บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ้นและคณะกรรมการบริ ษทั อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริ ษทั อินฟราเซท จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธัน วาคม 2563 และงบกาไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ้ น และงบกระแสเงิน สด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั อินฟราเซท จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ตาม
ข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อ
ว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุด ตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี ปั จจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ น
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
การรับรู้รายได้ จากการให้ บริการ
ความเสี่ยง
บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยนโยบายการรับรู ้รายได้จากการให้บริ การติดตั้ง ก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้าง
พื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม ประมาณการต้นทุนบริ การและสารองเผื่อผลขาดทุนสาหรับโครงการไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4 และข้อ 5 ข้าพเจ้าพิจารณาว่า การรับรู ้รายได้จากการให้บริ การและประมาณการผลขาดทุนที่
อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาจากการให้บริ การดังกล่าว เป็ นความเสี่ ยงที่มีนยั สาคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากรายได้จากการ
ให้บ ริ การให้ บริ การติ ดตั้ง ก่ อสร้ างศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม
1

ที่บริ ษทั ฯรับรู ้ในแต่ละงวดมีจานวนเงินที่มีสาระสาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้รวมของบริ ษทั นอกจากนี้ กระบวนการ
ในการวัดมูลค่ารวมถึ ง รอบระยะเวลาที่ เหมาะสมในการรั บรู ้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที่ อาจจะเกิดขึ้นนั้น
เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสาคัญของผูบ้ ริ หารในการประเมินขั้นความสาเร็ จของการให้บริ การตามสัญญาและ
ความน่ าจะเป็ นของโอกาสที่จะเกิดผลขาดทุนและวัดมูลค่าผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่ งทาให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับ
มูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้รายได้จากการให้บริ การและประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญา
วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่บริ ษทั ได้กาหนดให้มีข้ นึ เพื่อควบคุมกระบวนการในการทาสัญญา
การประมาณการและการปรับเปลี่ยนต้นทุนบริ การ การบันทึกรับรู ้รายได้ และการประมาณการขั้นความสาเร็ จของงานและ
ผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญา โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทาความเข้าใจและเลือกสุ่มตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบตั ิ
ตามการควบคุมที่บริ ษทั ออกแบบไว้
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้เลือกสัญญาที่สาคัญและสุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อ
-

อ่านสัญญาดังกล่าวเพื่อพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับรู ้รายได้

-

สอบถามวิศวกร/ผูค้ วบคุมโครงการของบริ ษทั เกี่ยวกับเงื่อนไขและความเสี่ ยงต่างๆ ของสัญญาดังกล่าวเกี่ยวกับ
การรับรู ้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น

-

สอบถามวิศวกร/ผูค้ วบคุมโครงการของบริ ษทั ที่รับผิดชอบและทาความเข้าใจกระบวนการที่บริ ษทั ใช้ในการ
ประเมินขั้นความสาเร็ จของงานและการประมาณต้นทุนตลอดทั้งโครงการ รวมถึงพิจารณาเหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยนต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้น และเปรี ยบเทียบการประมาณการในอดีตของผูบ้ ริ หารโครงการดังกล่าว
กับต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อประเมินความสามารถในการประมาณการต้นทุนโครงการของผูบ้ ริ หาร
โครงการ ตรวจสอบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งกับเอกสารประกอบรายการ และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบขั้นความสาเร็ จ
ของงานที่ ป ระเมิน โดยวิศวกร/ผูค้ วบคุมโครงการของบริ ษทั กับขั้นความสาเร็ จของงานที่ เกิดจากต้นทุน ที่
เกิดขึ้นจริ ง

-

ประเมินการประมาณผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นของผูบ้ ริ หารโดยการวิเคราะห์สัดส่ วนต้นทุนบริ การที่เกิดขึ้น
จริ งของแต่ละองค์ประกอบที่สาคัญของต้นทุนโครงการกับประมาณการต้นทุนโครงการ

-

ทดสอบการคานวณขั้นความสาเร็ จของงานจากต้นทุนการให้บริ การที่เกิดขึ้นจริ ง

-

ตรวจสอบรายการบัน ทึ ก บัญ ชี ที่เกี่ ยวข้องกับบัญ ชี รายได้ซ่ ึ งถูกบัน ทึ กผ่านสมุ ดรายวัน ทั่วไปเพื่ อหาความ
ผิดปกติในการบันทึกรายการดังกล่าว

-

พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู ้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน

ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานประจาปี นั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
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ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่ นมีความขัดแย้งที่มี
สาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะ
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่กากับดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผย
เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่อง
เว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู ง
แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและ
ถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้าพเจ้าได้ใ ช้ดุ ล ยพิ นิ จ และการสั ง เกตและสงสั ย เยี่ ย ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
-

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ ความเสี่ ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่
เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

3

-

ท าความเข้าใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุม
ภายในของบริ ษทั

-

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร

-

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ ห ารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่
อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ข้อสรุ ป ว่ ามี ความไม่แน่ น อนที่ มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ของ
ข้าพเจ้าโดยให้ ข้อสั งเกตถึ งการเปิ ดเผยข้อมูล ที่ เกี่ ยวข้อ งในงบการเงิ น ที่ เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมู ล
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบ
บัญ ชี ที่ได้รับ จนถึ งวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ใน
อนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง

-

ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญ ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่า
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในปี ปัจจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบ
บัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9445
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
กรุ งเทพฯ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
4

บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่ น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7
8, 28
9.1, 28
10

27.2
11, 27.2
6, 12
13
14
6

2563

2562

110,849,519.51
485,043,634.29
497,885,559.22
80,074,086.54
1,173,852,799.56

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

51,407,066.64
852,902.70

50,906,670.14
-

86,294,723.48
10,706,897.35
597,367.56
1,712,148.29
6,515,497.59
158,086,603.61
1,331,939,403.17

82,950,442.82
829,783.64
3,110,177.60
4,008,941.86
141,806,016.06
1,044,632,694.51

5

บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท
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

2563

2562

15
9.2, 28

439,533,706.39
9,966,459.82

179,117,609.66
24,763,321.11

16
6, 17

8,970,628.21
3,848,646.33
2,867,469.88
465,186,910.63

8,579,448.68
212,460,379.45

8,312,426.19
3,880,907.13
7,214,374.75

23,400,606.18
12,907,842.81
-

8,203,125.00
27,610,833.07
492,797,743.70

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
154,113,934.85
839,141,659.47
1,331,939,403.17

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

16
6, 17
18

19

20

6

บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
3, 6, 22, 23
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริ การ
กาไรขั้นต้ น

2563

2562

1,500,950,102.07
(1,267,708,601.60)
233,241,500.47

1,216,612,337.22
(1,003,821,932.65)
212,790,404.57

รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไรจากกิจกรรมดาเนินงาน

3,119,990.61
(9,923,553.10)
(56,005,104.69)
170,432,833.29

3,353,443.42
(9,936,778.83)
(57,551,609.68)
148,655,459.48

ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น

(1,044,442.19)
169,388,391.10

(1,270,921.10)
147,384,538.38

(33,897,884.98)
135,490,506.12

(27,263,331.06)
120,121,207.32

9,013,585.60
144,504,091.72

120,121,207.32

0.24

0.27

560,000,000.00

450,400,000.00

รายการที่จะไม่ ได้ รับการจัดประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14

7

บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท
กาไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

20
21

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
รับชาระเพิ่มทุนหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
สารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

19
19
20
21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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)
(85,675,410.32)
144,504,091.72
154,113,934.85

