์
 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ในการประเมินการดอ้ยค่า ผูบ้ริหารประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพย์

ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและใชอ้ตัราคิดลดในการคิด

ลดกระแสเงินสดดงักล่าว ความไม่แน่นอนของการประมาณการเกิดจากความเหมาะสมของสมมติฐาน

เก่ียวกบัผลการดาํเนินงานในอนาคตและการกาํหนดอตัราคิดลด 
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ประมาณการรับประกนัคุณภาพงาน 

เน่ืองจากเงื่อนไขการรับประกนัคุณภาพสินคา้ภายหลงัการขายและบริการเป็นระยะเวลา 3 - 12 เดือน 

หลงัการส่งมอบสินคา้และบริการ บริษทัตอ้งประมาณการความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

จากการขายและบริการตลอดอายเุง่ือนไขการรับประกนั ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจและประสบการณ์

ในอดีตในการประมาณการรับประกนัคุณภาพสินคา้ 
 

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน 

ผูบ้ริหารประมาณการภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงานโดยอา้งอิงเกณฑ์พื้นฐานจาํนวนมากใน

การกาํหนดสมมติฐาน เช่น มาตรฐานของอตัราเงินเฟ้อ อตัราการตาย อตัราการคิดลด และการคาดการณ์

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมี

สาระสาํคญัต่อจาํนวนของภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังานและค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานรายปี 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีราคายติุธรรมในตลาดซ้ือขายคล่อง 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ไดซ้ื้อขายในตลาดซ้ือขายคล่อง คาํนวณโดยผูบ้ริหารด้วย

การประมาณการผลการดาํเนินงานจนถึงวนัส้ินรอบระยะบญัชีคูณดว้ยอตัราส่วนเงินลงทุนบวก/(หกั)ดว้ย

ตน้ทุนการไดม้าซ่ึงเงินลงทุน 

 

4. ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 
 

4.1 ส่วนประกอบของกลุม่บริษทั 
 

งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบการเงินของ บริษทั บลูบิค กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย โดยท่ี

บริษทั บลูบิค กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ทางตรงและทางออ้มดงัต่อไปน้ี 
 

  จดัตั้งข้ึนใน สัดส่วนเงินลงทุน 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ  (ร้อยละ) 

   2565 2564 

ถือหุ้นทางตรง     

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั ให้บริการดา้นบริหารจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ ไทย 99.98 99.98 

บริษทั บลูบิค แอดเดนดา้ จาํกดั 

(เดิม บริษัท แอดเดนด้า จาํกัด) 

ให้บริการจดัหาและบริหารบุคลากรชัว่คราว ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ไทย 99.99 99.98 

ถือหุ้นทางออ้มผา่นบริษทั บลูบิค แอดเดนดา้ จาํกดั 

บริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั ให้บริการพฒันาและท่ีปรึกษาดา้น SAP ไทย 80.00 - 

บริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั ให้บริการออกแบบและพฒันาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ไทย 78.00 - 

บริษทั บลูบิค ไททนัส์ จาํกดั ให้บริการพฒันาระบบและให้คาํปรึกษาด้านความปลอดภยั

ดา้นไซเบอร์ 

ไทย 80.00 - 

บริษทั บลูบิค เน็กซสั จาํกดั ให้บริการพฒันาระบบแพลตฟอร์มดิจิทลัและบลอ็กเชนโซลูชนั ไทย 80.00 - 
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ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการเคล่ือนไหวการลงทุนในบริษทัย่อยโดยผ่านบริษทั บลูบิค แอด

เดนดา้ จาํกดั ดงัน้ี 
 

- วนัท่ี 1 มกราคม 2565 มีอาํนาจควบคุมในบริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั และไดล้งทุนในหุน้สามญัของ

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

เป็นจาํนวนเงิน 20.00 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนของ

บริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั 
 

การรวมธุรกิจของบริษทั จีเอ็มวีพาย จาํกดั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ซ่ึงเป็นวนัท่ีมีการควบคุม มี

รายละเอียด 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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โดยราคาซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสามญัใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงคาํนวณ

ดว้ยผูป้ระเมินอิสระ ดว้ยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
 

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

และ 1 หุน้ ในนามของผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของบริษทั รวม 15,600 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็น

จาํนวนเงิน 1.56 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 78.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั 

มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่อยูใ่นอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น จาํนวน 0.44 ลา้นบาท 
 

- วนัท่ี 29 สิงหาคม 2565 ไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทั บลูบิค ไททนัส์ จาํกดั จาํนวน 7,998 หุน้ 

และ 2 หุ้น ในนามของผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของบริษทั รวม 8,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

เป็นจาํนวนเงิน 0.80 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั บลูบิค ไททนัส์ 

จาํกดั มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่อยูใ่นอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น จาํนวน 0.20 ลา้นบาท 
 

- วนัท่ี 29 สิงหาคม 2565 ไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทั บลูบิค เน็กซสั จาํกดั จาํนวน 7,998 หุน้ 

และ 2 หุ้น ในนามของผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของบริษทั รวม 8,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

เป็นจาํนวนเงิน 0.80 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของทนุจดทะเบียนของบริษทั บลูบิค เน็กซสั 

จาํกดั มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่อยูใ่นอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น จาํนวน 0.20 ลา้นบาท 
 

4.2 บริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั 
 

บริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีเป็นสาระสําคญัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 สัดส่วนการถือของส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (ร้อยละ) 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จจดัสรรให ้

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี 

อาํนาจควบคุมสะสม 

บริษทั 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

บริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั 20.00 -  224,533  -  510,742  - 

บริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั 22.00 -  3,222,109  -  3,662,105  - 

บริษทั บลูบิค ไททนัส์ จาํกดั 20.00 -  77,770  -  277,774  - 

บริษทั บลูบิค เน็กซสั จาํกดั 20.00 -  (10,406) -  189,598  - 

อ่ืนๆ 0.03 0.02  1,815   1,283   3,584   3,718  

รวม    3,515,821   1,283   4,643,803   3,718  

 

ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2565 และ 2564 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2565 

 บริษทั 

จีเอม็วีพาย จาํกดั 

บริษทั บลูบิค 

โกลบอล จาํกดั 

บริษทั บลูบิค 

ไททนัส์ จาํกดั 

บริษทั บลูบิค 

เน็กซัส จาํกดั 

 

รวม 

งบแสดงฐานะการเงิน      

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 20 22 20 20  

สินทรัพยห์มุนเวียน  2,928   36,016   9,540   964   49,448  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  3,486   1,921   5   -     5,412  

หน้ีสินหมุนเวียน  (3,712)  (21,130)  (8,157)  (16)  (33,015) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  (149)  (161)  -     -     (310) 

สินทรัพย์สุทธิ  2,553   16,646   1,388   948   21,535  

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  511   3,662   278   190   4,641  

      

(หน่วย : พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 บริษทั 

จีเอม็วีพาย จาํกดั 

บริษทั บลูบิค 

โกลบอล จาํกดั 

บริษทั บลูบิค 

ไททนัส์ จาํกดั 

บริษทั บลูบิค 

เน็กซัส จาํกดั 

 

รวม 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี  1,123   14,680   389   (52)  16,140  

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - (34) - - (34) 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม  1,123   14,646   389   (52)  16,106  

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  225   3,230   78   (10)  3,523  

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุม 

- 8 - - 8 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม  225   3,222   78   (10)  3,515  

      

งบกระแสเงินสด      

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน  2,249   19,837   6,063   (37)  28,112  

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน  (3,080)  793   995   1,000   (292) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน  1,800   -     -     -     1,800  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สุทธิ  969   20,630   7,058   963   29,620  
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5. เงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 

5.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

  จดัตั้งขึ้นใน สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุน 

บริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ  (ร้อยละ) ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (บาท) 

   2565 2564 2565 2564 

บริษทั บลูบิค เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ 

(อินเดีย) จาํกดั 

ให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ไทย 45.00 - 
867,143 - 

บริษทั ไอที - แคท จาํกดั ให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ไทย 40.00 - 13,500,000 - 

รวม     14,367,143 - 

 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัร่วม สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2565 

 บริษทั บลูบิค เทคโนโลยี 

เซ็นเตอร์ (อินเดีย) จาํกดั 

 บริษทั 

ไอที - แคท จาํกดั 

งบแสดงฐานะการเงิน    

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,734,229  23,104,586 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 252,554  1,198,965 

หน้ีสินหมุนเวียน (59,799)  (16,953,575) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน -  (1,753,917) 

สินทรัพย์สุทธิ 1,926,984  5,596,059 

    

ข้อมูลเพ่ิมเติม    

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีรวมอยูใ่นสินทรัพยห์มุนเวียน 1,708,403  601,260 

- หน้ีสินทางการเงินหมนุเวียน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 

   และประมาณการหน้ีสิน) ท่ีรวมอยูใ่นหน้ีสินหมุนเวียน 

-  4,800,000 

- หน้ีสินทางการเงินไม่หมนุเวียน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีไม่หมุนเวยีนอืน่  

   และประมาณการหน้ีสิน) ท่ีรวมอยูใ่นหน้ีสินไม่หมุนเวียน 

-  - 

    

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    

รายได ้ 5,488,201  - 

กาํไรสาํหรับปี 1,589,877  - 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (76,193)  - 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 1,513,684  - 

    

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย -  - 

รายไดด้อกเบ้ีย -  - 

ค่าใชจ้่ายทางภาษ ี -  - 
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กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนได้เสียของบริษทัร่วมที่รับรู้ใน

งบการเงินรวม 

(หน่วย : บาท) 

 บริษทั บลูบิค เทคโนโลยี 

เซ็นเตอร์ (อินเดีย) จาํกดั 

 บริษทั ไอที - แคท 

จาํกดั 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 1,926,984  5,596,059 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัร่วม(ร้อยละ) 45.00  40.00 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วมตามสัดส่วนการลงทนุ 867,143  2,238,424 

ค่าความนิยม -  11,261,576 

มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 867,143  13,500,000 

 

5.2 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

  จดัตั้งข้ึนใน สัดส่วนเงินลงทุน   

บริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ  (ร้อยละ) เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (บาท) 

   2565 2565 2565 2564 

บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จาํกดั ให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ไทย 60.00 60.00 36,927,547 18,348,046 

 

ในปี 2564 บริษทัทาํสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้นกบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อจดัตั้งบริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จาํกดั 

ซ่ึงแมส้ัดส่วนการลงทุนของบริษทัจะมากกว่าก่ึงหน่ึงของทุนชาํระแลว้ แต่เง่ือนไขในการดาํเนินงาน

และบริหารงานเป็นการควบคุมร่วม โดยการตดัสินใจใดๆ เก่ียวกบักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งได้รับ

ความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากผูท่ี้ร่วมกันควบคุมการงานแลว้เท่านั้น เป็นผลให้การลงทุน

ดงักล่าวเขา้เง่ือนไขเป็นการร่วมคา้ 
 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญัของการร่วมคา้ สรุปไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

งบแสดงฐานะการเงิน    

สินทรัพยห์มุนเวียน 128,018,947  35,506,824 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 9,362,326  5,169,909 

หน้ีสินหมุนเวียน (72,364,107)  (10,096,657) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (3,471,254)  - 

สินทรัพย์สุทธิ 61,545,912  30,580,076 

    

ข้อมูลเพ่ิมเติม    

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีรวมอยูใ่นสินทรัพยห์มุนเวียน 10,931,928  22,610,044 

- หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 

   และประมาณการหน้ีสิน) ท่ีรวมอยูใ่นหน้ีสินหมุนเวียน 

 

483,423 

  

1,604,843 

- หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียน (ไมร่วมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีไม่หมุนเวียนอื่น 

   และประมาณการหน้ีสิน) ท่ีรวมอยูใ่นหน้ีสินไม่หมุนเวียน 

 

3,331,729 

  

- 
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 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

    

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    

รายได ้ 143,583,300  25,236,100 

กาํไรสาํหรับปี 30,948,052  5,580,076 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -  - 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 30,948,052  5,580,076 

    

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,083,552  204,286 

รายไดด้อกเบ้ีย 32,108  8,784 

ค่าใชจ้่ายทางภาษ ี 439,446  1,428,946 
 

กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนได้เสียของการร่วมคา้ที่รับรู้ใน

งบการเงินรวม 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

สินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้ 61,545,912  30,580,076 

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัใน บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จาํกดั (ร้อยละ) 60  60 

สินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้ตามสัดส่วนการลงทุน 36,927,547  18,348,046 

มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนใน บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จาํกดั 36,927,547  18,348,046 

 

6. รายการกบับคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

กลุ่มบริษทัมีรายการท่ีเกิดขึ้นกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุ้น

และหรือกรรมการร่วมกนั ดงันั้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัน้ีจึงแสดงรวมถึงผลของ

รายการเหล่าน้ีตามมูลฐานท่ีพิจารณาร่วมกนัระหว่างกลุ่มบริษทักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมูลฐาน

ท่ีใชบ้างกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานท่ีใชส้าํหรับรายการท่ีเกิดขึ้นกบับุคคลหรือบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 

รายละเอียดบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันมีดังนี ้
 

ช่ือกิจการ  

ประเทศท่ีดาํเนินงาน 

/สัญชาติ  

ลกัษณะ 

ความสัมพนัธ์ 

บริษัทย่อย     

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั  ไทย  ผูถ้ือหุ้นทางตรง 

บริษทั บลูบิค แอดเดนดา้ จาํกดั  ไทย  ผูถ้ือหุ้นทางตรง 

บริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั  ไทย  ผูถ้ือหุ้นทางออ้มผา่นบริษทั บลูบิค แอดเดนดา้ จาํกดั 

บริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั  ไทย  ผูถ้ือหุ้นทางออ้มผา่นบริษทั บลูบิค แอดเดนดา้ จาํกดั 

บริษทั บลูบิค ไททนัส์ จาํกดั  ไทย  ผูถ้ือหุ้นทางออ้มผา่นบริษทั บลูบิค แอดเดนดา้ จาํกดั 

บริษทั บลูบิค เน็กซสั จาํกดั  ไทย  ผูถ้ือหุ้นทางออ้มผา่นบริษทั บลูบิค แอดเดนดา้ จาํกดั 
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ช่ือกิจการ  

