บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหำชน)
งบการเงินระหว่างกาลและ
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564

รำยงำนสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำรบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหำชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั อินฟราเซท จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้น และงบกระแสเงินสดสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ซึ่งผูบ้ ริ หารของ
กิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ข้อสรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิ น
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตกำรสอบทำน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัด
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมด
ซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

1

เรื่ องอื่น
งบการเงินของบริ ษทั อินฟราเซท จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบั ญ ชี อื่ น ในสานักงานเดี ยวกัน กับ ข้าพเจ้า ตามรายงานลงวัน ที่ 17 กุ มภาพันธ์ 2564 ซึ่ งแสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นและงบกระแสเงินสด
สาหรั บงวดสามเดื อนสิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 มี น าคม 2563 ที่ แสดงเป็ นข้อมู ลเปรี ยบเที ยบสอบทานโดยผูส้ อบบัญ ชี อื่น ใน
สานักงานเดียวกัน ตามรายงานลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยให้ขอ้ สรุ ปแบบไม่มีเงื่อนไข

(นางสาวกนิษฐา ศิริพฒั นสมชาย)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10837
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
กรุ งเทพฯ 5 พฤษภาคม 2564

2

บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่ น - สุ ทธิ
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

หน่วย : บาท
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

5
6
7.1
8

20,451,413.55
606,087,751.77
461,233,704.77
130,282,890.12
1,218,055,760.21

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

17.2

50,081,676.53
895,372.90

51,407,066.64
852,902.70

9
4, 9
9
10
4

84,863,862.44
12,357,249.17
535,277.06
2,100,229.68
4,021,021.86
154,854,689.64
1,372,910,449.85

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

3

บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

11
7.2

454,967,375.64
9,653,564.75

439,533,706.39
9,966,459.82

12
4, 13

9,071,371.41
3,566,592.47
4,005,004.06
481,263,908.33

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

9,757,257.86
1,556,136.83
9,547,368.25

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

8,807,658.00
29,668,420.94
510,932,329.27

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

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
176,950,395.96
861,978,120.58
1,372,910,449.85

28,000,000.00
154,113,934.85
839,141,659.47
1,331,939,403.17

12
4, 13
14

4

บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ
4, 15
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริ การ
กาไรขั้นต้ น

หน่วย : บาท
ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว
2564
2563
234,820,617.21
(188,328,027.49)
46,492,589.72

219,345,938.91
(179,470,226.02)
39,875,712.89

รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไรจากกิจกรรมดาเนินงาน

274,380.47
(2,464,380.11)
(15,470,273.60)
28,832,316.48

1,692,611.71
(1,649,471.22)
(14,445,423.55)
25,473,429.83

ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิสาหรับงวด

(260,927.80)
28,571,388.68

(391,464.00)
25,081,965.83

(5,734,927.57)
22,836,461.11

(5,041,539.46)
20,040,426.37

22,836,461.11

20,040,426.37

0.04

0.04

560,000,000.00

560,000,000.00

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

5

บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
หน่วย : บาท
ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว
กาไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

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

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

280,000,000.00

370,596,731.62

6,430,993.00

28,000,000.00

22,836,461.11
176,950,395.96

22,836,461.11
861,978,120.58

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

สารองตามกฎหมาย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

280,000,000.00

370,596,731.62

6,430,993.00

1,002,021.32
27,708,081.69

(1,002,021.32)
20,040,426.37
115,617,598.13

20,040,426.37
800,353,404.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
28,000,000.00

ยังไม่ได้จดั สรร
154,113,934.85

รวม
839,141,659.47

6

บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
หน่วย : บาท
ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว
2564
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน:
กาไรสุ ทธิ สาหรับงวด
รายการปรับกระทบกาไรสาหรับงวดเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน :
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
กาไรจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สิน
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์จากการดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง :
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
หนี้สินจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) :
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่ น
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

22,836,461.11

20,040,426.37

2,927,613.46
345,181.16
(208,803.58)
(38,505.94)
260,927.80
604,533.00
5,734,927.57

2,516,531.13
(404.29)
(1,243,559.77)
(440,163.89)
391,464.00
979,811.00
5,041,539.46

32,462,334.58

27,285,644.01

(121,352,243.04)
36,651,854.45
(42,470.20)
2,494,475.73

47,929,031.73
(26,773,914.03)
(215,998.26)
(2,527,475.73)