(85,675,410.32)
144,504,091.72
839,141,659.47

207,000,000.00

63,000,000.00

6,430,993.00

13,000,000.00

69,792,996.32

359,223,989.32

73,000,000.00
280,000,000.00

307,596,731.62
370,596,731.62

6,430,993.00

13,706,060.37
26,706,060.37

(13,706,060.37)
(79,628,950.19)
120,121,207.32
96,579,193.08

73,000,000.00
307,596,731.62
(79,628,950.19)
120,121,207.32
780,312,978.07

จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
26,706,060.37

กาไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
96,579,193.08

รวม
780,312,978.07
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บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บำท
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน:
กำไรสุ ทธิสำหรับปี
รำยกำรปรับกระทบกำไรสำหรับปี เป็ นเงินสดรับ(จ่ำย) :
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
กลับรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ
กำไรจำกกำรตัดจำหน่ำยทรัพย์สิน
กำไรจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียน
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำกกำรวัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียน
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยจ่ำย
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดำเนินงำน
สิ นทรัพย์จำกกำรดำเนิ นงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง :
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ
สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
หนี้สินจำกกำรดำเนิ นงำนเพิ่มขึ้น(ลดลง) :
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่ น
หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน
เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกิจกรรมดำเนินงำน
จ่ำยชำระภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ำยดอกเบี้ยจ่ำย
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

2562

135,490,506.12

120,121,207.32

10,343,681.14
-

3,239,507.29
(507,900.00)

(1,090,044.08)
(1,534.91)
(1,492.70)
(1,296,973.07)
(74,086.54)
(1,730,707.14)
1,044,442.19
3,919,219.00
33,897,884.98

(538.89)
(833,424.34)
(1,878,436.46)
1,270,921.10
3,433,850.00
27,263,331.06

180,500,894.99

152,108,517.08

(315,847,133.76)
(238,418,523.85)
(852,902.70)
(2,506,555.73)

(128,552,263.62)
35,606,022.63
1,871,662.82

260,386,055.25

(10,335,180.50)

(14,796,861.29)
(15,088,179.99)
(146,623,207.08)
2,012,197.45
(1,044,442.19)
(31,885,782.19)
(177,541,234.01)

17,934,380.10
22,963,457.91
91,596,596.42
(320,000.00)
1,745,462.48
(1,270,921.10)
(30,524,270.70)
61,226,867.10
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บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บำท
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียน
เงินสดจ่ำยซื้อสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ถำวร
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ถำวร
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
เงินสดจ่ำยชำระเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยชำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รับชำระค่ำหุน้ สำมัญเพิ่มทุน
ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงเกี่ยวกับกำรจำหน่ำยหุน้ เพิ่มทุน
เงินปั นผลจ่ำย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิม่ เติม
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้ำหนี้ซ้ือทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ที่ดินและอำคำรเพิ่มขึ้นจำกกำรก่อหนี้ระยะยำว
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ที่เพิ่มขึ้นจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ที่ลดลงจำกกำรยกเลิกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

2562

502,130,397.41
(330,000,000.00)
20,147.38
(8,939,607.39)
(119,492.00)
(500,396.50)
162,591,048.90

(250,000,000.00)
16,521.17
(33,425,291.70)
(207,900.00)
(15,339,392.38)
(298,956,062.91)

(8,635,756.15)
(2,937,356.81)
(85,675,410.32)
(97,248,523.28)
(112,198,708.39)
223,048,227.90
110,849,519.51

(14,329,078.90)
392,740,000.00
(12,143,268.38)
(79,628,950.19)
286,638,702.53
48,909,506.72
174,138,721.18
223,048,227.90

30,041.48
15,393,746.99
(301,832.32)

40,000,000.00
-
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บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1.

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั อินฟราเซท จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จากัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 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.

เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) และกฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทาขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่
26 ธันวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
งบการเงินของบริ ษทั ได้จดั ทาเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท ซึ่งการจัดทางบการเงินดังกล่าวเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับ
ภาษาไทย บริ ษทั ได้จดั ทางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
ในการจัด ทางบการเงิน ให้เป็ น ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ ห ารต้อ งใช้การประมาณและ
ข้อ สมมติฐ านหลายประการ ซึ่ งมีผ ลกระทบต่อ การกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงิน ที่เกี่ย วกับ
สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปั จจัย
ต่างๆ ที่ผูบ้ ริ หารมีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้น ซึ่ งไม่อาจอาศัยข้อมูลจาก
แหล่งอื่นและนาไปสู่ การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการกาหนดจานวนสิ นทรั พย์และหนี้สินนั้นๆ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
จากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อ สมมติฐานที่ใช้ในการจัด ทางบการเงิ น จะได้รับ การทบทวนอย่างสม่ าเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบัญ ชีจ ะบัน ทึก ในงวดบัญ ชีที่ก ารประมาณการดัง กล่าวได้รับ การทบทวนหากการปรับ
ประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการ
กระทบทั้งงวดปั จจุบนั และอนาคต
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การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมี
ผลกระทบต่อธุรกิจและอุต สาหกรรม สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนามาซึ่ งความไม่แ น่น อนและผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อ มของการด าเนิน ธุร กิจ ของบริ ษ ทั ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบทางการเงิน เกี ่ย วกับ มูล ค่าของสิ น ทรัพ ย์
ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในปี 2563 บริ ษ ัท ฯ ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบับ ปรั บ ปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2563) และฉบับ ใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผ ลบัง คับ ใช้ส าหรั บ
งบการเงิ น ที่ มี รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลังวัน ที่ 1 มกราคม 2563 มาถื อปฏิ บัติ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี
และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
มาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ยกเว้น มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญาเช่ า
ซึ่งสรุ ปการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ และผลกระทบได้ดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ประกอบด้วยมาตรฐานและการตี ค ว าม
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 กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการ
วัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิจของกิ จการ (Business Model)
หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมื อทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบัญชี ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อ มู ลของสั ญ ญาเช่ า และก าหนดให้ ผูเ้ ช่ ารั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น
สาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกัน
กับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
ผลกระทบต่ องบการเงิน
บริ ษทั ฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งสองกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิ บตั ิต้ 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
หน่วย : บาท
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
ณ วันที่
รายงานทางการเงิน รายงานทางการเงิน
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 16
1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ คราว - สุ ทธิ
250,833,424.34 (250,833,424.34)
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุ ทธิ
250,833,424.34
250,833,424.34
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
50,906,670.14
(50,906,670.14)
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
50,906,670.14
50,906,670.14
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
15,393,746.99
15,393,746.99
หนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
4,196,010.05
4,196,010.05
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ
11,197,736.94
11,197,736.94
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ไม่มีผลกระทบต่อกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
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ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่
ในเดือนมกราคม 2564 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง
สัญญาเช่า (ปรับปรุ ง 2563) ซึ่งได้มีการปรับปรุ งโดยเพิ่มแนวทางผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิ 2 เรื่ อง ดังนี้
1) กรณี ที่ได้รับการยินยอมให้ลดค่าเช่าเนื่องจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้
ผูเ้ ช่าอาจเลือกไม่ประเมิ นว่าการยินยอมลดค่าเช่าว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรื อไม่ โดยให้
บัน ทึ กการยินยอมลดค่าเช่ านั้นเสมื อนว่า “ไม่ใช่ การเปลี่ ยนแปลงสั ญ ญาเช่ า” ซึ่ งจะมี ผลบังคับใช้
สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มิถุนายน 2563
2) กรณี การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าเกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ ยอ้างอิง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ

ค. แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่วคราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้สาหรับการจัดทางบการเงิ นที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ มีรอบระยะเวลา
รายงานสิ้นสุ ดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั ฯ เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดงั ต่อไปนี้
- เลือกที่จะไม่ตอ้ งนาข้อมูลที่มีการคาดการณ์ ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ใน
การวัด มู ล ค่ าของผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ของลู ก หนี้ การค้า ตามวิ ธี อ ย่า งง่ า ย
(Simplified Approach)
- เลือกที่ จะไม่นาสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นข้อบ่งชี้ ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
- เลือกที่จะไม่พิจารณาเกี่ยวกับการยินยอมให้ลดค่าเช่าเนื่องจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ในด้านผูเ้ ช่าว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
อย่างไรก็ ตามผูบ้ ริ ห ารเชื่ อว่าภายหลังวัน สิ้ น สุ ดมาตรการผ่อนปรนดังกล่ าว ผลกระทบข้างต้น จะไม่ มี
สาระสาคัญต่องบการเงิน

14

4.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
รับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ จากการขาย
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้ เมื่อบริ ษทั ได้โอนอานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่ งมอบ
สิ นค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสาหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณ
การสิ นค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้จากการให้บริ การซ่อมแซมและการให้บริ การทัว่ ไปจะบันทึกเป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริ การแล้ว
รายได้จากการให้บริ การติดตั้ง ก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่าย
โทรคมนาคม จะถือเป็ นรายได้ตามส่ วนของงานที่แล้วเสร็ จเมื่อวัดผลของงานที่ทาได้อย่างน่าเชื่ อถือซึ่ งคานวณ
ตามอัตราส่วนของต้นทุนก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริ งของงานที่ทาเสร็ จจนถึงวันสิ้นงวดกับการประมาณการต้นทุนงาน
ทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา โดยพิจารณาร่ วมกับผลสาเร็ จของงานที่ประเมินโดยวิศวกรของ
บริ ษทั ฯ หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อย่างน่ าเชื่อถือ กิจการจะรับรู ้รายได้ไม่เกินกว่า
ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน และกิจการจะรับรู ้ตน้ ทุน
การก่อสร้างที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดเป็ นค่าใช้จ่ายในกรณี ที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าต้นทุนทั้งสิ้ น
ของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตามสัญญา บริ ษทั ฯ จะรับรู ้ประมาณการขาดทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีใน
งบกาไรขาดทุน
ดอกเบีย้ รั บ
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง โดยจะนามูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ทาง
การเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะ
นามูลค่าตามบัญ ชี สุทธิ ของสิ น ทรั พย์ทางการเงิน (สุ ท ธิ จากค่าเผื่อผลขาดทุ นด้ านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น )
มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ค่ าปรั บงานล่ าช้ าตามสั ญญา
ค่าปรับตามสัญญาที่อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึ งค่าปรับนั้นเกิดขึ้น
จานวนเงินรายได้ค่าก่อสร้างอาจลดลงเนื่องจากค่าปรับที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าซึ่ งเป็ นความผิดของกิจการผูร้ ับ
งานก่อสร้างที่ไม่สามารถปฏิบตั ิงานให้แล้วเสร็ จตามสัญญา ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินในอดีต
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้น ทุน ทางการเงิน จากหนี้ สิ น ทางการเงิน ที ่ว ดั มูล ค่า ด้ว ยราคาทุน ตัด จ าหน่า ยค านวณโดยใช้ว ิธี ด อกเบี้ ย
ที่แท้จริ งและรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
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เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
ซึ่งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
สินทรัพย์และหนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา
รายได้ที่รับรู ้แล้วแต่ยงั ไม่ถึงกาหนดเรี ยกชาระตามสัญญา แสดงไว้เป็ น “สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน เงินค่างวดที่เรี ยกชาระตามสัญญาแต่ยงั ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะรับรู ้เป็ นรายได้ แสดงไว้เป็ น “หนี้สินที่
เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ /ค่าเสื่ อมราคา
ที่ดิน แสดงด้วยราคาทุนและไม่คิดค่าเสื่ อมราคา
อาคาร และอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสื่ อมราคาของ
อุปกรณ์คานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณดังต่อไปนี้

อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์ และเครื่ องใช้สานักงาน
คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ

