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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการบริษทั อินฟราเซท จ ากดั 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของ บริษทั อินฟราเซท จ ากดั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท อินฟราเซท จ ากัด ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษทัตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 บริษทัฯ ไดป้รับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดเน่ืองจาก พบว่ามีตน้ทุนจริง
ของงานโครงการหน่ึงโครงการบนัทึกไม่ครบถว้น และประมาณการตน้ทุนทั้งโครงการสูงไปหน่ึงโครงการ ดงันั้น บริษทัฯ 
จึงไดป้รับปรุงงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบขึ้นใหม่ โดยมีผลกระทบต่อก าไร
สะสมยกมาในวนัท่ี 1 มกราคม 2561 เพ่ิมขึ้น จ านวน 1.04 ลา้นบาท ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายการปรับปรุงตามท่ีอธิบายใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 และขา้พเจา้เห็นว่า รายการปรับปรุงดงักล่าวเป็นรายการปรับปรุงท่ีเหมาะสมและไดน้ าไป
ปรับปรุงในงบการเงินดงักล่าวโดยถูกตอ้งตามควรแลว้ ทั้งน้ีขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ี 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ี
เก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง  (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่
พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การ
บนัทึกรายการหรือแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
บริษทั  

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

- สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจ
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เป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้
ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้
ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง  

- ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด
ความเป็นอิสระ 

 

  
 

 

 

(นายยทุธพงษ ์ เช้ือเมืองพาน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9445 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 

  

 



บริษทั อินฟราเซท จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560

(ปรับปรุงใหม)่
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 174,138,721.18      91,381,903.73          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 5, 8, 26 50,024,831.19        115,466,461.33        
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 5, 10 285,130,020.83      95,212,846.26          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 509,293,573.20      302,061,211.32        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั 11 35,567,277.76        35,236,000.00          

เงินมดัจ าค่าท่ีดิน 9 -                          43,499,218.00          
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 12 52,449,193.86        1,191,372.01            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13 953,330.47             467,970.66               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14 2,588,987.60          1,283,749.80            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 26 5,880,604.68          3,809,791.09            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 97,439,394.37        85,488,101.56          

รวมสินทรัพย์ 606,732,967.57      387,549,312.88        

หน่วย : บาท

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั อินฟราเซท จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560

(ปรับปรุงใหม)่
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 15, 26 189,452,790.16      122,480,284.35        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 7,827,076.20          -                            
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้และรายไดรั้บล่วงหนา้ 10 6,828,941.01          68,576,589.28          
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 2,536,690.42          -                            

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 206,645,497.79      191,056,873.63        
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 16 27,989,294.19        -                            

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 12,437,038.00        6,418,749.00            

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 26 437,148.27             374,648.27               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 40,863,480.46        6,793,397.27            

รวมหนีสิ้น 247,508,978.25      197,850,270.90        

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้ 18
ทนุจดทะเบียน

หุน้สามญั 2,070,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

(ปี 2560 : หุน้สามญั 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 207,000,000.00      50,000,000.00          

ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้

หุน้สามญั 2,070,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

(ปี 2560 : หุน้สามญั 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 207,000,000.00      50,000,000.00          
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 63,000,000.00        -                            
ส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 6,430,993.00          -                            

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย 19 13,000,000.00        5,000,000.00            
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 69,792,996.32        134,699,041.98        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 359,223,989.32      189,699,041.98        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 606,732,967.57      387,549,312.88        

หน่วย : บาท

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั อนิฟราเซท จ ากดั

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560

5, 10, 26 (ปรับปรุงใหม)่
รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการ 1,000,582,270.45     529,301,463.68     

รายไดอ่ื้น 6, 9 6,546,477.01            989,023.18           
รวมรายได้ 1,007,128,747.46     530,290,486.86     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 826,163,600.93        426,733,822.82     

คา่ใชจ่้ายในการขาย 4,155,950.06            1,492,031.99        

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 56,319,491.48          21,271,936.98      
รวมค่าใช้จ่าย 886,639,042.47        449,497,791.79     

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ 120,489,704.99        80,792,695.07      

ตน้ทุนทางการเงิน (596,370.39)              -                        
ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 119,893,334.60        80,792,695.07      

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (25,336,741.06)         (16,880,110.60)     
ก าไรสุทธิส าหรับปี 94,556,593.54          63,912,584.47      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

รายการที่จะไม่ได้รับการจัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,462,639.20)           -                        
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 93,093,954.34          63,912,584.47      

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 3 54.68                        127.83                  

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 1,729,136.99            500,000.00           

หน่วย : บาท

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั อนิฟราเซท จ ากดั

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

ส่วนเกินทนุ

ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกิน จากการจ่ายโดย จดัสรรแลว้ ก าไรสะสม

หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561  (ก่อนปรับปรุง) 50,000,000.00          -                           -                           5,000,000.00            133,655,449.76        188,655,449.76        

ผลกระทบสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดปีก่อน 5 -                           -                           -                           -                           1,043,592.22            1,043,592.22            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 (หลงัปรับปรุง) 50,000,000.00          -                           -                           5,000,000.00            134,699,041.98        189,699,041.98        

รับช าระเพ่ิมทนุหุ้นสามญั 18 157,000,000.00        -                           -                           -                           -                           157,000,000.00        

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 18 -                           63,000,000.00          -                           -                           -                           63,000,000.00          

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 18 -                           -                           6,430,993.00            -                           -                           6,430,993.00            
ส ารองตามกฎหมาย 19 -                           -                           -                           8,000,000.00            (8,000,000.00)          -                           
เงินปันผลจ่าย 20 -                           -                           -                           -                           (150,000,000.00)      (150,000,000.00)      

