
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั อินฟราเซท จ ำกดั (มหำชน) 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลและ 

รำยงำนกำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563
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รายงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ของบริษทั อินฟรำเซท จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และงบก ำไร
ขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่นส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
แบบย่อ (ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล) ซ่ึงผู ้บริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอข้อมูลทำง
กำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็น
ผูรั้บผิดชอบในกำรให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชวิ้ธีกำรสอบถำมบุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะหเ์ปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักว่ำ
กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีท ำให้ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเช่ือมัน่ว่ำจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึง
อำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงไม่แสดงควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

 

 

 

 

(นำยยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพำน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 9445 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ำกดั 
กรุงเทพฯ 4 พฤศจิกำยน 2563 



บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กันยายน 2563

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 149,698,462.96          223,048,227.90          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6, 18 361,017,109.57          169,477,990.84          
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 7.1, 18 630,995,124.24          259,467,035.37          
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน - สุทธิ 8, 3.3 -                              250,833,424.34          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,141,710,696.77       902,826,678.45          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน 415,997.93                 -                              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9, 17.2 87,636,313.23            82,950,442.82            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 4, 9 11,787,508.82            -                              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 9 605,511.23                 829,783.64                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 3,754,691.64              3,110,177.60              
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 17.2, 3.3 51,378,781.20            50,906,670.14            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4 6,534,997.59              4,008,941.86              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 162,113,801.64          141,806,016.06          

รวมสินทรัพย์ 1,303,824,498.41       1,044,632,694.51       

หน่วย : บาท

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กันยายน 2563

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 11 444,379,191.82          179,117,609.66          
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 7.2, 18 -                              24,763,321.11            
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 8,870,912.96              8,579,448.68              
หน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4, 13 3,982,174.65              -                              
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 7,784,298.70              -                              

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 465,016,578.13          212,460,379.45          
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 9,208,473.25              23,400,606.18            
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 12 6,181,955.73              12,907,842.81            

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 4, 13 8,088,496.34              -                              

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 14 18,490,296.00            15,550,888.00            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 41,969,221.32            51,859,336.99            

รวมหนีสิ้น 506,985,799.45          264,319,716.44          

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 560,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 280,000,000.00          280,000,000.00          

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้

หุน้สามญั 560,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 280,000,000.00          280,000,000.00          
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 370,596,731.62          370,596,731.62          
ส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 6,430,993.00              6,430,993.00              

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ส ารองตามกฎหมาย 28,000,000.00            26,706,060.37            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 111,810,974.34          96,579,193.08            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 796,838,698.96          780,312,978.07          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,303,824,498.41       1,044,632,694.51       

หน่วย : บาท

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2563 2562

4
รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 529,750,107.97          426,864,094.79          

รายไดอ่ื้น 336,566.54                 987,507.48                 
รวมรายได้ 530,086,674.51          427,851,602.27          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 445,549,390.61          339,074,659.43          

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 3,754,712.76              2,802,761.25              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 15,553,054.79            22,877,660.36            
รวมค่าใช้จ่าย 464,857,158.16          364,755,081.04          

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 65,229,516.35            63,096,521.23            

ตน้ทุนทางการเงิน (214,985.00)                (299,801.48)                
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 65,014,531.35            62,796,719.75            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (12,975,010.04)           (12,503,779.30)           
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 52,039,521.31            50,292,940.45            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                              -                              
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 52,039,521.31            50,292,940.45            

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.09                            0.12                            

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 560,000,000.00          414,000,000.00          

หน่วย : บาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2563 2562

4, 16
รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,057,357,744.01       1,003,667,614.52       

รายไดอ่ื้น 2,942,137.06              1,869,020.22              
รวมรายได้ 1,060,299,881.07       1,005,536,634.74       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 880,837,816.62          824,948,655.16          

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 7,230,548.50              6,710,214.79              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 43,815,785.22            51,887,258.77            
รวมค่าใช้จ่าย 931,884,150.34          883,546,128.72          

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 128,415,730.73          121,990,506.02          

ตน้ทุนทางการเงิน (858,226.30)                (1,000,710.26)             
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 127,557,504.43          120,989,795.76          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (25,356,373.22)           (24,125,722.26)           
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 102,201,131.21          96,864,073.50            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                              -                              
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 102,201,131.21          96,864,073.50            

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.18                            0.23                            

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 560,000,000.00          414,000,000.00          