อายุการให้ ประโยชน์
(จานวนปี )
30
10-20
5
5
5

วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ น
รอบบัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในการก่อสร้างสิ นทรัพย์ให้เสร็ จสมบูรณ์หรื อเตรี ยมสิ นทรัพย์ให้อยูใ่ นสภาพพร้อม
ที่จะใช้ได้ตามประสงค์ได้บนั ทึกรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่ งคานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแส
เงินสดที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรื อจานวนที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์
หักด้วยต้นทุนจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า ราคาตามบัญชี จะถูกปรับลดให้เท่ากับ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
สัญญาเช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่า บริ ษทั ฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ โดย
สัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่
ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
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บริ ษทั ฯ ประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรื อตามระยะเวลาที่เหลืออยู่
ของสัญญาเช่าที่ มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมี ความแน่ นอนอย่าง
สมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิ เลือกนั้น ทั้งนี้พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรื อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็ นต้น
บริ ษัทฯ ในฐานะผู้เช่ า
บริ ษทั ฯ ใช้วิธีการบัญชีเดียวสาหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะ
สั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล (วันที่สินทรัพย์อา้ งอิงพร้อมใช้งาน)
บริ ษทั ฯ บันทึกสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ซ่ ึ งแสดงสิ ทธิ ในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงและหนี้ สินตามสัญญาเช่าตามการ
จ่ายชาระตามสัญญาเช่า
ก) สิ นทรั พย์ สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ ประกอบด้วย
จานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู ้เริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จานวนเงินที่จ่าย
ชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมี ผลหรื อก่อนวันที่ สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตาม
สัญญาเช่าที่ได้รับ
ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสาหรับผูเ้ ช่าในการรื้ อและขนย้าย
สิ นทรัพย์อา้ งอิง การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อการบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้อยู่ในสภาพ
ตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้คานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา
เช่าหรื ออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้แต่ละประเภทแล้วแต่ระยะเวลาใดจะ
สั้นกว่า ดังนี้
อายุการให้ ประโยชน์
(จานวนปี )
อาคาร
5
ยานพาหนะ
3
ข) หนีส้ ิ นตามสัญญาเช่ า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่า จานวนเงินที่คาด
ว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิ ของสิ ทธิ เลือกซื้ อซึ่ งมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลที่บริ ษทั จะใช้สิทธิน้ นั และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดของสัญญา
เช่าแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั จะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริ ษทั ฯ บันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ข้ นึ อยูก่ บั ดัชนี
หรื ออัตราเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรื อเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชาระนั้นได้เกิดขึ้น
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บริ ษทั คิดลดมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใช้อตั ราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่วนเพิ่ม ณ
วันที่ สัญญาเช่ ามี ผล หากอัตราดอกเบี้ ยตามนัยของหนี้ สินสัญญาเช่ านั้นไม่สามารถกาหนดได้ ทั้งนี้ อตั รา
ดอกเบี้ ย การกู้ยื ม ส่ ว นเพิ่ ม อ้างอิ งจากอัต ราผลตอบแทนของพัน ธบัต รรั ฐ บาลปรั บ ด้ว ยค่ าความเสี่ ย งที่
เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตาม
สัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงจากการจ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่า
นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกจัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า
การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า หรื อการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิ ทธิ เลือกซื้ อสิ นทรัพย์
อ้างอิง
ค) สัญญาเช่ าระยะสั้นและสัญญาเช่ าซึ่ งสิ นทรั พย์ อ้างอิงมีมูลค่ าตา่
สัญ ญาเช่ าที่ มี อ ายุสัญ ญาเช่ า 12 เดื อ นหรื อ น้อ ยกว่านับ ตั้งแต่ วนั ที่ สั ญ ญาเช่ าเริ่ ม มี ผ ล หรื อ สั ญ ญาเช่ าซึ่ ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
บริ ษัทฯในฐานะผู้ให้ เช่ า
กรณี สัญญาเช่ าเงินทุน
สัญญาเช่าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่า
เงินทุน ณ วันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผล บริ ษทั ฯ บันทึ กสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็ นลูกหนี้ ด้วยจานวนที่
เท่ากับเงินลงทุนสุ ทธิ ตามสัญญาเช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจานวนเงิ นที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่า
คงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู ้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรู ปแบบที่สะท้อนถึง
อัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุ ทธิตามสัญญาเช่า
กรณี สัญญาเช่ าดาเนินงาน
สัญญาเช่าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่า
ดาเนินงาน บริ ษทั ฯ บันทึกจานวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดาเนินงานเป็ นรายได้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่ งสัญญาเช่าดาเนิ นงาน
รวมในมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์อา้ งอิงและรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับ
รายได้จากสัญญาเช่า
สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน และค่าตัดจาหน่ าย
ค่าโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ แสดงในราคาทุ น หลังหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและค่ าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี ) ค่าตัด
จาหน่ายตัดเป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ 3 ปี และ 5 ปี
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การด้ อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯ จะทาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิ นทรัพย์สิทธิ
การใช้ และสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนของบริ ษทั หากมีขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯ รับรู ้ขาดทุน
จากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึง
การประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของ
สิ นทรั พย์ที่ กาลังพิ จารณาอยู่ ในการประเมิ นมู ลค่ ายุติ ธรรมหักต้นทุ นในการขาย บริ ษ ัท ฯ ใช้แบบจาลองการ
ประเมิ นมู ลค่าที่ ดี ที่ สุดซึ่ งเหมาะสมกับ สิ นทรั พ ย์ ซึ่ งสะท้อนถึ งจานวนเงิ นที่ กิ จการสามารถจะได้มาจากการ
จาหน่ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจาหน่าย โดยการจาหน่ายนั้น ผูซ้ ้ือกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการ
แลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯ จะรับรู ้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคานวณ
จากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ บันทึ กภาษี เงินได้รอการตัดบัญ ชี ของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญ ชี ของสิ นทรัพ ย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มี
ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯ รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ใน
จานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและจะ
ทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั ฯจะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอ
ต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการ
ที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ้น
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ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ พนักงานระยะสั้น
บริ ษทั ฯ รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ พนักงานหลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
บริ ษทั ฯ ดาเนินการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่เป็ นแผนจ่ายสมทบที่กาหนดการจ่ายสมทบไว้เป็ นกองทุนโดย
สิ นทรัพย์ของกองทุนแยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ กองทุนสารองเลี้ยงชี พดังกล่าวได้รับเงินสมทบเข้า
กองทุนจากทั้งพนักงานและบริ ษทั ฯ เงินจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพและภาระหนี้สินตามโครงการสมทบ
เงินจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์ พนักงานหลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่ วนที่เป็ นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการ
ทางานของพนักงาน โดยการประมาณจานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่ พนักงานจะได้รับจากการทางาน
ให้กับ บริ ษทั ฯตลอดระยะเวลาท างานถึ งปี ที่ เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดย
ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ น
อัตราอ้างอิงเริ่ มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่
ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง บริ ษทั ฯรับรู ้ผลกาไร
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดรายการ
ประมาณการหนีส้ ิน
บริ ษทั ฯ จะบันทึ กประมาณการหนี้ สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะเกิดภาระผูกพันในปั จจุบันตาม
กฎหมายหรื อจากการอนุ มานอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวจะส่ งผลให้ตอ้ ง
สู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันและสามารถประมาณการจานวนที่ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่
จะได้รับคืนบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อคาดว่าจะได้รับคืนอย่างแน่นอน
การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ณ วันที่ ให้สิทธิ แก่ บุคคลอื่น อ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่กาหนดไว้และ
สิ่ งตอบแทนที่ตอ้ งจ่ายและบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมๆ ไปกับรับรู ้การเพิ่มขึ้นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
บริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทารายการ
เฉพาะในกรณี ที่เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน อย่างไรก็ตาม
สาหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญ บริ ษทั ฯ จะรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่ องการรับรู ้รายได้
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
บริ ษทั ฯ จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเริ่ มแรก เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ด เสร็ จอื่น และสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ วดั มู ลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุ น โดย
พิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรั พย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
บริ ษทั ฯ วัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เมื่อบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อ
รับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นการ
รับชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีการประเมินการด้อยค่า
ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรื อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะ
รับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วย
มูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้การเปลี่ยนแปลงสุ ทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ทั้งนี้ สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ดัง กล่ าว หมายรวมถึ ง ตราสารอนุ พ ัน ธ์ เงิ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ที่ ถื อ ไว้เพื่ อ ค้า
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งบริ ษทั ไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นรายได้อื่นในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของหนีส้ ิ นทางการเงิน
บริ ษทั ฯ รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกสาหรับหนี้ สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทารายการ และจัด
ประเภทหนี้ สิ นทางการเงิน เป็ นหนี้ สินทางการเงิน ที่ วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุน ตัดจาหน่ าย โดยใช้วิธี
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้ สินทางการเงินและการตัดจาหน่าย
ตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน โดยการคานวณมูลค่าราคาทุนตัดจาหน่ายคานึงถึง
ค่าธรรมเนี ยมหรื อต้น ทุ น ที่ ถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งนั้น ด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจาหน่ ายตามวิธี
ดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั ได้สิ้นสุ ด
ลง หรื อ ได้มี การโอนสิ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ กระแสเงิ น สดของสิ น ทรั พ ย์น้ ัน รวมถึ งได้มี ก ารโอนความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั แม้ว่าจะไม่มีการโอน
หรื อไม่ได้คงไว้ซ่ ึงความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั
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บริ ษทั ฯ ตัดรายการหนี้ สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนี้ สินนั้นแล้ว มีการยกเลิก
ภาระผูกพันนั้น หรื อมีการสิ้ นสุ ดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็ น
หนี้สินใหม่จากผูใ้ ห้กรู้ ายเดียวกันซึ่งมีขอ้ กาหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรื อมีการแก้ไขข้อกาหนดของหนี้สินที่
มีอยู่อย่างเป็ นสาระสาคัญจะถือว่าเป็ นการตัดรายการหนี้ สินเดิมและรับรู ้หนี้ สินใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่างของ
มูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
บริ ษทั ฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคานวณผลขาดทุนด้ านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นสาหรั บลูกหนี้ การค้าและ
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั จึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ความเสี่ ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของ
ลูกหนี้การค้าและสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต
ปรับปรุ งด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจาหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รั บคืนกระแสเงินสดตามสัญญา
อีกต่อไป
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนีก้ ารค้ าและค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่
อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ และพิจารณาถึงฐานะ
การเงินของลูกหนี้ในปัจจุบนั ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ
การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้
ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วัน ที่
วัดมูลค่า บริ ษทั ฯ ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มี
ตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายใน
ตลาดที่ มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมิ นมูลค่าที่ เหมาะสมกับ
แต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ จะวัดมูลค่า
ยุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับ ชั้น ของมู ลค่ายุติธรรมที่ ใช้วดั มูล ค่าและเปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรมของสิ น ทรัพ ย์และหนี้ สิ นในงบการเงิ น
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
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ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯ จะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมสาหรั บสิ น ทรั พย์และหนี้ สิ น ที่ ถืออยู่ ณ วัน สิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่ มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบ
เกิดขึ้นประจา
กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสุ ทธิ สาหรับปี ด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออก
และเรี ยกชาระแล้วในระหว่างปี
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจานวนเงิน
ที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจาก
จานวนที่ประมาณการไว้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ
ในการระบุภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิในการส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทากับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสิ นค้าหรื อบริ การแต่ละรายการถือ
เป็ นภาระที่ แยกจากกันหรื อไม่ กล่าวคือ บริ ษทั จะบันทึกสิ นค้าหรื อบริ การแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมื่ อ
สิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าแยกจากสิ นค้าหรื อบริ การอื่นในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์
จากสิ นค้าหรื อบริ การนั้น
การกาหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้
ในการกาหนดจังหวะเวลาของการรับรู ้รายได้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและ
รายละเอียดของสัญญาที่ทากับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิน้ นั เสร็ จสิ้ นตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรื อเสร็ จ
สิ้ น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ทั้งนี้ กิ จการจะรับรู ้รายได้ตลอดช่ วงเวลาหนึ่ ง เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ ง
ต่อไปนี้
- ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบตั ิงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบตั ิงาน
- การปฏิบตั ิงานของกิจการก่อให้เกิดสิ นทรัพย์ที่ลูกค้าควบคุมในขณะที่สร้างสิ นทรัพย์ดงั กล่าว หรื อ
- การปฏิบตั ิงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสิ นทรัพย์ที่กิจการสามารถนาไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจการมีสิทธิ
ในการรับชาระสาหรับการปฏิบตั ิงานที่เสร็ จสิ้นถึงปัจจุบนั
ในกรณี ที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น กิจการจะรับรู ้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุล ยพินิจใน
การประเมินว่าภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิน้ นั ได้เสร็ จสิ้นลงเมื่อใด
ในการคานวณรายได้ที่รับรู ้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ ง ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการวัดระดับความก้าวหน้า
ของงานเพื่อให้สะท้อนถึงผลการปฏิบตั ิงานของกิจการตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เสร็ จสิ้น
ประมาณการต้ นทุนบริการ
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บริ ษทั ฯ ประมาณการต้นทุนการรับเหมาของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบรับเหมาติดตั้งและนามา
คานวณจานวนและมูลค่าวัสดุที่ตอ้ งใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ที่ตอ้ งใช้ในการให้บริ การจน
เสร็ จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ บริ ษทั ฯ จะ
ทาการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม่าเสมอและทุกคราวที่ตน้ ทุนที่เกิดขึ้นจริ งแตกต่างจากประมาณการ
ต้นทุนอย่างเป็ นสาระสาคัญ
สารองเผื่อผลขาดทุนสาหรับโครงการ
บริ ษทั ฯ สอบทานงานโครงการระหว่างติดตั้ง เพื่อพิจารณาข้อบ่งชี้ว่ามีผลขาดทุนสาหรับโครงการรับเหมาติดตั้ง
หรื อไม่ ถ้ามีผลขาดทุนสาหรับโครงการรับเหมาติดตั้งเกิดขึ้น ต้องรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเมื่อมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าต้นทุนสู งกว่ารายได้ตามสัญญาโดยใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
ค่าเสื่ อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจาหน่ ายของสินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
ในการค านวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุป กรณ์ ต ลอดจนสิ น ทรั พ ย์สิท ธิ การใช้ และค่ าตัด จาหน่ ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน
(ถ้ามี) และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจะต้อ งพิ จ ารณาการด้อ ยค่ าของที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้ และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนหากมีขอ้ บ่งชี้ และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่า
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ข้อ บ่ ง ชี้ ดังกล่ าวรวมถึ งการลดลงอย่างมี นัยส าคัญ ของมู ล ค่ า ตลาดหรื อ มู ล ค่ าที่ ไ ด้รั บ จากการใช้ป ระโยชน์
ในอนาคตของสิ นทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจของกิจการที่มีผลกระทบต่อการ
ใช้สินทรัพย์น้ นั ในอนาคต แนวโน้มในทางลบของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องการสู ญเสี ย
ส่ วนแบ่งตลาดที่ สาคัญของกิ จการ รวมถึ ง กฎระเบี ยบข้อบังคับที่ สาคัญหรื อคาตัดสิ นของศาลที่ มีผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจ เป็ นต้น
การทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนฝ่ ายบริ หาร
จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์หรื อหน่ วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแส
เงินสดนั้นๆ ทั้งนี้ กระแสเงิ นสดประมาณการบนพื้นฐานของข้อมูลการดาเนิ นงานที่ มีอยู่ ณ ปั จจุบัน ซึ่ งฝ่ าย
บริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐานเกี่ยวกับสภาวะตลาดในอนาคต รวมถึงรายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น โดยประมาณการกระแส
เงินสดดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่ องจาก ภาวะการแข่งขัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายได้ โครงสร้าง
ต้นทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดที่เกี่ยวข้อง
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สัญญาเช่ า
การกาหนดอายุสัญญาเช่ าที่มีสิทธิ การเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสัญญาเช่ า - บริ ษัทฯ ในฐานะผู้เช่ า
ในการกาหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริ ษทั มีความแน่ นอนอย่าง
สมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่า โดยคานึงถึงข้อเท็จจริ ง
และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทาให้เกิดสิ่ งจูงใจในทางเศรษฐกิจสาหรับบริ ษทั ในการใช้สิทธิ เลือกนั้น
ภายหลังจากวันที่สัญ ญาเช่ามี ผล บริ ษทั ฯ จะประเมินอายุสัญญาเช่ าใหม่หากมีเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่มี
นัยสาคัญซึ่งอยูภ่ ายใต้การควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก
การจัดประเภทของสัญญาเช่ า - บริ ษัทฯ ในฐานะผู้ให้ เช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลย
พินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทน
ของความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีที่
ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั ฯ จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก
ผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุ นนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯ ควรรับรู ้ จานวน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดใน
อนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรา
มรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละ
ราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของ
กลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ใน
อดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริ ษทั อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริ งใน
อนาคต
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯ มี หนี้ สินที่ อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งเมื่อฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมิ นผลของคดี ที่ถูกฟ้ องร้ องแล้วและพบว่าคดี ใดมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่จะเกิดความเสี ยหายขึ้น
จะบันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าวด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะต้องเสี ยไปในอนาคต
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6.

