
บริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 
งบการเงินระหว่างกาลและ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 



1 

 

 

รายงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการบริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาล) ของบริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญ
ทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 
(นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9445 
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ วนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 
 

 
 



บริษัท อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 50,772,749.07            174,138,721.18          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 6 183,700,428.81          50,024,831.19            
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 7 326,896,365.46          285,130,020.83          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 561,369,543.34          509,293,573.20          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

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

ท่ีดิน 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              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,657,110.68              5,880,604.68              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 134,622,464.27          97,439,394.37            

รวมสินทรัพย์ 695,992,007.61          606,732,967.57          

หน่วย : บาท

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 12 173,902,114.31          189,452,790.16          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 8,322,611.53              7,827,076.20              

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้และรายไดรั้บล่วงหน้า 7 120,833,952.85          6,828,941.01              
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 805,118.81                 2,536,690.42              

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 303,863,797.50          206,645,497.79          
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 13 18,834,667.64            27,989,294.19            
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 14 14,186,768.00            12,437,038.00            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 13,341,652.10            437,148.27                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 46,363,087.74            40,863,480.46            
รวมหนีสิ้น 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          

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
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              

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ส ารองตามกฎหมาย 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          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 695,992,007.61          606,732,967.57          

หน่วย : บาท

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562

หมายเหตุ 2562 2561

4
รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการ 321,483,274.25    194,872,494.68    

รายไดอ่ื้น 577,020.55           479,353.35           
รวมรายได้ 322,060,294.80    195,351,848.03    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 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    

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 34,541,181.92      12,780,297.03      

ตน้ทุนทางการเงิน (339,094.95)          -                        
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 34,202,086.97      12,780,297.03      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (6,799,327.52)       (2,567,908.90)       
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 27,402,759.45      10,212,388.13      

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                        -                        
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 27,402,759.45      10,212,388.13      

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 3 0.07                       0.03                       

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 3 414,000,000.00    359,538,461.54    

หน่วย : บาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562

หมายเหตุ 2562 2561

4, 17
รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการ 576,803,519.73    452,103,070.38    

รายไดอ่ื้น 881,512.74           562,389.99           
รวมรายได้ 577,685,032.47    452,665,460.37    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 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    

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 58,893,984.79      40,570,309.02      

ตน้ทุนทางการเงิน (700,908.78)          -                        
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 58,193,076.01      40,570,309.02      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (11,621,942.96)     (9,389,342.67)       
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 46,571,133.05      31,180,966.35      

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                        -                        
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 46,571,133.05      31,180,966.35      

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 3 0.11                       0.11                       

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 3 414,000,000.00    278,497,237.57    

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

หน่วย : บาท

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562

ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน จากการจ่ายโดย จดัสรรแลว้ ก าไรสะสม

หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย 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        

ส ารองตามกฎหมาย 16 -                            -                            -                            7,700,000.00            (7,700,000.00)           -                            
เงินปันผลจ่าย 16 -                            -                            -                            -                            (60,030,000.00)        (60,030,000.00)        

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            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        

รับช าระเพ่ิมทุนหุน้สามญั 136,000,000.00        -                            -                            -                            -                            136,000,000.00        

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั -                            31,500,000.00          -                            -                            -                            31,500,000.00          

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

ส ารองตามกฎหมาย -                            -                            -                            5,000,000.00            (5,000,000.00)           -                            
เงินปันผลจ่าย -                            -                            -                            -                            (100,000,000.00)      (100,000,000.00)      

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            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        

หน่วย : บาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

ก าไรสะสม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562

2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน:
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 58,193,076.01                  40,570,309.02                  
รำยกำรปรับกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่ำย)
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 814,633.46                       375,836.85                       
ก ำไรจำกกำรตดัจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น (538.89)                             -                                    
ดอกเบ้ียรับ (880,973.85)                      (393,193.09)                      
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียจ่ำย 700,908.78                       -                                    
ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                                    6,430,993.00                    
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 1,749,730.00                    844,826.00                       

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 60,576,835.51                  47,828,771.78                  

