บริ ษทั อินฟราเซท จำกัด (มหำชน)
งบกำรเงินระหว่ำงกำลและ
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563

รายงานสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ของบริ ษทั อินฟรำเซท จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และงบกำไร
ขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันเดียวกัน งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผูถ้ ือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
แบบย่อ (ข้อมูล ทำงกำรเงินระหว่ำงกำล) ซึ่ งผู ้บริ ห ำรของกิ จกำรเป็ นผูร้ ับ ผิดชอบในกำรจัดทำและน ำเสนอข้อมูลทำง
กำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนี้ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่ วนข้ำพเจ้ำเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในกำรให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ
ขอบเขตการสอบทาน
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำมบุคลำกรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชีและกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอื่น กำรสอบทำนนี้มีขอบเขตจำกัดกว่ำ
กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีทำให้ขำ้ พเจ้ำไม่สำมำรถได้ควำมเชื่ อมัน่ ว่ำจะพบเรื่ องที่มีนยั สำคัญทั้งหมดซึ่ ง
อำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงไม่แสดงควำมเห็นต่อข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำน
ข้ อสรุป
ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระสำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ

(นำยยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพำน)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 9445
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
กรุ งเทพฯ 6 สิ งหำคม 2563
1

บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่ น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5
6, 18
7.1, 18
8, 3.3

หน่วย : บาท
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนายน 2563
31 ธันวาคม 2562

314,996,464.49
254,405,919.50
366,852,616.85
936,255,000.84
233,533.26

9
9
9
10
17.2, 3.3

223,048,227.90
169,477,990.84
259,467,035.37
250,833,424.34
902,826,678.45
-

86,532,919.90
12,869,612.99
697,768.50
3,541,704.11
51,376,644.03

82,950,442.82
829,783.64
3,110,177.60
50,906,670.14

6,521,297.59
161,773,480.38
1,098,028,481.22

4,008,941.86
141,806,016.06
1,044,632,694.51

2

บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 560,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 560,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ จากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนายน 2563
31 ธันวาคม 2562

11
7.2, 18

267,347,814.20
-

179,117,609.66
24,763,321.11

12
13

8,772,252.84
4,056,082.42
7,899,463.49
288,075,612.95

8,579,448.68
212,460,379.45

8,894,123.41
8,458,656.01
9,011,556.12
17,510,495.00
43,874,830.54
331,950,443.49

23,400,606.18
12,907,842.81
15,550,888.00
51,859,336.99
264,319,716.44

280,000,000.00

280,000,000.00

280,000,000.00
370,596,731.62
6,430,993.00

280,000,000.00
370,596,731.62
6,430,993.00

28,000,000.00
81,050,313.11
766,078,037.73
1,098,028,481.22

26,706,060.37
96,579,193.08
780,312,978.07
1,044,632,694.51

12
13
14

3

บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ
4

หน่วย : บาท
ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว
2563
2562

รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

308,261,697.13
912,958.81
309,174,655.94

321,483,274.25
577,020.55
322,060,294.80

255,818,199.99
1,826,364.52
13,817,306.88
271,461,871.39
37,712,784.55

269,722,942.47
2,113,978.74
15,682,191.67
287,519,112.88
34,541,181.92

ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิสาหรับงวด

(251,777.30)
37,461,007.25

(339,094.95)
34,202,086.97

(7,339,823.72)
30,121,183.53

(6,799,327.52)
27,402,759.45

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

30,121,183.53

27,402,759.45

0.05

0.07

560,000,000.00

414,000,000.00

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ
4, 16

หน่วย : บาท
ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว
2563
2562

รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

527,607,636.04
2,605,570.52
530,213,206.56

576,803,519.73
881,512.74
577,685,032.47

435,288,426.01
3,475,835.74
28,262,730.43
467,026,992.18
63,186,214.38

485,873,995.73
3,907,453.54
29,009,598.41
518,791,047.68
58,893,984.79

(643,241.30)
62,542,973.08

(700,908.78)
58,193,076.01

(12,381,363.18)
50,161,609.90

(11,621,942.96)
46,571,133.05

50,161,609.90

46,571,133.05

0.09

0.11

560,000,000.00

414,000,000.00

5

บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
หน่วย : บาท
ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว
กาไรสะสม
ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและชาระแล้ว
280,000,000.00