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจในการควบคุมบุคคลหรื อกิจการอื่นหรื อ
มีอิทธิ พลเหนือบุคคลหรื อกิจการอื่นอย่างเป็ นสาระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการดาเนินงานรวมถึง
กิจการที่มีผถู ้ ือหุ้นหรื อผูบ้ ริ หารส่วนใหญ่เป็ นบุคคลเดียวกัน
รายการที่มีข้ ึนกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กาหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรื อในราคาที่ตกลงกันตาม
สัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
บริ ษ ัท ฯ มี รายการธุ รกิ จที่ สาคัญ กับ บุ คคลอื่ น ที่ เกี่ ยวข้อ งกัน ซึ่ งมี ค วามเกี่ ยวข้องกั น ทั้งโดยทางตรงและโดย
ทางอ้อม สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ที่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
2563
2562
รายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่าเช่า
2,193,157.88
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าตัดจาหน่าย
2,041,891.12
ดอกเบี้ยจ่าย
163,679.66
รายการบัญ ชี ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ ตกลงกัน ระหว่างบริ ษ ัทฯ และบุ คคลที่
เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญ มีรายละเอียดดังนี้:
หน่วย : บาท
2563
2562
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจาจ่าย
540,000.00
540,000.00
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - ราคาทุน
10,209,455.68
หนี้สินตามสัญญาเช่า
8,473,091.24
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หาร สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง
รวมค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร

2563
22,471,400.00
1,436,210.00
23,907,610.00

2562
21,270,000.00
1,275,547.00
22,545,547.00

ผูบ้ ริ หาร หมายถึง บุคคลที่มีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม

26

7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
เงินสดในมือ
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
เช็คที่ถึงกาหนดรับชาระ
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

8.