15,463,710.73

252,104.61

(312,895.07)
1,444,831.67
(33,190,401.15)
1,450.34
(260,927.80)
(4,985,474.78)
(38,435,353.39)

(24,498,320.69)
2,520,797.21
23,971,868.85
135,000.00
(391,464.00)
(3,202,766.11)
20,512,638.74
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บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
หน่วย : บาท
ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว
2564
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนี้ซ้ือทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิม่ ขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ที่ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเช่า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(50,000,000.00)
(200,435.48)
1,325,390.11
(48,875,045.37)

452,076,984.11
(200,000,000.00)
467.29
(4,048,556.09)
(48,400.00)
(133,650.00)
247,846,845.31

(2,224,027.10)
(863,680.10)
(3,087,707.20)
(90,398,105.96)
110,849,519.51
20,451,413.55

(2,109,362.52)
(1,034,673.48)
(3,144,036.00)
265,215,448.05
223,048,227.90
488,263,675.95

(30,041.48)
4,571,075.60
(1,656,455.86)

726,811.74
15,393,746.99
-
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บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบแต่ สอบทานแล้ว)
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 นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ประกอบกิจการ
ธุรกิจก่อ สร้างศูน ย์ข อ้ มูล และระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ โครงสร้างพื้น ฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและ
คมนาคมขนส่ ง โดยมีสานักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอิน ทรา แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน
กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
งบการเงิน ระหว่า งกาลนี้ จัดทาขึ้น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 34 (ปรั บปรุ ง 2563) เรื่ อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ วนของผูถ้ ื อ หุ้ น และงบกระแสเงิ น สด) โดยบริ ษ ัท ฯ ได้น าเสนอในรู ป แบบที่
สอดคล้องกับรู ปแบบของงบการเงินประจาปี ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับ ที่ 1 เรื่ อง การนาเสนอ
งบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทาเป็ นแบบย่อ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยหมายเหตุประกอบข้อมูล
ทางการเงินเพิ่มเติมตามข้อกาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็ นอย่าง
อื่น ซึ่งการจัดทางบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานในประเทศ ดังนั้น
เพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย บริ ษ ั ทฯ ได้จดั ทางบการเงินระหว่างกาลฉบับ
ภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทย
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
โดยเน้นการให้ขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นาเสนอ
ซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลนี้ควรต้องอ่านควบคู่กบั งบการเงินสาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้การประมาณ
และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปั จจัย
ต่างๆ ที่ผบู ้ ริ หารมีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้นซึ่ งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่ง
อื่นและนาไปสู่การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการกาหนดจานวนสิ นทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งจากการ
ตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
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ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลจะได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอการ
ปรับประมาณการทางบัญชี จะบันทึ กในงวดบัญชี ที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับ
ประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการ
กระทบทั้งงวดปัจจุบนั และอนาคต
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ท าให้ เกิ ดการชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และมี
ผลกระทบต่อธุ รกิ จและอุตสาหกรรม สถานการณ์ ดังกล่าวอาจนามาซึ่ งความไม่แน่ น อนและผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อมของการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ซึ่งส่งผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณ
การหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ งจานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ ม
ในหรื อหลัง วัน ที ่ 1 มกราคม 2564 มาถือ ปฏิบ ตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าวได้รับ การ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการ
บัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบ
การเงินของบริ ษทั
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2565
สภาวิช าชีพ บัญ ชีไ ด้ป ระกาศใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที ่ 16 เรื่ อ ง สัญ ญาเช่า ฉบับ
ปรับปรุ ง ซึ่ งได้ให้ขอ้ ยกเว้นชัว่ คราวที่เกิดในทางปฏิบตั ิสาหรับผูเ้ ช่าที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูป
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทั้งนี้ ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามมาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบ
การเงินของบริ ษทั
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3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จัดทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ ใช้ในงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

4.