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
370,596,731.62

ส่ วนเกินทุน
จากการจ่ายโดย
ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
6,430,993.00

280,000,000.00

370,596,731.62

6,430,993.00

1,293,939.63
28,000,000.00

(1,293,939.63)
(64,396,550.24)
50,161,609.90
81,050,313.11

(64,396,550.24)
50,161,609.90
766,078,037.73

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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

สารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

207,000,000.00

63,000,000.00

6,430,993.00

7,700,000.00
20,700,000.00

(7,700,000.00)
(60,030,000.00)
46,571,133.05
48,634,129.37

(60,030,000.00)
46,571,133.05
345,765,122.37

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
26,706,060.37

กาไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
96,579,193.08

รวม
780,312,978.07

6

บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
หน่วย : บำท
ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว
2563
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน:
กำไรสำหรับงวด
รำยกำรปรับกระทบกำไรสำหรับงวดเป็ นเงินสดรับ(จ่ำย) :
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ
กำไรจำกกำรตัดจำหน่ำยทรัพย์สิน
กำไรจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียน
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยจ่ำย
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดำเนินงำน
สิ นทรัพย์จำกกำรดำเนิ นงำนเพิ่มขึ้น :
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ
สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
หนี้สินจำกกำรดำเนิ นงำนเพิ่มขึ้น(ลดลง) :
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่ น
หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน
เงินสดจ่ำยจำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ำยดอกเบี้ยจ่ำย
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

50,161,609.90

46,571,133.05

5,056,467.55

814,633.46

(359,907.36)
(404.29)
(1,243,559.77)
(1,353,122.70)
643,241.30
1,959,607.00
12,381,363.18

(538.89)
(880,973.85)
700,908.78
1,749,730.00
11,621,942.96

67,245,294.81

60,576,835.51

(85,182,285.45)
(107,385,581.48)
(233,533.26)
(2,512,355.73)

(133,752,270.93)
(41,794,524.88)
(776,506.00)

88,143,647.00

(21,975,541.03)

(24,763,321.11)
(14,506,482.77)
(79,194,617.99)
1,607,479.49
(643,241.30)
(4,913,426.20)
(83,143,806.00)

114,005,011.84
12,904,503.83
(10,812,491.66)
985,827.41
(700,908.78)
(13,703,460.57)
(24,231,033.60)
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บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
หน่วย : บำท
ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว
2563
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียน
เงินสดจ่ำยซื้อสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ถำวร
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ถำวร
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึ้น
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
เงินสดจ่ำยชำระเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยชำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
เงินปั นผลจ่ำย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิม่ เติม
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้ำหนี้ซ้ือทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ที่เพิ่มขึ้นจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ที่ลดลงจำกกำรยกเลิกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

452,076,984.11
(200,000,000.00)
467.29
(6,151,225.97)
(48,400.00)
(469,973.89)
245,407,851.54

16,521.17
(14,972,888.58)
(152,200.00)
(15,337,279.88)
(30,445,847.29)

(4,256,382.64)
(1,662,876.07)
(64,396,550.24)
(70,315,808.95)
91,948,236.59
223,048,227.90
314,996,464.49

(8,659,091.22)
(60,030,000.00)
(68,689,091.22)
(123,365,972.11)
174,138,721.18
50,772,749.07

86,557.54
15,393,746.99
(303,325.02)

6,424,865.18
-
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บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่อ)
สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบแต่ สอบทานแล้ว)
1.

