
 

บริษทั อินฟราเซท จาํกดั (มหาชน) 

งบการเงินระหว่างกาลและ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562 



1 

 

 

รายงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการบริษทั อินฟราเซท จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด 

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาล) ของบริษทั อินฟราเซท จาํกดั (มหาชน) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “กา 

รสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การ

ใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ

สอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้

ความเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสําคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนั ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตใุห้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 

เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

(นายยทุธพงษ ์เชือเมืองพาน) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9445 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ วนัที 13 สิงหาคม 2562 

 

 



บริษัท อินฟราเซท จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2562

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 50,772,749.07            174,138,721.18          

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน - สุทธิ 6 183,700,428.81          50,024,831.19            

รายไดท้ียงัไม่เรียกชาํระ 7 326,896,365.46          285,130,020.83          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 561,369,543.34          509,293,573.20          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระผกูพนั 8 50,904,557.64            35,567,277.76            

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 9 73,173,053.50            52,449,193.86            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 10 948,808.85                 953,330.47                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 11 2,938,933.60              2,588,987.60              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 6,657,110.68              5,880,604.68              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 134,622,464.27          97,439,394.37            

รวมสินทรัพย์ 695,992,007.61          606,732,967.57          

ลงชือ ……………….......….....………. กรรมการ                                ลงชือ ……………….............………. กรรมการ                                                       

หน่วย : บาท

                         (นายศกัดิบวร  พุกกะณะสุต)                                                                  (นายเมธา  โชติอภิสิทธิกุล)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 2



บริษัท อินฟราเซท จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2562

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 12 173,902,114.31          189,452,790.16          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 8,322,611.53              7,827,076.20              

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้และรายไดรั้บล่วงหนา้ 7 120,833,952.85          6,828,941.01              

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 805,118.81                 2,536,690.42              

รวมหนีสินหมุนเวียน 303,863,797.50          206,645,497.79          

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 13 18,834,667.64            27,989,294.19            

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 14 14,186,768.00            12,437,038.00            

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 13,341,652.10            437,148.27                 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 46,363,087.74            40,863,480.46            

รวมหนีสิน 350,226,885.24          247,508,978.25          

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 15

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 560,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

(ปี 2561 : หุน้สามญั 2,070,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 280,000,000.00          207,000,000.00          

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

หุน้สามญั 414,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

(ปี 2561 : หุน้สามญั 2,070,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 207,000,000.00          207,000,000.00          

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 63,000,000.00            63,000,000.00            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 6,430,993.00              6,430,993.00              

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

สํารองตามกฎหมาย 16 20,700,000.00            13,000,000.00            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 48,634,129.37            69,792,996.32            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 345,765,122.37          359,223,989.32          

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 695,992,007.61          606,732,967.57          

ลงชือ ……………….......….....………. กรรมการ                                ลงชือ ……………….............………. กรรมการ                                                       

หน่วย : บาท

                                  (นายศกัดิบวร  พุกกะณะสุต)                                                                  (นายเมธา  โชติอภิสิทธิกุล)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 3



บริษัท อินฟราเซท จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 2562 2561

4

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 321,483,274.25    194,872,494.68    

รายไดอื้น 577,020.55           479,353.35           

รวมรายได้ 322,060,294.80    195,351,848.03    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 269,722,942.47    173,462,143.16    

ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,113,978.74        869,632.13           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 15,682,191.67      8,239,775.71        

รวมค่าใช้จ่าย 287,519,112.88    182,571,551.00    

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 34,541,181.92      12,780,297.03      

ตน้ทุนทางการเงิน (339,094.95)          -                        

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 34,202,086.97      12,780,297.03      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (6,799,327.52)       (2,567,908.90)       

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 27,402,759.45      10,212,388.13      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                        -                        

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 27,402,759.45      10,212,388.13      

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 3 0.07                      0.03                      

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 3 414,000,000.00    359,538,461.54    

ลงชือ ……………….......….....………. กรรมการ                           ลงชือ ……………….............………. กรรมการ                                                       