2563
50,000.00
110,752,905.88
34,613.63
12,000.00
110,849,519.51

2562
20,956.20
223,017,271.70
10,000.00
223,048,227.90

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
2563

2562

453,657,209.69

157,924,684.17

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าและบริ การ

5,203,759.88

1,912,181.20

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น

1,121,267.79

1,550,579.37

14,081,227.60

4,569,969.38

9,945,081.92
1,035,087.41

2,451,641.73
1,068,934.99

31,386,424.60
485,043,634.29

11,553,306.67
169,477,990.84

ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีซ้ือยังไม่ถึงกาหนด
อื่นๆ
รวมลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
รวมลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้:

หน่วย : บาท
2563
ลูกหนีก้ ารค้า
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกาหนดชาระ 3 - 6 เดือน
เกินกาหนดชาระ 6 - 12 เดือน
รวมลูกหนีก้ ารค้า

337,667,239.65
35,925,882.54
79,472,912.50
591,175.00
453,657,209.69

2562
144,429,725.13
37,916.79
12,693,062.25
763,980.00
157,924,684.17
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9.

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา/หนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา
9.1 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
2563
1,327,514,487.98

2562
1,169,664,444.24

มูลค่าตามสัญญา

3,425,064,118.54

1,465,736,819.58

การรับรู ้รายได้ของงานที่ทาเสร็ จจนถึงปัจจุบนั

2,543,631,423.26

1,182,164,548.11

หัก จานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้า

(2,059,502,038.64)
13,756,174.60
497,885,559.22

(928,475,301.03)
5,777,788.29
259,467,035.37

รายได้ บริการรับรู้ตามขั้นความสาเร็จของงาน
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

บวก เงินประกันผลงาน
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
9.2 หนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

หน่วย : บาท
2563

2562

หนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา
มูลค่าตามสัญญา

537,467,998.80

1,061,197,927.68

จานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้า
หัก การรับรู ้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็จ
จนถึงปัจจุบนั

520,722,441.49

939,311,873.51

(510,834,981.67)

(914,620,327.40)

9,887,459.82
79,000.00
9,966,459.82

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

รายได้รับล่วงหน้า
เงินรับล่วงหน้าค่าบริ การ
รวม
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10.

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
2563
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
ระดับ 2
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้ - ราคาทุน
บวก กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุ ทธิ

2562
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
ระดับ 2

80,000,000.00 80,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00
74,086.54
833,424.34
80,000,000.00 80,074,086.54 250,000,000.00 250,833,424.34

การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน มีดงั นี้:
หน่วย : บาท
2563
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี

250,833,424.34

ซื้อเงินลงทุนระหว่างปี

330,000,000.00

ขายเงินลงทุนในระหว่างปี

(502,130,397.41)

กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน

1,296,973.07
74,086.54
80,074,086.54

2562
250,000,000.00
833,424.34
250,833,424.34

29

11.

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
ที่ดิน

อาคาร

อุปกรณ์และ
เครื่ องใช้สานักงาน

คอมพิวเตอร์

ยานพาหนะ

อาคาร
ระหว่างก่อสร้าง

ราคาทุน :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
บวก ซื้อระหว่างปี
รับเข้า/โอนออก
หัก ตัดจาหน่ายระหว่างปี

35,375,719.00
-

33,848,869.75
328,000.00
10,287,254.02
-

11,554,637.84
2,230,593.81
251,980.00
(651,879.45)

4,195,768.71
168,620.00
(528,449.08)

3,480,385.11
-

4,555,672.16
6,242,435.06
(10,539,234.02)
-

93,011,052.57
8,969,648.87
(1,180,328.53)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

35,375,719.00

44,464,123.77

13,385,332.20

3,835,939.63

3,480,385.11

258,873.20

100,800,372.91

รวม

ค่าเสื่ อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
บวก ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
หัก ตัดจาหน่ายระหว่างปี

-

1,505,957.23
2,612,504.41
-

3,506,806.82
2,206,794.36
(651,838.45)

1,567,465.60
787,456.97
(509,877.61)

3,480,380.10
-

-

10,060,609.75
5,606,755.74
(1,161,716.06)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

4,118,461.64

5,061,762.73

1,845,044.96

3,480,380.10

-

14,505,649.43

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิต้นปี

35,375,719.00

32,342,912.52

8,047,831.02

2,628,303.11

5.01

4,555,672.16

82,950,442.82

มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิปลายปี

35,375,719.00

40,345,662.13

8,323,569.47

1,990,894.67

5.01

258,873.20

86,294,723.48
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ค่ าเสื่ อ มราคาสาหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 จ านวน 5.61 ล้านบาท และ 2.90 ล้านบาท
ตามลาดับ รวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ ซึ่ งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่
จานวน 5.44 ล้านบาท และ 6.38 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้นาที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างทั้งหมดจานองไว้กบั ธนาคารในประเทศแห่ ง
หนึ่งเพื่อเป็ นการค้ าประกันเงินกูย้ ืมจากธนาคาร (หมายเหตุ 16) และหนังสื อค้ าประกันเพื่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ
12.

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
ยานพาหนะ

อาคาร
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการปรับปรุ งจากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16 มาปฎิบตั ิใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
หัก ตัดจาหน่ายจากการยกเลิกสัญญาเช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
บวก ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
หัก ตัดจาหน่ายจากการยกเลิกสัญญาเช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิต้นปี
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิปลายปี

-

รวม

-

-

10,209,455.68

5,184,291.31

15,393,746.99

10,209,455.68
10,209,455.68

5,184,291.31
(358,432.96)
4,825,858.35

15,393,746.99
(358,432.96)
15,035,314.03

2,041,891.12
2,041,891.12

2,343,126.20
(56,600.64)
2,286,525.56

4,385,017.32
(56,600.64)
4,328,416.68

8,167,564.56

2,539,332.79

10,706,897.35

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 4.39 ล้านบาท ได้รวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนแล้ว
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13.

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
ณ วันที่
1 มกราคม 2563

รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
เพิ่มขึ้น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

ลดลง

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ

1,655,800.00
(826,016.36)
829,783.64

119,492.00
(351,908.08)

-

1,775,292.00
(1,177,924.44)
597,367.56

ค่ าตัด จ าหน่ ายส าหรั บปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 และ 2562 จ านวน 0.35 ล้านบาท และ 0.33 ล้านบาท
ตามลาดับ ได้รวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนแล้ว
14.

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้:
หน่วย : บาท
ณ วันที่
1 มกราคม 2563

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)
กาไรขาดทุน
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ (ค่าเสื่ อมราคา)

-

71,523.29

-

71,523.29

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

3,110,177.60
3,110,177.60

783,843.80
855,367.09

(2,253,396.40)
(2,253,396.40)

1,640,625.00
1,712,148.29
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้:
หน่วย : บาท
2563
กาไรก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษี
ภาษีเงินได้ปีปัจจุบนั ตามอัตราภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฏากร
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริ ง
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ หักภาษี

2562

169,388,391.10
20%

147,384,538.38
20%

33,877,678.22
131,173.42
(110,966.66)
-

29,476,907.68
474,484.14
(259,407.08)
(2,428,653.68)

ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

33,897,884.98

27,263,331.06

อัตราภาษีทแี่ ท้ จริง

20.01%

18.50%

บริ ษทั ฯ ใช้อตั ราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 และ 2562
15.

เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
2563
เจ้ าหนีก้ ารค้า

355,554,524.90

2562
134,704,560.35

เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ซ้ือทรัพย์สิน
ค่าตอบแทนพิเศษค้างจ่าย

30,041.48

-

30,004,040.39

29,400,077.66

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

2,189,521.73

2,466,535.04

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

2,361,107.48

4,103,816.01

ภาษีขายรอเรี ยกเก็บ

26,640,898.09

8,029,405.23

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน

22,393,237.96
360,334.36

374,648.27
38,567.10

83,979,181.49
439,533,706.39

44,413,049.31
179,117,609.66

อื่นๆ
รวมเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
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16.