ประเทศท่ีดาํเนินงาน 

/สัญชาติ  

ลกัษณะ 

ความสัมพนัธ์ 

บริษัทร่วม     

บริษทั บลูบิค เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ 

   (อินเดีย) จาํกดั  

อินเดีย 

 

ผูถ้ือหุ้นทางออ้มผา่นบริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั  

บริษทั ไอที - แคท จาํกดั  ไทย  ผูถ้ือหุ้นทางออ้มผา่นบริษทั บลูบิค แอดเดนดา้ จาํกดั 
     

การร่วมค้า     

บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จาํกดั  ไทย  ผูถ้ือหุ้นทางตรงภายใตก้ารร่วมคา้ 
     

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     

บริษทั อารยะทรัพย ์จาํกดั  ไทย  ครอบครัวผูบ้ริหารเป็นผูถ้ือหุ้น 

บริษทั เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จาํกดั  ไทย  มีกรรมการร่วมกนั 
     

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน     

ผูบ้ริหารสาํคญั  ไทย  กรรมการและผูบ้ริหาร 

บุคคลในครอบครัวกรรมการ  ไทย  ผูถ้ือหุ้นและครอบครัวของกรรมการ 
 

รายการระหว่างกนัที่สําคญักบับริษทัและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 

และ 2564 ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 นโยบายการกาํหนดราคา  2565  2564  2565  2564 

รายได้จากการให้บริการ          

บริษัทย่อย          

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั ตน้ทุนบวกกาํไรขั้นตน้ร้อยละ 10 - 20  -  -  314,256  375,663 

บริษทั บลูบิค แอดเดนดา้ จาํกดั ตน้ทุนบวกกาํไรขั้นตน้ร้อยละ 10 - 20  -  -  36,075  18,363 

บริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั ตน้ทุนบวกกาํไรขั้นตน้ร้อยละ 10 - 20  -  -  9,531,559  - 

บริษทั บลูบิค ไททนัส์ จาํกดั ตน้ทุนบวกกาํไรขั้นตน้ร้อยละ 10 - 20  -  -  2,533,219  - 

บริษทั บลูบิค เน็กซสั จาํกดั ตน้ทุนบวกกาํไรขั้นตน้ร้อยละ 10 - 20  -  -  11,106  - 

บริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั ตน้ทุนบวกกาํไรขั้นตน้ร้อยละ 10 - 20  -  -  479,174  - 
          

การร่วมค้า          

บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จาํกดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  90,307,864  16,514,048  90,307,864  16,514,048 
          

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน          

บริษทั เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จาํกดั  ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  2,825,150  1,500,000  -  1,500,000 

รวมรายได้จากการให้บริการ   93,133,014  18,014,048  103,213,253  18,408,074 

          

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย          

บริษทัยอ่ย          

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั ตามมติท่ีประชุม  -  -  -  9,698,060 
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   (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 นโยบายการกาํหนดราคา  2565  2564  2565  2564 

รายได้อ่ืน          

บริษัทย่อย          

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา         

รายไดค้่าบริการสาํนกังาน   -  -  1,034,000  748,000 

หกั  ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค   -  -  (514,626)  (441,438) 

   -  -  519,374  306,562 
          

บริษทั บลูบิค แอดเดนดา้ จาํกดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา         

รายไดค้่าบริการสาํนกังาน   -  -  -  13,200 

หกั  ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค   -  -  -  (7,828) 

   -  -  -  5,372 
          

บริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา         

รายไดค้่าบริการสาํนกังาน   -  -  70,400  - 

หกั  ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค   -  -  (30,513)  - 

   -  -  39,887  - 

          

บริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา         

รายไดค้่าบริการสาํนกังาน   -  -  101,200  - 

หกั  ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค   -  -  (43,204)  - 

   -  -  57,996  - 

รวมรายได้ค่าบริการสํานักงานสุทธิ   -  -  617,257  311,934 

          

รายได้ค่าบริการจัดการเก็บชําระ          

บริษัทย่อย          

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  -  -  320,053  125,688 

          

รายได้ค่าบริการบริหารจัดการ          

บริษัทย่อย          

บริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  -  -  2,846,997  - 

บริษทั บลูบิค ไททนัส์ จาํกดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  -  -  139,400  - 

บริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  -  -  1,044,806  - 

   -  -  4,031,203  - 

รวมรายได้อ่ืน   -  -  4,968,513  437,622 

          

รายได้ทางการเงิน          

บริษัทย่อย          

บริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  -  -  42,565  - 

บริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  -  -  15,103  - 

รวมรายได้ทางการเงิน   -  -  57,668  - 
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   (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 นโยบายการกาํหนดราคา  2565  2564  2565  2564 
          

ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย          

บริษัทย่อย          

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  -  -  20,083,561  13,967,394 

บริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  -  -  32,158,525  - 

บริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  -  -  4,683,265  - 
          

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน          

บริษทั อารยะทรัพย ์จาํกดั ราคาตลาด         

ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค   3,947,073  2,932,188  3,947,073  2,932,188 

หกั  เรียกเก็บจากบริษทัยอ่ย   -  -  (385,292)  (398,186) 

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคสุทธิ   3,947,073  2,932,188  3,561,781  2,534,002 

          

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั อีสบอนน์ ราคาตลาด  -  393  -  393 

   3,947,073  2,932,581  3,561,781  2,534,395 

          

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน          

บุคคลในครอบครัวกรรมการ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  -  26,000  -  26,000 

รวมต้นทุน/ค่าใช้จ่าย   3,947,073  2,958,581  60,487,132  16,527,789 

          

ต้นทุนทางการเงิน          

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน          

บริษทั อารยะทรัพย ์จาํกดั อตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิม  560,524  480,565  560,524  480,565 

หกั  เรียกเก็บจากบริษทัยอ่ย   -  -  (55,376)  (51,079) 

รวมต้นทุนทางการเงิน   560,524  480,565  505,148  429,486 

          

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สําคัญ         

ผลประโยชน์ระยะสั้น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  112,733,213  73,579,783   105,971,213  70,220,683  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ตามกฎหมายแรงงาน  860,718  527,840   814,385  456,718  

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน ตามขอ้กาํหนดของบริษทั  110,944  97,801   105,182  87,698  

รวม   113,704,875  74,205,424   106,890,780  70,765,099  
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บริษทัในกลุ่มมีการรับงานบริการและส่งให้บริษทัอ่ืนในกลุ่มเป็นผูใ้ห้บริการแทนโดยคิดค่าดาํเนินการ

ระหวา่งกนัในอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญาโดยคิดจากรายไดท่ี้เกิดขึ้น มีมูลค่าสัญญาดงัน้ี 

 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ผูรั้บงาน ผูใ้ห้บริการ 2565  2564  2565  2564 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 0.49  12.15  -  - 

บริษทัยอ่ย บริษทัใหญ่ 9.31  13.35  9.31  13.35 
 

กรรมการบริษทัคํ้าประกนัวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชีของบริษทัโดยไม่เรียกเก็บค่าตอบแทน 
 

ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 31 ธนัวาคม 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหนีก้ารค้า        

บริษัทย่อย        

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั -  -  13,944  - 

บริษทั บลูบิค แอดเดนดา้ จาํกดั -  -  3,096  - 

บริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั -  -  10,222,308  - 

บริษทั บลูบิค ไททนัส์ จาํกดั -  -  1,366,972  - 

บริษทั บลูบิค เน็กซสั จาํกดั -  -  3,865  - 

บริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั -  -  25,542  - 
        

กิจการการร่วมค้า        

บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จาํกดั -  2,349,359  -  2,349,359 
        

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน        

บริษทั เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จาํกดั 2,163,968  1,605,000  -  1,605,000 

รวมลูกหนีก้ารค้า 2,163,968  3,954,359  11,635,727  3,954,359 

        

ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน        

บริษัทย่อย        

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั -  -  -  9,825,310 

บริษทั บลูบิค แอดเดนดา้ จาํกดั -  -  -  4,541 

บริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั -  -  51,788  - 

บริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั -  -  23,540  - 
        

บริษัทร่วม        

บริษทั บลูบิค เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ (อินเดีย) จาํกดั 580,933  -  -  - 

รวมลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 580,933  -  75,328  9,829,851 



 

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ  

           ( นายปกรณ์  เจียมสกุลทิพย ์)             ( นายพชร  อารยะการกุล ) 43 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 31 ธนัวาคม 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 
        

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า        

บริษัทย่อย        

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั -  -  2,080,000  250,632 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 2,744,901  3,954,359  13,791,055  14,034,842 

        

สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน        

บริษัทย่อย        

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั -  -  595,000  2,853,640 

บริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั -  -  2,846,997  - 

บริษทั บลูบิค ไททนัส์ จาํกดั -  -  310,119  - 

บริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั -  -  1,435,780  - 
        

การร่วมค้า        

บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จาํกดั 26,391,176  4,501,600  26,391,176  4,501,600 

รวมสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 26,391,176  4,501,600  31,579,072  7,355,240 

        

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน        

บริษัทย่อย        

บริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั -  -  1,000,000  - 
        

เจ้าหนีก้ารค้า        

บริษัทย่อย        

บริษทั อินเจนิโอ จาํกดั -  -  11,498,505  11,800,865 

บริษทั บลูบิค โกลบอล จาํกดั -  -  5,202,225  - 

บริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั -  -  432,375  - 
        

บริษัทร่วม        

บริษทั บลูบิค เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ (อินเดีย) จาํกดั 381,027  -  -  - 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 381,027  -  17,333,105  11,800,865 

        

เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน        

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน        

ผูบ้ริหารสาํคญั -  1,940  -  - 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 381,027  1,940  17,333,105  11,800,865 

        

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืน        

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน        

บริษทั อารยะทรัพย ์จาํกดั 37,350  18,338  37,350  18,338 

รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืน 37,350  18,338  37,350  18,338 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 31 ธนัวาคม 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

หนีสิ้นท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน        

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน        

บริษทั เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จาํกดั 5,486,250  -  -  - 
        

ประมาณการหนีสิ้นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน        

ผู้บริหารสาํคัญ        

หน้ีสินผลประโยชน์ระยะสั้น 59,781,660  38,589,600  59,781,660   37,989,600 

หน้ีสินผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,584,464  2,765,931  3,485,499  2,545,812 

หน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 277,207  219,182  268,199  191,317 

รวม 63,643,331  41,574,713  63,535,358  40,726,729  

 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565 2564 

บริษทั จีเอม็วีพาย จาํกดั 1,000,000 - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษทัให้บริษทัย่อยกู้ยืมเงิน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.25 ต่อปี จ่ายชาํระคืน

ภายใน 1 ปี และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 

รายการเคล่ือนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี - - 

บวก ใหกู้เ้พิ่มระหวา่งปี 7,500,000 - 

หกั รับชาํระ (6,500,000) - 

ยอดคงเหลือส้ินปี 1,000,000 - 
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7. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
 

เคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 31 ธนัวาคม 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 7.1) 426,457,973  253,770,466  390,912,038  245,808,945 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 7.2) 98,051,942  53,454,754  100,297,422  62,832,610 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั (หมายเหตุ 7.3) 4,205,757  7,859,500  4,205,757  7,859,500 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) -  -  1,000,000  - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 7.4) 2,505,737  203,268,388  2,505,737  203,268,388 

สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน 

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

       

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 7.5) 23,338,572  26,314,515  23,338,572  26,314,515 
        

หนีสิ้นทางการเงิน        

หนีสิ้นทางการเงินวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย        

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 7.6) 2,622,460  -  2,622,460  - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 7.7) 25,464,392  16,962,214  36,161,286  28,367,654 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 800,000  -  -  - 

หนีสิ้นทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน        

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ (หมายเหตุ 24.3) -  3,750  -  3,750 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 7.8) 12,339,741  9,767,537  12,339,741  9,767,537 

 

7.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 31 ธนัวาคม 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

เงินสด 11,934  12,182  6,934  7,182 

เช็คในมือ 100,834  5,362,414  100,834  5,362,414 

เงินฝากสถาบนัการเงิน        

- เงินฝากกระแสรายวนั 69,623  39,938  69,623  39,938 

- เงินฝากออมทรัพย ์ 325,804,299  148,355,932  290,263,364  140,399,411 

- เงินฝากประจาํ 100,471,283  100,000,000  100,471,283  100,000,000 

รวม 426,457,973  253,770,466  390,912,038  245,808,945 

 



 

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ  

           ( นายปกรณ์  เจียมสกุลทิพย ์)             ( นายพชร  อารยะการกุล ) 46 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

0.10 - 0.30 และ 0.05 - 0.10 ต่อปี ตามลาํดบั และเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.45 - 0.70 ต่อปี 
 

7.2 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 31 ธนัวาคม 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอื่น 84,816,784  45,811,266  78,757,036  45,811,266 

หกั  ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น -  (1,877,850)  -  (1,877,850) 

สุทธิลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอื่น 84,816,784  43,933,416  78,757,036  43,933,416 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,163,968  3,954,359  11,635,727  3,954,359 

รวมลูกหน้ีการคา้ 86,980,752  47,887,775  90,392,763  47,887,775 

        

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - บริษทัอื่น  10,490,257  5,566,979  9,829,331  5,114,984 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  580,933  -  75,328  9,829,851 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 98,051,942  53,454,754  100,297,422  62,832,610 

        

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัอื่น 4,978,922  2,368,775  4,551,505  2,150,514 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  2,080,000  250,632 

รวม 103,030,864  55,823,529  106,928,927  65,233,756 

 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แยกตามอายหุน้ีของลูกหน้ีการคา้ท่ี

คา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 31 ธนัวาคม 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหน้ีการคา้ - ลูกคา้ทัว่ไป        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 39,667,674  23,591,573  39,667,674  23,591,573 

คา้งชาํระ 1 - 30 วนั 20,071,555  15,516,296  20,071,555  15,516,296 

คา้งชาํระ 31 - 60 วนั 1,936,700  706,949  1,936,700  706,949 

คา้งชาํระ 61 - 90 วนั 3,017,400  4,118,598  3,017,400  4,118,598 

คา้งชาํระ 91 - 180 วนั 11,183,707  -  11,183,707  - 

คา้งชาํระ 181 - 360 วนั* 8,939,748  1,877,850  2,880,000  1,877,850 

 84,816,784  45,811,266  78,757,036  45,811,266 

        