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั อินฟราเซท จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จากัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ของประเทศไทยเมื่อวัน ที่ 8 พฤษภาคม 2549 และได้แปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชน โดยมีการ
จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ประกอบกิจการ
ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม โดยมี
สานักงานใหญ่ต้ งั อยู่เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์การนาเสนองบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้น ตามมาตรฐานการบัญ ชีฉบับ ที่ 34 (ปรับปรุ ง 2562) เรื่ อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน และ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด) โดยบริ ษทั ฯได้
นาเสนอในรู ป แบบที่สอดคล้อ งกับ รู ป แบบของงบการเงิน ประจาปี ซึ่ งเป็ น ไปตามมาตรฐานการบัญ ชีไทย
ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน ส่ วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทาเป็ นแบบย่อ บริ ษทั ได้
เปิ ดเผยหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมตามข้อกาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติห ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็ น
อย่า งอื ่น ซึ่ ง การจัด ท างบการเงิน ระหว่า งกาลดัง กล่า วเป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ข องการจัด ท ารายงาน
ในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย บริ ษทั ฯ ได้จดั ทางบการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทย
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยเน้น การให้ข อ้ มูล ที่เป็ น ปั จ จุ บ นั เกี่ยวกับ กิจ กรรม เหตุการณ์แ ละสถานการณ์ใ หม่ๆ เพื ่อ ไม่ใ ห้ข อ้ มูล ที่
นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลนี้ควรต้องอ่านควบคู่กบั งบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้การประมาณ
และข้อสมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงิ นที่ เกี่ ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ ในอดีต และปั จจัย
ต่างๆ ที่ผูบ้ ริ หารมีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้นซึ่ งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่ง
อื่นและนาไปสู่การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการกาหนดจานวนสิ นทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งจากการ
ตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
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ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลจะได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการ
ปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณ
การกระทบทั้งงวดปั จจุบนั และอนาคต
3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่ นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึงมีผลบังคับใช้
ในวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ ดังนี้
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื่ องมื อ ทางการเงิ น ประกอบด้วยมาตรฐานและการตี ค วาม
มาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ ยวกับการจัดประเภทและการ
วัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model)
หลักการเกี่ ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมื อทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ า
-

-

-

การจัดประเภทรายการและการวัดมูล ค่าสิ น ทรั พ ย์ทางการเงิ น ประเภทตราสารหนี้ แบ่ งออกเป็ น
3 ประเภท ได้แก่ ราคาทุนตัดจาหน่ าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน และมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยขึ้นอยู่กบั โมเดลธุ รกิจของบริ ษทั ในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงิน
และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
การวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน โดยบริ ษทั สามารถเลือกรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยไม่สามารถโอนไปเป็ นกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
ตราสารอนุ พนั ธ์จดั ประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนยกเว้นสัญญา
อนุพนั ธ์ที่ใช้สาหรับการป้องกันความเสี่ ยง

ข้ อกาหนดการด้ อยค่ า
การบัญชีสาหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุน
ตัดจาหน่าย หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ที่เกิดจากภาระผูกพันวงเงินสิ นเชื่ อและสัญญาค้ าประกันทางการเงิน โดยไม่
จาเป็ นต้อ งรอให้ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ด้านเครดิ ต เกิ ด ขึ้ น ก่ อ น บริ ษ ัท ใช้วิ ธี ทั่วไป (General approach) ในการ
พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยมีขอ้ ยกเว้นสาหรับลูกหนี้การค้า ซึ่ งบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่าย
(Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
มาตรฐานกลุ่มนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบัญชี ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินสาหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
กรณี ที่บริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่า บริ ษทั รับรู ้สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
จานวนเงิ น ที่ ต้อ งจ่ายตามสั ญ ญาจะปั น ส่ วนระหว่ างหนี้ สิ น และค่ าใช้จ่ ายทางการเงิ น ซึ่ งดอกเบี้ ยจ่ าย
จะบันทึกในงบกาไรขาดทุนตลอดอายุสัญญาเช่าเพื่อทาให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาหรับ
ยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่ สิ ทธิ การใช้สินทรัพย์วดั มูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซึ่ งเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ของ
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระตามสัญญาเช่า สิ ทธิ การใช้สินทรัพย์จะตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของ
สิ นทรัพย์หรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
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หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าซึ่ งคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่าหากอัตรานั้นสามารถกาหนดได้ แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกาหนด
ไว้ บริ ษทั จะใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิม่ ของบริ ษทั
จานวนเงิ น ที่ ต้อ งจ่ายตามสั ญ ญาเช่ าที่ มี อ ายุสั ญ ญาระยะสั้ น หรื อ สั ญ ญาซึ่ งสิ น ทรั พ ย์อ้างอิ งมี มู ล ค่ าต่ า
(low-value assets) จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่านั้น
3.3 ผลกระทบต่ องบการเงิน
บริ ษทั ฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งสองกลุ่มดังกล่าวมาถื อปฏิบัติต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2563 โดยใช้วิธีรับรู ้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็ นรายการ
ปรับปรุ งกับกาไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุ งข้อมูลเปรี ยบเทียบ ดังนั้น การจัด
ประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุ งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะรับรู ้ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ผลกระทบของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็ นครั้งแรกที่มีต่องบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ คราว - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุ ทธิ
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
หนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ

หน่วย : บาท
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
ณ วันที่
รายงานทางการเงิน รายงานทางการเงิน
31 ธันวาคม 2562
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 16

ณ วันที่
1 มกราคม 2563

250,833,424.34
-

(250,833,424.34)
250,833,424.34

250,833,424.34

50,906,670.14
-

(50,906,670.14)
50,906,670.14
-

15,393,746.99

50,906,670.14
15,393,746.99

-

-

4,196,010.05

4,196,010.05

-

-

11,197,736.94

11,197,736.94

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ไม่มีผลกระทบต่อกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
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เครื่ องมือทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (วันที่ถือปฏิบตั ิครั้งแรก) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จดั การ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริ ษทั ฯ และจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุน

หน่วย : บาท
ราคาทุนตัด
จาหน่าย

รวม

250,833,424.34
250,833,424.34

223,048,227.90
169,477,990.84
259,467,035.37
50,906,670.14
702,899,924.25

223,048,227.90
169,477,990.84
259,467,035.37
250,833,424.34
50,906,670.14
953,733,348.59

-

179,117,609.66
24,763,321.11
23,400,606.18

179,117,609.66
24,763,321.11
23,400,606.18

-

8,579,448.68
12,907,842.81
248,768,828.44

8,579,448.68
12,907,842.81
248,768,828.44

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ

สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ ต้องวัด ด้วยมู ลค่ ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุ น ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 มี รายการ
ดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้

250,833,424.34
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สัญญาเช่ า
ในการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาใช้เป็ นครั้งแรก บริ ษทั รับรู ้หนี้สินตามสัญญาเช่า
ส าหรั บ สั ญ ญาเช่ าที่ เคยจัด ประเภทเป็ นสั ญ ญาเช่ าด าเนิ น งานภายใต้ม าตรฐานการบัญ ชี ฉ บั บ ที่ 17
เรื่ อง สัญญาเช่า เป็ นสิ ทธิการใช้สินทรัพย์โดยมีมูลค่าเท่ากับหนี้สินตามสัญญาเช่า ปรับปรุ งด้วยจานวนเงิน
ที่ตอ้ งจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้าหรื อค้างจ่ายซึ่ งเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะ
ทางการเงินก่ อนวันที่ นามาปฏิบัติใช้ครั้งแรก หนี้ สินตามสัญญาเช่ าดังกล่าววัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบัน
ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่ ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิ่ม
ของบริ ษทั อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิ่มดังกล่าวของบริ ษทั ที่นามาคานวณหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่
1 มกราคม 2563 เท่ากับร้อยละ 4.00 - 4.50
การกระทบยอดระหว่างหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่า
ดาเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเปิ ดเผยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 แสดงได้ดงั นี้
หน่วย : บาท
10,972,500.00
7,128,000.00
(1,236,500.00)
(1,470,253.01)
15,393,746.99

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บวก: ภาระผูกพันจากการต่ออายุของสัญญาเช่า
หัก: สัญญาที่พิจารณาเป็ นสัญญาระยะสั้น
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ประกอบด้วย
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

4,196,010.05
11,197,736.94
15,393,746.99

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สิ ทธิ การใช้สินทรัพย์แบ่งตามประเภทสิ นทรัพย์ได้ดงั นี้

หน่วย: บาท
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2563
9,188,510.12
3,681,102.87
12,869,612.99

อาคาร
ยานพาหนะ
รวมสิ ทธิการใช้สินทรัพย์

14

ณ วันที่
1 มกราคม 2563
10,209,455.68
5,184,291.31
15,393,746.99

4.