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษ ัท ฯ มี รายการธุ รกิ จที่ สาคัญ กับ บุ คคลอื่ น ที่ เกี่ ยวข้อ งกัน ซึ่ งมี ค วามเกี่ ยวข้องกัน ทั้งโดยทางตรงและโดย
ทางอ้อม สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม ที่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
2564

2563

ค่าเสื่ อมราคา

406,944.30

510,472.78

ดอกเบี้ยจ่าย

65,052.03

111,688.47

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

รายการบัญ ชี ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ ตกลงกัน ระหว่างบริ ษ ัทฯ และบุ คคลที่
เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญ มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
31 มีนาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจาจ่าย

540,000.00

540,000.00

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - ราคาทุน

8,552,999.82

10,209,455.68

หนี้สินตามสัญญาเช่า

6,791,687.41

8,473,091.24

ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง
รวมค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร

2564

2563

6,280,484.29
275,854.00
6,556,338.29

5,140,186.80
359,053.00
5,499,239.80
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5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
31 มีนาคม 2564
เงินสดในมือ

50,000.00

50,000.00

เงินฝากประเภทออมทรัพย์

19,854,196.70

110,752,905.88

เงินฝากประเภทกระแสรายวัน

545,013.21
2,203.64
20,451,413.55

34,613.63
12,000.00
110,849,519.51

เช็คที่ถึงกาหนดรับชาระ
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
6.

31 ธันวาคม 2563

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
31 มีนาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต

571,771,482.91
(345,181.16)

453,657,209.69
-

ลูกหนีก้ ารค้า - สุ ทธิ

571,426,301.75

453,657,209.69

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าและบริ การ

3,944,515.88

5,203,759.88

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น

1,178,160.33

1,121,267.79

ลูกหนี้กรมสรรพากร

14,045,140.43

14,081,227.60

ภาษีซ้ือยังไม่ถึงกาหนด

11,754,868.38

9,945,081.92

2,517,475.73
1,221,289.27

1,035,087.41

34,661,450.02
606,087,751.77

31,386,424.60
485,043,634.29

ลูกหนีก้ ารค้า

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
อื่นๆ
รวมลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
รวมลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
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บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
หน่วย : บาท
31 มีนาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

ลูกหนีก้ ารค้า
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ

224,734,791.23

337,667,239.65

เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน

263,636,896.35

35,925,882.54

3,383,857.83

79,472,912.50

79,907,332.50
108,605.00
571,771,482.91

591,175.00
453,657,209.69

เกินกาหนดชาระ 3 - 6 เดือน
เกินกาหนดชาระ 6 - 12 เดือน
เกินกาหนดชาระ 12 เดือน
รวมลูกหนีก้ ารค้า
7.

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา/หนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา
7.1

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
31 มีนาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

รายได้ บริการรับรู้ตามขั้นความสาเร็จของงาน

(งวด 3 เดือน)
185,291,287.21

(งวด 12 เดือน)
1,327,514,487.98

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
มูลค่าตามสัญญา

3,282,408,716.64

3,425,064,118.54

การรับรู ้รายได้ของงานที่ทาเสร็ จจนถึงปัจจุบนั

2,590,678,703.20

2,543,631,423.26

หัก จานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้า

(2,145,254,285.28)
15,809,286.85
461,233,704.77

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

บวก ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
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7.2

หนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
31 มีนาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

(งวด 3 เดือน)

(งวด 12 เดือน)

หนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา
มูลค่าตามสัญญา

551,077,724.35

537,467,998.80

จานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้า

520,225,901.11

520,722,441.49

(510,572,336.36)

(510,834,981.67)

9,653,564.75
9,653,564.75

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

หัก การรับรู ้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็จ
จนถึงปัจจุบนั
รายได้รับล่วงหน้า
เงินรับล่วงหน้าค่าบริ การ
รวม
8.

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุ ทธิ
การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน มีดงั นี้
หน่วย : บาท
31 มีนาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

(งวด 3 เดือน)

(งวด 12 เดือน)

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด

80,074,086.54

250,833,424.34

ซื้อเงินลงทุนระหว่างงวด

50,000,000.00

330,000,000.00

ขายเงินลงทุนในระหว่างงวด
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุ ทธิ

208,803.58
130,282,890.12

(502,130,397.41)
1,296,973.07
74,086.54
80,074,086.54
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9.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่ มีตวั ตน - สุ ทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สิ นทรัพย์
สิ ทธิการใช้

86,294,723.48

10,706,897.35

170,394.00

4,571,075.60

-

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด

(1,601,255.04)

(1,264,267.92)

-

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด

84,863,862.44

(1,656,455.86)
12,357,249.17

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ซื้อระหว่างงวด (ราคาทุน)

การลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเช่า
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
597,367.56

(62,090.50)
535,277.06

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 จานวน 2.93 ล้าน
บาท และ 2.52 ล้านบาท ตามลาดับ รวมอยูใ่ นกาไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีอุปกรณ์ ซึ่งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจานวนแล้วแต่ยงั คงใช้
งานอยู่ จานวน 5.53 ล้านบาท และ 5.44 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้นาที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างทั้งหมดจานองไว้กับ
ธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่งเพื่อเป็ นการค้ าประกันเงินกูย้ ืมจากธนาคาร (หมายเหตุ 12) และหนังสื อค้ าประกัน
เพื่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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10.