สินทรัพยจ์ำกกำรด ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง :
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (133,780,451.18)               837,420.28                       
รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ (41,766,344.63)                 (28,685,490.91)                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (776,506.00)                      (400.00)                             

หน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) :
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (21,975,541.03)                 18,805,055.78                  

เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ 114,005,011.84                15,136,398.36                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12,904,503.83                  -                                    

เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน (10,812,491.66)                 53,921,755.29                  
ดอกเบ้ียรับ 985,827.41                       559,731.01                       
จ่ำยดอกเบ้ียจ่ำย (700,908.78)                      -                                    
จ่ำยภำษีเงินได้ (13,703,460.57)                 (10,480,436.83)                 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน (24,231,033.60)                 44,001,049.47                  

หน่วย : บำท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทำนแลว้



บริษทั อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562

2562 2561

หน่วย : บำท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทำนแลว้

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน:
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระผกูพนัเพ่ิมข้ึน (15,337,279.88)                 (329,183.91)                      
เงินสดจ่ำยช ำระเงินมดัจ ำค่ำซ้ือสินทรัพยถ์ำวร -                                    (13,097,218.00)                 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร 16,521.17                         -                                    
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์ำวร (14,972,888.58)                 (471,668.24)                      
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (152,200.00)                      (544,000.00)                      

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

เงินสดจ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (8,659,091.22)                   -                                    
รับช ำระค่ำหุน้สำมญัเพ่ิมทุน -                                    167,500,000.00                
เงินรับล่วงหนำ้ค่ำหุน้ -                                    49,375,000.00                  
เงินปันผลจ่ำย (60,030,000.00)                 (100,000,000.00)               

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ (68,689,091.22)                 116,875,000.00                
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (123,365,972.11)               146,433,979.32                
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด 174,138,721.18                91,381,903.73                  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 50,772,749.07                  237,815,883.05                

การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบักระแสเงนิสดเพิม่เติม
รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด
เจำ้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน 6,424,865.18                    -                                    
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บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ากดัภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยข์องประเทศไทยเม่ือวนัที่ 8 พฤษภาคม 2549 และไดแ้ปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชน โดยมีการจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ประกอบกิจการธุรกิจ
ก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม โดยมี
ส านกังานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑ์การน าเสนองบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล  

งบการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ยขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น และงบกระแสเงินสด) โดยบริษทัฯได้
น าเสนอในรูปแบบที่สอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจ าปีซ่ึงเ ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย  
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัท าเป็นแบบย่อ บริษทัฯได้
เปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพ่ิมเติมตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ที่ระบุไวเ้ป็น
อย่างอื่น ซ่ึงการจดัท างบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ 
ดงันั้นเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินที่ไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินระหว่างกาล
ฉบบัภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยเน้นการให้ขอ้มูลที่เป็นปัจจุบ ันเกี่ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื ่อไม่ให้ขอ้มูลท่ี
น าเสนอซ ้าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้าร
ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต 
และปัจจยัต่างๆ ที่ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยั
ขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดจ านวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ ดงันั้น ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณ
ไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานที่ใชใ้นการจดัท างบการเงินระหว่างกาลจะไดร้ับการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ
การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที่การประมาณการดงักล่าวไดร้ับการทบทวน หากการ
ปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณ
การกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบ

การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการ

ให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั

น้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 31           

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา

ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการ

รับรู้รายไดท่ี้เกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ

แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ

ก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา

ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
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ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั
ซ่ึง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที่ 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที่ 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

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

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่าและก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 17 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยไดใ้ช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้นโยบายการบญัชีในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลกูค้า 

การรับรู้รายไดเ้น่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้
มาถือปฏิบติั ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของ
บริษทัฯ 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับงวดดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ี
ออกในระหว่างงวดเสมือนหน่ึงการลดมูลค่าหุ้นไดมี้การท าตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 

4. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจในการควบคุมบุคคลหรือกิจการอื่นหรือมี
อิทธิพลเหนือบุคคลหรือกิจการอื่นอย่างเป็นสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการด า เนินงานรวมถึง
กิจการท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูบ้ริหารส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกนั 