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มี รายการธุ รกิ จ ที่ สาคัญ กับ บุ คคลอื่ น ที่ เกี่ ยวข้อ งกัน ซึ่ งมี ความเกี่ ยวข้อ งกัน ทั้งโดยทางตรงและโดย
ทางอ้อม สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน ที่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
2563
2562
รายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถนุ ายน
ค่าเช่า
554,210.52
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าตัดจาหน่าย
510,472.78
ดอกเบี้ยจ่าย
18,018.53
รายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
ค่าเช่า
1,108,421.04
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าตัดจาหน่าย
1,020,945.56
ดอกเบี้ยจ่าย
129,707.00
รายการบัญ ชี ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ และบุ คคลที่
เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญ มีรายละเอียดดังนี้:
หน่วย : บาท
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจาจ่าย
540,000.00
540,000.00
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - ราคาทุน
10,209,455.68
หนี้สินตามสัญญาเช่า
9,349,255.31
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หาร สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น

12,137,550.22
718,104.00
12,855,654.22

ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง
รวมค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร
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2562
15,122,390.49
637,774.00
15,760,164.49

5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
เงินสดในมือ
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน

50,000.00
314,906,512.49
39,952.00
314,996,464.49

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
6.

20,956.20
223,017,271.70
10,000.00
223,048,227.90

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าและบริ การ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีซ้ือยังไม่ถึงกาหนด
อื่น ๆ
รวมลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
รวมลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

232,423,774.98

157,924,684.17

4,476,787.60

1,912,181.20

1,321,852.93

1,550,579.37

4,854,255.98

4,569,969.38

9,552,849.59
1,776,398.42

2,451,641.73
1,068,934.99

21,982,144.52
254,405,919.50

11,553,306.67
169,477,990.84

บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้:
หน่วย : บาท
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
ลูกหนีก้ ารค้า
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกาหนดชาระ 3 - 6 เดือน
เกินกาหนดชาระ 6 - 12 เดือน
รวมลูกหนีก้ ารค้า
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150,327,943.09
81,987,226.89
108,605.00
-

144,429,725.13
37,916.79
12,693,062.25
763,980.00

232,423,774.98

157,924,684.17

7.

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา/หนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา
7.1 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
รายได้ บริการรับรู้ตามขั้นความสาเร็จของงาน
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
มูลค่าตามสัญญา
การรับรู ้รายได้ของงานที่ทาเสร็ จจนถึงปัจจุบนั
บวก เงินประกันผลงาน
หัก จานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้า
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

(งวด 6 เดือน)
443,660,856.51

(งวด 12 เดือน)
1,169,664,444.24

3,751,667,630.12

1,465,736,819.58

2,252,457,239.24 1,182,164,548.11
6,321,007.57
5,777,788.29
(1,891,925,629.96) (928,475,301.03)
366,852,616.85
259,467,035.37

7.2 หนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
(งวด 6 เดือน)

(งวด 12 เดือน)

หนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา
มูลค่าตามสัญญา
จานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้า
หัก การรับรู ้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็จ
จนถึงปัจจุบนั
รายได้รับล่วงหน้า
เงินรับล่วงหน้าค่าบริ การ
รวม
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-

1,061,197,927.68

-

939,311,873.51

-

(914,620,327.40)

-

24,691,546.11
71,775.00
24,763,321.11

8.

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท

เงินลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้ - ราคาทุน
บวก กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุ ทธิ
9.

30 มิถุนายน 2563
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
ระดับ 2
-

-

31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
ระดับ 2
250,000,000.00 250,000,000.00
833,424.34
250,000,000.00 250,833,424.34

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
82,950,442.82

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการปรับปรุ งจากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16 มาปฎิบตั ิใช้
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

82,950,442.82
6,237,783.51
(2,655,243.43)
(63.00)
86,532,919.90

ซื้อระหว่างงวด (ราคาทุน)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
จาหน่ายในระหว่างงวด (ราคาตามบัญชี)
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

สิ นทรัพย์
สิ ทธิการใช้
15,393,746.99
15,393,746.99
(2,220,808.98)
(303,325.02)
12,869,612.99