 

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ  
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   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 31 ธนัวาคม 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,093,968  3,954,359  830,617  3,954,359 

คา้งชาํระ 1 - 30 วนั -  -  910,339  - 

คา้งชาํระ 31 - 60 วนั -  -  1,701,621  - 

คา้งชาํระ 61 - 90 วนั 1,070,000  -  1,049,402  - 

คา้งชาํระ 91 - 180 วนั -  -  2,865,719  - 

คา้งชาํระ 181 - 360 วนั* -  -  4,278,029  - 

 2,163,968  3,954,359  11,635,727  3,954,359 

รวมลูกหน้ีการคา้ 86,980,752  49,765,625  90,392,763  49,765,625 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น -  (1,877,850)  -  (1,877,850) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 86,980,752  47,887,775  90,392,763  47,887,775 
 

* ลูกหนีค้งค้างระหว่าง 181-360 วัน กลุ่มบริษัทได้รับชาํระแล้วหลังวันสิ้นปีร้อยละ 31 ส่วนท่ีเหลือ

ท้ังจาํนวนเป็นการจ่ายชาํระงวดสุดท้ายซ่ึงจะได้รับภายในต้นปี 2566 ท้ังนี ้ผู้บริหารเช่ือมั่นว่าจะไม่

มีผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากลูกหนีดั้งกล่าว 
 

การจัดประเภทรายการ 

ลูกหน้ีการคา้ เกิดจากการบริการใหก้บัลูกคา้ตามการดาํเนินงานหลกัของบริษทั โดยทัว่ไปจะมีระยะเวลา

การชาํระภายใน 30 วนั ซ่ึงถือเป็นรายการท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 
 

มูลค่ายติุธรรม 

เน่ืองจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเกิดจากสัญญามีระยะเวลาสั้น มูลค่าคงเหลือจึงใกลเ้คียง

กบัมลูค่ายติุธรรม 
 

7.3 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 31 ธนัวาคม 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 4,205,757  7,859,500  4,205,757  7,859,500 

หกั  ส่วนท่ีครบกาํหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี (2,197,817)  (5,854,537)  (2,197,817)  (5,854,537) 

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

 

บริษทัแยกแสดงเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนัเป็นส่วนท่ีหมุนเวียนและส่วนท่ีไม่หมุนเวียน

ตามกาํหนดไถ่ถอนหลกัประกนั 



 

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.45 - 0.70 ต่อปี 

(2564 : ร้อยละ 0.10 - 0.15 ต่อปี) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 เงินฝากสถาบนัการเงินทั้งจาํนวนนาํไปเป็นหลกัประกนัการส่งมอบ

งานโครงการสาํหรับลูกคา้ ตามหมายเหตุขอ้ 28 
 

7.4 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 

เงินลงทุนในตราสารทนุ 

บริษทัลงทุนในบริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงอยู่ระหวา่งการเสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก (Initial 

Public Offering) ด้วยราคาตามหนังสือช้ีชวน จํานวน 0.50 ล้านหุ้น มูลค่า 1.27 ล้านบาท คิดเป็น

อตัราส่วนเงินลงทุนร้อยละ 0.07 ต่อมูลค่าหุ้นท่ีชาํระแลว้ บริษทัดงักล่าวเร่ิมขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์

เดือนตุลาคม 2564 และบริษทัไดข้ายเงินลงทุนเป็นเงิน 1.44 ลา้นบาท กาํไร 0.17 ลา้นบาท บนัทึกใน

งบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แลว้ 
 

เงินลงทุนในตราสารหนี ้

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
 

ประเภท 

หุ้นกู ้

 อตัรา 

ดอกเบ้ีย 

 มูลค่า 

หุ้นกูท่ี้ออก 

 ส่วนเกิน 

มูลค่าหุ้นกู ้

 มูลตราสารหน้ี 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 มูลค่า 

ยติุธรรม 

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

บริษทัมหาชนจาํกดั  3.40-4.00  2,500,000  5,737  2,505,737  2,504,888 

รวม    2,500,000  5,737  2,505,737  2,504,888 

 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย 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 
 



 

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ  
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รายการเคล่ือนไหวเงินลงทุนในตราสารหน้ีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 31 ธนัวาคม 

2565 
 

31 ธนัวาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2565 
 

31 ธนัวาคม 

2564 

ยอดยกมา 203,268,388  -  203,268,388  - 

ลงทุนเพิ่มระหวา่งปี 51,504,987   265,380,442   51,504,987   265,380,442  

ตดัจ่ายส่วนเกินระหวา่งปี (828,091)   (1,221,184)  (828,091)   (1,221,184) 

ไถ่ถอนระหวา่งปี (251,439,547)   (60,890,870)  (251,439,547)   (60,890,870) 

ยอดยกไป 2,505,737  203,268,388  2,505,737  203,268,388 

 

7.5 สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 

ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

(หน่วย : บาท) 

  

(ดอลลาร์สหรัฐ) 

 31 ธนัวาคม 

2565 

 31 ธนัวาคม 

2564 

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

บวก/(หกั) กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน   441,910  (359,170) 

บวก ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม   (735,338)  3,041,685 

มูลค่ายติุธรรมของกองทุนร่วมลงทุน   23,338,572  26,314,515 

 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 บริษทัลงทุนในกองทุนร่วมลงทุนซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 ในสัดส่วนร้อยละ 2 ซ่ึงกองทุนมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในบริษทัดา้น

เทคโนโลย ีเป็นระยะเวลาการลงทุนของผูร่้วมทุนอยา่งนอ้ย 10 ปี (หากไม่มีการขยายระยะเวลาหรือยกเลิก) 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนคาํนวณดว้ยมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัส้ินงวด อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ีรายงาน

งบการเงินนั้น งบการเงินของกองทุนร่วมลงทุนยงัตรวจสอบไม่เสร็จส้ิน ผูบ้ริหารจึงนาํขอ้มูลงบการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บวก/(หัก) รายการเคล่ือนไหวของงบการเงินจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

และคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนร่วมลงทุนสุทธิดว้ยค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงานท่ีไดคู้ณกบัสัดส่วนการลงทุนของบริษทั และนาํไปบวก/(หกั) ตน้ทุนเงินลงทุน 
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ทั้งน้ี ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของผูบ้ริหารนั้นประกอบดว้ยสมติฐานท่ีสําคญั ไดแ้ก่ เงินลงทุน

ในหุ้นสามญัของบริษทัท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่อง กาํหนดให้ราคายุติธรรมเท่าราคาซ้ือ

เงินลงทุน เน่ืองจากการซ้ือเกิดขึ้นในช่วงใกลส้ิ้นงวด เงินลงทุนท่ีมีราคาตลาด กาํหนดมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัส้ินงวดจากตลาดซ้ือขายเงินลงทุน และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ประมาณการจากขอ้มลูในอดีต 
 

7.6 เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน วงเงิน 4.70 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ MRR-2 ต่อปี คํ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารและกรรมการบริษทั ตามหมายเหตุขอ้ 28 
 

7.7 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 31 ธนัวาคม 

2565 
 

31 ธนัวาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2565 
 

31 ธนัวาคม 

2564 

หนีสิ้นทางการเงิน        

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 11,531,400  12,399,725  7,484,239  12,399,725 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 591,027  -  17,343,105  11,800,865 

เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 6,072,257  2,911,020  4,756,918  2,689,688 

เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,940  -  - 

เงินทดรองจ่ายพนกังานคา้งจ่าย 1,594,727  468,076  1,189,160  445,442 

ค่าสอบบญัชีคา้งจ่าย 439,000  295,000  220,000  180,000 

เงินปันผลคา้งจ่าย 45,246  -  45,246  - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน - บริษทัอ่ืน 5,153,384  868,115  5,085,268  833,596 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,350  18,338  37,350  18,338 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 25,464,391  16,962,214  36,161,286  28,367,654 

        

หนีสิ้นที่ไม่ใช่ทางการเงิน        

โบนสัคา้งจ่าย 87,955,867  52,841,676  87,172,117  51,372,076 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 2,421,758  1,018,803  2,272,172  972,125 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 115,842,016  70,822,693  125,605,575  80,711,855 
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รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565  2564  2565  2564 

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

จ่ายชาํระ (54,672,836)  (29,983,250)  (53,083,236)  (28,915,700) 

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

รับโอนพนกังานจากบริษทัยอ่ย -  -  2,477,333  - 

บนัทึกค่าใชจ่้าย 89,959,027  52,841,676  86,577,944  51,372,076 

ยอดยกไป 87,955,867  52,841,676  87,172,117  51,372,076 

 

7.8 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565  2564  2565  2564 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 13,885,200  11,249,280  13,885,200  11,249,280 

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินรอตดับญัชี (1,545,459)  (1,481,743)  (1,545,459)  (1,481,743) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 12,339,741  9,767,537  12,339,741  9,767,537 

หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,994,065)  (1,306,000)  (1,994,065)  (1,306,000) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระมากกวา่หน่ึงปี 10,345,676  8,461,537  10,345,676  8,461,537 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าแบ่งตามระยะเวลาการจ่ายชาํระ ดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565  2564 

 มูลค่าอนาคต 

ของจาํนวน 

เงินขั้นตํ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 

ของจาํนวน 

เงินขั้นตํ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย  

มูลค่าอนาคต 

ของจาํนวน 

เงินขั้นตํ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 

ของจาํนวน 

เงินขั้นตํ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย 

ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,520,000  (525,935)  1,994,065  1,728,000  (422,000)  1,306,000 

ครบกาํหนดชาํระ 2-5 ปี 11,365,200  (1,019,524)  10,345,676  7,430,400  (1,008,564)  6,421,836 

ครบกาํหนดชาํระ 5 ปี ขึ้นไป -  -  -  2,090,880  (51,179)  2,039,701 

รวม 13,885,200  (1,545,459)  12,339,741  11,249,280  (1,481,743)  9,767,537 
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กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าอาคารสํานักงาน อายุสัญญาเช่า 1 ปี และสามารถต่อสัญญาได ้ซ่ึงผูบ้ริหาร

คาดว่าจะเช่าเป็นระยะเวลา จาํนวน 84 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.6 โดยมีสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งเป็น

หลกัประกนั 
 

รายการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565  2564  2565  2564 

ดอกเบ้ียจ่าย 560,524  480,564  560,524  480,564 

กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่า 2,274,000  1,692,000  2,274,000  1,692,000 

 

8. งานบริการระหวา่งทาํ 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 31 ธนัวาคม 

2565 
 

31 ธนัวาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2565 
 

31 ธนัวาคม 

2564 

งานบริการระหว่างทาํ 21,380,823  14,733,883  17,191,195  11,319,674 

หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของงานบริการระหว่างทาํ -  -  -  - 

สุทธิ 21,380,823  14,733,883  17,191,195  11,319,674 

 

ตน้ทุนงานบริการระหว่างทาํท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 

มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565  2564  2565  2564 

ตน้ทุนงานบริการระหว่างทาํท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ้่าย 266,227,138  119,081,989  277,674,104  121,783,390 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของงานบริการระหว่างทาํ (กลบัรายการ) -  (472,111)  -  - 

ตน้ทุนขายและบริการ 266,227,138  118,609,878  277,674,104  121,783,390 

 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อมูลค่าการลดลงของ

งานบริการระหวา่งทาํมีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565  2564  2565  2564 

ยอดยกมาตน้ปี -  472,111  -  - 

เพ่ิมข้ึน -  -  -  - 

ลดลง -  (472,111)  -  - 

ยอดคงเหลือส้ินปี -  -  -  - 
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9. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 

 ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนร้อยละการลงทุน วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

 

สกุลเงิน 

31 ธ.ค. 

2565 

31 ธ.ค. 

2564 

31 ธ.ค. 

2565 

31 ธ.ค. 

2564 

31 ธ.ค. 

2565 

31 ธ.ค. 

2564 

31 ธ.ค. 

2565 

31 ธ.ค. 

2564 

บริษัทร่วม (ทางอ้อม)          

บริษทั บลูบิค เทคโนโลยี 

   เซ็นเตอร์ (อินเดีย) จาํกดั 

รูปี 1,000,000        

บาท 413,300 - 45 - 185,986 - 867,143 - 

บริษทั ไอที-แคท จาํกดั บาท 1,250,000 - 40 - 13,500,000 - 13,500,000 - 

          

การร่วมค้า (ทางตรง)          

บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จาํกดั บาท 25,000,000 25,000,000 60 60 15,000,000 15,000,000 36,927,547 18,348,046 

รวมบริษัทร่วมและการร่วมค้า        51,294,690 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 

 

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 คิดเป็น 185,985 บาท โดยมีสัดส่วนร้อยละ 45.00 ของทุนของบริษทั 

บลูบิค เทคโนโลย ีเซ็นเตอร์ (อินเดีย) จาํกดั 

 

เมื่อวนัที่ 30 ธันวาคม 2565 บริษทั บลูบิค แอดเดนดา้ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัไดล้งทุน

ในหุน้สามญัของบริษทั ไอที-แคท จาํกดั จาํนวน 5,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ไอที-แคท จาํกดั โดยมีมูลค่าการลงทุนเป็นจาํนวน

เงินทั้งส้ิน 13,500,000 บาท โดยราคาซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสามญัใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ 

30 มีนาคม 2565 ซ่ึงคํานวณดว้ยผูป้ระเมินอิสระ ดว้ยว ิธีม ูลค ่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเง ินสด 

(Discounted Cash Flow Approach) 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2565 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

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

บลูบิค เทคโนโลย ีเซ็นเตอร์ (อินเดีย) จาํกดั    

- ลงทุนเพิ่ม  185,986  - 

- ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 715,444  - 

- ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (34,288)  - 

บริษทั ออร์บิท ดิจิทลั จาํกดั    

- ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 18,579,502  - 

บริษทั ไอที-แคท จาํกดั    

- ลงทุนเพิ่ม 13,500,000  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 51,294,690  15,000,000 

 

10. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

  (หน่วย : บาท) 

  ร้อยละการถือหุ้น ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน 

ช่ือ ประเภทกิจการ 

31 ธ.ค. 

2565 

31 ธ.ค. 

2564 

31 ธ.ค. 

2565 

31 ธ.ค. 

2564 

31 ธ.ค. 