หน่วย : บาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

                         (นายศกัดิบวร  พุกกะณะสุต)                                                             (นายเมธา  โชติอภิสิทธิกุล)

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 4



บริษัท อินฟราเซท จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 2562 2561

4, 17

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 576,803,519.73    452,103,070.38    

รายไดอื้น 881,512.74           562,389.99           

รวมรายได้ 577,685,032.47    452,665,460.37    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 485,873,995.73    388,147,835.58    

ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,907,453.54        1,704,663.31        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 29,009,598.41      22,242,652.46      

รวมค่าใช้จ่าย 518,791,047.68    412,095,151.35    

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 58,893,984.79      40,570,309.02      

ตน้ทุนทางการเงิน (700,908.78)          -                        

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 58,193,076.01      40,570,309.02      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (11,621,942.96)     (9,389,342.67)       

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 46,571,133.05      31,180,966.35      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                        -                        

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 46,571,133.05      31,180,966.35      

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 3 0.11                      0.11                      

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 3 414,000,000.00    278,497,237.57    

ลงชือ ……………….......….....………. กรรมการ           ลงชือ ……………….............………. กรรมการ                                                       

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

                    (นายศกัดิบวร  พุกกะณะสุต)                                         (นายเมธา  โชติอภิสิทธิกุล)

หน่วย : บาท

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 5



บริษัท อินฟราเซท จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน จากการจ่ายโดย จดัสรรแลว้ กาํไรสะสม

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 207,000,000.00        63,000,000.00          6,430,993.00            13,000,000.00          69,792,996.32          359,223,989.32        

สาํรองตามกฎหมาย 16 -                            -                            -                            7,700,000.00            (7,700,000.00)           -                            

เงินปันผลจ่าย 16 -                            -                            -                            -                            (60,030,000.00)         (60,030,000.00)         

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            46,571,133.05          46,571,133.05          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 207,000,000.00        63,000,000.00          6,430,993.00            20,700,000.00          48,634,129.37          345,765,122.37        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 50,000,000.00          -                            -                            5,000,000.00            134,699,041.98        189,699,041.98        

รับชาํระเพมิทุนหุน้สามญั 136,000,000.00        -                            -                            -                            -                            136,000,000.00        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั -                            31,500,000.00          -                            -                            -                            31,500,000.00          

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                            -                            6,430,993.00            -                            -                            6,430,993.00            

สาํรองตามกฎหมาย -                            -                            -                            5,000,000.00            (5,000,000.00)           -                            

เงินปันผลจ่าย -                            -                            -                            -                            (100,000,000.00)       (100,000,000.00)       

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            31,180,966.35          31,180,966.35          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 186,000,000.00        31,500,000.00          6,430,993.00            10,000,000.00          60,880,008.33          294,811,001.33        

ลงชือ ……………….......….....………. กรรมการ                                     ลงชือ ……………….............………. กรรมการ                                                       

หน่วย : บาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

กาํไรสะสม

                                                                                                   (นายศกัดิบวร  พกุกะณะสุต)                                                                       (นายเมธา  โชติอภิสิทธิกุล)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 6



บริษทั อนิฟราเซท จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2562

2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน:

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 58,193,076.01                 40,570,309.02                 

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 814,633.46                      375,836.85                      

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น (538.89)                            -                                   

ดอกเบียรับ (880,973.85)                     (393,193.09)                     

ค่าใชจ่้ายดอกเบียจ่าย 700,908.78                      -                                   

ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                                   6,430,993.00                   

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 1,749,730.00                   844,826.00                      

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 60,576,835.51                 47,828,771.78                 

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน(เพิมขึน)ลดลง :

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (133,780,451.18)              837,420.28                      

รายไดที้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ (41,766,344.63)                (28,685,490.91)                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (776,506.00)                     (400.00)                            

หนีสินจากการดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง) :

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน (21,975,541.03)                18,805,055.78                 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 114,005,011.84               15,136,398.36                 

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 12,904,503.83                 -                                   

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (10,812,491.66)                53,921,755.29                 