ก าไรสุทธิเบด็เสร็จรวม -                           -                           -                           -                           93,093,954.34          93,093,954.34          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 207,000,000.00        63,000,000.00          6,430,993.00            13,000,000.00          69,792,996.32          359,223,989.32        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 50,000,000.00          -                           -                           1,000,000.00            163,786,457.51        214,786,457.51        

ส ารองตามกฎหมาย 19 -                           -                           -                           4,000,000.00            (4,000,000.00)          -                           
เงินปันผลจ่าย 20 -                           -                           -                           -                           (89,000,000.00)        (89,000,000.00)        

ก าไรสุทธิเบด็เสร็จรวม -                           -                           -                           -                           63,912,584.47          63,912,584.47          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 50,000,000.00          -                           -                           5,000,000.00            134,699,041.98        189,699,041.98        

หน่วย : บาท

ก าไรสะสม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั อนิฟราเซท จ ากดั

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2561 2560
(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน:
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 119,893,334.60         80,792,695.07           
รำยกำรปรับกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่ำย)
คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 944,615.58                1,049,515.85             
คำ่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 507,900.00                -                            

ก ำไรจำกกำรโอนสิทธ์ิและหนำ้ท่ีสญัญำจะซ้ือจะขำยท่ีดิน (5,339,027.41)           -                            
ก ำไรจำกกำรตดัจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น -                            (205,979.32)              
ดอกเบ้ียรับ (1,037,742.24)           (634,890.50)              
คำ่ใชจ่้ำยดอกเบ้ียจ่ำย 596,370.39                -                            
คำ่ใชจ่้ำยจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 6,430,993.00             -                            
ประมำณกำรหน้ีสินไมห่มนุเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 4,189,990.00             1,408,739.00             

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 126,186,433.92         82,410,080.10           

สินทรัพยจ์ำกกำรด ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง :
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 64,933,730.14           174,026,317.63         
รำยไดท่ี้ยงัไมไ่ดเ้รียกช ำระ (189,917,174.57)        (40,712,844.97)          
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (2,070,813.59)           (2,150,631.14)           

หน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) :
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 66,972,505.81           (74,113,820.78)          
เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ (61,747,648.27)          29,451,684.47           
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 62,500.00                  374,648.27                

เงินสดรับจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 4,419,533.44             169,285,433.58         
ดอกเบ้ียรับ 1,037,742.24             634,890.50                
จ่ำยดอกเบ้ียจ่ำย (596,370.39)              -                            
จ่ำยภำษีเงินได้ (23,739,628.64)          (18,664,872.56)          

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน (18,878,723.35)          151,255,451.52         

หน่วย : บำท



บริษทั อนิฟราเซท จ ากดั

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2561 2560
(ปรับปรุงใหม)่

หน่วย : บำท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน:
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระผกูพนัเพ่ิมข้ึน (331,277.76)              (35,236,000.00)          
เงินสดรับจำกกำรให้กูย้ืมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            10,000,000.00           
เงินสดรับคืน(จ่ำยช ำระ)เงินมดัจ ำคำ่ซ้ือสินทรัพยถ์ำวร 48,838,245.41           (13,097,218.00)          
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร -                            257,009.35                
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์ำวร (11,987,697.24)          (587,734.60)              
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (700,100.00)              (72,900.00)                

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 35,819,170.41           (38,736,843.25)          
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน:

เงินสดจ่ำยช ำระเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (4,183,629.61)           -                            
รับช ำระคำ่หุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 220,000,000.00         -                            
เงินปันผลจ่ำย (150,000,000.00)        (89,000,000.00)          

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน 65,816,370.39           (89,000,000.00)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึน้สุทธิ 82,756,817.45           23,518,608.27           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 91,381,903.73           67,863,295.46           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 174,138,721.18         91,381,903.73           

การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบักระแสเงินสดเพิ่มเตมิ
รำยกำรท่ีไมใ่ช่เงินสด
ท่ีดินและอำคำรเพ่ิมข้ึนจำกกำรก่อหน้ีระยะยำว 40,000,000.00 -                            
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บริษัท อินฟราเซท จ ากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั อินฟราเซท จ ากดั (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ากัดภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์อง
ประเทศไทยเม่ื อวัน ท่ี  8 พฤษภาคม  2549 ท่ี อยู่ เลขท่ี  58/57 หมู่ ท่ี  6 ซอยชินเขต 2/34 ถนนงามวงศ์วาน                     
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร บริษทัฯ ประกอบกิจการธุรกิจก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย (“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน”) รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบัติทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชีฯ (“สภำวิชำชีพ
บญัชี”) (ในปี 2560 บริษทัฯ จดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะและเลือกปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีบำงฉบบั จึงท ำให้ในปี 2561 บริษทัฯ ไม่ไดรั้บผลกระทบจำก
กำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน) 

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดท้  าขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543  

งบการเงินของบริษทัฯ ได้จดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงินดงักล่าว
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการจดัท ารายงานในประเทศ ดังนั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่
คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย  

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้
สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินที่เกี่ยวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยั
ต่างๆ ที่ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจาก
แหล่งอื่นและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดจ านวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลที่เกิดขึ้น
จริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานที ่ใช ใ้นการจดัท างบการเง ินจะไดร้ ับการทบทวนอย ่างสม ่ า เสมอ  
การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที่การประมาณการดงักล่าวไดร้ับการทบทวน หากการ
ปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณ
การกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบัท่ีออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ี มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 
มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่า
เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ  