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด มีดงั นี้
หน่วย : บาท
ณ วันที่
1 มกราคม 2564

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
กาไรขาดทุน

ณ วันที่
31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ (ค่าเสื่ อมราคา)
ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องคดี

71,523.29
-

69,036.23

69,036.23

80,100.16

151,623.45

118,038.40

118,038.40

120,906.60
388,081.39

1,761,531.60
2,100,229.68

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

1,640,625.00
1,712,148.29

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม มีดงั นี้
หน่วย : บาท
2564
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

6,123,008.96
(388,081.39)
5,734,927.57

2563
5,258,307.93
(216,768.47)
5,041,539.46

บริ ษทั ฯ ใช้อตั ราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ งวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวัน ที่
31 มีนาคม 2564 และ 2563
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11.

เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
31 มีนาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
เจ้ าหนีก้ ารค้า
เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ซ้ือทรัพย์สิน
ค่าตอบแทนพิเศษค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีขายรอเรี ยกเก็บ
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
อื่นๆ
รวมเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

12.

378,091,446.04

355,554,524.90

28,561,790.90
2,515,825.36
1,075,534.54
33,856,745.69
9,137,950.49
1,728,082.62
76,875,929.60
454,967,375.64

30,041.48
30,004,040.39
2,189,521.73
2,361,107.48
26,640,898.09
22,393,237.96
360,334.36
83,979,181.49
439,533,706.39

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
31 มีนาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ

10,627,508.24

12,851,535.34

(9,071,371.41)
1,556,136.83

(8,970,628.21)
3,880,907.13
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การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสาหรับงวด มีดงั นี้
หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
จ่ายคืนระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

31 มีนาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

(งวด 3 เดือน)

(งวด 12 เดือน)

12,851,535.34
(2,224,027.10)
10,627,508.24

21,487,291.49
(8,635,756.15)
12,851,535.34

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย
วงเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งจานวน 40 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ ยในอัตราที่ อา้ งอิงกับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินให้กูย้ ืมขั้นต่าของธนาคาร (MLR) ลบอัตราที่กาหนดในสัญญา และมีกาหนดชาระเงินกูเ้ ป็ นรายเดือน
60 เดือน เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกล่าวค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของ
บริ ษทั ฯ (หมายเหตุ 9)
13.

หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า - สุ ทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
31 มีนาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
จานวนเงินจ่ายชาระตามสัญญาเช่า

4,022,400.00
(455,807.53)
3,566,592.47

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

ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินจ่ ายชาระตามสัญญา

10,080,100.00
(532,731.75)
9,547,368.25

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

ราคาสุ ทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้ สัญญาเช่ า

12,357,249.17

10,706,897.35

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

บริ ษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาเช่าอาคารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและยานพาหนะกับบริ ษทั อื่นหลายสัญญา โดยสัญญา
เช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 1 - 5 ปี บริ ษทั ฯ ใช้อตั ราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มอัตราร้อยละ 3.875 - 4.500 ต่อปี ใน
การคิดลดมูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
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14.

ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงานสาหรับงวด
มีดงั นี้
หน่วย : บาท
31 มีนาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

(งวด 3 เดือน)

(งวด 12 เดือน)

ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์ พนักงาน ณ ต้นงวด

8,203,125.00

15,550,888.00

574,182.00

3,458,931.00

30,351.00

460,288.00

ส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากร

-

(3,056,413.00)

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน

-

(3,201,928.00)
(5,008,641.00)

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์ พนักงาน ณ สิ้นงวด

8,807,658.00

8,203,125.00

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวมค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน

2564

2563

574,182.00
30,351.00
604,533.00

864,739.00
115,072.00
979,811.00

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม ได้แสดงในงบกาไรขาดทุน ดังนี้
หน่วย : บาท
ต้นทุนบริ การ
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน

2564

2563

218,679.01
385,853.99
604,533.00

460,905.99
518,905.01
979,811.00
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15.