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 บลูบิค แอดเดนดา้ จาํกดั ให้บริการดา้นทรัพยากรบุคคล 99.99 99.98 40,000,000 1,000,000 39,999,800 999,800 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย      46,137,600 7,137,600 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 2565  2564 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,137,600  7,137,600 

ลงทุนเพิ่มในหุน้สามญัของบริษทั บลูบิค แอดเดนดา้ จาํกดั 39,000,000  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 46,137,600  7,137,600 
 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 1/2565 วนัท่ี 4 มกราคม 2565 ไดอ้นุมติัให้มีการลงทุนเพิ่ม

ในบริษทั จีเอ็มวีพาย จาํก ัด และบริษทั บลูบิค โกลบอล จาํก ัด ผ่านการถือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ

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

โดยสัดส่วนการถือหุน้ยงัคงเท่าเดิม 
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ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2565 วนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 ไดอ้นุมติัใหมี้การลงทุน

เพิ่มในบริษทั บลูบิค ไททนัส์ จาํกดั และบริษทั บลูบิค เน็กซัส จาํกดั ผ่านการถือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ

บริษทั บลูบิค แอดเดนดา้ จาํกดั จาํนวน 35,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 3.50 ลา้นบาท โดย

สัดส่วนการถือหุน้ยงัคงเท่าเดิม 

 

11. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า 

เคร่ืองตกแต่งและ

อุปกรณ์สาํนกังาน 

 

คอมพิวเตอร์ 

สินทรัพย ์

ระหว่างก่อสร้าง 

 

รวม 

ราคาทุน :      

1 มกราคม 2564  3,980,362   1,626,259   4,348,611   270,000   10,225,232 

ซ้ือเพิ่ม  140,509 290,099 2,702,746 4,013,963 7,147,317 

โอนเขา้ (โอนออก) 4,129,263 - - (4,129,263) - 

31 ธนัวาคม 2564 8,250,134 1,916,358 7,051,357 154,700 17,372,549 

ซ้ือเพิ่ม  - 706,367 4,137,282 1,235,265 6,078,914 

ตดัจาํหน่าย - (58,745) (1,205,248) - (1,263,993) 

ไดม้าจากการรวมกิจการ - 422,909 139,103 - 562,012 

โอนเขา้ (โอนออก) 478,700 - - (478,700) - 

31 ธนัวาคม 2565 8,728,834 2,986,889 10,122,494 911,265 22,749,482 
      

ค่าเส่ือมราคาสะสม :      

1 มกราคม 2564 (1,062,813)  (764,485)  (2,547,647)  - (4,374,945)  

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (698,078) (333,081) (1,270,224) -  (2,301,383) 

31 ธนัวาคม 2564 (1,760,891) (1,097,566) (3,817,871) - (6,676,328) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (1,140,770) (479,834) (2,172,354) - (3,792,958) 

ตดัจาํหน่าย - 40,322 725,493 - 765,815 

ไดม้าจากการรวมกิจการ - (134,061) (135,309) - (269,370) 

31 ธนัวาคม 2565 (2,901,661) (1,671,139) (5,400,041) - (9,972,841) 
      

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

31 ธนัวาคม 2564 6,489,243 818,792 3,233,486 154,700 10,696,221 

31 ธนัวาคม 2565 5,827,173 1,315,750 4,722,453 911,265 12,776,641 
      

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 2564     

ตน้ทุนการให้บริการ    1,359,841 

ตน้ทุนการจดัจาํหน่าย    448,913 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    492,629 

    2,301,383 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 2565     

ตน้ทุนการให้บริการ    2,198,941 

ตน้ทุนการจดัจาํหน่าย    496,962 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    1,097,055 

    3,792,958 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 ส่วนปรับปรุง 

อาคารเช่า 

เคร่ืองตกแต่งและ

อุปกรณ์สาํนกังาน 

 

คอมพิวเตอร์ 

สินทรัพย ์

ระหว่างก่อสร้าง 

 

รวม 

ราคาทุน :      

1 มกราคม 2564  3,980,362   1,626,259   3,835,117   270,000   9,711,738  

ซ้ือเพ่ิม  140,509 290,099 2,496,949 4,013,963 6,941,520 

โอนเขา้ (โอนออก) 4,129,263 - - (4,129,263) - 

31 ธนัวาคม 2564 8,250,134 1,916,358 6,332,066 154,700 16,653,258 

ซ้ือเพ่ิม  - 706,367 3,487,728 1,235,265 5,429,360 

ตดัจาํหน่าย - (58,745) (106,558) - (165,303) 

โอนเขา้ (โอนออก) 478,700 - - (478,700) - 

31 ธนัวาคม 2565 8,728,834 2,563,980 9,713,236 911,265 21,917,315 
      

ค่าเส่ือมราคาสะสม      

1 มกราคม 2564 (1,062,813)  (764,486)  (2,390,413)  - (4,217,712)  

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (698,078) (333,080) (1,089,117) - (2,120,275) 

31 ธนัวาคม 2564 (1,760,891) (1,097,566) (3,479,530) - (6,337,987) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (1,140,770) (391,866) (1,839,174) - (3,371,810) 

ตดัจาํหน่าย - 40,322 90,231 - 130,553 

31 ธนัวาคม 2565 (2,901,661) (1,449,110) (5,228,473) - (9,579,244) 
      

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

31 ธนัวาคม 2564 6,489,243 818,792 2,852,536 154,700 10,315,271 

31 ธนัวาคม 2565 5,827,173 1,114,870 4,484,763 911,265 12,338,071 
      

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 2564     

ตน้ทุนการให้บริการ    1,210,421 

ตน้ทุนการจดัจาํหน่าย    424,979 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร    484,875 

    2,120,275 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 2565     

ตน้ทุนการให้บริการ    1,935,421 

ตน้ทุนการจดัจาํหน่าย    468,843 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร    967,546 

    3,371,810 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 5.83 ลา้นบาท และ 

6.49 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอาคารสํานกังานกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สัญญาเช่า

มีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี เม่ือส้ินสุดสัญญาเช่าบริษทัมีสิทธิท่ีจะขอขยายระยะเวลาการเช่าไดค้ราวละ 3 ปี 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 อุปกรณ์ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัท่ีคิดค่าเส่ือมราคาเต็ม

มูลค่าและยงัคงใชง้านอยูมี่ราคาทนุ 3.16 ลา้นบาท และ 3.02 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2564 : 2.28 ลา้นบาท) 

 

12. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 อาคารสาํนกังาน 

ราคาทุน :  

1 มกราคม 2564 8,952,229 

เช่าเพ่ิม 2,717,773 

31 ธนัวาคม 2564 11,670,002 

เช่าเพ่ิม 4,285,681 

31 ธนัวาคม 2565 15,955,683 
  

ค่าเส่ือมราคาสะสม :  

1 มกราคม 2564 (1,047,137) 

ค่าเส่ือมราคาระหว่างปี (1,517,552) 

31 ธนัวาคม 2564 (2,564,689) 

ค่าเส่ือมราคาระหว่างปี (2,061,778) 

31 ธนัวาคม 2565 (4,626,467) 
  

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

31 ธนัวาคม 2564 9,105,313 

31 ธนัวาคม 2565 11,329,216 
  

ค่าเส่ือมราคาปี 2564  

ตน้ทุนการให้บริการ 880,199 

ตน้ทุนการจดัจาํหน่าย 312,952 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 324,401 

 1,517,552 
  

ค่าเส่ือมราคาปี 2565  

ตน้ทุนการให้บริการ 1,180,957 

ตน้ทุนการจดัจาํหน่าย 287,390 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 593,431 

 2,061,778 
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13. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ระหวา่งพฒันา 

 รวม 

ราคาทุน :      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 262,283  -  262,283 

ซ้ือเพิ่ม 32,900  -  32,900 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 295,183  -  295,183 

ซ้ือเพิ่ม 276,850  3,808,681  4,085,531 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 572,033  3,808,681  4,380,714 
      

ค่าตัดจําหน่ายสะสม :      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 (225,698)  -  (225,698) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (41,324)  -  (41,324) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (267,022)  -  (267,022) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (27,792)  -  (27,792) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 (294,814)  -  (294,814) 
      

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 28,161  -  28,161 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 277,219  3,808,681  4,085,900 
      

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2564      

ตน้ทุนการใหบ้ริการ     25,607 

ตน้ทุนการจดัจาํหน่าย     9,137 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     6,580 

     41,324 
      

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2565      

ตน้ทุนการใหบ้ริการ     15,936 

ตน้ทุนการจดัจาํหน่าย     3,801 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     8,055 

     27,792 
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     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระหวา่งพฒันา 

 รวม 

ราคาทุน :      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 262,283  -  262,283 

ซ้ือเพิ่ม 32,900  -  32,900 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 295,183  -  295,183 

ซ้ือเพิ่ม 276,850  -  276,850 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 572,033  -  572,033 
      

ค่าตัดจําหน่ายสะสม :      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 (225,698)  -  (225,698) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (41,324)  -  (41,324) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (267,022)  -  (267,022) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (27,792)  -  (27,792) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 (294,814)  -  (294,814) 
      

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 28,161  -  28,161 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 277,219  -  277,219 
      

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2564      

ตน้ทุนการใหบ้ริการ     25,607 

ตน้ทุนการจดัจาํหน่าย     9,137 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     6,580 

     41,324 
      

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2565      

ตน้ทุนการใหบ้ริการ     15,936 

ตน้ทุนการจดัจาํหน่าย     3,801 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     8,055 

     27,792 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัที่

ตดัจาํหน่ายเตม็มูลค่าและยงัคงใชง้านอยูมี่ราคาทุน 0.26 ลา้นบาท (2564 : 0.26 ลา้นบาท) 

 



 

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ  

           ( นายปกรณ์  เจียมสกุลทิพย ์)             ( นายพชร  อารยะการกุล ) 60 
 

14. ผลประโยชน์พนกังาน 
 

14.1 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 
 

ผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565  2564  2565  2564 

ค่าจา้งและเงินเดือน 288,542,595  161,982,053  269,750,988  151,543,306 

ค่าใชจ่้ายประกนัสังคม 1,401,184  766,623  1,297,075  687,634 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 42,925  21,380  34,431  16,800 

เงินสมทบ - โครงการสมทบเงิน 4,791,504  3,357,052  4,362,192  2,953,750 

สวสัดิการพนกังาน 8,710,287  2,641,704  7,870,230  2,361,568 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  2,642,875   1,458,155  2,365,742  1,367,190 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  1,225,754   655,429  1,097,891  637,872 

ผลประโยชน์อ่ืน  3,518,239   2,163,722  3,367,189  1,734,417 

รวม 310,875,363  173,046,118  290,145,738  161,302,537 

 

14.2 โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้
 

14.2.1 กลุ่มบริษทัและพนักงานของกลุ่มบริษทัได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตาม

พระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนักงานจะจ่ายสมทบ

เขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3-15 ของเงินเดือน ภายใตก้องทุนสํารองเล้ียงชีพ 

ทิสโก ้มาสเตอร์ร่วมทุน ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้น

ออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทนุของกลุ่มบริษทั 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ในงบการเงินรวมกลุ่มบริษทัจ่ายเงินสมทบ

กองทุนเป็นจาํนวนเงิน 4.79 ลา้นบาท และ 3.36 ลา้นบาท ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะ

ของบริษทั เป็นจาํนวนเงิน 4.36 ลา้นบาท และ 2.95 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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14.2.2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2565 วนัท่ี 1 ธันวาคม 2565 ไดอ้นุมติัโครงการร่วม

ลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(Employee Joint Investment Program (“EJIP”) ) คร้ังท่ี 1 ซ่ึงมีว ัตถุประสงค์ในการให้

ผลตอบแทนแก่ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานและ

รักษาบุคลากรไวก้บับริษทัในระยะยาวดว้ยความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจา้ของบริษทั 

ทั้งน้ี บริษทัและลูกจา้งจะจ่าย เงินสมทบและเงินสะสมเขา้โครงการเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่เดือน

กุมภาพนัธ์ 2566 - มกราคม 2568 เพื่อซ้ือหุ้น บริษทั บลูบิค กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยจะขายหุน้

ทั้งหมดไดเ้ม่ือโครงการมีอายุครบ 3 ปีในเดือนมกราคม 2569 ซ่ึงโครงการดงักล่าวไดรั้บ

ความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ 
 

14.3 โครงการผลประโยชน์พนกังาน 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 31 ธนัวาคม 

2565 
 

31 ธนัวาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2565 
 

31 ธนัวาคม 

2564 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 7,510,891   5,076,182  7,246,716   4,789,485  

หน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 2,757,118   1,797,476   2,710,706   1,641,604  

รวม 10,268,009   6,873,658   9,957,422   6,431,089  

หกั  ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (600,023)   (425,006)  (600,023)   (400,006) 

ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระมากกว่าหน่ึงปี 9,667,986   6,448,652   9,357,399   6,031,083  

 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานมี

การเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565  2564  2565  2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี 5,076,182   3,770,091   4,789,485   3,554,147  

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัรับรู้ในงานบริการระหว่างทาํ 110,588   51,204   44,437   37,541  

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัรับรู้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

   ระหว่างพฒันา 

66,420  -  -  - 

ตน้ทุนบริการในอดีตและปัจจุบนัรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 2,642,875   1,458,156   2,365,742   1,367,191  

(กาํไร)ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงประมาณการรับรู้ใน 

   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (541,022) 

 

 (283,615) 

 

(541,022) 

 

(245,097) 

ตน้ทุนโอนยา้ยพนกังาน -  -  441,516  - 

ตน้ทุนทางการเงิน 155,848   80,346   146,558   75,703  

ยอดคงเหลือส้ินปี  7,510,891   5,076,182  7,246,716   4,789,485  

หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -  -  -  - 

ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระมากกว่าหน่ึงปี 7,510,891   5,076,182   7,246,716   4,789,485  
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(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 เกิดขึ้นจาก 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

สมมติฐานดา้นการเงิน (1,180,457)  (1,180,457) 

การปรับปรุงค่าประสบการณ์ 639,435  639,435 

รวม (541,022)  (541,022) 
 

ค่าใชจ่้ายทั้งหมดขา้งตน้จะถูกรวมอยูใ่นรายการท่ีไม่ตอ้งจดัประเภทใหม่เขา้งบกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
 

ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานมีขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 