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที ่1 มกราคม 2562 

ในปี 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี จ านวนหลาย
ฉบบั ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 31                            เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั        
       (ปรับปรุง 2560)         บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13     เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
       (ปรับปรุง 2560)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15  เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง 
       (ปรับปรุง 2560)         อสังหาริมทรัพย ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 18  เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
       (ปรับปรุง 2560)  
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กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการ
รับรู้รายไดท่ี้เกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ
ก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินของบริษทัจากการถือปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรก ซ่ึงไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดท่ีถือปฏิบติั 

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 

ในปี 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท า
ให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที่มีผลบงัคบัใช้
อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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3. สรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคัญ 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้ง  

รายไดจ้ากการขายจะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดส่้งมอบสินคา้และโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของสินคา้ไปยงั
ลูกคา้แลว้ 

รายไดจ้ากการให้บริการซ่อมแซมและการให้บริการทัว่ไปจะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้ห้บริการแลว้ 

รายได้จากการให้บริการติดตั้ง ก่อสร้างศูนยข์้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่าย
โทรคมนาคม จะถือเป็นรายไดต้ามส่วนของงานท่ีแลว้เสร็จเม่ือวดัผลของงานท่ีท าไดอ้ย่างน่าเช่ือถือซ่ึงค านวณตาม
อตัราส่วนของตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นจริงของงานท่ีท าเสร็จจนถึงวนัส้ินงวดกบัการประมาณการตน้ทุนงานทั้งหมด
ท่ีคาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา โดยพิจารณาร่วมกบัผลส าเร็จของงานท่ีประเมินโดยวิศวกรของบริษทัฯ 
หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ กิจการจะรับรู้รายได้ไม่เกินกว่าตน้ทุนการ
ก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน และกิจการจะรับรู้ตน้ทุนการก่อสร้างท่ี
เกิดขึ้นในระหว่างงวดเป็นค่าใชจ้่ายในกรณีท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าตน้ทุนทั้งส้ินของโครงการเกิน
กว่ามูลค่ารายไดต้ามสัญญา บริษทัฯ จะรับรู้ประมาณการขาดทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายทนัทีในงบก าไรขาดทุน 

ค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา 

ค่าปรับตามสัญญาท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าปรับนั้นเกิดขึ้น 

จ านวนเงินรายไดค้่าก่อสร้างอาจลดลงเน่ืองจากค่าปรับท่ีเกิดขึ้นจากความล่าชา้ซ่ึงเป็นความผิดของกิจการผูรั้บ
งานก่อสร้างท่ีไม่สามารถปฏิบติังานให้แลว้เสร็จตามสัญญา ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินในอดีต 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง 
ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ 

ลูกหนีก้ารค้าและค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีการคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและพิจารณาถึงฐานะ
การเงินของลูกหน้ีในปัจจุบนัตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ 

รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระและเงินรับล่วงหน้า 

รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสัญญา แสดงไวเ้ป็น “รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน เงินค่างวดท่ีเรียกช าระตามสัญญาแต่ยงัไม่เข้าเง่ือนไขท่ีจะรับรู้เป็นรายได้ แสดงไวเ้ป็น “เงินรับ
ล่วงหนา้จากลูกคา้” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเส่ือม
ราคาของอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ
ดงัต่อไปน้ี 

 อายุการให้ประโยชน์ 
ประเภท  (จ านวนปี) 

อาคาร 30 
อุปกรณ์ และเคร่ืองใชส้ านกังาน 5 
คอมพิวเตอร์ 5 
ยานพาหนะ 5 

ท่ีดิน แสดงดว้ยราคาทุนและไม่คิดค่าเส่ือมราคา 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน
รอบบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

ตน้ทุนการกูยื้มของเงินกูท่ี้ใชใ้นการก่อสร้างสินทรัพยใ์ห้เสร็จสมบูรณ์หรือเตรียมสินทรัพยใ์ห้อยูใ่นสภาพพร้อม
ท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคไ์ดบ้นัทึกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนซ่ึงค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแส
เงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตจากการใชสิ้นทรัพยอ์ย่างต่อเน่ือง หรือจ านวนท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย์
หักดว้ยตน้ทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบั
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุนหลงัหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัด
จ าหน่ายตดัเป็นค่าใชจ้่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ 5 ปี และ 10 ปี 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 

สัญญาเช่าทรัพยสิ์นโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยู่กบัผูใ้ห้เช่าทรัพยสิ์น
จดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนโดยใช้วิธี
เส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น 

สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าทรัพยสิ์นโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนให้ผูเ้ช่าทรัพยสิ์น จะ
ถูกจดัเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินถูกบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของทรัพยสิ์นท่ีเช่า
หรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า โดยจ านวนเงินท่ีตอ้ง
จ่ายแต่ละคร้ังจะแบ่งเป็นเงินส่วนของหน้ีสินและค่าใชจ้่ายทางการเงินเพ่ือให้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้ง 
ยอดคงเหลือของภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าการเงินจะถูกบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบ
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ก าไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า ทรัพยสิ์นท่ีจดัหาโดยสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตามอายุการใช้
งานโดยประมาณของทรัพยสิ์นนั้น 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์พนักงานระยะส้ัน 

บริษทัฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 

บริษทัฯ ด าเนินการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ายสมทบท่ีก าหนดการจ่ายสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดย
สินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ กองทุนส ารองเล้ียงชีพดังกล่าวไดรั้บเงินสมทบเข้า
กองทุนจากทั้งพนกังานและบริษทัฯ เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพและภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบ
เงินจะบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายุการ
ท างานของพนักงาน โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนักงานจะไดรั้บจากการท างาน
ให้กับบริษทัฯตลอดระยะเวลาท างานถึงปีท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั โดย
ผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็น
อตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าวค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใช้ในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัมีกำรเปล่ียนแปลง บริษทัฯรับรู้ผลก ำไร
ขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรำยกำร 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ณ วนัท่ีให้สิทธิแก่บุคคลอ่ืน อา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นท่ีก าหนดไวแ้ละส่ิง
ตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายและบนัทึกค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมๆ ไปกบัรับรู้การเพ่ิมขึ้นของส่วนของผูถื้อหุ้น 

ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัฯ จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะเกิดภาระผูกพนัในปัจจุบันตาม
กฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวจะส่งผลให้ตอ้ง
สูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายช าระภาระผกูพนัและสามารถประมาณการจ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ี
จะไดรั้บคืนบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือคาดว่าจะไดรั้บคืนอยา่งแน่นอน 
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ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯ บนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยค านวณ
จากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากร  

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯ บันทึกภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมี
ผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯ รับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ใน
จ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯ จะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะ
ท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอ
ต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯ จะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบัรายการ
ท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น   

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด)  
ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องก ำหนดให้ต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใช้
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด 

ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน 
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น  
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ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบั
ชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับปีด้วยจ านวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออก               
และเรียกช าระแลว้ในระหว่างปี 

4. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณ
การในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจาก
จ านวนท่ีประมาณการไวก้ารใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

การรับรู้รายได้จากการให้บริการ 

ระดับความส าเร็จของงานของแต่ละสัญญาการให้บริการติดตั้ง, ก่อสร้างอาคารทั่วไป, วางระบบไฟฟ้าและการ
ส่ือสาร ประเมินโดยผูบ้ริหารซ่ึงพิจารณาจากขอ้มูลท่ีมีอยูท่ั้งหมด ณ วนัท่ีในรายงาน โดยให้ความส าคญัเก่ียวกบั
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้งานท่ีท าแลว้ และประมาณการตน้ทุนท่ีจะตอ้งใชใ้นการท างานให้เสร็จ ทั้งน้ีขอ้สมมติฐาน
ท่ีส าคัญต้องใช้การประมาณการส าหรับต้นทุนทั้ งหมดและส่วนท่ีจะได้รับชดเชยจากค าส่ังเปล่ียนแปลง
รายละเอียดของงาน ซ่ึงจะมีผลกระทบกบัการค านวณอตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จ  ตน้ทุนและรายไดท่ี้เกิดขึ้นจริง
อาจจะสูงกว่าหรือต ่ากว่าท่ีประมาณการไว ้ณ วนัท่ีในรายงาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อรายไดแ้ละก าไรท่ีรับรู้ในปี
ถดัไปโดยการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีไดบ้นัทึกสะสมไว ้

ประมาณการต้นทุนบริการ 

บริษทัฯ ประมาณการตน้ทุนการรับเหมาของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบรับเหมาติดตั้งและน ามา
ค านวณจ านวนและมูลค่าวสัดุท่ีตอ้งใชใ้นโครงการดงักล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ท่ีตอ้งใชใ้นการให้บริการจน
เสร็จ ประกอบกบัการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุ ค่าแรง และค่าใชจ้่ายอื่นๆ บริษทัฯ จะ
ท าการทบทวนประมาณการตน้ทุนอย่างสม ่าเสมอและทุกคราวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการ
ตน้ทุนอยา่งเป็นสาระส าคญั 

ส ารองเผ่ือผลขาดทุนส าหรับโครงการ 

บริษทัฯ สอบทานงานโครงการระหว่างติดตั้ง เพ่ือพิจารณาขอ้บ่งช้ีว่ามีผลขาดทุนส าหรับโครงการรับเหมาติดตั้ง
หรือไม่ ถา้มีผลขาดทุนส าหรับโครงการรับเหมาติดตั้งเกิดขึ้น ตอ้งรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ว่าตน้ทุนสูงกว่ารายไดต้ามสัญญาโดยใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 
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ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

บริษทัฯ บนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เพ่ือให้สะทอ้นถึงกำรดอ้ยค่ำของลูกหน้ีกำรคำ้อนัเกิดมำจำกกำรท่ีลูกคำ้ไม่
มีควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้นเป็นกำรประเมินบนพ้ืนฐำนเก่ียวกบัประสบกำรณ์ใน
อดีตของกำรติดตำมทวงถำม ควบคู่กบักำรสอบทำนอำยขุองลูกหน้ีคงเหลือ ณ วนัท่ีในรำยงำน 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของ อาคาร และอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของ อาคาร และอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบนัทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่าย
บริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับ
สินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯ จะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและขำดทุนทำงภำษี
ท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯ จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำก
ผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำบริษทัฯ ควรรับรู้จ ำนวน
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดว่ำจะเกิดใน
อนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯ ไดโ้อนหรือรับโอนความ
เส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์ให้เช่าหรือเช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรา
มรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
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5. การแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน 

ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯ พบว่ามีตน้ทุนจริงของงานโครงการหน่ึงโครงการบนัทึกไม่ครบถว้น จ านวน 5.58 
ล้านบาท และประมาณต้นทุนทั้งโครงการสูงไปหน่ึงโครงการท าให้รายได้บันทึกต ่าไป 6.96 ล้านบาท ซ่ึง
ขอ้ผิดพลาดเก่ียวกบัการปรับปรุงบญัชีปีก่อนน้ีมีผลกระทบต่องบการเงินท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบ ดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนลดลง (260,898.05) 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระเพ่ิมขึ้น 6,957,479.41 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น (5,652,989.14) 

ก าไรสะสมเพ่ิมขึ้น 1,043,592.22 

งบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  

รายไดจ้ากการให้บริการเพ่ิมขึ้น (6,957,479.41) 
ตน้ทุนการให้บริการเพ่ิมขึ้น 5,583,414.34 
ค่าใชจ้่ายในการขายเพ่ิมขึ้น 69,574.80 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมขึ้น 260,898.05 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 2560 เพ่ิมขึ้น (1,043,592.22) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น (บาท : หุ้น) 2.09 