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ

2563
12,851,535.34

2562
21,487,291.49

(8,970,628.21)
3,880,907.13

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

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ ืมระยะยาวสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
2563
2562
21,487,291.49
35,816,370.39
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
จ่ายคืนระหว่างปี
(8,635,756.15)
(14,329,078.90)
12,851,535.34
21,487,291.49
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยวงเงินกูย้ ืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่งจานวน 40 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อา้ งอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กูย้ ืม
ขั้นต่าของธนาคาร (MLR) ลบอัตราที่กาหนดในสัญญา และมีกาหนดชาระเงินกูเ้ ป็ นรายเดือน 60 เดือน เงินกูย้ ืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกล่าวค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดิน อาคารพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ฯ
17.

หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า - สุ ทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
จานวนเงินจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินจ่ ายชาระตามสัญญา
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระเกิน 1 ปี แต่ ไม่ เกิน 5 ปี
จานวนเงินจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย

4,255,500.00
(406,853.67)
3,848,646.33

มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินจ่ ายชาระตามสัญญา

7,690,000.00
(475,625.25)
7,214,374.75

ราคาสุ ทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้ สัญญาเช่ า

10,706,897.35

บริ ษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาเช่าอาคารและยานพาหนะกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลอื่นหลายสัญญา โดยมีอายุ
ของสัญญาระหว่าง 1 - 5 ปี โดยตามสัญญาเช่าดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 - 4.50 ต่อปี
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18.

ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน สาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้:
หน่วย : บาท
2563
ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์ พนักงาน ณ ต้นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากร
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายระหว่างปี
ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์ พนักงาน ณ สิ้นปี

2562

15,550,888.00

12,437,038.00

3,458,931.00
460,288.00

3,065,738.00
368,112.00

(3,056,413.00)
(3,201,928.00)
(5,008,641.00)
-

(320,000.00)

8,203,125.00

15,550,888.00

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2563
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวมค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน

2562

3,458,931.00
460,288.00
3,919,219.00

3,065,738.00
368,112.00
3,433,850.00

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ได้แสดงในงบกาไรขาดทุน ดังนี้
หน่วย : บาท
2563
ต้นทุนบริ การ
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน

1,843,600.00
2,075,619.00
3,919,219.00

2562
1,595,357.00
1,838,493.00
3,433,850.00
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สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ประเมินสรุ ปได้ดงั นี้
อัตราร้อยละ/ปี
อัตราคิดลด
เงินเดือนรายเดือนในอนาคตที่เพิม่ ขึ้น
อัตรามรณะ

2563
2562
1.48
2.96
4.00
8.00
ร้อยละ 100 ของตาราง ร้อยละ 100 ของตาราง
มรณะไทย พ.ศ.2560 มรณะไทย พ.ศ.2560

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติหลักต่อมูลค่า
ปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
อัตราคิดลด
7,324,791.00
9,225,704.00
อัตราการขึ้นเงินเดือน
9,160,287.00
7,361,764.00
อัตราการหมุนเวียน
7,262,038.00
8,910,646.00
การวิเคราะห์การครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
1,984,080.00
มากกว่า 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี
9,710,016.00
เกินกว่า 10 ปี
106,207,210.00
19.

ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 27, 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนและผูม้ ีอุปการะคุณของ
บริ ษทั จานวน 146 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.69 บาท และบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบี ยนรับชาระค่าหุ้นเพิ่มทุนกับกรม
พัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ เมื่ อ วัน ที่ 3 ตุ ล าคม 2562 หุ้ น ของบริ ษ ัท ฯ เริ่ ม การซื้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย วันที่ 8 ตุลาคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้บันทึ กค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับการ
จาหน่ายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจานวนเงิน 12.14 ล้านบาท เป็ นรายการหักในบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ได้รับจากการ
เสนอขายหุ้น
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้บริ ษทั ฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯ จากเดิม 207 ล้านบาท เป็ น 280 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100
บาท เป็ นมู ล ค่ าหุ้ น ละ 0.50 บาท (จากเดิ ม หุ้ น สามัญ 2,070,000 หุ้ น มู ล ค่ าหุ้ น ละ 100 บาท เป็ นหุ้ น สามัญ
560,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) และแปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด
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20.

สารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญ ญัติ บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ น
เงินทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินทุนสารองดังกล่าวจะนาไปจ่ายเป็ น
เงินปันผลไม่ได้

21.

เงินปันผล
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2563 ได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลจากกาไรสุ ทธิสาหรับงวดหกดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.038 บาท รวมเป็ น
จานวนเงิน 21.28 ล้านบาท ตามสัดส่วนผูถ้ ือหุ้น เงินปันผลจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในวันที่ 4 กันยายน 2563
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 นผลจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลดังกล่าวได้ถูกนาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มีมติให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไร
สุ ทธิ สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็ นเงิน
ปันผลจ่ายจานวนเงิน 19.60 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2562
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561
จากกาไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวนเงิน 60.03 ล้านบาท ตามสัดส่ วนผูถ้ ือหุ้น เงินปั นผลจ่าย
ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2562

22.

ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะที่สาคัญ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
หน่วย : ล้านบาท
2563
ซื้อวัสดุและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าจ้างติดตั้งเหมาช่วง
ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของพนักงานและผูบ้ ริ หาร
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจาหน่าย
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

434.58
779.81
79.44
3.17
10.34
-

2562
426.30
513.43
88.16
8.09
3.24
(0.51)
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23.

ส่ วนงานดาเนินงาน
บริ ษทั ฯ ดาเนินงานในส่ วนงานสามธุรกิจ คือ ก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ ง และบริ การซ่อมบารุ งและ
ให้บริ การอื่นนการแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย ตามส่วนงานธุรกิจสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่วย : บาท
ก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2563
2562

รายได้
ต้นทุน
กาไรขั้นต้นของส่วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนอืน่ ที่ไม่ได้ปันส่วน
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

703,900,733.17
(579,791,335.56)
124,109,397.61

กาไรสาหรับปี
สิ นทรัพย์ประกอบด้วย :
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์

1,059,226,359.18
(843,650,264.31)
215,576,094.87

โครงสร้างพื้นฐาน
โครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง
2563
2562
623,613,754.81
(532,534,443.20)
91,079,311.61

110,438,085.06
(76,600,389.60)
33,837,695.46

งานซ่อมบารุ ง
และบริ การ
2563
173,435,614.09
(113,649,278.44)
59,786,335.65

รวม
2562

2563

2562

46,947,892.98 1,500,950,102.07 1,216,612,337.22
(30,376,137.03) (1,225,975,057.20) (950,626,790.94)
16,571,755.95
274,975,044.87
265,985,546.28
3,119,990.61
3,353,443.42
(41,733,544.40)
(53,195,141.71)
(9,923,553.10)
(9,936,778.83)
(56,005,104.69)
(57,551,609.68)
(1,044,442.19)
(1,270,921.10)
(33,897,884.98)
(27,263,331.06)
135,490,506.12
120,121,207.32

86,294,723.48
1,245,644,679.69
1,331,939,403.17

82,950,442.82
961,682,251.69
1,044,632,694.51
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24.

กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ และพนักงานของบริ ษทั ฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน (ขึ้นอยูก่ บั อายุปีของ
การทางาน) และเงินที่บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราเงินสะสมบวกร้อยละ 5 ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะจ่ายให้กบั พนักงาน
ในกรณี ที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว โดยเริ่ มจ่ายเงินสมทบตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 เป็ นต้น
ไป ส าหรั บปี สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 บริ ษ ัท ฯ ได้จ่ายเงิ น สมทบเข้ากองทุ นเป็ นจานวนเงิ น
ประมาณ 1.86 ล้านบาท และ 1.65 ล้านบาท ตามลาดับ

25.

เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
หมุนเวียนอื่น สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น เงินกูย้ ืมระยะยาว และหนี้ สินตาม
สัญญาเช่า บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
ดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
บริ ษ ัทฯ มี ความเสี่ ยงด้านการให้ สิ นเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการ
กาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่ เหมาะสม และลูกค้าส่ วนใหญ่ เป็ นหน่ วยงานราชการ
ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อ โดยจานวนสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯ
อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สิ นทรัพย์ทางการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และเงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินและหนี้สินตามสัญญาเช่าที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่มี
อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ดังนั้น
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับต่า
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่ สาคัญ สามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกาหนด
หรื อวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี

หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด
ไม่มีอตั รา
ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย

รวม

(ร้อยละต่อปี )
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

-

110.85
80.07
190.92

51.41
51.41

485.04
498.74
983.78

110.85
485.04
498.74
80.07
51.41
1,226.11

0.05 - 0.25
0.20 - 1.40

3.85
3.85

7.21
7.21

8.97
8.97

3.88
3.88

439.53
9.97
8.31
457.81

439.53
9.97
8.31
12.85
11.06
481.72

3.88 - 4.50
4.00 - 4.50

40

หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด
ไม่มีอตั รา
ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี ดอกเบี้ย
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี )

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

223.05
250.83
473.88

50.91
50.91

169.48
259.47
428.95

223.05
169.48
259.47
250.83
50.91
953.74

0.25 - 0.05
0.90 - 1.40

8.58
8.58

12.91
12.91

179.12
24.76
23.40
227.28

179.12
24.76
23.40
21.49
248.77

4.50

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยูใ่ นระดับต่า เนื่องจากธุรกรรมทางการเงินโดยส่วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ
อยูใ่ นสกุลเงินของท้องถิ่นนั้น
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
บริ ษทั ฯ ควบคุมความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่ งผูบ้ ริ หาร
พิจารณาว่าเพียงพอต่อการใช้ในการดาเนินงาน และเพียงพอต่อการลดผลกระทบของความผันผวนของกระแส
เงินสด
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินบางส่ วนจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรื อมี อตั ราดอกเบี้ ย
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดและเงินกูย้ ืมสกุลเงินบาทที่มีอตั ราดอกเบี้ยขึ้นลงตามอัตราตลาด ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ
จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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มูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน และหนี้ สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 1 มกราคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้
หน่วย : บาท
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
ผ่านกาไรขาดทุน
ตัดจาหน่าย
รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

80,074,086.54
80,074,086.54
-

110,849,519.51
485,043,634.29
498,738,461.92
51,407,066.64
1,146,038,682.36

110,849,519.51
485,043,634.29
498,738,461.92
80,074,086.54
51,407,066.64
1,226,112,768.90

439,533,706.39
9,966,459.82
8,312,426.19
12,851,535.34
11,063,021.08
481,727,148.82

439,533,706.39
9,966,459.82
8,312,426.19
12,851,535.34
11,063,021.08
481,727,148.82
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หน่วย : บาท
งบการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
ผ่านกาไรขาดทุน
ตัดจาหน่าย
รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

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
21,487,291.49
15,393,746.99
264,162,575.43

179,117,609.66
24,763,321.11
23,400,606.18
21,487,291.49
15,393,746.99
264,162,575.43

สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ตอ้ งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน มีดงั ต่อไปนี้
หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2563
1 มกราคม 2563
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้

80,074,086.54

250,833,424.34

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการส่ วนทุนของบริ ษทั คือ เพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั และเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นผูบ้ ริ หารได้มีการ
กาหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น และมีผลประกอบการ
และฐานะการเงินที่ดีและแข็งแกร่ งยิ่งขึ้น รวมทั้งการกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลและการบริ หารเงินทุน
เพื่อการดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนและต้นทุนทางการเงินของทุนที่เหมาะสม
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26.

คดีความฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ถูกบริ ษทั แห่ งหนึ่ งฟ้ องร้องในคดีผิดสัญญาจ้างทาของและเรี ยกค่าเสี ยหาย
โดยมีทุนทรัพย์รวมจานวน 6.92 ล้านบาท ขณะนี้คดีความอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตาม ฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั เชื่อมัน่ ว่า ท้ายที่สุดของผลคดีความดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะไม่ได้รับความเสี ยหายอย่างมีนยั สาคัญ
ต่องบการเงิน

27.

ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้
27.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริ การ โดยมีค่าเช่าและ
ค่าบริ การที่ตอ้ งจ่ายในอนาคต คงเหลือตามสัญญาดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2563
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

2562
2.02
2.02

5.84
5.13
10.97

27.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีวงเงินกูย้ ืมจากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี ตัว๋ สัญญา
ใช้เงินและหนังสื อค้ าประกันเพื่อธุ รกิจของบริ ษทั ฯ รวมจานวน 356 ล้านบาท ซึ่ งวงเงินดังกล่าว
ค้ าประกันโดยการจดจานองที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ฯ (หมายเหตุ 11) และสิ นทรัพย์

ทางการเงินไม่หมุนเวียน
27.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มี ภาระผูกพันกับธนาคารจากหนังสื อค้ าประกันที่
ธนาคารออกให้ จานวนเงิน 97.15 ล้านบาท และ 87.77 ล้านบาท ตามลาดับ
27.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้ สินที่ต้องจ่ายตามสัญญาก่อสร้างอาคาร
จานวน 0.05 ล้านบาท และ 2.09 ล้านบาท ตามลาดับ
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28.

การจัดประเภทรายการใหม่
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดประเภทบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ใหม่
เพื่อให้สอดคล้อ งกับการจัดประเภทรายการบัญ ชี ในปี ปั จจุบัน ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกาไรสุ ทธิ หรื อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้น สรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย : บาท
ก่อนจัด
รายการจัด
หลังจัด
ประเภทใหม่
ประเภทใหม่
ประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
175,255,779.13
(5,777,788.29) 169,477,990.84
รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
253,689,247.08 (253,689,247.08)
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
259,467,035.37 259,467,035.37
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
24,763,321.11 (24,763,321.11)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
24,763,321.11 24,763,321.11

29.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมตั ิ จ่ายเงินปั นผล
เป็ นหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 56 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ในอัตรา 10 หุ้นต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้ นไม่เกิน 28.00 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผล
หุ้น ละ 0.05 บาทต่อหุ้ น ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ้ นรายใดมี เศษของหุ้น เดิ มหลังจากจัดสรรหุ้น แล้วให้จ่ายปั น ผลเป็ น
เงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ
0.081 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 45.36 ล้านบาท รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งในรู ปแบบของหุ้นปันผล และ
เงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.131 บาท คิดเป็ นจานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 73.36 ล้านบาท
ทั้งนี้ การจ่ายหุ้นปั นผลดังกล่าวจะมีผลทาให้บริ ษทั ฯ มีกาไรต่อหุ้นปรับลดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 และ 2562 ดังนี้
หน่วย : บาท
2563
2562
135,490,506.12
120,121,207.32
กาไรสุ ทธิสาหรับปี
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )
จานวนหุน้ ปันผล (หุน้ )
จานวนหุน้ สามัญปรับลด (หุ้น)
กาไรต่อหุ้นปรับลด

30.

560,000,000.00
56,000,000.00
616,000,000.00
0.22

450,400,000.00
56,000,000.00
506,400,000.00
0.24

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ แล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
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