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
829,783.64
829,783.64
48,400.00
(180,415.14)
697,768.50

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายสาหรับงวดหกเดือ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 มิถุน ายน 2563 และ 2562 จานวน 5.06
ล้านบาท และ 0.81 ล้านบาท ตามลาดับ รวมอยู่ในงบกาไรขาดทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีอุปกรณ์ ซึ่ งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจานวนแล้วแต่ยงั คง
ใช้งานอยู่ จานวน 5.41 ล้านบาท และ 6.38 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้นาที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างทั้งหมดจานองไว้กบั
ธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่งเพื่อเป็ นการค้ าประกันเงินกูย้ ืมจากธนาคาร (หมายเหตุ 12) และหนังสื อค้ าประกัน
เพื่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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10.

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดมีดงั นี้:
หน่วย : บาท
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
ณ วันที่
ณ วันที่
1 มกราคม 2563
กาไรขาดทุน
30 มิถุนายน 2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
39,605.11
39,605.11
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ (ค่าตัดจาหน่าย)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
391,921.40
3,502,099.00
3,110,177.60
ผลประโยชน์พนักงาน
431,526.51
3,541,704.11
3,110,177.60
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้:
หน่วย : บาท
2563
12,812,889.69
(431,526.51)
12,381,363.18

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

2562
11,971,888.96
(349,946.00)
11,621,942.96

บริ ษ ัท ฯ ใช้อตั ราภาษีเงิน ได้ร้อยละ 20 ในการคานวณภาษีเงิน ได้นิ ติบุ คคลสาหรั บ งวดหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 มิถุนายน 2563 และ 2562
11.

เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
เจ้ าหนีก้ ารค้า
เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ซ้ือทรัพย์สิน
ค่าตอบแทนพิเศษค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีขายรอเรี ยกเก็บ
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
อื่น ๆ
รวมเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
19

203,686,761.87

134,704,560.35

86,557.54
23,928,733.54
4,054,850.16
1,324,227.73
11,212,165.43
19,877,763.83
3,176,754.10
63,661,052.33
267,347,814.20

29,400,077.66
2,466,535.04
4,103,816.01
8,029,405.23
374,648.27
38,567.10
44,413,049.31
179,117,609.66

12.

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ

17,230,908.85

21,487,291.49

(8,772,252.84)
8,458,656.01

(8,579,448.68)
12,907,842.81

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
มีรายละเอียดดังนี้:
หน่วย : บาท
21,487,291.49
(4,256,382.64)
17,230,908.85

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
จ่ายคืนระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
13.

หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า - สุ ทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
จานวนเงินจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย

4,548,000.00
(491,917.58)
4,056,082.42

มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินจ่ ายชาระตามสัญญา
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระเกิน 1 ปี แต่ ไม่ เกิน 5 ปี
จานวนเงินจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย

9,671,500.00
(659,943.88)
9,011,556.12

มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินจ่ ายชาระตามสัญญา
ราคาสุ ทธิตามบัญชีของ

12,869,612.99

สินทรัพย์ภายใต้ สัญญาเช่ า

บริ ษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาเช่าอาคารและยานพาหนะกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลอื่นหลายสัญญา โดยมีอายุ
ของสัญญาระหว่าง 1 - 5 ปี
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14.

ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน สาหรับงวด
หกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้:
หน่วย : บาท
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
(งวด 6 เดือน)
(งวด 12 เดือน)
ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์ พนักงาน ณ ต้นงวด
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายระหว่างงวด
ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์ พนักงาน ณ สิ้นงวด

15,550,888.00

12,437,038.00

1,729,463.00
230,144.00
-

3,065,738.00
368,112.00
(320,000.00)

17,510,495.00

15,550,888.00

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
2563

2562

ต้นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

1,729,463.00
230,144.00

1,565,674.00
184,056.00

รวมค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน

1,959,607.00

1,749,730.00

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน ได้แสดงในงบกาไรขาดทุน ดังนี้:
หน่วย : บาท
2563

2562

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

921,798.98
1,037,808.02

830,482.01
919,247.99

รวมค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน

1,959,607.00

1,749,730.00

ต้นทุนบริ การ

15.