ทั้งน้ี การปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบต่อยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 

6. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจในการควบคุมบุคคลหรือกิจการอื่นหรือมี
อิทธิพลเหนือบุคคลหรือกิจการอื่นอย่างเป็นสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการด าเนินงานรวมถึง
กิจการท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูบ้ริหารส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกนั 

รายการท่ีมีขึ้นกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้ าหนดขึ้นโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตาม
สัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลอ่ืนท่ี เก่ียวข้องกันซ่ึงมีความเก่ียวข้องกันทั้ งโดยทางตรงและ 
โดยทางออ้ม ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : บาท 
 2561 2560 

บุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 9)   
รายไดอ้ื่น 5,339,027.41 - 

บริษทัฯ มีรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัขา้งตน้โดยใชร้าคาทุนบวกก าไรและตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
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ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร 

ค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย:   
 หน่วย : บาท 
 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 26,191,750.00 5,097,004.00 
ผลประโยชนเ์ม่ือถูกเลิกจา้ง 2,116,498.00 371,680.00 

รวมค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร 28,308,248.00 5,468,684.00 

ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการวางแผน ส่ังการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกนั 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม บริษทัฯ มีรายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูยื้มแก่บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 
 2561 2560 

กรรมการ   

   ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี - 10,000,000.00 

   ลดลงระหว่ำงปี - 10,000,000.00 

   ยอดคงเหลือส้ินปี - - 

เงินให้กูยื้มแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีสัญญำไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัรำดอกเบ้ียตำม
อตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกของธนำคำรกสิกรไทย ในอตัรำร้อยละ 1.30 ต่อปี และบริษทัไดรั้บช าระคนืเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียในวนัท่ี 25 เมษายน 2560 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บาท 
 2561 2560 

เงินสดในมือ 47,071.00 50,000.00 
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 118,082,229.18 73,589,077.39 
เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 10,000.00 40,000.00 
เช็คท่ีถึงก าหนดรับช าระ 55,999,421.00 17,702,826.34 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 174,138,721.18 91,381,903.73 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน – สุทธ ิ

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 2561 2560 

ลูกหนีก้ารค้า   

ลูกหน้ีการคา้ 32,377,788.42 99,565,705.99 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (507,900.00) - 

ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 31,869,888.42 99,565,705.99 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน   

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 4,645,050.17 3,550,121.00 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้อ่ืน 900,999.76 636,408.14 
เงินประกนัผลงาน 1,612,539.41 5,859,522.59  
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 2,695,237.59 1,815,549.09  
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 7,934,175.34 792,178.23 
อื่น ๆ 366,940.50 3,246,976.29  

รวมลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 18,154,942.77 15,900,755.34  

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน – สุทธ ิ 50,024,831.19 115,466,461.33  

บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี: 
 หน่วย : บาท 
 2561 2560 

ลูกหนีก้ารค้า   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 27,470,518.50 71,100,737.97 
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 2,333,827.42 28,464,968.02 
เกินก าหนดช าระ 6 - 12 เดือน 1,557,642.50 - 

เกินกว่า 12 เดือน 1,015,800.00 - 

รวมลูกหนีก้ารค้า 32,377,788.42 99,565,705.99 

9. เงินมัดจ าค่าท่ีดิน 

ในระหว่างปี 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดข้อ้สรุปที่จะโอนสิทธิและหนา้ท่ีในสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจ านวน 4 
โฉนดให้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยบริษทัฯ ไดจ้่ายช าระเงินมดัจ าตามเง่ือนไขของสัญญาและบนัทึกเป็นเงิน
มดัจ าค่าท่ีดิน จ านวน 56.60 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 43.50 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัฯ จะไดรั้บ
ค่าตอบแทนการโอนสิทธิและหน้าท่ีในสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน เป็นจ านวนเงิน 62.84 ลา้นบาท และมีการบวก
ก าไรจากการโอนสิทธิและหน้าท่ีสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน ซ่ึงแสดงภายใต้รายการ “รายได้อื่น” ในงบก าไร
ขาดทุนส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 5.34 ลา้นบาท 
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10. รายได้ท่ียังไม่ได้เรียกช าระ/เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ/เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ และรายไดรั้บล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 2561 2560 

รายได้บริการรับรู้ตามขั้นความส าเร็จของงาน 994,894,145.95 529,301,463.68  

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ  
 

มูลค่าตามสัญญา 1,991,788,870.69 495,731,803.60  

การรับรู้รายไดข้องงานท่ีท าเสร็จจนถึงปัจจุบนั 1,287,865,251.52 423,799,528.44  
หกั จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ (1,002,735,230.69) (328,586,682.18) 

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ 285,130,020.83 95,212,846.26  

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  
 

มูลค่าตามสัญญา 94,330,829.20 1,815,032,023.05  

จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ 86,131,819.69 807,404,159.15  
หกั การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จจนถึงปัจจบุนั (79,383,668.68) (738,827,569.87) 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 6,748,151.01 68,576,589.28 
เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการ 80,790.00 - 

รวม 6,828,941.01 68,576,589.28 

11. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมภีาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากประจ าไดน้ าไปใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูยื้มจากธนาคาร 
วงเงินเบิกเกินบญัชีและหนงัสือค ้าประกนัเพ่ือธุรกิจของบริษทัฯ  
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12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บาท 

   อุปกรณ์และ   อาคาร  

 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองใชส้ านกังาน คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน :        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - - 2,839,731.68 1,301,946.84 3,480,385.11 - 7,622,063.63 