รายการท่ีมีขึ้นกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้ าหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตาม
สัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 
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บริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลอื่นท่ีเก่ียวข้องกันซ่ึงมีความเก่ียวข้องกันทั้งโดยทางตรงและโดย
ทางออ้ม ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : บาท 

 2562 2561 

รายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั  
ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถนุายน    
คา่เช่า 554,210.52 14,210.52 

รายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั  
ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน   
ค่าเช่า 1,108,421.04 28,421.04 

รายการบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนัซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผูบ้ริหาร ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 15,122,390.49 6,488,547.59 

ผลประโยชนเ์ม่ือถูกเลิกจา้ง 637,774.00 237,065.00 

รวมค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร 15,760,164.49 6,725,612.59 

ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการวางแผน ส่ังการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัน้ี:  

 หน่วย : บาท 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น – เงินมดัจ าจ่าย 540,000 - 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 30 มิถนุายน 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 

เช็คท่ีถึงก าหนดรับช าระ 18,115,635.22 55,999,421.00 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 50,772,749.07 174,138,721.18 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน – สุทธ ิ

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ลูกหนีก้ารค้า   
ลูกหน้ีการคา้ 162,771,253.70 32,377,788.42 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (507,900.00) (507,900.00) 

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

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน   
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 8,863,577.98 4,645,050.17 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้อ่ืน 727,909.99 900,999.76 

เงินประกนัผลงาน 1,640,719.66 1,612,539.41 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 3,755,111.81 2,695,237.59 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 5,989,664.52 7,934,175.34 

อื่น ๆ 460,091.15 366,940.50 

รวมลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 21,437,075.11 18,154,942.77 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน – สุทธ ิ 183,700,428.81 50,024,831.19 
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บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี: 
 หน่วย : บาท 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ลูกหนีก้ารค้า   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 86,463,924.68 27,470,518.50 

เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 72,953,665.72 2,333,827.42 

เกินก าหนดช าระ 3 - 6 เดือน 797,563.30 1,540,300.00 

เกินก าหนดช าระ 6 - 12 เดือน 1,540,300.00 17,342.50 

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

รวมลูกหนีก้ารค้า 162,771,253.70 32,377,788.42 

7. รายได้ท่ียังไม่ได้เรียกช าระ/เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 (งวด 6 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

รายได้บริการรับรู้ตามขั้นความส าเร็จของงาน 564,489,947.73 994,894,145.95 

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

การรับรู้รายไดข้องงานท่ีท าเสร็จจนถึงปัจจุบนั 740,711,703.13 1,287,865,251.52 

หกั จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ (413,815,337.67) (1,002,735,230.69) 

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ 326,896,365.46 285,130,020.83 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า   
มูลค่าตามสัญญา 1,345,276,727.20 94,330,829.20 

จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ 990,562,745.85 86,131,819.69 
หกั การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ 

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

รายไดรั้บล่วงหนา้ 120,833,952.85 6,748,151.01 

เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการ - 80,790.00 

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

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากประจ าไดน้ าไปใช้เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูยื้ม
จากธนาคาร วงเงินเบิกเกินบญัชีและหนงัสือค ้าประกนัเพ่ือธุรกิจของบริษทัฯ  

9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธ ิ

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 52,449,193.86 

ซ้ือระหว่างงวด (ราคาทนุ) 21,397,753.76 

ตดัจ าหน่ายระว่างวด (ราคาบญัชี) (15,982.28) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (657,911.84) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 73,173,053.50 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 จ านวน 0.66 ลา้นบาท และ 0.30 ลา้น
บาท ตามล าดบั รวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพย ์ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแลว้แต่ยงัคง
ใชง้านอยู ่จ านวน 6.35 ลา้นบาทและ จ านวน 5.91 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ ไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดจ านองไวก้บัธนาคารในประเทศแห่ง
หน่ึงเพ่ือเป็นการค ้าประกนัเงินกูยื้มจากธนาคาร (หมายเหตุ 13) และหนงัสือค ้าประกนัเพ่ือธุรกิจของบริษทัฯ 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธ ิ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 953,330.47 