ส่ วนงานดาเนินงาน
บริ ษทั ฯ ดาเนินงานในส่วนงานสามธุรกิจ คือ ก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง และบริ การซ่อมบารุ งและ
ให้บริ การอื่น การแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายตามส่วนงานธุรกิจสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม มีดงั นี้

รายได้
ต้นทุน
กาไรขั้นต้ นของส่ วนงาน

หน่วย : บาท
ก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูล
โครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคมนาคมขนส่ง
งานซ่อมบารุ งและบริ การ
2564
2563
2564
2563
2564
2563
28,789,047.95
165,718,929.28
156,502,239.26
22,689,943.81
49,529,330.00
30,937,065.82
(18,109,739.15) (134,698,095.25) (125,377,321.07) (17,946,774.81) (34,017,040.22) (19,637,790.51)
10,679,308.80
31,020,834.03
31,124,918.19
4,743,169.00
15,512,289.78
11,299,275.31

ต้นทุนที่ไม่ได้ปันส่วน
กาไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
สินทรัพย์ประกอบด้ วย :
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์

รวม
2564
234,820,617.21
(177,504,100.44)

2563
219,345,938.91
(172,282,660.57)

57,316,516.77
(10,823,927.05)
46,492,589.72
274,380.47
(2,464,380.11)
(15,470,273.60)
(260,927.80)
(5,734,927.57)
22,836,461.11

47,063,278.34
(7,187,565.45)
39,875,712.89
1,692,611.71
(1,649,471.22)
(14,445,423.55)
(391,464.00)
(5,041,539.46)
20,040,426.37

84,863,862.44
12,357,249.17
1,275,689,338.24
1,372,910,449.85

86,437,081.82
14,255,042.18
958,267,453.56
1,058,959,577.56
20

16.

คดีความฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ถูกบริ ษทั แห่งหนึ่งฟ้องร้องในคดีผิดสัญญาจ้างทาของ
และเรี ย กค่ าเสี ยหาย โดยมี ทุ น ทรั พ ย์รวมจ านวน 6.92 ล้านบาท ณ วัน ที่ 10 กุม ภาพัน ธ์ 2564 ศาลชั้น ต้น ได้
พิพากษาให้บริ ษทั จ่ายชาระเงินจานวน 0.97 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ ยให้แก่บริ ษทั ดังกล่าว ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องและเชื่อมัน่ ว่าผลเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นจริ งไม่เกินกว่า
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องที่ได้บนั ทึกไว้ในงบการเงิน

17.

ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้
17.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญา
บริ การ จานวน 2.42 ล้านบาท และ 2.02 ล้านบาท ตามลาดับ
17.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีวงเงินกูย้ ืมจากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี ตัว๋
สัญญาใช้เงิน เลตเตอร์ ออฟเครดิต วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศและหนังสื อค้ าประกันเพื่อธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ รวมจานวน 961.00 ล้านบาท และ 356.00 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งวงเงินดังกล่าวค้ าประกันโดย
การจดจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ฯ (หมายเหตุ 9) และสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
17.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันกับธนาคารจากหนังสื อค้ าประกัน
ที่ธนาคารออกให้ จานวนเงิน 92.35 ล้านบาท และ 97.15 ล้านบาท ตามลาดับ
17.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้สินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาก่อสร้างอาคาร จานวน 0.05 ล้านบาท

18.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมตั ิดงั นี้
18.1 อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ในอัตราหุ้นละ 0.131 บาท เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 73.36 ล้านบาท ดังนี้
18.1.1 อนุมตั ิจ่ายเงินปันผลเป็ นหุ้นสามัญในอัตรา 10 หุ้นต่อ 1 หุ้นปันผล รวมจานวนไม่เกิน 56.00 ล้าน
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 28.00 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
การจ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้น
แล้วให้จ่ายปันผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
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18.1.2 อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.081 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 45.36
ล้านบาท
โดยกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ้นที่ มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลในวันที่ 29 เมษายน 2564 และกาหนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
18.2 อนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน จานวน 28.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 280.00 ล้านบาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 308.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 56.00 ล้าน
หุ้ น มู ล ค่าหุ้ น ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 0.50 บาท เพื่ อ รองรั บ การจ่ายหุ้ น สามัญ ปั น ผลของบริ ษ ัท บริ ษ ัท ฯ ได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
19.

การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงิ น ระหว่างกาลนี้ ได้รับ การอนุ มัติ ให้ อ อกงบการเงิ น จากคณะกรรมการของบริ ษ ัท ฯ แล้ว เมื่ อวัน ที่
5 พฤษภาคม 2564
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