บวก ซ้ือระหว่างปี 35,375,719.00 14,950,650.00 204,728.24 956,600.00 - 500,000.00 51,987,697.24 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 35,375,719.00 14,950,650.00 3,044,459.92 2,258,546.84 3,480,385.11 500,000.00 59,609,760.87 

ค่าเส่ือมราคาสะสม :        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - - 2,294,859.34 700,209.42 3,435,622.86 - 6,430,691.62 

บวก ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 148,715.17 282,590.98 253,812.00 44,757.24 - 729,875.39 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 - 148,715.17 2,577,450.32 954,021.42 3,480,380.10 - 7,160,567.01 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :        

มูลค่าตามบัญชี – สุทธิต้นปี - - 544,872.34 601,737.42 44,762.25 - 1,191,372.01 

มูลค่าตามบัญชี – สุทธิปลายปี 35,375,719.00 14,801,934.83 467,009.60 1,304,525.42 5.01 500,000.00 52,449,193.86 
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ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 0.73 ล้านบาท และ 0.91 ล้านบาท 
ตามล าดบั รวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพย ์ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่
จ  านวน 5.91 ลา้นบาทและ จ านวน 4.58 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ ไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดจ านองไวก้บัธนาคารในประเทศแห่ง
หน่ึงเพ่ือเป็นการค ้าประกนัเงินกูยื้มจากธนาคาร (หมายเหตุ 16) 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธ ิ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บาท 

 ณ วนัท่ี รายการเปล่ียนแปลงระหว่างปี ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2561 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธนัวาคม 2561 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์     
ราคาทุน          747,800.00          700,100.00 -      1,447,900.00 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม         (279,829.34)         (214,740.19) -        (494,569.53) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ          467,970.66           953,330.47 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 0.21 ล้านบาท และ 0.14 ล้านบาท 
ตามล าดบั ไดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนแลว้ 

14. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีมีดงัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

  การเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

 ณ วนัท่ี 1  ก าไรขาดทุน ณ วนัท่ี 31 

 มกราคม 2561 ก าไรขาดทุน เบด็เสร็จอื่น ธนัวาคม 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 101,580.00 - 101,580.00 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ     
ผลประโยชน์พนกังาน 1,283,749.80 837,998.00 365,659.80 2,487,397.60 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี - สุทธ ิ 1,283,749.80 939,578.00 365,659.80 2,588,987.60 
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ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี:  
หน่วย : บาท  

2561 2560 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 119,893,334.60 80,792,695.07 

อตัราภาษี 20% 20% 

ภาษีเงินไดปี้ปัจจบุนัตามอตัราภาษี 23,978,666.92 16,158,539.01 

ค่าใชจ้่ายท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ้่ายตามประมวลรัษฏากร 135,286.38 810,121.31 

ค่าใชจ้่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้นจากรายจ่ายท่ีจ่ายจริง (63,410.84) (88,549.72) 

ค่าใชจ้่ายจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 1,286,198.60 - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25,336,741.06 16,880,110.60 

อัตราภาษีทีแ่ท้จริง 21.13% 20.89% 

บริษทัฯ ใช้อตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 และ 2560  

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บาท 
 2561 2560 

เจ้าหนีก้ารค้า   

เจา้หน้ีการคา้ 160,664,560.63 94,287,045.79  
เช็คจ่ายลงวนัท่ีล่วงหนา้ - 217,792.33  

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 160,664,560.63 94,504,838.12 

เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน   

โบนสัพนกังานคา้งจ่าย 19,687,667.41 9,682,481.70  
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 1,693,241.23 2,033,138.15  
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 5,680,437.72 9,736,124.19  
ภาษีขายรอเรียกเก็บ 1,508,698.41  6,515,282.03  
อื่น ๆ 218,184.76 8,420.16  

รวมเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 28,788,229.53 27,975,446.23 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 189,452,790.16 122,480,284.35 
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16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สุทธิ 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บำท 

 2561 2560 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 35,816,370.39 - 
หกั เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
      ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (7,827,076.20) - 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สุทธิ 27,989,294.19 - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำรของบริษทัฯ ประกอบดว้ยวงเงินกู้ยืมระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงจ ำนวน 40 ลำ้นบำท โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรำท่ีอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียเงินให้กูยื้มขั้น
ต ่ำของธนำคำร (MLR) ลบอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ และมีก ำหนดช ำระเงินกูเ้ป็นรำยเดือน 60 เดือน เงินกูย้ืม
ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินดังกล่ำวค ้ ำประกันโดยกำรจดจ ำนองท่ีดิน อำคำรพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง และ
กรรมกำรหน่ึงท่ำนของบริษทัฯ 

17. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์ระยะยำวพนักงำน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี: 

 หน่วย : บำท 

 2561 2560 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับ   

ผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน ณ ต้นปี 6,418,749.00 5,010,010.00 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:   

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 3,989,078.00 1,251,935.00  
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 200,912.00 156,804.00  

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น   
 ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร   

ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั   
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนทำงกำรเงิน 310,458.00 - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 1,517,841.00 - 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับ   

ผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน ณ ส้ินปี 12,437,038.00 6,418,749.00  
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ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดแ้สดงในงบก าไรขาดทุน ดงัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 2561 2560 

ตน้ทุนบริการ 1,889,650.00 820,795.00 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 2,300,340.00 587,944.00 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 4,189,990.00 1,408,739.00 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 อตัราร้อยละ 

 2561 2560 

อตัราคิดลด 2.96 3.13 
เงินเดือนรายเดือนในอนาคตท่ีเพ่ิมขึ้น 8.00 8.00 
อตัรามรณะ ร้อยละ 100 ของตาราง ร้อยละ 100 ของตาราง 
 มรณะไทย พ.ศ.2560 มรณะไทย พ.ศ.2560 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกั แสดงถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติหลกัต่อมูลค่า
ปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 2561 2560 