เงินปันผล
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้มีมติให้จ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลจากกาไรสุ ทธิ แทนการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.115 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 64.40
ล้านบาท ตามสัดส่ วนผูถ้ ือหุ้น เงินปั นผลจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลดังกล่าวได้ถูกนาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563
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16.

ส่ วนงานดาเนินงาน
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นงานในส่ วนงานสามธุรกิจ คือ ก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม และบริ การซ่ อมบารุ งและให้บริ การอื่น
การแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย ตามส่วนงานธุรกิจสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้
หน่วย : บาท
ก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูล
โครงสร้างพื้นฐาน
งานซ่อมบารุ ง
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และโครงข่ายโทรคมนาคม
และบริ การ
รวม
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
รายได้
291,967,213.12 505,517,799.14 151,693,643.39
58,972,148.59
83,946,779.53
12,313,572.00 527,607,636.04 576,803,519.73
(239,396,322.82) (410,869,415.16) (120,875,050.07) (41,240,708.80) (56,222,021.07)
(8,362,559.16) (416,493,393.96) (460,472,683.12)
ต้นทุน
52,570,890.30
94,648,383.98
30,818,593.32
17,731,439.79
27,724,758.46
3,951,012.84 111,114,242.08 116,330,836.61
กาไรขั้นต้นของส่วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนอืน่ ที่ไม่ได้ปันส่วน
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
สิ นทรัพย์ประกอบด้วย :
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์
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2,605,570.52
(18,795,032.05)
(3,475,835.74)
(28,262,730.43)
(643,241.30)
(12,381,363.18)
50,161,609.90

881,512.74
(25,401,312.61)
(3,907,453.54)
(29,009,598.41)
(700,908.78)
(11,621,942.96)
46,571,133.05

86,532,919.90
1,011,495,561.32
1,098,028,481.22

73,173,053.50
622,818,954.11
695,992,007.61

17.

ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้
17.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาบริ การ โดยมีค่าบริ การ
ที่ตอ้ งจ่ายในอนาคต คงเหลือตามสัญญาดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
0.35
5.84
5.13
0.35
10.97

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

17.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีวงเงินกูย้ ืมจากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชีแ ละ
หนังสื อค้ าประกันเพื่อธุ รกิจของบริ ษทั ฯ จานวน 40.00 ล้านบาท 16.00 ล้านบาท และ 300.00 ล้านบาท
ตามลาดับ ซึ่งวงเงินดังกล่าวค้ าประกันโดยสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
17.3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการ
ให้ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกัน จานวนเงิน 85.54 ล้านบาท และ 87.77 ล้านบาท ตามลาดับ
17.4 ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มี ภาระหนี้ สินที่ ต้องจ่ายตามสัญญาก่ อสร้ าง
อาคาร จานวน 1.74 ล้านบาท และ 2.09 ล้านบาท ตามลาดับ
18.

การจัดประเภทรายการใหม่
ในระหว่างงวดบริ ษทั ฯ ได้มีการจัดประเภทบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกาไรสุ ทธิ หรื อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้น สรุ ปได้ดงั นี้
ก่อนจัด
ประเภทใหม่

หน่วย : บาท
รายการจัด
ประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

175,255,779.13

รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ

253,689,247.08 (253,689,247.08)

สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

-

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

24,763,321.11

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

-
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(5,777,788.29) 169,477,990.84
259,467,035.37
(24,763,321.11)
24,763,321.11

259,467,035.37
24,763,321.11

19.

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2563 ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลจากกาไรสุ ทธิ สาหรับงวดหกดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.038 บาท
รวมเป็ นจานวนเงิน 21.28 ล้านบาท ตามสัดส่ วนผูถ้ ือหุ้น กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record
Date) ในวันที่ 21 สิ งหาคม 2563 และกาหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 4 กันยายน 2563

20.

การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงิ น ระหว่ างกาลนี้ ได้รับ การอนุ มัติ ให้ อ อกงบการเงิ น จากคณะกรรมการของบริ ษ ัท ฯ แล้ว เมื่ อ วัน ที่
6 สิ งหาคม 2563
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