ดอกเบียรับ 985,827.41                      559,731.01                      

จ่ายดอกเบียจ่าย (700,908.78)                     -                                   

จ่ายภาษีเงินได้ (13,703,460.57)                (10,480,436.83)                

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนนิงาน (24,231,033.60)                44,001,049.47                 

ลงชือ ……………….......….....………. กรรมการ                           ลงชือ ……………….............………. กรรมการ                                                       

หน่วย : บาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

                         (นายศกัดิบวร  พุกกะณะสุต)                                                             (นายเมธา  โชติอภิสิทธิกลุ)

7



บริษทั อนิฟราเซท จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2562

2562 2561

หน่วย : บาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน:

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระผกูพนัเพิมขึน (15,337,279.88)                (329,183.91)                     

เงินสดจ่ายชาํระเงินมดัจาํค่าซือสินทรัพยถ์าวร -                                   (13,097,218.00)                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 16,521.17                        -                                   

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยถ์าวร (14,972,888.58)                (471,668.24)                     

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (152,200.00)                     (544,000.00)                     

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (30,445,847.29)                (14,442,070.15)                

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ:

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (8,659,091.22)                  -                                   

รับชาํระค่าหุน้สามญัเพิมทนุ -                                   167,500,000.00               

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ -                                   49,375,000.00                 

เงินปันผลจ่าย (60,030,000.00)                (100,000,000.00)              

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (68,689,091.22)                116,875,000.00               

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ (123,365,972.11)              146,433,979.32               

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 174,138,721.18               91,381,903.73                 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสินงวด 50,772,749.07                 237,815,883.05               

การเปิดเผยข้อมูลเกยีวกบักระแสเงนิสดเพมิเตมิ

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีซือทรัพยสิ์นเพิมขึน 6,424,865.18                   -                                   

ลงชือ ……………….......….....………. กรรมการ                           ลงชือ ……………….............………. กรรมการ                                                       

                         (นายศกัดิบวร  พุกกะณะสุต)                                                             (นายเมธา  โชติอภิสิทธิกลุ)
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บริษัท อินฟราเซท จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่อ) 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สินสุดวันที 30 มถิุนายน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลทัวไป 

บริษทั อินฟราเซท จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตงัขึนเป็นบริษทัจาํกดัภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยข์องประเทศไทยเมือวนัที 8 พฤษภาคม 2549 และไดแ้ปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชน โดยมีการจด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั เมือวนัที 22 มีนาคม 2562 ประกอบกิจการธุรกิจ

ก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม โดยมี

สาํนกังานใหญ่ตงัอยู่เลขที 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑ์การนําเสนองบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2561) เรือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล  

งบการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ยขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนและ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น และงบกระแสเงินสด) โดยบริษทัฯได้

นําเสนอในรูปแบบทีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย  

ฉบบัที 1 เรือง การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบย่อ บริษทัฯได้

เปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิมเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยท์ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ทีระบุไวเ้ป็น

อย่างอืน ซึงการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ 

ดงันนัเพือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินทีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินระหว่างกาล

ฉบบัภาษาองักฤษขึนโดยแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพือให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

โดยเน้นการให้ขอ้มูลทีเป็นปัจจุบนัเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้ขอ้มูลที

นาํเสนอซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันนั งบการเงินระหว่างกาลนีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงิน

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้การ

ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินที

เกียวกบั สินทรัพย ์หนีสิน รายได ้และค่าใช้จ่าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต 

และปัจจยัต่างๆ ทีผูบ้ริหารมีความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนันซึงไม่อาจอาศยั

ขอ้มูลจากแหล่งอืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเกียวกบัการกาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหนีสินนนัๆ ดงันนั ผลที

เกิดขึนจริงจากการตงัขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสินอาจแตกต่างไปจากทีประมาณ

ไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลจะไดรั้บการทบทวนอย่างสมาํเสมอ

การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีทีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการ

ปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนนัๆ และจะบนัทึกในงวดทีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณ

การกระทบทงังวดปัจจุบนัและอนาคต 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯ ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ ํานวนหลายฉบับ ซึงมีผลบังคบัใช้สําหรับงบ

การเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการ

ให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั

นีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่ซึงไดมี้การเปลียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที 15 เรือง รายได้จากสัญญาทีทํากบัลกูค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี

ทีเกียวขอ้งต่อไปนี  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2560) เรือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 31           

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง รายได ้- รายการแลกเปลียนเกียวกบั

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เรือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 กบัสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา

ทีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอืน มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขนัตอนสําหรับการ

รับรู้รายไดที้เกิดขึนจากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบ

แทนทีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลียนสินคา้หรือบริการทีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ

กาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ทีเกียวขอ้งทงัหมดในการพิจารณา

ตามหลกัการในแต่ละขนัตอน  
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ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือ

หลังวันที 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับใหม่ ซึงจะมีผลบังคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวนัที  

1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปลียนแปลงหลกัการสําคญั

ซึง สามารถสรุปไดด้งันี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเครืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา

สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลกัการเกียวกับวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน

เครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและ

การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํ

ให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัทีมีผลบงัคบัใช้

อยู่ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริมนํา

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานบญัชีทีเกียวข้อง มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่าและกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินสาํหรับ

สัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ 

การบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 ผูใ้ห้เช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั

กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริมนํา

มาตรฐานฉบบันีมาถือปฏิบติั 

3. สรุปนโยบายการบญัชีทีสําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยไดใ้ช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้นโยบายการบญัชีในเรืองดงัต่อไปนี 

รายได้จากสัญญาทีทํากบัลกูค้า 

การรับรู้รายไดเ้นืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 เรือง รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้

มาถือปฏิบตัิ ซึงการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสําคญัต่องบการเงินของ

บริษทัฯ 

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสําหรับงวดดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนักที

ออกในระหว่างงวดเสมือนหนึงการลดมูลค่าหุ้นไดม้ีการทาํตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2561 

4. รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจในการควบคุมบุคคลหรือกิจการอืนหรือมี

อิทธิพลเหนือบุคคลหรือกิจการอืนอย่างเป็นสาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการดาํเนินงานรวมถึง

กิจการทีมีผูถื้อหุ้นหรือผูบ้ริหารส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกนั 

รายการทีมีขึนกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัไดก้าํหนดขึนโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาทีตกลงกนัตาม

สัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 
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บริษัทฯ มีรายการธุรกิจทีสําคัญกับบุคคลอืนทีเกียวข้องกันซึงมีความเกียวข้องกันทังโดยทางตรงและโดย

ทางออ้ม สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สินสุดวนัที 30 มิถุนายน ทีมีสาระสําคญัดงัต่อไปนี 

 
หน่วย : บาท 

 
2562 2561 

รายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลทีเกยีวข้องกนั  

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวันที 30 มิถนุายน    

ค่าเช่า 554,210.52 14,210.52 

รายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลทีเกยีวข้องกนั  

สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวันที 30 มถิุนายน   

ค่าเช่า 1,108,421.04 28,421.04 

รายการบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที

เกียวขอ้งกนัซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนทีจ่ายให้ผูบ้ริหาร สาํหรับงวดหกเดือน สินสุดวนัที 30 มิถุนายน ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 
2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสัน 15,122,390.49 6,488,547.59 

ผลประโยชนเ์มือถูกเลิกจา้ง 637,774.00 237,065.00 

รวมค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร 15,760,164.49 6,725,612.59 

ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลทีมีอาํนาจหน้าที และความรับผิดชอบในการวางแผน สังการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ 

ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ และบุคคลทีเกียวขอ้งกนัทีมีสาระสาํคญั มีรายละเอยีดดงันี:  

 
หน่วย : บาท 

 
30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

บุคคลทีเกยีวข้องกัน    

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอนื – เงินมดัจาํจ่าย 540,000 - 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 
30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินสดในมือ 50,000.00 47,071.00 

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 32,597,113.85 118,082,229.18 

เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 10,000.00 10,000.00 

เช็คทีถึงกาํหนดรับชาํระ 18,115,635.22 55,999,421.00 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 50,772,749.07 174,138,721.18 

6. ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน – สุทธ ิ

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 
30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ลูกหนีการค้า   
ลูกหนีการคา้ 162,771,253.70 32,377,788.42 

หกั ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (507,900.00) (507,900.00) 

ลูกหนีการค้า – สุทธิ 162,263,353.70 31,869,888.42 

ลูกหนีหมนุเวียนอืน   
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้าค่าสินคา้และบริการ 8,863,577.98 4,645,050.17 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้าอนื 727,909.99 900,999.76 

เงินประกนัผลงาน 1,640,719.66 1,612,539.41 

ลูกหนีกรมสรรพากร 3,755,111.81 2,695,237.59 

ภาษีซือยงัไม่ถึงกาํหนด 5,989,664.52 7,934,175.34 

อนื ๆ 460,091.15 366,940.50 

รวมลูกหนหีมุนเวียนอนื 21,437,075.11 18,154,942.77 

รวมลูกหนกีารค้าและลกูหนีหมุนเวียนอืน – สุทธ ิ 183,700,428.81 50,024,831.19 
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บริษทัฯ มีลูกหนีการคา้แยกตามอายหุนีทคีา้งชาํระไดด้งันี: 

 หน่วย : บาท 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ลูกหนีการค้า 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 86,463,924.68 27,470,518.50 

เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 72,953,665.72 2,333,827.42 

เกินกาํหนดชาํระ 3 - 6 เดือน 797,563.30 1,540,300.00 

เกินกาํหนดชาํระ 6 - 12 เดือน 1,540,300.00 17,342.50 

เกินกว่า 12 เดือน 1,015,800.00 1,015,800.00 

รวมลูกหนกีารค้า 162,771,253.70 32,377,788.42 

7. รายได้ทียังไม่ได้เรียกชําระ/เงนิรับล่วงหน้าจากลกูค้า 

รายไดท้ียงัไม่ไดเ้รียกชาํระและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 
30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 (งวด 6 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

รายได้บริการรับรู้ตามขันความสําเร็จของงาน 564,489,947.73 994,894,145.95 

รายได้ทียังไม่ได้เรียกชําระ   

มูลค่าตามสัญญา 1,323,395,749.76 1,991,788,870.69 

การรับรู้รายไดข้องงานทีทาํเสร็จจนถึงปัจจุบนั 740,711,703.13 1,287,865,251.52 

หกั จาํนวนเงินทเีรียกเก็บจากลูกคา้ (413,815,337.67) (1,002,735,230.69) 

รายได้ทียังไม่ได้เรียกชําระ 326,896,365.46 285,130,020.83 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า   

มูลคา่ตามสัญญา 1,345,276,727.20 94,330,829.20 

จาํนวนเงินทเีรียกเก็บจากลูกคา้ 990,562,745.85 86,131,819.69 

หกั การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานทีทาํเสร็จ 

จนถึงปัจจุบนั (869,728,793.00) (79,383,668.68) 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 120,833,952.85 6,748,151.01 

เงินรับล่วงหน้าค่าบริการ - 80,790.00 

รวม 120,833,952.85 6,828,941.01 
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8. เงินฝากสถาบันการเงินทีมภีาระผูกพัน 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากประจาํไดน้าํไปใช้เป็นหลกัทรัพยค์าํประกนัเงินกูย้ืม

จากธนาคาร วงเงินเบิกเกินบญัชีและหนงัสือคาํประกนัเพอืธุรกิจของบริษทัฯ  

9. ทดีิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธ ิ

ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที 1 มกราคม 2562 52,449,193.86 

ซือระหว่างงวด (ราคาทนุ) 21,397,753.76 

ตดัจาํหน่ายระวา่งวด (ราคาบญัชี) (15,982.28) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (657,911.84) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 73,173,053.50 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวดหกเดือน สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 จาํนวน 0.66 ลา้นบาท และ 0.30 ลา้น

บาท ตามลาํดบั รวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีสินทรพัย ์ซึงหักค่าเสือมราคาทงัจาํนวนแลว้แต่ยงัคง