 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด 10,740,845 14,474,310 5,265,931 7,869,015 
อตัราการขึ้นเงินเดือน 14,329,644 10,817,870 7,800,146 5,290,795 
อตัราการหมุนเวียน 10,622,683 13,998,039 5,188,975 7,218,523 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 2561 2560 

ภายใน 1 ปี 385,600 - 
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 952,996 - 
มากกว่า 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี 4,192,188 1,535,834 
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เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ ซ่ึง
กฎหมายดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงานฉบับใหม่น้ี
ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดท้าย 400 วนั การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการ
ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังานเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีบริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีต
เป็นค่าใชจ้่ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนแลว้ในปี 2561  

18. ทุนเรือนหุ้น 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561 ไดมี้มติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัท จากเดิม 165 ล้านบาท เป็น 207 ล้านบาท โดยเสนอขายให้กับผูถื้อหุ้นใหม่ในมูลค่ายุติธรรมซ่ึง
ค านวณโดยฝ่ายบริหาร มูลค่าหุ้นละ 250 บาท บริษทัฯ บนัทึกส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องมูลค่าหุ้นเป็น
ส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้นสามัญจ านวน 63 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์ณ วนัท่ี 4 เมษายน 2561  

ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดมี้มติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จากเดิม 100 ล้านบาทเป็น 165 ลา้นบาท บริษทัฯ ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์ณ วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 

ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดมี้มติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ จากเดิม 50 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์ณ วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2561 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ในระหว่างปี 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัไดรั้บทราบว่ามีการโอนขายหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมรายหน่ึงกบัผูถื้อหุ้นกลุ่ม
ใหม่ ในราคาเทียบเท่าราคาหุ้นตามมูลค่าตราไว ้(par value) รายการดงักล่าวถือเป็นรายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็น
เกณฑ ์ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดว้ดัมูลค่ายติุธรรมของสิทธิในการซ้ือหุ้นของผูถื้อหุน้กลุ่มใหม่ ณ วนัท่ีซ้ือหุ้นคร้ังแรก 
และวนัท่ีใชสิ้ทธิในการเพ่ิมทุน โดยอา้งอิงจากมูลค่ายติุธรรมของหุ้นท่ีก าหนดไวแ้ละส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายและ
บนัทึกค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อม ๆ กบัรับรู้การเพ่ิมขึ้นของส่วนของผูถื้อหุ้น 

บริษทัฯ ไดบ้นัทึกค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวนเงิน 
6.43 ลา้นบาท ไวใ้นค่าใชจ้่ายบริหาร พร้อมกบัรับรู้ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ในส่วนของผู ้
ถือหุ้นในจ านวนเดียวกนั 
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19. ส ารองตามกฎหมาย 

ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์บริษทัฯ จะตอ้งจดัสรรเงินส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเม่ือมี
กำรจ่ำยเงินปันผล ในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิ จนกว่ำเงินทุนส ำรองตำมกฏหมำยถึงร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงส ำรองน้ีจะน ำไปจ่ำยปันผลไม่ได ้

20. เงินปันผล 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี  1 ตุลาคม 2561 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผล 
ระหว่างกาลจากก าไรสะสม ณ 30 มิถุนายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 30.30303 บาท จ านวน 1.65 ลา้นหุ้น คิดเป็น   
จ านวนเงิน 50 ลา้นบาท ตามสัดส่วนผูถื้อหุ้น เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ในวนัท่ี 12 ตุลาคม 2561 และได้
จดัสรรก าไรสุทธิ เป็นเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 3 ลา้นบาท 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลจากก าไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท ตามสัดส่วนผูถื้อหุ้น เงินปันผลจ่ายให้แก่
ผูถื้อหุ้นแล้วในวนัท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2561 และได้จัดสรรก าไรสุทธิ เป็นเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 5        
ลา้นบาท 

ตามมติ ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น  ค ร้ังท่ี  1/2560 เม่ือวัน ท่ี  8 ธันวาคม 2560 ได้มีมติให้จ่ ายเงินปันผล               
ระหว่างกาลจากก าไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2559 ในอตัราหุ้นละ 178 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 89 ล้านบาท และ
จดัสรรส ารองตามกฏหมายจ านวน 4 ลา้นบาท เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญ 

ค่ำใชจ้่ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : พนับำท 

 2561 2560 

ซ้ือวสัดุและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 277,373 206,237 
ค่ำจำ้งติดตั้งเหมำช่วง 494,205 188,304 
ค่ำใชจ้่ำยและผลประโยชนข์องพนกังำนและผูบ้ริหำร 81,885 39,236 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 3,475 2,336 
ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 6,431 - 
ค่ำเส่ือมรำคำและตดัจ ำหน่ำย 945 1,050 
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 508 - 
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22. ส่วนงานด าเนินงาน 
บริษทัฯ ด าเนินงานในส่วนงานสามธุรกิจ คือ ก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม และบริการซ่อมบ ารุงและให้บริการอื่น      
การแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ตามส่วนงานธุรกิจส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี  

 หน่วย : บาท 
 ก่อสร้างศูนยข์อ้มูล โครงสร้างพ้ืนฐาน งานซ่อมบ ารุง  
 และเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงข่ายโทรคมนาคม และบริการ รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายได ้ 800,033,004.87 406,025,621.68 194,861,141.08 120,393,879.25 5,688,124.50 2,881,962.75 1,000,582,270.45 529,301,463.68 
ตน้ทุน (661,588,322.37) (327,460,855.83) (115,025,701.10) (68,342,397.44) (1,673,209.87) (1,511,447.70) (778,287,233.34) (397,314,700.97) 