จาํนวนพนกังานทั้งหมดของกลุ่มบริษทั 279 คน 

อายเุกษียณ 60 ปี 

อตัราการคิดลด ร้อยละ 3.84 - 3.90 ตอ่ปี 

ระยะเวลาถวัเฉล่ียของประมาณการหน้ีสิน 23 - 24 ปี 

อตัราการข้ึนเงินเดือน ร้อยละ 6.00 ตอ่ปี 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 1.91 - 22.92 ตอ่ปี 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 หน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565  2564  2565  2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,797,476   1,313,413   1,641,604   1,193,933  

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัรับรู้ในงานบริการระหว่างทาํ  129,715    71,290   113,268   40,650  

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัรับรู้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

   ระหว่างพฒันา 

 8,246   -  -  - 

ตน้ทุนบริการในอดีตและปัจจุบนัรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน  1,006,488    632,401   878,625   579,976  

(กาํไร) ขาดทุน จากการเปล่ียนแปลงประมาณการ 

   ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน - งบกาํไรขาดทุน 219,266   23,028   219,266   57,895  

ตน้ทุนทางการเงิน 20,933   7,343   19,313   6,649  

ตน้ทุนโอนยา้ยพนกังาน -  -  238,636  - 

หกั จ่ายชาํระในระหว่างปี (425,006)   (249,999)  (400,006)   (237,499) 

ยอดคงเหลือส้ินปี  2,757,118   1,797,476   2,710,706   1,641,604  

หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (600,023)   (425,006)  (600,023)   (400,006) 

ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระมากกว่าหน่ึงปี 2,157,095   1,372,470   2,110,683   1,241,598  
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(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 เกิดขึ้นจาก 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

สมมติฐานดา้นการเงิน (38,471)  (38,471) 

การปรับปรุงค่าประสบการณ์ 257,737  257,737 

รวม 219,266  219,266 

 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนมีขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 

จาํนวนพนกังานทั้งหมดของกลุ่มบริษทั 279 คน 

อตัราการคิดลด ร้อยละ 1.98 - 2.12 ต่อปี 

ระยะเวลาถวัเฉล่ียของประมาณการหน้ีสิน 5 - 6 ปี 

อตัราเงินเฟ้อ ร้อยละ 3.00 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 1.91 - 22.92 ต่อปี 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ที่อาจเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืน ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อ

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์    

หนีสิ้นผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน    

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1)   (1,485)   (1,432) 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1)   1,898    1,830  

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20)  (1,419)   (1,366) 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 20)  1,840    1,772  

หนีสิ้นผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน    

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1)   (86)   (84) 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1)   91    89  

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20)  (200)   (197) 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 20)  224    221  

หนีสิ้นผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน    

การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1)  1,837    1,770  

การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1)  (1,472)   (1,419) 
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การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานท่ีคาดว่าจะจ่ายก่อนการคิดลดให้เป็น

มูลค่าปัจจุบนัมีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 31 ธนัวาคม 

2565 
 

31 ธนัวาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2565 
 

31 ธนัวาคม 

2564 

ภายใน 1 ปี  523   363   523   339 

ระหวา่ง 2 - 5 ปี  1,734   1,068   1,699   968 

ระหวา่ง 6 - 10 ปี  762   625   746   587 

ระหวา่ง 11 - 15 ปี  1,480   176   1,480   176 

มากกวา่ 15 ปี  17,066   10,337   16,406   9,749 

รวม  21,565   12,569   20,854   11,819 

 

15. หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนทั้งจาํนวนเป็นภาษีขายจากลูกหน้ีท่ีรอออกใบกาํกบัภาษีเม่ือไดรั้บชาํระ 

 

16. ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

16.1 ทุนเรือนหุน้ 
 

 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 
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ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 มีมติอนุมติัท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 

- เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราไวจ้ากเดิม หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซ่ึงได้

จดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 
 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20.41 ลา้นบาท เป็น 50.00 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน จาํนวน 

59.18 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวน 29.59 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 

17 มีนาคม 2564 
 

- จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ จาํนวน 34.18 ลา้นหุน้ เพื่อเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน

ของรายช่ือผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 17.09 ลา้นบาท 

ดว้ยอตัราส่วนการจองซ้ือ 1.19401 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน

ดงักล่าวจากผูถ้ือหุ้นเดิมทั้งจาํนวนและไดจ้ดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เมื่อวนัท่ี 

29 มีนาคม 2564 
 

ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมติัให้บริษทั

เสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก (Initial Public Offering) จาํนวน 25.00 ลา้นหุ้นใน

ระหว่างวนัที่ 8-10 กนัยายน 2564 หุ้นสามญัดงักล่าวมีมูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยเสนอ

ขายหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องในราคาหุ้นละ 18.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 450.00 ลา้นบาท สุทธิดว้ยค่าใชจ่้าย

ท่ีเก่ียวขอ้งทางตรงจากการออกหุ้นทุนหักดว้ยภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 9.66 ลา้นบาท (ตน้ทุนก่อน

หกัภาษี จาํนวน 12.08 ลา้นบาท) มูลค่ารวมสุทธิ จาํนวน 440.34 ลา้นบาท ทั้งน้ี ทาํใหส่้วนหุน้ท่ีออก

และรับชาํระเต็มมูลค่าแลว้เพิ่มขึ้น จาํนวน 12.50 ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัเพิ่มขึ้น 

จาํนวน 427.84 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุ้นทั้งจาํนวนแลว้และจดทะเบียนทุนท่ีชาํระแลว้กบั

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2564 
 

16.2 สาํรองตามกฎหมาย 
 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้นประจาํปี 2565 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2565 มีมติอนุมติั

จดัสรรกาํไรเพื่อเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 1.25 ลา้นบาท 
 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 เมื่อวนัที่ 4 มีนาคม 2564 มีมติอนุมติัจดัสรร

กาํไรเพื่อเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 40,800 บาท จากกาํไรสุทธิปี 2563 
 

ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติ

จดัสรรกาํไรเพื่อเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย จาํนวน 1,709,200 บาท จากกาํไรสะสมส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2564 
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16.3 เงินปันผลจ่าย 
 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้นประจาํปี 2565 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2565 มีมติอนุมติั

จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 - วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่

ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.375 บาท จาํนวน 100 ลา้นหุ้น เป็นเงิน 37.50 ลา้นบาท ตามรายช่ือผูถื้อหุ้น 

ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลทั้งจาํนวนแลว้เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 
 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล

จากการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 93.06 บาท 

จาํนวน 204,080 หุ ้น เป็นเงิน 18.99 ลา้นบาท ตามรายชื่อผูถ้ือหุ ้น ณ วนัที่ 17 มีนาคม 2564 

บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลทั้งจาํนวนแลว้เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2564 
 

ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.98 บาท จาํนวน 75,000,000 หุ้น เป็นเงิน 

73.50 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลทั้งจาํนวนแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2564 

 

17. รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
 

กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้เป็น 4 ประเภทธุรกิจหลกั ดงัน้ี 
 

17.1 การวางแผนกลยทุธ ์
 

สัญญาท่ีทาํกับลูกค้า 

การใหค้าํปรึกษาดา้นกลยทุธ์และการจดัการ โดยใหค้าํปรึกษาตั้งแต่การคน้หาปัจจยัความสาํเร็จของ

ธุรกิจ การวางทิศทางกลยทุธ์ทั้งดา้นการเงิน การตลาด การดาํเนินงาน และ บญัชี รวมถึงการวิเคราะห์

ผลกระทบและโอกาสเชิงเศรษฐศาสตร์จากการนาํเทคโนโลยเีขา้ไปใชใ้นการปรับปรุงธุรกิจ ทาํให้

ลูกคา้สามารถตดัสินใจไดอ้ย่างรอบดา้นมากยิ่งขึ้นและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่จบัตอ้งไดจ้าก

การลงทุนในเทคโนโลย ี 
 

ภาระท่ีต้องปฏิบัติ 

- สําหรับสัญญาบริการท่ีกาํหนดระยะเวลาในการให้บริการอย่างชดัเจน โดยลูกคา้ไดรั้บและใช้

ประโยชน์ทนัทีจากการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทั ดงันั้น ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัจะเสร็จส้ินลงเม่ือ

กลุ่มบริษทักาํลงัให้บริการตลอดระยะเวลาของสัญญา มีเง่ือนไขการจ่ายชาํระตามระยะเวลาใน

การใหบ้ริการท่ีเกิดขึ้นจริงและไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ 
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- สําหรับสัญญาบริการท่ีกาํหนดให้นาํส่งแผนกลยุทธ์ โดยในระหว่างการให้บริการลูกคา้ยงัไม่ได้

รับและใช้ประโยชน์ ไม่มีอาํนาจควบคุมเม่ือสินทรัพยเ์กิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้น แมง้านบริการจะไม่

ก่อให้เกิดสินทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัมีทางเลือกอ่ืนในการนาํไปใชแ้ต่กลุ่มบริษทัไม่สามารถบงัคบัให้

จ่ายชาํระสําหรับการปฏิบติังานท่ีเสร็จส้ินถึงปัจจุบนัได ้ดงันั้น ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัจะเสร็จส้ินลง

เม่ือส่งมอบรายงานในแต่ละกลยุทธ์และไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้แลว้ มีเง่ือนไขการจ่ายชาํระ

ตามท่ีกาํหนดในสัญญา 

- ไม่มีการรับประกนัและภาระผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้งภายหลงัการใหบ้ริการ 
 

การกาํหนดและการปันส่วนราคาของรายการ 

กลุม่บริษทักาํหนดราคาของรายการจากอตัราค่าบริการมาตรฐานคูณดว้ยจาํนวนวนัทาํงาน (สุทธิดว้ย

ส่วนลดตามท่ีตกลงร่วมกนั) โดยปันส่วนราคาของรายการให้กบัแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติัตามมูลค่า

ของอตัราค่าบริการมาตรฐานคูณดว้ยจาํนวนวนัทาํงานของแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 
 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการวางแผนกลยทุธ์รับรู้ไดด้งัน้ี 

- รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง วดัผลโดยวิธีผลผลิต ซ่ึงจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีกลุ่มบริษทั

มีสิทธิออกใบแจง้หน้ี สาํหรับสัญญาบริการท่ีกาํหนดระยะเวลาในการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน และ

จ่ายชาํระตามระยะเวลาท่ีใหบ้ริการตามสัญญา 

- รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงจะรับรู้รายไดเ้ม่ือส่งมอบรายงานและได้รับการยอมรับจาก

ลูกคา้แลว้ สาํหรับสัญญาบริการท่ีกาํหนดใหน้าํส่งแผนกลยทุธ ์
 

17.2 การออกแบบและพฒันาระบบ 
 

สัญญาท่ีทาํกับลูกค้า 

การให้คาํปรึกษาและพฒันาเทคโนโลยีอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางสถาปัตยกรรมในองค์กรท่ี

เหมาะสมไปจนถึงการพฒันาซอฟต์แวร์ การปรับปรุงระบบงาน ERP หรือระบบงาน CRM การเพิ่ม

ความคล่องตัวของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี เช่น การเปล่ียนแปลงองค์กร (Agile 

transformation) การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมการทํางาน (DevOps transformation) รวมถึง การให้

คาํปรึกษาและวางระบบดา้นความปลอดภยัไซเบอร์ ซ่ึงเป็นการเพิ่มศกัยภาพของเทคโนโลยีในองค์กร

เพื่อใหส้ามารถเพิ่มการแข่งขนัได ้
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ภาระท่ีต้องปฏิบัติ 

- สําหรับสัญญาบริการท่ีกาํหนดระยะเวลาในการให้บริการอย่างชดัเจน โดยลูกคา้ไดรั้บและใช้

ประโยชน์ทนัทีจากการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทั ดงันั้น ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัจะเสร็จส้ินลงเม่ือ

กลุ่มบริษทักาํลงัให้บริการตลอดระยะเวลาของสัญญา มีเง่ือนไขการจ่ายชาํระตามระยะเวลาใน

การใหบ้ริการท่ีเกิดขึ้นจริงและไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ 

- สาํหรับสัญญาบริการท่ีกาํหนดใหน้าํส่งซอฟตแ์วร์ โดยในระหวา่งการใหบ้ริการลูกคา้ยงัไม่ไดรั้บ

และใช้ประโยชน์ ไม่มีอาํนาจควบคุมงานบริการ แมง้านบริการจะไม่ก่อให้เกิดสินทรัพยท่ี์

กลุ่มบริษทัมีทางเลือกอื่นในการนาํไปใชแ้ต่กลุ่มบริษทัไม่สามารถบงัคบัให้จ่ายชาํระสําหรับ 

การปฏิบติังานท่ีเสร็จส้ินถึงปัจจุบนัได ้ดงันั้น ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัจะเสร็จส้ินลงเม่ือส่งมอบซอฟต์แวร์

แต่ละส่วนและไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้แลว้ มีเง่ือนไขการจ่ายชาํระตามท่ีกาํหนดในสัญญา 

- สัญญาโดยปกติมีการรับประกนัผลงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี 
 

การกาํหนดและการปันส่วนราคาของรายการ 

กลุ่มบริษทักาํหนดราคาของรายการจากอตัราค่าบริการมาตรฐานคูณดว้ยจาํนวนวนัทาํงาน (สุทธิดว้ย

ส่วนลดตามท่ีตกลงร่วมกนั) โดยปันส่วนราคาของรายการให้กบัแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติัตามมูลค่า

ของอตัราค่าบริการมาตรฐานคูณดว้ยจาํนวนวนัทาํงานของแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 
 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการออกแบบและพฒันาระบบรับรู้ดงัน้ี 

- รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง วดัผลโดยวิธีผลผลิต ซ่ึงจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีกลุ่มบริษทั

มีสิทธิออกใบแจง้หน้ี สาํหรับสัญญาบริการท่ีกาํหนดระยะเวลาในการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน และ

จ่ายชาํระตามระยะเวลาท่ีใหบ้ริการตามสัญญา  

- รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงจะรับรู้รายไดเ้ม่ือส่งมอบซอฟตแ์วร์และไดรั้บการยอมรับจาก

ลูกคา้แลว้ สาํหรับสัญญาบริการท่ีกาํหนดใหน้าํส่งซอฟตแ์วร์ 
 

17.3 การบริหารโครงการ 
 

สัญญาท่ีทาํกับลูกค้า 

การบริหารจดัการโครงการเชิงกลยทุธ์ เป็นการช่วยบริหารโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีความซบัซ้อนสูง 