หน่วย : บาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

2563 2562
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน:
ก ำไรส ำหรับงวด 102,201,131.21                96,864,073.50                  
รำยกำรปรับกระทบก ำไรส ำหรับงวดเป็นเงินสดรับ(จ่ำย) :
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 7,676,997.68                    1,926,986.92                    
กลบัรำยกำรค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -                                    (507,900.00)                      

ผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ (722,900.08)                      -                                    
ก ำไรจำกกำรตดัจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น (1,534.91)                          (538.89)                             
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียน (1,243,559.77)                   -                                    
ดอกเบ้ียรับ (1,681,846.13)                   (1,227,281.33)                   
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียจ่ำย 858,226.30                       1,000,710.26                    
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 2,939,408.00                    2,624,589.00                    
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 25,356,373.22                  24,125,722.26                  

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 135,382,295.52                124,806,361.72                

สินทรัพยจ์ำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน :
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (191,466,910.85)               (144,248,102.39)               
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ (371,528,088.87)               (147,018,956.91)               
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำไม่หมุนเวียน (415,997.93)                      -                                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,526,055.73)                   (622,500.00)                      

หน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) :
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 263,432,252.18                103,875,485.52                

หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ (24,763,321.11)                 36,786,141.89                  
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน (14,192,132.93)                 17,434,503.14                  

เงินสดจ่ำยจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (206,077,959.72)               (8,987,067.03)                   
ดอกเบ้ียรับ 1,609,638.25                    987,961.25                       
จ่ำยดอกเบ้ียจ่ำย (858,226.30)                      (1,000,710.26)                   
จ่ำยภำษีเงินได้ (18,216,588.56)                 (20,190,727.09)                 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (223,543,136.33)               (29,190,543.13)                 

หน่วย : บำท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทำนแลว้
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บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

2563 2562

หน่วย : บำท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทำนแลว้

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน:
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียน 452,076,984.11                -                                    
เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียน (200,000,000.00)               -                                    
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร 20,147.38                         16,521.17                         
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์ำวร (6,976,565.02)                   (28,829,298.81)                 
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (48,400.00)                        (156,600.00)                      
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน (472,111.06)                      (15,339,392.38)                 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 244,600,055.41                (44,308,770.02)                 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ:
เงินสดจ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (6,434,422.80)                   (11,479,289.74)                 
เงินสดจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ (2,296,850.90)                   -                                    
เงินปันผลจ่ำย (85,675,410.32)                 (60,030,000.00)                 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (94,406,684.02)                 (71,509,289.74)                 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิลดลงสุทธิ (73,349,764.94)                 (145,008,602.89)               
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด 223,048,227.90                174,138,721.18                
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 149,698,462.96                29,130,118.29                  

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงนิสดเพิม่เติม
รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด
เจำ้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน 1,829,329.98                    1,952,125.12                    
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชท่ี้เพ่ิมข้ึนจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 15,393,746.99                  -                                    
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชท่ี้ลดลงจำกกำรยกเลิกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ (303,325.02)                      -                                    

   หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 8



บริษทั อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2563

ส่วนเกินทุน
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จากการจ่ายโดย จดัสรรแลว้ ก าไรสะสม

หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 280,000,000.00         370,596,731.62         6,430,993.00             26,706,060.37           96,579,193.08           780,312,978.07         

ส ารองตามกฎหมาย -                             -                             -                             1,293,939.63             (1,293,939.63)            -                             
เงินปันผลจ่าย 15 -                             -                             -                             -                             (85,675,410.32)          (85,675,410.32)          
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             102,201,131.21         102,201,131.21         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2563 280,000,000.00         370,596,731.62         6,430,993.00             28,000,000.00           111,810,974.34         796,838,698.96         

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         

ส ารองตามกฎหมาย -                             -                             -                             12,543,203.68           (12,543,203.68)          -                             
เงินปันผลจ่าย -                             -                             -                             -                             (60,030,000.00)          (60,030,000.00)          
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             96,864,073.50           96,864,073.50           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2562 207,000,000.00         63,000,000.00           6,430,993.00             25,543,203.68           94,083,866.14           396,058,062.82         

หน่วย : บาท
ยงัไมไ่ดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

ก าไรสะสม
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บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (แบบย่อ) 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ากดัภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยข์องประเทศไทยเมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม 2549 และไดแ้ปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชน โดยมีการ 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัที่ 22 มีนาคม 2562 ประกอบกิจการ
ธุรกิจก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม โดยมี
ส านกังานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑ์การน าเสนองบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล  

งบการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ยขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น และงบกระแสเงินสด) โดยบริษทัฯได้
น าเสนอในรูปแบบที่สอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจ าปีซ่ึง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย  
ฉบบัที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัท าเป็นแบบย่อ บริษทัได้
เปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพ่ิมเติมตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ที่ระบุไวเ้ป็น
อย่างอื ่น ซ่ึงการจดัท างบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงาน  
ในประเทศ ดงันั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินที่ไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงิน
ระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
โดยเน้นการให้ขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนัเกี่ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื ่อไม่ให้ขอ้มูลท่ี
น าเสนอซ ้าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณ
และข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกับ 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัย
ต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่ง
อ่ืนและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดจ านวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงจากการ
ตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานที่ใชใ้นการจดัท างบการเงินระหว่างกาลจะไดร้ับการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ
การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที่การประมาณการดงักล่าวไดร้ับการทบทวน หากการ
ปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณ
การกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ในวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั ดงัน้ี 

 3.1  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 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งต้น ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ  
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ  
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า 

- การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีแบ่งออกเป็น  
3 ประเภท ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจของบริษทัในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน
และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

- การวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน โดยบริษทัสามารถเลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น โดยไม่สามารถโอนไปเป็นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั  

- หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  
- ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนยกเวน้สัญญา

อนุพนัธ์ท่ีใชส้ าหรับการป้องกนัความเส่ียง 

ข้อก าหนดการด้อยค่า 

การบญัชีส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพยท่ี์เกิดจากภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน โดยไม่
จ าเป็นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทใช้วิธีทั่วไป (General approach) ในการ
พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงบริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่าย 
(Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

 3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

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

กรณีท่ีบริษทัเป็นผูเ้ช่า บริษทัรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน ซ่ึงดอกเบ้ียจ่าย 
จะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุสัญญาเช่าเพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับ
ยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่ สิทธิการใชสิ้นทรัพยว์ดัมูลค่าโดยใชร้าคาทุน ซ่ึงเป็นมูลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่า สิทธิการใชสิ้นทรัพยจ์ะตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของ
สินทรัพยห์รืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกว่า 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าซ่ึงคิดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่าหากอตัรานั้นสามารถก าหนดได ้แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถก าหนด
ไว ้บริษทัจะใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของบริษทั 

จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาระยะส้ันหรือสัญญาซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า  
(low-value assets) จะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน โดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่านั้น 

 3.3 ผลกระทบต่องบการเงิน 

บริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งสองกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 โดยใชวิ้ธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวเป็นรายการ
ปรับปรุงกบัก าไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ ดงันั้น การจดั
ประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีจะรับรู้ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็นคร้ังแรกท่ีมีต่องบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 9 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 16 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 250,833,424.34 (250,833,424.34) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน - สุทธิ - 250,833,424.34 - 250,833,424.34 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั 50,906,670.14 (50,906,670.14) - - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน - 50,906,670.14 - 50,906,670.14 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ - - 15,393,746.99 15,393,746.99 
หนีสิ้นหมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 4,196,010.05 4,196,010.05 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ - - 11,197,736.94 11,197,736.94 

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั
ไม่มีผลกระทบต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่า 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจท่ีใชจ้ดัการ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของบริษทัฯ และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ณ 

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน 

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 223,048,227.90 223,048,227.90 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 169,477,990.84 169,477,990.84 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - 259,467,035.37 259,467,035.37 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน - สุทธิ 250,833,424.34 - 250,833,424.34 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน - 50,906,670.14 50,906,670.14 

 250,833,424.34 702,899,924.25 953,733,348.59 

หนีสิ้นทางการเงิน    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 179,117,609.66 179,117,609.66 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - 24,763,321.11 24,763,321.11 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - 23,400,606.18 23,400,606.18 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 8,579,448.68 8,579,448.68 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ - 12,907,842.81 12,907,842.81 

 - 248,768,828.44 248,768,828.44 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีต้องวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : บาท 

สินทรัพย์หมุนเวียน  
เงินลงทุนในกองทนุเปิดตราสารหน้ี 250,833,424.34 
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สัญญาเช่า 

ในการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาใชเ้ป็นคร้ังแรก บริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า
ส าหรับสัญญาเช่าท่ี เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  17  
เร่ือง สัญญาเช่า เป็นสิทธิการใชสิ้นทรัพยโ์ดยมีมูลค่าเท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ยจ านวนเงิน
ท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหน้าหรือคา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะ
ทางการเงินก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก หน้ีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าววดัมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบัน 
ของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ้่ายช าระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิม
ของบริษทั อตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมดงักล่าวของบริษทัท่ีน ามาค านวณหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 เท่ากบัร้อยละ 4.00 - 4.50 

การกระทบยอดระหว่างหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่า
ด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงเปิดเผยตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 แสดงไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 10,972,500.00 
บวก: ภาระผกูพนัจากการต่ออายุของสัญญาเช่า 7,128,000.00 
หกั: สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาระยะส้ัน (1,236,500.00) 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1,470,253.01) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 15,393,746.99 

  
ประกอบดว้ย  
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 4,196,010.05 

หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 11,197,736.94 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 15,393,746.99 

สิทธิการใช้สินทรัพยแ์บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 

ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 

อาคาร 8,678,037.34 10,209,455.68 

ยานพาหนะ 3,109,471.48 5,184,291.31 

รวมสิทธิการใชสิ้นทรัพย ์ 11,787,508.82 15,393,746.99 
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4. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลอื่นท่ีเก่ียวข้องกันซ่ึงมีความเก่ียวข้องกันทั้งโดยทางตรงและโดย
ทางออ้ม ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : บาท 

 2563 2562 

รายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั    
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน   
ค่าเช่า - 544,736.84 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   

ค่าตดัจ าหน่าย 510,472.78 - 
ดอกเบ้ียจ่าย 17,401.46 - 

รายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั   
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน   
ค่าเช่า - 1,653,157.88 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   

ค่าตดัจ าหน่าย 1,531,418.34 - 
ดอกเบ้ียจ่าย 147,108.46 - 

รายการบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯ และบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนัซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัน้ี:  

 หน่วย : บาท 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น - เงินมดัจ าจ่าย 540,000.00 540,000.00 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ราคาทุน 10,209,455.68 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  8,913,664.06 - 

ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผูบ้ริหาร ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 19,054,036.19 26,864,071.43 

ผลประโยชนเ์ม่ือถูกเลิกจา้ง 1,077,157.00 956,662.00 

รวมค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร 20,131,193.19 27,820,733.43 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินสดในมือ 49,700.00 20,956.20 

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 149,627,014.24 223,017,271.70 

เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 21,748.72 10,000.00 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 149,698,462.96 223,048,227.90 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหนีก้ารค้า 312,967,142.16 157,924,684.17 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน   
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 14,488,949.52 1,912,181.20 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้อ่ืน 1,580,779.28 1,550,579.37 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 13,934,816.53 4,569,969.38 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 16,280,197.84 2,451,641.73 

อื่น ๆ 1,765,224.24 1,068,934.99 

รวมลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 48,049,967.41 11,553,306.67 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 361,017,109.57 169,477,990.84 

บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหนีก้ารค้า   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 258,317,017.33 144,429,725.13 

เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 54,276,159.83 37,916.79 

เกินก าหนดช าระ 3 - 6 เดือน 265,360.00 12,693,062.25 

เกินก าหนดช าระ 6 - 12 เดือน 108,605.00 763,980.00 

รวมลูกหนีก้ารค้า 312,967,142.16 157,924,684.17 
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7. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา/หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา 

7.1 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 

 สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 (งวด 9 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

รายได้บริการรับรู้ตามขั้นความส าเร็จของงาน 919,636,195.92 1,169,664,444.24 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา   
มูลค่าตามสัญญา 3,797,714,757.02 1,465,736,819.58 

การรับรู้รายไดข้องงานท่ีท าเสร็จจนถึงปัจจุบนั 2,694,148,728.65 1,182,164,548.11 

บวก เงินประกนัผลงาน 7,770,114.05 5,777,788.29 

หกั จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ (2,070,923,718.46) (928,475,301.03) 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 630,995,124.24 259,467,035.37 

7.2 หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : บาท 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 (งวด 9 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา   
มูลค่าตามสัญญา - 1,061,197,927.68 

จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ - 939,311,873.51 
หกั การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ 

จนถึงปัจจุบนั - (914,620,327.40) 