ใชง้านอยู ่จาํนวน 6.35 ลา้นบาทและ จาํนวน 5.91 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ ไดน้าํทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างทงัหมดจาํนองไวก้บัธนาคารในประเทศแห่ง

หนึงเพอืเป็นการคาํประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร (หมายเหตุ 13) และหนงัสือคาํประกนัเพือธุรกิจของบริษทัฯ 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธ ิ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที 1 มกราคม 2562 953,330.47 

ซือระหว่างงวด (ราคาทนุ) 152,200.00 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (156,721.62) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 948,808.85 

ค่าตัดจาํหน่ายสําหรับงวดหกเดือน สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 จาํนวน 0.16 ลา้นบาท และ 0.08 

ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดร้วมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนแลว้ 
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11. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี  

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนในระหว่างงวดมีดงันี 

 หน่วย : บาท 

  

การเปลียนแปลง

เพมิขึน  

 ณ วนัที 1  ณ วนัที 30 

 
มกราคม 2562 กาํไรขาดทุน มิถุนายน 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี      
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื 101,580.00 - 101,580.00 

ประมาณการหนีสินไมห่มุนเวียนสาํหรับ    

ผลประโยชน์พนกังาน 2,487,407.60 349,946.00 2,837,353.60 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี  2,588,987.60 349,946.00 2,938,933.60 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดหกเดือน สินสุดวนัที 30 มิถุนายน มีดงันี: 

 หน่วย : บาท 

 2562 2561 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 11,971,888.96 9,558,307.87 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (349,946.00) (168,965.20) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 11,621,942.96 9,389,342.67 

บริษทัฯ ใช้อตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการคาํนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวดหกเดือน สินสุดวนัที  

30 มิถุนายน 2562 และ 2561  
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12. เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอนื 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 
30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เจ้าหนีการค้า 121,441,271.36 160,664,560.63 

เจ้าหนีหมุนเวียนอืน   
เจา้หนีซือทรัพยสิ์น 6,424,865.18 - 

โบนสัพนกังานคา้งจ่าย 4,586,267.26 - 

ค่าตอบแทนพิเศษ-คา้งจ่าย 31,921,599.98 19,687,667.41 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 1,731,632.78 1,693,241.23 

ภาษีหกั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 1,410,980.98 5,680,437.72 

ภาษีขายรอเรียกเก็บ 5,657,274.63 1,508,698.41 

อนื ๆ 728,222.14 218,184.76 

รวมเจ้าหนีหมุนเวียนอืน 52,460,842.95 28,788,229.53 

รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนหีมนุเวียนอืน 173,902,114.31 189,452,790.16 

13. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สุทธิ 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 
30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 27,157,279.17 35,816,370.39 

หกั เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (8,322,611.53) (7,827,076.20) 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สุทธิ 18,834,667.64 27,989,294.19 

การเปลียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สําหรับงวดหกเดือน สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562  

มีรายละเอยีดดงันี: 

 
หน่วย : บาท 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 35,816,370.39 

จ่ายคืนระหว่างงวด (8,659,091.22) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถนุายน 2562 27,157,279.17 
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14. ประมาณการหนีสินไม่หมนุเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปลียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน สําหรับงวด

หกเดือน สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562 และสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี: 

 หน่วย : บาท 

 
30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 
(งวด 6 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับ   
ผลประโยชน์พนกังาน ณ ต้นงวด 12,437,038.00  6,418,749.00 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 1,565,674.00 3,989,078.00 

ตน้ทุนดอกเบีย 184,056.00 200,912.00 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน   

ขาดทุนจากการประมาณการ   

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติฐานทางการเงิน - 310,458.00 

ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 1,517,841.00 

ประมาณการหนีสินไม่หมนุเวียนสําหรับ   

ผลประโยชน์พนกังาน ณ สินงวด 14,186,768.00 12,437,038.00 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับงวดหกเดือน สินสุดวนัที 30 มิถุนายน ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 
2562 2561 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,565,674.00 744,370.00 