เช่น การขึ้นระบบการทาํงานหลกั (Core system) การจดัตั้งกิจการร่วมคา้ หรือการบริหารจดัการการควบ

รวมกิจการ เพื่อใหก้ารดาํเนินการเป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืน ตามกาํหนดการและงบประมาณท่ีวางไว ้
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ภาระท่ีต้องปฏิบัติ 

- สําหรับสัญญาบริการท่ีกาํหนดระยะเวลาในการให้บริการอย่างชดัเจน โดยลูกคา้ไดรั้บและใช้

ประโยชน์ทนัทีจากการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทั ดงันั้น ภาระที่ตอ้งปฏิบติัจะเสร็จส้ินลงเม่ือ

กลุ่มบริษทักาํลงัให้บริการตลอดระยะเวลาของสัญญา มีเง่ือนไขการจ่ายชาํระตามระยะเวลาใน

การใหบ้ริการท่ีเกิดขึ้นจริงและไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ 

- สําหรับสัญญาบริการท่ีกาํหนดระยะเวลาในการให้บริการและส่งมอบรายงานตามขั้นความสําเร็จ

ของงาน โดยลูกคา้ไดรั้บและใช้ประโยชน์ทนัทีจากการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทั แต่มีเง่ือนไข

การจ่ายชาํระตามขั้นความสําเร็จของงาน ดงันั้น ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัจะเสร็จส้ินลงเม่ือกาํลงัให้บริการ

ตลอดระยะเวลาของสญัญาพร้อมกบัส่งมอบรายงานตามขั้นความสาํเร็จของงาน 
 

การกาํหนดและการปันส่วนราคาของรายการ 

กลุ่มบริษทักาํหนดราคาของรายการจากอตัราค่าบริการมาตรฐานคูณดว้ยจาํนวนวนัทาํงาน (สุทธิดว้ย

ส่วนลดตามท่ีตกลงร่วมกนั) โดยปันส่วนราคาของรายการให้กบัแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติัตามมูลค่า

ของอตัราค่าบริการมาตรฐานคูณดว้ยจาํนวนวนัทาํงานของแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 
 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการการบริหารโครงการรับรู้ดงัน้ี 

- รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง วดัผลโดยวิธีผลผลิต ซ่ึงจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีกลุ่มบริษทั

มีสิทธิออกใบแจง้หน้ี 
 

17.4 การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ 
 

สัญญาท่ีทาํกับลูกค้า 

การบริหารจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่และวิเคราะห์ขอ้มลูขั้นสูงดว้ยปัญญาประดิษฐ์ โดยการวางโครงสร้าง

พื้นฐานของขอ้มูล (Data infrastructure) ให้เป็นระบบ มีความปลอดภยั ยืดหยุ่น และสามารถเรียกใช้

ขอ้มูลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพฒันาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อใชใ้นการตดัสินใจ

ทางธุรกิจ สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัโดยการเป็นองคก์รท่ีใชข้อ้มูลในการขบัเคล่ือนธุรกิจ 

(data-driven organization) 
 

บางสัญญามีความหลากหลายในสินคา้และบริการ โดยรวมการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) 

และการบริการติดตั้งท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม การติดตั้งท่ีไม่ซับซ้อนสามารถดาํเนินการโดยบุคคลอ่ืน

ไดจ้ะไมไ่ดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของการให้บริการ ดงันั้น การบนัทึกภาระท่ีตอ้งปฏิบติัจึงแยกออกจากกนั  
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ภาระท่ีต้องปฏิบัติ 

- สําหรับสัญญาบริการท่ีกาํหนดระยะเวลาในการให้บริการอย่างชดัเจน โดยลูกคา้ไดรั้บและใช้

ประโยชน์ทนัทีจากการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทั ดงันั้น ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัจะเสร็จส้ินลงเม่ือ

กลุ่มบริษทักาํลงัให้บริการตลอดระยะเวลาของสัญญา มีเง่ือนไขการจ่ายชาํระตามระยะเวลาใน

การใหบ้ริการท่ีเกิดขึ้นจริงและไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ 

- สําหรับสัญญาบริการท่ีดาํเนินการบนเซิร์ฟเวอร์ของลูกคา้ โดยลูกคา้มีอาํนาจควบคุมงานบริการ 

งานบริการจะไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ท่ีกลุ่มบริษทัมีทางเลือกอ่ืนในการนําไปใช้และสามารถ

บงัคบัให้จ่ายชาํระสําหรับการปฏิบติังานท่ีเสร็จส้ินถึงปัจจุบนัได้ ดังนั้น ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัจะ

เสร็จส้ินลงเม่ือกาํลงัใหบ้ริการตลอดระยะเวลาของสัญญา 

- สําหรับสัญญาบริการดา้นการอบรม โดยลูกคา้ไดรั้บและใช้ประโยชน์ทนัทีจากการปฏิบติังาน

ของกลุ่มบริษทั แต่มีเงื่อนไขการจ่ายชาํระตามความสําเร็จของงาน ดงันั้น ภาระที่ตอ้งปฏิบติั

จะเสร็จส้ินลงเม่ือกาํลงัใหบ้ริการตลอดระยะเวลาของสัญญา 

- สําหรับสัญญาบริการท่ีกาํหนดให้นําส่งรายงาน โดยในระหว่างการให้บริการลูกคา้ยงัไม่ได้รับและใช้

ประโยชน์ ไม่มีอาํนาจควบคุมงานบริการ แมง้านบริการจะไม่ก่อให้เกิดสินทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัมีทางเลือก

อ่ืนในการนําไปใช้แต่กลุ่มบริษทัไม่สามารถบังคับให้จ่ายชําระสําหรับการปฏิบัติงานท่ีเสร็จส้ินถึง

ปัจจุบนัได ้ดงันั้น ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัจะเสร็จส้ินลงเม่ือส่งมอบรายงานและไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้แลว้ 

- มีการรับประกนัผลงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน ถึง 1 ปี 
 

การกาํหนดและการปันส่วนราคาของรายการ 

กลุ่มบริษทักาํหนดราคาของรายการจากอตัราค่าบริการมาตรฐานคูณดว้ยจาํนวนวนัทาํงาน (สุทธิดว้ย

ส่วนลดตามท่ีตกลงร่วมกนั) โดยปันส่วนราคาของรายการใหก้บัแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติัตามมูลค่าของ

อตัราค่าบริการมาตรฐานคูณด้วยจาํนวนวนัทาํงานของแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติั กรณีท่ีมีภาระท่ีต้อง

ปฏิบติัเป็นการขายและบริการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จะปันส่วนราคาตามราคาขายแบบเอกเทศ 
 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่รับรู้ดงัน้ี 

- รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง วดัผลโดยวิธีผลผลิต ซ่ึงจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีกลุ่มบริษทั

มีสิทธิออกใบแจง้หน้ี สาํหรับสัญญาบริการท่ีกาํหนดระยะเวลาในการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน และ

จ่ายชาํระตามระยะเวลาท่ีใหบ้ริการตามสัญญา และสาํหรับสัญญาบริการดา้นการอบรม 

- รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง วดัผลโดยวิธีวิธีปัจจยันาํเขา้ ซ่ึงจะรับรู้รายไดต้ามขั้นความสําเร็จ

ของงาน สาํหรับสัญญาบริการท่ีดาํเนินการบนเซิร์ฟเวอร์ของลูกคา้ 

- รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงจะรับรู้รายไดเ้ม่ือส่งมอบรายงานและได้รับการยอมรับจาก

ลูกคา้แลว้ สาํหรับสัญญาบริการท่ีกาํหนดใหน้าํส่งรายงาน 
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ยอดคงเหลือของสัญญา 
 

ตารางต่อไปน้ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ี สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 31 ธนัวาคม 

2565 
 

31 ธนัวาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2565 
 

31 ธนัวาคม 

2564 

ลูกหนีก้ารค้า        

การวางแผนกลยทุธ ์ 4,057,000  12,927,965  4,057,000  12,927,965 

การออกแบบและพฒันาระบบ 44,625,506  26,030,125  47,811,130  26,030,125 

การบริหารโครงการ 22,724,172  -  22,724,172  - 

การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ 15,574,074  8,929,685  15,574,074  8,929,685 

อื่น ๆ -  -  226,387  - 

รวม (หมายเหตุข้อ 7.2) 86,980,752  47,887,775  90,392,763  47,887,775 

 

การเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสาํคัญของยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเกิดจากสัญญา 
 

งบการเงินรวม 
(หน่วย : บาท) 

 

ยอดคงเหลือของสัญญา 

การวางแผน 

กลยุทธ์ 

การออกแบบ 

และพัฒนาระบบ 

การบริหาร 

โครงการ 

การจัดการข้อมลู 

ขนาดใหญ่ 

 

อ่ืนๆ 

 

รวม 

หน้ีสินที่เกิดจากสัญญา       

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 - 15,474,596 - 4,162,000 - 19,636,596 
       

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา       

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 812,391 82,434,492 27,629,882 5,733,328 - 116,610,093 
 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
(หน่วย : บาท) 

 

ยอดคงเหลือของสัญญา 

การวางแผน 

กลยุทธ์ 

การออกแบบ 

และพัฒนาระบบ 

การบริหาร 

โครงการ 

การจัดการข้อมลู 

ขนาดใหญ่ 

 

อ่ืนๆ 

 

รวม 

หน้ีสินที่เกิดจากสัญญา       

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 - 9,988,346 - 4,162,000 - 14,150,346 
       

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา       

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 812,391 81,618,478 27,629,882 4,480,984 4,031,203 118,572,938 
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สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาจาํแนกตามอายหุนีดั้งนี ้
 

     (หน่วย : พนับาท) 

 

 

อายรุายไดค้า้งรับ 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 31 ธนัวาคม 2565 48,538 18,821 11,129 34,393 1,052 2,677 116,610 

        

งบการเงินการเงินเฉพาะของบริษัท        

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 52,539 18,638 10,917 32,750 1,052 2,677 118,573 
 

สินทรัพยที์่เกิดจากสัญญาและหน้ีสินที่เกิดจากสัญญา ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 เพิ่มขึ้นจาก ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 2564 เน่ืองจากจาํนวนสัญญางานบริการเพิ่มขึ้นจาํนวนมากจากปีก่อน 
 

ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ียงัคงเหลืออยูข่องสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
 

งบการเงินรวม 

(หน่วย : บาท) 

 

ยอดคงเหลือของสัญญา 

การวางแผน 

กลยุทธ์ 

การออกแบบ 

และพัฒนาระบบ 

การบริหาร 

โครงการ 

การจัดการข้อมูล 

ขนาดใหญ่ 

 

อ่ืนๆ 

 

รวม 

มูลค่าภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ียงัไม่เสร็จส้ินลง 

   ณ วนัส้ินงวด 105,526,548 162,689,016 46,651,868 138,802,999 - 453,670,431 

ช่วงเวลาการรับรู้รายได ้       

ภายใน 12 เดือน 63,344,498  138,015,234  14,486,534  87,625,854  - 303,472,120 

1-2 ปี 27,509,800  9,798,782  21,332,267  37,772,142  - 96,412,991 

2-3 ปี 12,620,250  8,500,000  10,833,067  6,066,283  - 38,019,600 

3 ปีขึ้นไป 2,052,000  6,375,000  - 7,338,720  - 15,765,720 
 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

(หน่วย : บาท) 

 

ยอดคงเหลือของสัญญา 

การวางแผน 

กลยุทธ์ 

การออกแบบ 

และพัฒนาระบบ 

การบริหาร 

โครงการ 

การจัดการข้อมูล 

ขนาดใหญ่ 

 

อ่ืนๆ 

 

รวม 

มูลค่าภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ียงัไม่เสร็จส้ินลง 

   ณ วนัส้ินงวด 65,387,049 136,983,239 46,651,868 126,915,939 - 375,938,095 

ช่วงเวลาการรับรู้รายได ้       

ภายใน 12 เดือน 48,356,249 112,309,457 14,486,534 79,710,757 - 254,862,997 

1-2 ปี 15,710,800 9,798,782 21,332,267 33,800,179 - 80,642,028 

2-3 ปี 1,320,000 8,500,000 10,833,067 6,066,283 - 26,719,350 

3 ปีขึ้นไป - 6,375,000 - 7,338,720 - 13,713,720 

 



 

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ  

           ( นายปกรณ์  เจียมสกุลทิพย ์)             ( นายพชร  อารยะการกุล ) 73 
 

18. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565 2564 2565 2564 

การเปลี่ยนแปลงในงานบริการระหว่างทาํและสินคา้คงเหลือ (6,637,140) (5,963,293) (5,861,721) (8,473,261) 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 310,875,363 173,046,118 290,145,738 161,302,537 

ค่าสาธารณูปโภค 14,833,924 8,884,402  12,938,997 8,113,466  

ค่าจา้งงานบริการ 89,088,055 40,952,296  113,245,908 54,670,343  

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 1,461,650 400,595  481,127 49,013  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 5,882,528 3,860,259  5,461,380 3,679,151  

ค่าเผ่ือ (กลบัรายการ) จากการลดมลูค่าของงานบริการระหว่างทาํ - (472,111) - - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 21,661,119 8,556,815 19,594,550 8,740,071 

รวมค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 437,165,499 229,265,081 436,005,979 228,081,320 

 

19. สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

19.1 ภาษีเงินได ้
 

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน     

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 149,144,786 80,216,713 101,999,340 79,743,639 

อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 0, 15, 20 20 0, 20 20 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 29,655,758 16,043,342 20,399,868 15,948,728 

ผลกระทบทางภาษี     

- รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ (945,520) (3,299,190) (666,408) (3,142,415) 

- ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัไดเ้พ่ิม (30,991) (94,215) (30,380) (89,253) 

- ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 1,457,371 1,076,328 887,273 974,242 

- หน้ีสูญ (375,570) - (375,570) - 

- ผลขาดทุนสะสมยอ้นหลงัไม่เกิน 5 รอบปีบญัชี (136,837) - - - 

กาํไรท่ีไดรั้บยกเวน้จากสิทธิประโยชน์บตัรส่งเสริมการลงทุน (5,568,644) - (5,568,644) - 

กาํไรของบริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี (1,904,360) (1,215,147) - - 