ซ้ือระหว่างงวด (ราคาทนุ) 152,200.00 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (156,721.62) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 948,808.85 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 จ านวน 0.16 ลา้นบาท และ 0.08 
ลา้นบาท ตามล าดบั ไดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนแลว้ 
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11. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี  

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวดมีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

  

การเปล่ียนแปลง
เพ่ิมขึ้น  

 ณ วนัท่ี 1  ณ วนัท่ี 30 

 มกราคม 2562 ก าไรขาดทุน มิถุนายน 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 101,580.00 - 101,580.00 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ    

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

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

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี: 

 
หน่วย : บาท 

 2562 2561 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจบุนั 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 ในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2562 และ 2561  
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เจ้าหนีก้ารค้า 121,441,271.36 160,664,560.63 

เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน   
เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 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 ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,410,980.98 5,680,437.72 

ภาษีขายรอเรียกเก็บ 5,657,274.63 1,508,698.41 

อื่น ๆ 728,222.14 218,184.76 

รวมเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 52,460,842.95 28,788,229.53 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 173,902,114.31 189,452,790.16 

13. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สุทธิ 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 27,157,279.17 35,816,370.39 
หกั เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (8,322,611.53) (7,827,076.20) 

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

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  
มีรายละเอียดดงัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 35,816,370.39 

จ่ายคืนระหว่างงวด (8,659,091.22) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2562 27,157,279.17 
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14. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับงวด
หกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 (งวด 6 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับ   
ผลประโยชน์พนกังาน ณ ต้นงวด 12,437,038.00  6,418,749.00 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 1,565,674.00 3,989,078.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 184,056.00 200,912.00 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น   

ขาดทุนจากการประมาณการ   

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานทางการเงิน - 310,458.00 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 1,517,841.00 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับ   
ผลประโยชน์พนกังาน ณ ส้ินงวด 14,186,768.00 12,437,038.00 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 2562 2561 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 1,565,674.00 744,370.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 184,056.00 100,456.00 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,749,730.00 844,826.00 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ไดแ้สดงในงบก าไรขาดทุน ดงัน้ี: 

 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 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 ไดมี้มติให้บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ จากเดิม 207 ลา้นบาท เป็น 280 ลา้นบาท และเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 
บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (จากเดิมหุ้นสามัญ 2,070,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามัญ 
560,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) และแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั 

16. เงินปันผล 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 
จากก าไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ านวนเงิน 60.03 ลา้นบาท ตามสัดส่วนผูถื้อหุ้น เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู ้
ถือหุ้นในวนัท่ี 10 เมษายน 2562 และไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิ เป็นเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 7.70 ลา้นบาท 
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17. ส่วนงานด าเนินงาน 

บริษทัฯ ด าเนินงานในส่วนงานสามธุรกิจ คือ ก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม และบริการซ่อมบ ารุงและให้บริการอื่น 
การแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ตามส่วนงานธุรกิจส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 ก่อสร้างศูนยข์อ้มูล โครงสร้างพ้ืนฐาน งานซ่อมบ ารุง  

 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 

ก าไรขั้นตน้ของส่วนงาน 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 

รายไดอ้ื่น       881,512.74 562,389.99 
ตน้ทุนอืน่ท่ีไม่ไดปั้นส่วน       (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) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (700,908.78) - 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (11,621,942.96) (9,389,342.67) 

ก าไรส าหรับงวด       
46,571,133.05 31,180,966.35 

สินทรัพยป์ระกอบดว้ย :         
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สุทธิ      73,173,053.50 1,362,346.99 

อื่นๆ       622,818,954.11 575,460,205.38 

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

18.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าค่าบริการ โดยมี 
ค่าเช่าและค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต คงเหลือตามสัญญาดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ไม่เกิน 1 ปี 4.77 3.41 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4.64 2.63 

รวม 9.41 6.04 

18.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการ
ให้ธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนั จ านวนเงิน 92.41 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 88.35 ลา้นบาท ตามล าดบั 

18.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีภาระหน้ีสินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาก่อสร้างอาคาร จ านวน 2.54  
ลา้นบาท 

19. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษทัฯ แลว้ เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 