รายไดรั้บล่วงหนา้ - 24,691,546.11 

เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการ - 71,775.00 

รวม - 24,763,321.11 
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8. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุทธิ 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ราคาทุน 
มูลค่ายติุธรรม 

 ระดบั 2 ราคาทุน 
มูลค่ายติุธรรม  

ระดบั 2 

เงินลงทุนในกองทนุเปิดตราสารหน้ี - ราคาทนุ - - 250,000,000.00 250,000,000.00 
บวก ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง

มูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน - - - 833,424.34 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวียน - สุทธิ - - 250,000,000.00 250,833,424.34 

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 

ท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ 

สินทรัพย ์
สิทธิการใช ้

สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตน 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 82,950,442.82 - 829,783.64 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาปฎิบติัใช ้ - 15,393,746.99 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 82,950,442.82 15,393,746.99 829,783.64 

ซ้ือระหว่างงวด (ราคาทนุ) 8,805,895.00 - 48,400.00 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (4,101,412.12) - - 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด - (3,302,913.15) (272,672.41) 

จ าหน่ายในระหว่างงวด (ราคาตามบญัชี) (18,612.47) (303,325.02) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 87,636,313.23 11,787,508.82 605,511.23 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 และ 2562 จ านวน 7.68 
ลา้นบาท และ 1.93 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมอยู่ในงบก าไรขาดทุน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีอุปกรณ์ ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแลว้แต่ยงัคง
ใชง้านอยู ่จ านวน 5.38 ลา้นบาท และ 6.38 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ ไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดจ านองไวก้บั
ธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพ่ือเป็นการค ้าประกนัเงินกูยื้มจากธนาคาร (หมายเหตุ 12) และหนงัสือค ้าประกนั
เพื่อธุรกิจของบริษทัฯ 
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10. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวดมีดงัน้ี: 
 หน่วย : บาท 

 ณ วนัท่ี การเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2563 ก าไรขาดทุน 30 กนัยายน 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ค่าตดัจ าหน่าย) - 56,632.44 56,632.44 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ    

ผลประโยชน์พนกังาน 3,110,177.60 587,881.60 3,698,059.20 

รวมสินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  3,110,177.60 644,514.04 3,754,691.64 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี: 

 
หน่วย : บาท 

 2563 2562 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจบุนั 26,000,887.26 24,549,060.06 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (644,514.04) (423,337.80) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25,356,373.22 24,125,722.26 

บริษัทฯ ใช้อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 2563 และ 2562  

11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เจ้าหนีก้ารค้า 365,381,741.92 134,704,560.35 
เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน   
เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 1,829,329.98 - 
ค่าตอบแทนพิเศษคา้งจ่าย 30,359,049.70 29,400,077.66 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 5,657,113.44 2,466,535.04 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 3,124,606.43 4,103,816.01 
ภาษีขายรอเรียกเก็บ 16,002,745.86 8,029,405.23 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 21,335,244.11 374,648.27 

อืน่ ๆ 689,360.38 38,567.10 

รวมเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 78,997,449.90 44,413,049.31 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 444,379,191.82 179,117,609.66 



  
  20 

12. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15,052,868.69 21,487,291.49 

หกั เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   
         ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (8,870,912.96) (8,579,448.68) 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 6,181,955.73 12,907,842.81  

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  
มีรายละเอียดดงัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 21,487,291.49 

จ่ายคืนระหว่างงวด (6,434,422.80) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 15,052,868.69 

13. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - สุทธิ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี  

จ านวนเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 4,431,000.00 

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (448,825.35) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินจ่ายช าระตามสัญญา 3,982,174.65 

ส่วนที่ถึงก าหนดช าระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  
จ านวนเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 8,651,500.00 

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (563,003.66) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินจ่ายช าระตามสัญญา 8,088,496.34 

ราคาสุทธิตามบัญชีของ  

   สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 11,787,508.82 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าอาคารและยานพาหนะกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั และบุคคลอื่นหลายสัญญา โดยมีอายุ
ของสัญญาระหว่าง 1 - 5 ปี 
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14. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 (งวด 9 เดือน) (งวด 12 เดือน) 
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับ   

ผลประโยชน์พนักงาน ณ ต้นงวด 15,550,888.00 12,437,038.00 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 2,594,192.00 3,065,738.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 345,216.00 368,112.00 

ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายระหว่างงวด - (320,000.00) 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับ   
ผลประโยชน์พนักงาน ณ ส้ินงวด 18,490,296.00 15,550,888.00 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 
2563 2562 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 2,594,192.00 2,348,505.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 345,216.00 276,084.00 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 2,939,408.00 2,624,589.00 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ไดแ้สดงในงบก าไรขาดทนุ ดงัน้ี: 

 
หน่วย : บาท 

 
2563 2562 

ตน้ทุนบริการ 1,382,693.99 1,245,717.02 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหาร 1,556,714.01 1,378,871.98 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 2,939,408.00 2,624,589.00 
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15. เงินปันผล 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากก าไรสุทธิส าหรับงวดหกดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.038 บาท รวมเป็น
จ านวนเงิน 21.28 ลา้นบาท ตามสัดส่วนผูถื้อหุ้น เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 4 กนัยายน 2563 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2563 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลจากก าไรสุทธิแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.115 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 64.40 
ลา้นบาท ตามสัดส่วนผูถื้อหุ้น เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลดงักล่าวไดถู้กน าเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบแลว้เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 
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16. ส่วนงานด าเนินงาน 
บริษทัฯ ด าเนินงานในส่วนงานสามธุรกิจ คือ ก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม และบริการซ่อมบ ารุงและให้บริการอ่ืน 
การแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ตามส่วนงานธุรกิจส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 ก่อสร้างศูนยข์อ้มูล โครงสร้างพ้ืนฐาน งานซ่อมบ ารุง  

 และเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงข่ายโทรคมนาคม และบริการ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายได ้ 535,682,483.48 884,661,376.90 383,953,712.44 89,776,774.37 137,721,548.09 29,229,463.25 1,057,357,744.01 1,003,667,614.52 
ตน้ทุน (435,224,586.21) (700,263,419.94) (323,838,031.01) (62,815,450.24) (92,029,369.09) (19,351,274.72) (851,091,986.31) (782,430,144.90) 

ก าไรขั้นตน้ของส่วนงาน 100,457,897.27 184,397,956.96 60,115,681.43 26,961,324.13 45,692,179.00 9,878,188.53 206,265,757.70 221,237,469.62 
รายไดอ้ื่น       2,942,137.06 1,869,020.22 
ตน้ทุนอืน่ท่ีไม่ไดปั้นส่วน       (29,745,830.31) (42,518,510.26) 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย       (7,230,548.50) (6,710,214.79) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (43,815,785.22) (51,887,258.77) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (858,226.30) (1,000,710.26) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (25,356,373.22) (24,125,722.26) 

ก าไรส าหรับงวด       102,201,131.21 96,864,073.50 

สินทรัพยป์ระกอบดว้ย :         
     ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ      87,636,313.23 81,531,494.91 
     อื่นๆ       1,216,188,185.18 717,587,434.06 

     รวมสินทรัพย ์       1,303,824,498.41 799,118,928.97 
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17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

17.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการ โดยมีค่าบริการ
ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต คงเหลือตามสัญญาดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ไม่เกิน 1 ปี 0.03 5.84 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 5.13 

รวม 0.03 10.97 

17.2 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี  
ตัว๋สัญญาใช้เงินและหนังสือค ้าประกันเพ่ือธุรกิจของบริษทัฯ รวมจ านวน 356 ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึง
วงเงินดังกล่าวค ้ าประกันโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษัทฯ (หมายเหตุ 9) และ
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 

17.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการ
ให้ธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนั จ านวนเงิน 95.45 ลา้นบาท และ 87.77 ลา้นบาท ตามล าดบั 

17.4 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาก่อสร้าง
อาคาร จ านวน 0.05 ลา้นบาท และ 2.09 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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18. การจัดประเภทรายการใหม่ 

ในระหว่างงวดบริษทัฯ ไดมี้การจดัประเภทบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ใหม่ 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิหรือส่วนของ  
ผูถื้อหุ้น สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 

ก่อนจดั 
ประเภทใหม ่

รายการจดั 
ประเภทใหม ่

หลงัจดั 
ประเภทใหม ่

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 175,255,779.13 (5,777,788.29) 169,477,990.84 

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 253,689,247.08 (253,689,247.08) - 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - 259,467,035.37 259,467,035.37 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 24,763,321.11 (24,763,321.11) - 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - 24,763,321.11 24,763,321.11 

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว เม่ือวนัท่ี  
4 พฤศจิกายน 2563 

 