ผลกระทบของกาํไรระหว่างกนั (3,733,708) 1,185,229 - - 

ขาดทุนของบริษทัยอ่ย 114,159 25,021 - - 

สุทธิ 18,531,658 13,721,368 14,646,139 13,691,302 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วย     

ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดปัจจุบนั 18,836,852 14,592,309 15,312,547 14,592,309 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว (305,194) (870,941) (666,408) (901,007) 

ภาษีเงินได้สุทธิ 18,531,658 13,721,368 14,646,139 13,691,302 
     

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (504,126) 593,226 (486,985) 585,522 

 

รายการเคล่ือนไหวภาษีเงินไดค้า้งจ่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565  2564  2565  2564 

ภาษีเงินได้ค้างจ่ายประกอบด้วย        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายยกมา 2,250,676  4,717,044  2,250,676  4,717,044 

ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนั 18,836,852  14,592,309  15,312,547  14,592,309 

ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนั - แสดงรายการสุทธิจาก 

   ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งทางตรงจากการออกหุ้นทุน 

 

- 

  

(2,415,880) 

 

- 

  

(2,415,880) 

หกั  ภาษีเงินไดจ้่ายล่วงหนา้ (15,857,404)  (10,180,775)  (13,722,801)  (9,925,753) 

หกั  จ่ายภาษีเงินไดง้วดก่อน (2,250,676)  (4,717,044)  (2,250,676)  (4,717,044) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายยกไป 3,674,572  2,250,676  1,589,746  2,250,676 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั (695,124)  (255,022)  -  - 

 

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน สาํหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565  2564 

 

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได ้

(ค่าใชจ้่าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้  

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได ้

(ค่าใชจ้่าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณ 

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (541,022)  91,063  (449,959) 

 

(283,615)  56,723  (226,892) 

กาํไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง 

   มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 3,777,022  (755,405)  3,021,617 

 

(3,041,684)  608,337  (2,433,347) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 

   ของเงินลงทุน (801,080)  160,216  (640,864) 

 

359,170  (71,834)  287,336 

 2,434,920  (504,126)  1,930,794  (2,966,129)  593,226  (2,372,903) 
 



 

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ  

           ( นายปกรณ์  เจียมสกุลทิพย ์)             ( นายพชร  อารยะการกุล ) 75 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565  2564 

 

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได ้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้  

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได ้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณ 

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (541,022)  108,204  (432,818)  (245,097)  49,019  (196,078) 

กาํไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม 

   ของเงินลงทุน 3,777,022  (755,405)  3,021,617  (3,041,684)  608,337  (2,433,347) 

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน 

   ของเงินลงทุน (801,080)  160,216  (640,864)  359,170  (71,834)  287,336 

 2,434,920  (486,985)  1,947,935  (2,927,611)   585,522   (2,342,089) 

 

19.2 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกใน   

 

1 มกราคม 

2565 

งบกาํไร 

ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื่น 

ไดม้าจาก 

การรวมธุรกิจ 

31 ธนัวาคม 

2565 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจาก :       

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 375,570 (375,570) - - - 

ส่วนต่างค่าเส่ือมราคาสะสมของส่วนปรับปรุงอาคาร 185,838 141,847 - - 327,685 

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัคุณภาพงาน 9,653 9,687 - - 19,340 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,953,506 514,442 - - 2,467,948 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,374,732 740,084 (91,063) - 2,023,753 

ผลขาดทุนสะสม 5 ปี 277,390 (280,515) - 136,837 133,712 

รวม 4,176,689 749,975 (91,063) 136,837 4,972,438 

      

หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจาก :      

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

   ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (536,503) - 595,189 

 

- 58,686 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (1,821,062) (444,781) - - (2,265,843) 

รวม (2,357,565) (444,781) 595,189 - (2,207,157) 

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 1,819,124 305,194 504,126 136,837 2,765,281 

 

 

 

 

 
 

 



 

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ  

           ( นายปกรณ์  เจียมสกุลทิพย ์)             ( นายพชร  อารยะการกุล ) 76 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

  บนัทึกใน  

 

1 มกราคม 

2565 

งบกาํไร 

ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

31 ธนัวาคม 

2565 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจาก :      

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต 375,570 (375,570) - - 

ส่วนต่างค่าเส่ือมราคาสะสมของส่วนปรับปรุงอาคาร 185,838 141,847 - 327,685 

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัคุณภาพงาน 2,340 17,000 - 19,340 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,953,506 514,441 - 2,467,947 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,286,218 813,471 (108,204) 1,991,485 

รวม 3,803,472 1,111,189 (108,204) 4,806,457 

     

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจาก :     

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

   ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (536,503) - 595,189 58,686 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (1,821,062) (444,781) - (2,265,843) 

รวม (2,357,565) (444,781) 595,189 (2,207,157) 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 1,445,907 666,408 486,985 2,599,300 

 

20. กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565  2564  2565  2564 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 127,089,763  66,494,068  87,353,200  66,052,337 

จาํนวนหุน้สามญั (หุน้)        

จาํนวนหุน้ยกมาตน้ปี 100,000,000  204,080  100,000,000  204,080 

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

จาํนวนหุน้ถวัเฉล่ียเพ่ิมขึ้นระหวา่งปี -  33,570,279  -  33,570,279 

รวม 100,000,000  74,386,279  100,000,000  74,386,279 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 1.27  0.89  0.87  0.89 
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____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ 

           ( นายปกรณ์  เจียมสกุลทิพย ์)             ( นายพชร  อารยะการกุล ) 
 

21. ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการโอนสินคา้และบริการตลอดช่วงเวลาหน่ึงและ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งหมดเป็นสัญญาราคาคงท่ี และเป็นสัญญาระยะสั้นไม่เกิน 12 เดือน แยกตามส่วนงาน

บริการหลกัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

 การวางแผนกลยทุธ์ การออกแบบและพฒันาระบบ การบริหารโครงการ การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ ่ อื่น ๆ ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

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

รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 82.79 60.91 348.63 210.83 63.61 3.24 68.64 28.05 0.03 0.73 0.07 (0.07) 563.77 303.69 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 44.24 - 0.87 - 19.31 13.85 0.82 0.39 (65.24) (14.24) - - 

รวมรายได ้ 82.79 60.91 392.87 210.83 64.48 3.24 87.95 41.90 0.85 1.12 (65.17) (14.31) 563.77 303.69 
               

เวลาในการรับรู้รายได้               

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 69.02 54.21 80.41 103.77 1.85 0.69 55.98 6.16 0.03 0.73 - (0.10) 207.29 165.46 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 13.77 6.70 312.46 107.06 62.63 2.55 31.97 35.74 0.82 0.39 (65.17) (14.21) 356.48 138.23 

รวมรายได ้ 82.79 60.91 392.87 210.83 64.48 3.24 87.95 41.90 0.85 1.12 (65.17) (14.31) 563.77 303.69 
               

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย 28.24 22.86 64.16 62.17 21.27 1.28 19.64 3.56 0.77 (0.28) 0.14 (9.28) 134.22 80.31 
               

ดอกเบี้ยรับ 0.48 0.11 1.30 0.40 0.37 0.01 0.22 0.04 0.01 - (0.06) - 2.32 0.56 

ดอกเบี้ยจ่าย (0.14) (0.11) (0.42) (0.36) (0.12) (0.01) (0.08) (0.09) - - - - (0.76) (0.57) 

ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย (1.10) (0.76) (3.05) (2.63) (0.88) (0.04) (0.85) (0.42) - (0.01) - - (5.88) (3.86) 

กลบัรายการค่าเผ่ือการลดมูลค่าของงานระหว่างทาํ - - - - - - - 0.47 - - - - - 0.47 

กลบัรายการ (ประมาณการ) รับประกนัคุณภาพงาน - - (0.02) (0.01) (0.06) - 0.03 (0.03) - - - - (0.05) (0.04) 

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีใช้วิธีส่วนไดเ้สีย - - 19.29 3.35 - - - - - - - - 19.29 3.35 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 27.48 22.10 81.26 62.92 20.58 1.24 18.96 3.53 0.78 (0.29) 0.08 (9.28) 149.14 80.22 

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ทางภาษ ี (3.39) (2.82) (11.02) (9.78) (2.24) (0.15) (1.95) (0.95) 0.07 (0.02) - - (18.53) (13.72) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 24.09 19.28 70.24 53.14 18.34 1.09 17.01 2.58 0.85 (0.31) 0.08 (9.28) 130.61 66.50 
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____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ 

           ( นายปกรณ์  เจียมสกุลทิพย ์)             ( นายพชร  อารยะการกุล ) 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 การวางแผนกลยทุธ์ การออกแบบและพฒันาระบบ การบริหารโครงการ การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ อ่ืน ๆ ตดัรายการระหว่างกนั รวม 

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

สินทรัพยข์องส่วนงาน 74.09 78.76 463.70 282.87 103.71 4.68 95.80 59.69 9.76 1.98 (18.35) (24.91) 728.71 403.07 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - 69.30 7.14 (69.30) (7.14) - - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ - - - - - - - - 29.36 15.00 21.93 3.35 51.29 18.35 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี - - - - - - - - 2.51 203.27 - - 2.51 203.27 

เงินลงทุนในตราสารทุน - - - - - - - - 23.34 26.31 - - 23.34 26.31 

สินทรัพย์รวม 74.09 78.76 463.70 282.87 103.71 4.68 95.80 59.69 134.27 253.70 (65.72) (28.70) 805.85 651.00 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

   ของส่วนงาน นอกเหนือจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

   และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 7.69 

 

 

1.27 33.23 

 

 

4.40 6.77 

 

 

0.07 6.38 

 

 

0.39 36.74 

 

 

0.03 (24.74) 

 

 

- 66.07 

 

 

6.16 

หน้ีสินของส่วนงาน 24.48 26.28 137.40 78.98 19.49 1.76 25.15 24.42 0.29 0.40 (37.12) (24.73) 169.69 107.11 

 

รายการสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถระบุส่วนงานดาํเนินงานไดก้ลุ่มบริษทัมีการปันส่วนเขา้แต่ละส่วนงานตามรายไดข้องส่วนงาน 

 

 
 



 

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ  

           ( นายปกรณ์  เจียมสกุลทิพย ์)             ( นายพชร  อารยะการกุล ) 79 
 

กลุ่มบริษทัมีรายไดแ้บ่งตามเขตภูมิศาสตร์ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รายได้จากลูกค้าภายนอก     

ไทย 518,759,457 92 261,854,752 86 

อินโดนีเซีย 26,181,893 4 38,528,692 13 

สิงคโปร์ 3,283,335 1 3,304,773 1 

สหราชอาณาจกัร 15,548,125 3 - - 

 563,772,810 100 303,688,217 100 

 

รายไดจ้าํแนกตามประเภทลูกคา้ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565  2564  2565  2564 

หน่วยงานรัฐบาล 25,547,928  5,325,234  25,547,928  5,325,234 

ไม่ไดเ้ป็นหน่วยงานรัฐบาล 538,224,882  298,362,983  503,514,958  290,027,016 

รวม 563,772,810  303,688,217  529,062,886  295,352,250 
 

ลูกค้ารายใหญ่ 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ท่ีมีมูลค่ามากกวา่ร้อยละ 10 

ของรายได ้จาํนวน 4 ราย และ 3 ราย ตามลาํดบั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565  2564  2565  2564 

รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ในส่วนงาน        

   การวางแผนกลยทุธ์ 68,454,800  -  68,454,800  - 

การออกแบบและพฒันาระบบ 202,492,392  158,331,604  208,601,295  158,331,604 

การบริหารโครงการ 43,444,501  200,000  42,027,501  200,000 

การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ 8,551,402  7,945,568  8,551,402  7,945,568 

รวม 322,943,095  166,477,172  327,634,998  166,477,172 

ร้อยละต่อรายไดร้วม 57.28  54.82  61.93  56.37 
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22. บตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

ดงัน้ี 
 

เลขท่ี วนัท่ีไดรั้บสิทธิ ประเภทกิจการท่ีไดรั้บสิทธิ ผลประโยชน์หลกัท่ีไดรั้บ 
ช่วงระยะเวลาท่ีได้

สิทธิประโยชน์ 

บริษัทใหญ่ 

65-0588-1-21-1-0 29 มี.ค. 2565 5.9 กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิ จิทัล 

(DIGITAL SERVICES) 

ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกาํหนดเวลา 5 ปี 

นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

ยงัไม่มีรายได ้

65-0763-1-00-5-0 13 มิ.ย. 2565 5.10 กิจการพฒันาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม

เพื่อให้บริการดิจิทลั หรือดิจิทลัคอนเทนต ์

ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกาํหนดเวลา 8 ปี 

นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

2 ส.ค. 2565 - 

1 ส.ค. 2573 

บริษัทย่อย 

65-1165-1-00-5-0 20 ก.ย. 2565 5.10 กิจการพฒันาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม

เพื่อให้บริการดิจิทลั หรือดิจิทลัคอนเทนต ์

ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกาํหนดเวลา 8 ปี 

นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

ยงัไม่มีรายได ้

65-1192-1-00-5-0 27 ก.ย. 2565 5.10 กิจการพฒันาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม

เพื่อให้บริการดิจิทลั หรือดิจิทลัคอนเทนต ์

ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกาํหนดเวลา 8 ปี 

นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

1 ธ.ค. 2565  

30 พ.ย. 2573 

 

ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี ป.14/2541 ลงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2541 

บริษทัตอ้งแสดงยอดรายไดแ้ยกเป็นส่วนที่ไดร้ับการส่งเสริม และไม่ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม  กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม  รวม 

 งบการเงิน 

รวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะของบริษทั 

 งบการเงิน 

รวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะของบริษทั 

 งบการเงิน

รวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะของบริษทั 

รายได ้ 172,648  171,660  391,125  357,403  563,773  529,063 

ตน้ทุน (95,238)  (94,446)  (170,989)  (183,228)  (266,227)  (277,674) 

กาํไรขั้นตน้ 77,410  77,214  220,136  174,175  297,546  251,389 

รายไดอ้ื่น -  -  23,296  9,621  23,296  9,621 

ค่าใชจ่้าย (49,607)  (49,371)  (122,090)  (109,640)  (171,697)  (159,011) 

ภาษีเงินได ้ -  -  (18,532)  (14,646)  (18,532)  (14,646) 