ตน้ทุนดอกเบียจากภาระผกูพนั 184,056.00 100,456.00 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,749,730.00 844,826.00 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับงวดหกเดือน สินสุดวนัที 30 มิถุนายน ไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทุน ดงันี: 

 
หน่วย : บาท 

 
2562 2561 

ตน้ทุนบริการ 830,482.01 472,310.00 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 919,247.99 372,516.00 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,749,730.00 844,826.00 
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15. ทุนเรือนหุ้น 

ตามมติทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2562 เมือวนัที 15 มีนาคม 2562 ไดมี้มติให้บริษทัฯ เพิมทุนจดทะเบียน

ของบริษทัฯ จากเดิม 207 ลา้นบาท เป็น 280 ลา้นบาท และเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 

บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (จากเดิมหุ้นสามัญ 2,070,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามัญ 

560,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) และแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 

16. เงินปันผล 

ตามมติทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2562 เมือวนัที 15 มีนาคม 2562 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 

จากกาํไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจาํนวนเงิน 60.03 ลา้นบาท ตามสัดส่วนผูถื้อหุ้น เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู ้

ถือหุ้นในวนัที 10 เมษายน 2562 และไดจ้ดัสรรกาํไรสุทธิ เป็นเงินสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 7.70 ลา้นบาท 
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17. ส่วนงานดําเนินงาน 

บริษทัฯ ดาํเนินงานในส่วนงานสามธุรกิจ คือ ก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม และบริการซ่อมบาํรุงและให้บริการอืน 

การแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ตามส่วนงานธุรกิจสาํหรับงวดหกเดือน สินสุดวนัที 30 มิถุนายน มีดงันี 

 
หน่วย : บาท 

 ก่อสร้างศูนยข์อ้มูล โครงสร้างพนืฐาน งานซ่อมบาํรุง  

 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงข่ายโทรคมนาคม และบริการ รวม 

 
2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายได ้ 505,517,799.14 388,098,063.26 58,972,148.59 60,972,528.62 12,313,572.00 3,032,478.50 576,803,519.73 452,103,070.38 

ตน้ทุน 410,869,415.16 324,772,693.83 41,240,708.80 41,725,959.62 8,362,559.16 696,543.88 460,472,683.12 367,195,197.33 

กาํไรขนัตน้ของส่วนงาน 94,648,383.98 63,325,369.43 17,731,439.79 19,246,569.00 3,951,012.84 2,335,934.62 116,330,836.61 84,907,873.05 

รายไดอ้นื       881,512.74 562,389.99 

ตน้ทุนอนืทีไม่ไดปั้นส่วน       (25,401,312.61) (20,952,638.25) 

ค่าใชจ้่ายในการขาย       (3,907,453.54) (1,704,663.31) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (29,009,598.41) (22,242,652.46) 

ตน้ทุนทางการเงนิ       (700,908.78) - 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (11,621,942.96) (9,389,342.67) 

กาํไรสาํหรับงวด       
46,571,133.05 31,180,966.35 

สินทรัพยป์ระกอบดว้ย :       

ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สุทธิ      73,173,053.50 1,362,346.99 

อนืๆ       622,818,954.11 575,460,205.38 

รวมสินทรัพย ์       695,992,007.61 576,822,552.37 
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18. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจจะเกิดขึน 

18.1 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าค่าบริการ โดยมี 

ค่าเช่าและค่าบริการทีตอ้งจ่ายในอนาคต คงเหลือตามสัญญาดงันี 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

 
30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ไมเ่กิน 1 ปี 4.77 3.41 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4.64 2.63 

รวม 9.41 6.04 

18.2 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีภาระหนีสินทีอาจเกิดขึนในภายหน้าจากการ

ให้ธนาคารออกหนงัสือคาํประกนั จาํนวนเงิน 92.41 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 88.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

18.3 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีภาระหนีสินทีต้องจ่ายตามสัญญาก่อสร้างอาคาร จํานวน 2.54  

ลา้นบาท 

19. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษทัฯ แลว้ เมือวนัที 13 สิงหาคม 2562 
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