ก าไรขั้นตน้ของส่วนงาน 138,444,682.50 78,564,765.85 79,835,439.98 52,051,481.81 4,014,914.63 1,370,515.05 222,295,037.11 131,986,762.71 
รายไดอ้ื่น       6,546,477.01 989,023.18 
ตน้ทุนอืน่ท่ีไม่ไดปั้นส่วน       (47,876,367.59) (29,419,121.85) 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (4,155,950.06) (1,492,031.99) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (56,319,491.48) (21,271,936.98) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (596,370.39) - 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (25,336,741.06) (16,880,110.60) 

ก าไรส าหรับปี 
      

94,556,593.54 63,912,584.47 

สินทรัพยป์ระกอบดว้ย :         
  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ      52,449,193.86 1,191,372.01 
  อื่นๆ       554,283,773.71 386,357,940.87 

  รวมสินทรัพย ์       606,732,967.57 387,549,312.88 
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23. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ และพนกังานของบริษทัฯ ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจา่ยสะสมในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน (ขึ้นอยูก่บัอายปีุของ
การท างาน) และเงินท่ีบริษทัฯ จ่ายสมทบให้ในอตัราเงินสะสมบวกร้อยละ 5 ซ่ึงบริษทัฯ จะจ่ายให้กบัพนกังาน
ในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนดงักล่าว โดยเร่ิมจ่ายเงินสมทบตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 เป็นตน้
ไป ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 1.70 ลา้นบาท และ 0.97 ลา้นบาท ตามล าดบั 

24. เคร่ืองมือทางการเงิน 

ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 

บริษทัให้สินเช่ือทำงกำรคำ้แก่ลูกคำ้ภำยหลงัท่ีไดก้ ำหนดวงเงินสินเช่ือแก่ลูกคำ้แต่ละรำย และมีกำรติดตำมกำร
ช ำระเงินของลูกหน้ีกำรคำ้อย่ำงใกลชิ้ด ให้ควำมส ำคญัต่อลูกหน้ีรำยท่ีคำ้งช ำระนำนเกินก ำหนด และจะพิจำรณำ
ตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีรำยท่ีคำ้งช ำระนำน นอกเหนือจำกท่ีไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแลว้     ณ 
ปัจจุบนับริษทัคำดว่ำจะไม่ไดรั้บควำมเสียหำยอยำ่งเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีกำรคำ้   

รำยงำนลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 8 

ความเส่ียงทางด้านอัตราดอกเบีย้ 

ควำมเส่ียงทำงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียเกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียในตลำดอนัจะมีผลกระทบต่อรำยได้
ดอกเบ้ียและค่ำใชจ้่ำยดอกเบ้ีย และกระแสเงินสดในปีปัจจุบนัและในอนำคต  

ผูบ้ริหำรเช่ือว่ำ บริษัทฯ มีควำมเส่ียงในอตัรำดอกเบ้ียน้อย ดังนั้น จึงไม่ได้ท ำสัญญำเพื่อป้องกันควำมเส่ียง
ดงักล่ำว 

25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

25.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าค่าบริการ โดยมี     ค่าเช่าและ
ค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต คงเหลือตามสัญญาดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 2561 2560 

ไม่เกิน 1 ปี 3.41 2.46 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2.63 3.47 

รวม 6.04 5.93 

25.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการให้ธนาคาร
ออกหนงัสือค ้าประกนั จ านวนเงิน 88.35 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 24.83 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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26. รายการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการใหม่ 

ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯ ได้มีการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 ก่อนจดัประเภท รายการ รายการ หลงัจดัประเภท 

 รายการใหม ่ ปรับปรุง จดัประเภทใหม ่ รายการใหม ่

งบแสดงฐานะการเงิน 
    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 119,372,950.47  (260,898.05) (3,645,591.09) 115,466,461.33  

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 88,255,366.85 6,957,479.41 - 95,212,846.26 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 164,200.00  - 3,645,591.09 3,809,791.09  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (117,201,943.48) (5,652,989.14) 374,648.27 (122,480,284.35) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - (374,648.27) (374,648.27)  

ก าไรสะสมเพ่ิมขึ้น  1,043,592.22 -  

ทั้งน้ี การปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบต่อยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 

 หน่วย : บาท 

 ก่อนจดัประเภท รายการ รายการ หลงัจดัประเภท 

 รายการใหม ่ ปรับปรุง จดัประเภทใหม ่ รายการใหม ่

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
    

รายไดจ้ากการให้บริการ (522,343,984.27) (6,957,479.41) - (529,301,463.68) 

ตน้ทุนการให้บริการ 412,796,507.18 5,583,414.34 8,353,901.30 426,733,822.82 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 6,583,910.27 69,574.80 (5,161,453.08) 1,492,031.99 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 24,464,385.20 - (3,192,448.22) 21,271,936.98 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 16,619,212.55 260,898.05 - 16,880,110.60 

  (1,043,592.22) -  
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27. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอจ่ำย  
เงินปันผลประจ ำปี 2561 จำกก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวนหุ้นสำมญั 2.07 ลำ้นหุ้นในอตัรำ หุ้น
ละ 29.00 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 60.03 ลำ้นบำท และไดจ้ดัสรรก าไร เป็นเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 7.70 ลา้น
บาท โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2562  ไดมี้มติใหบ้ริษทัฯ เพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ จำกเดิม 207 ลำ้นบำทเป็น 280 ลำ้นบำท และเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกเดิมมูลค่ำหุ้น
ละ 100 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท (จำกเดิมหุ้นสำมญั 2,070,000 หุน้ มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท เป็นหุน้สำมญั 
560,000,000 หุน้ มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท) และแปรสภำพบริษทัเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั 

28. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษทัฯ แลว้ เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ ์2562 