กาํไรสุทธิ 27,803  27,843  102,810  59,510  130,613  87,353 
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23. สินทรัพยท่ี์นาํไปวางไวเ้ป็นหลกัประกนั 
 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์นาํไปวางไวเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับสินเช่ือระยะสั้นและระยะยาว มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย : พนับาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 หมายเหต ุ  2565  2564  2565  2564 

สินทรัพย์หมุนเวียน          

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 7.3  2,198  5,855  2,198  5,855 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 7.3  2,007  2,005  2,007  2,005 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 12  11,329  9,105  11,329  9,105 

 

24. การบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
 

24.1 ความเส่ียงดา้นสภาพคลอ่ง 

กลุ่มบริษทัมีการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอย่างระมดัระวงัโดยการประมาณการกระแสเงินสด

หมุนเวียน การรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและความสามารถในการหาเงินทุน

ใหเ้พียงพอจากวงเงินสินเช่ือเพื่อจ่ายชาํระใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของภาระผกูพนั 
 

24.2 ความเส่ียงดา้นเครดิต 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเกิดขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารที่มีขอ้จาํกดั

ในการใช ้เงินลงทุนและเครดิตท่ีใหก้บัลูกหน้ีจากการบริการ 
 

1) การบริหารความเส่ียง 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตมีการบริหารแบบกลุ่ม ดงัน้ี 
 

1.1 เงินฝากธนาคารและเงินลงทนุในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
 

งบการเงินรวม 
 

ความน่าเช่ือถือ  อนัดบั  เงินฝากธนาคาร  เงินลงทุนในตราสารหน้ี 

    (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท) 

สูงสุด  AAA  5  - 

สูง  AA+ AA AA-  356  - 

ปานกลาง - สูง  A+ A A-  30  - 

ตํ่า - ปานกลาง  BBB+ BBB BBB-  35  3 

รวม    426  3 
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อนัดบัความน่าเช่ือถืออา้งอิงจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเป็นอิสระ 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศก่อตั้งในเดือนพฤษภาคม 2564 กบั UNITED STATES 

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ยงัไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
 

1.2 ลูกคา้ที่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่มีความ

เป็นอิสระ จะถูกนาํมาใชใ้นการพิจารณาความเส่ียงดา้นเครดิต ส่วนท่ีไม่มีการจดัลาํดบั

ความน่าเช่ือถือโดยสถาบนัจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีมีความเป็นอิสระ กลุ่มบริษทั

ประเมินความเส่ียงการควบคุมคุณภาพการให้เครดิตกบัลูกคา้ โดยพิจารณาจากฐานะการเงิน 

ประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัอ่ืน การกาํหนดวงเงินเครดิตให้กบัลูกคา้ปกติมีการควบคุม

โดยผูบ้ริหารของส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2) การประกนั 
 

ลูกหน้ีบางรายมีการจ่ายเงินมดัจาํหรือเงินจ่ายล่วงหนา้บางส่วนเพื่อเป็นการประกนัการทาํงาน

ใหเ้สร็จส้ินตามสัญญา 
 

3) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมี 3 ประเภทของสินทรัพยท์างการเงินท่ีตอ้งพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต

ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ดงัน้ี 

1) ลูกหน้ีการคา้จากการบริการและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาในการใหบ้ริการ 

2) เงินใหกู้ย้มื 

3) เงินลงทุนในตราสารหน้ี 
 

ลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น

ตามวิธีการอยา่งง่าย  
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นมีดงัต่อไปน้ี 
 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565  2564  2565  2564 

ยอดตน้ปี 1,877,850  -  1,877,850  - 

ตดัจาํหน่ายหน้ีสูญ (1,877,850)  -  (1,877,850)  - 

เพิ่มขึ้น  -  1,877,850  -  1,877,850 

ยอดส้ินปี -  1,877,850  -  1,877,850 
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เงินให้กูย้ืมและเงินลงทุนในตราสารหน้ี พิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น

ตามวิธีการทัว่ไป โดยการวดัมูลค่าของค่าเผ่ือผลขาดทุนของตราสารหน้ีดว้ยจาํนวนเงินท่ีเท่ากบัผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหนา้ ทั้งน้ี เงินใหกู้ย้มืและตราสารหน้ียงัไม่เกิน

กาํหนดชาํระและยงัไม่มีความเส่ียงดา้นเครดิตที่เพิ่มขึ้นจึงยงัไม่มีการบนัทึกผลขาดทุนดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
 

24.3 ความเส่ียงดา้นตลาด 
 

ความเส่ียงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัมีรายไดเ้ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จึงมีการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของ

สินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศโดยการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินมาใชใ้นการบริหาร

ความเส่ียงโดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บและความเส่ียงท่ีเหมาะสมในแต่ละ

ช่วงเวลา 
 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2565 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 ดอลลาร์

สหรัฐ 

รูปี 

อินเดีย 

 

พนับาท 

ดอลลาร์

สหรัฐ 

 

พนับาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 772,091 - 26,513 - - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 176,200 1,478,200 6,640 - - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 700,000 - 23,339 - - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - 125,353 4,354 

 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 31 ธนัวาคม 2565 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 ดอลลาร์

สหรัฐ 

รูปี 

อินเดีย 

 

พนับาท 

ดอลลาร์

สหรัฐ 

 

พนับาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 240,966 - 8,287 - - 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 31 ธนัวาคม 2564 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 ดอลลาร์สหรัฐ พนับาท ดอลลาร์สหรัฐ พนับาท 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 104,300 3,468 - - 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 338,576 11,257 - - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 700,000 26,314 - - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - 44,104 1,482 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัธนาคารพาณิชย ์

เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนในลูกหน้ีในรูปเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึก

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ดงักล่าวในงบการเงินแลว้ วนัครบกาํหนดของสัญญา

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีเปิดสถานะไวมี้อายไุม่เกิน 1 ปี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

จาํนวนเงินท่ีทาํสัญญา  จาํนวนเงินตามสัญญา 

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  สกุลเงินบาท 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั 

2565  2564  2565  2564 

-  330,000  -  11,017,619 
 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิของตราสารอนุพนัธ์คงเหลือท่ีเปิดสถานะไวมี้ผลกาํไร (ขาดทุน) ดงัน้ี 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565  2564 
    

มูลค่ายติุธรรมสุทธิตามสัญญาซ้ือขาย 

   เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

- 

  

(3,750) 
 

ความเส่ียงของอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด

ในอนาคต ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไม่มีเงินกูย้ืมท่ีมี

สาระสาํคญัจึงมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัตํ่า  
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25. ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของ

มูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

   ผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 

 

- 

 

- 

 

23,338,572 

 

23,338,572 

 

26. การบริหารส่วนทุน 
 

การบริหารความเส่ียง 
 

กลุ่มบริษทัมีวตัถปุระสงคใ์นการบริการส่วนทุน ดงัน้ี 
 

- ดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถจ่ายคืนเงินทุนและผลประโยชน์

ใหก้บัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน 

- รักษาไวซ่ึ้งโครงสร้างส่วนทุนท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อลดตน้ทุนเงินทุน 
 

การรักษาไวห้รือการปรับปรุงโครงสร้างส่วนทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับปรุงจาํนวนการจ่ายเงินปันผล การคืนทุน 

การออกหุน้ใหม่ หรือการขายสินทรัพยเ์พื่อลดหน้ี 
 

27. การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

(หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2565  2564 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า  หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

1 มกราคม 9,767,537  8,261,199 
    

รายการที่เกิดขึน้จากกระแสเงินสด:    

การจ่ายคืน (2,274,000)  (1,692,000) 
    

รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด:    

การไดม้าจากการเพ่ิมขึ้นของสัญญาเช่าระหว่างปี 4,285,681  2,717,774 

ดอกเบ้ียตดัจ่าย 560,523  480,564 

31 ธันวาคม 12,339,741  9,767,537 
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28. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
 

- บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าและบริการสาํหรับอาคารสาํนกังานเพิ่มในระหวา่งปี 2565 โดยเร่ิมเช่าปี 2566 ถึง 2568 

รวมระยะเวลา 3 ปี ปีแรกมีอตัราค่าเช่า 4.39 ลา้นบาท และค่าบริการ 4.39 ลา้นบาท สองปีถดัไปมีอตัรา

ค่าเช่า 5.85 ลา้นบาท และค่าบริการ 5.85 ลา้นบาท ทั้งน้ี จะมีผลให้งบการเงินปี 2566 มีสินทรัพยสิ์ทธิ

การใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 
 

- บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใหธ้นาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงออกหนงัสือคํ้าประกนั เพื่อเป็นหลกัประกนั

การส่งมอบงานโครงการสาํหรับลูกคา้ 2.20 ลา้นบาท 
 

- บริษทัมีเงินเบิกเกินบัญชีจากบัญชีกระแสรายวนั จาํนวน 2.62 ลา้นบาท และมีวงเงินท่ียงัไม่ได้เบิกใช้ 

จาํนวน 2.08 ลา้นบาท โดยวงเงินส่วนหน่ึงจาํนวน 2.00 ลา้นบาท คํ้าประกนัดว้ยเงินฝากธนาคาร และ

ท่ีเหลือจาํนวน 2.70 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยกรรมการบริษทั 
 

- บริษทัมีวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนในรูปแบบวงเงินสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคาร

พาณิชย ์ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้าํนวนทั้งหมด 2.16 ลา้นบาท ซ่ึงคํ้าประกนัดว้ยเงินฝากธนาคารทั้งจาํนวน 
 

- กลุ่มบริษทัมีวงเงินบตัรเครดิต จาํนวน 2.07 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไมไ่ดเ้บิกใช ้จาํนวน 0.92 ลา้นบาท 
 

29. การจดัประเภทใหม ่
 

งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ไดม้ีการจดัประเภทรายการใหม่เพื่อเปรียบเทียบกบั

งบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ก่อน 

การจดัประเภท  

เพ่ิมขึ้น 

(ลดลง)  

หลงั 

การจดัประเภท 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น      

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

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

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น      

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

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของสินทรัพยท์างการเงิน 

   ให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

 

- 

  

(287,336) 

  

(287,336) 

กาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนด 

   ให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

 

- 

  

2,433,347 

  

2,433,347 

รวมองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น (3,331,050)  5,477,061  2,146,011 
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   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 ก่อน 

การจดัประเภท  

เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง)  

หลงั 

การจดัประเภท 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น      

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

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น      

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของสินทรัพยท์างการเงิน 

   ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

- 

  

(287,336) 

  

(287,336) 

กาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนด 

   ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

- 

  

2,433,347 

  

2,433,347 

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

 

30. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2566 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2566 มีมติอนุมติัให ้
 

- เขา้ซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั อินโนวิซ โซลูชัน่ส์ จาํกดั (“Innoviz”) จาํนวน 100,000 หุน้ มีมูลค่าหุน้ท่ีตราไว้

หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั้งหมดของ Innoviz  โดยมูลค่ารวมของ

ค่าตอบแทนทั้งหมดสําหรับการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ีจะจ่ายชาํระโดยคาํนวณตามผลกาํไรสุทธิท่ีเกิดขึ้น

จริงของ Innoviz สําหรับปี 2565-2567 โดยกําหนดมูลค่าของค่าตอบแทนจํานวนทั้ งส้ินไม่เกิน 

904,000,000 บาท (คิดเป็นราคาเฉล่ียหุ้นละไม่เกิน 9,040 บาท) โดยชาํระเป็นเงินสดทั้งจาํนวนตามงวด

การชาํระทั้งหมด 3 งวด ซ่ึงการดาํเนินการในงวดท่ี 1 การโอนหุ้นจาํนวน 55,000 หุ้นหรือในสัดส่วน

ร้อยละ 55 ซ่ึงไดด้าํเนินการแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2566 ส่งผลให้ Innoviz มีสถานะเป็นบริษทั

ยอ่ยของบริษทั 
 

- เขา้ซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั วลัแคน ดิจิทลั เดลิเวอร่ี จาํกดั (“VDD”) จาก บริษทั อีสทวิ์นด ์โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

(“อีสทวิ์นด์ โฮลด้ิงส์”) ซ่ึงมีสถานะเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) (“MFEC”) 

โดย MFEC จะดาํเนินการโอนทรัพยสิ์นทั้งหมดรวมถึงพนักงานท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจการพฒันา

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และแอปพลิเคชัน่ (Software Development) ในหน่วยธุรกิจ Digital Delivery 

ให้แก่ VDD และบริษทัจะเขา้ลงทุนในหุ้นทั้งหมดใน VDD จาํนวน 500,000 หุ้น มีมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 

100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุน้ทั้งหมดของ VDD โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมจาํนวน 

691,000,000 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 1,382 บาท ซ่ึงการดาํเนินการโอนหุ้นทั้งหมดไดด้าํเนินการ

แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2566 ซ่ึงส่งผลให ้VDD มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
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- อนุมติัให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

จาํนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว ้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท 

เพื ่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกัด ซ่ึงบริษทัได้ดาํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 

55,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาทแลว้

ในวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2566 และต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 

2566 ไดมี้มติใหอ้อกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 8,882,400 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ให้แก่นกัลงทุนสถาบนัจาํนวน 7 ราย โดยเสนอขายท่ีราคาหุ้นละ 121.00 บาท ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บชาํระ

เงินเพิ่มทุนแล้วจํานวน 1,074.77 ล้านบาท และได้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขทุนชําระแล้วเป็น 

54,441,200 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 108,882,400 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ใน

วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2566 
 

เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2566 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากูเ้งินระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ในวงเงิน 

290 ลา้นบาท โดยไดเ้บิกเงินกูก้อ้นแรกจาํนวน 264 ลา้นบาท  
 

ในเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ 2566 มีตราสารหน้ีท่ีครบกาํหนดไถ่ถอนจาํนวน 1 ลา้นบาท 
 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2566 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2566 มีมติอนุมติัให้

นาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2566 โดยมีมติท่ีสาํคญัดงัน้ี 

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุ้นสามญัจาํนวน 1,117,600 หุ้นท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่าย ซ่ึง

เหลือจากการรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate)  

- จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 0.50 ลา้นบาท 

- จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท ใหก้บัผูถื้อหุน้จาํนวน 108,882,400 หุน้ เป็นเงิน 43.55 ลา้นบาท 

โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ภายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2566 

 

31. การอนุมติังบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ไดรั้บอนุมติัจาก

คณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2566 

 

________________________ 
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