
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท อินฟราเซท จ ำกัด (มหำชน) 
งบการเงินระหว่างกาลและ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564
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รำยงำนสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำรบริษัท อินฟราเซท จ ำกัด (มหำชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตกำรสอบทำน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบั 
ท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินของบริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีอื่นในส านักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ตามรายงานลงวนัท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงแสดง
ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบัญชีอื่นใน
ส านกังานเดียวกนั ตามรายงานลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 โดยให้ขอ้สรุปแบบไม่มีเง่ือนไข 

 

 

 

 

(นางสาวกนิษฐา ศิริพฒันสมชาย) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10837 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 5 พฤษภาคม 2564 



บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 20,451,413.55            110,849,519.51          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 6 606,087,751.77          485,043,634.29          
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 7.1 461,233,704.77          497,885,559.22          
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน - สุทธิ 8 130,282,890.12          80,074,086.54            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,218,055,760.21       1,173,852,799.56       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 17.2 50,081,676.53            51,407,066.64            

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน 895,372.90                 852,902.70                 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9 84,863,862.44            86,294,723.48            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 4, 9 12,357,249.17            10,706,897.35            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 9 535,277.06                 597,367.56                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 2,100,229.68              1,712,148.29              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4 4,021,021.86              6,515,497.59              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 154,854,689.64          158,086,603.61          

รวมสินทรัพย์ 1,372,910,449.85       1,331,939,403.17       

หน่วย : บาท

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 11 454,967,375.64          439,533,706.39          
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 7.2 9,653,564.75              9,966,459.82              
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 9,071,371.41              8,970,628.21              
หน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4, 13 3,566,592.47              3,848,646.33              
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 4,005,004.06              2,867,469.88              

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 481,263,908.33          465,186,910.63          
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 9,757,257.86              8,312,426.19              
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 12 1,556,136.83              3,880,907.13              

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 4, 13 9,547,368.25              7,214,374.75              

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 14 8,807,658.00              8,203,125.00              
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 29,668,420.94            27,610,833.07            

รวมหนีสิ้น 510,932,329.27          492,797,743.70          

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้

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

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย 28,000,000.00            28,000,000.00            
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 176,950,395.96          154,113,934.85          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 861,978,120.58          839,141,659.47          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,372,910,449.85       1,331,939,403.17       

หน่วย : บาท

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563

4, 15

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 234,820,617.21          219,345,938.91          
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (188,328,027.49)         (179,470,226.02)         
ก าไรขั้นต้น 46,492,589.72            39,875,712.89            

รายไดอ่ื้น 274,380.47                 1,692,611.71              

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (2,464,380.11)             (1,649,471.22)             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (15,470,273.60)           (14,445,423.55)           
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 28,832,316.48            25,473,429.83            

ตน้ทุนทางการเงิน (260,927.80)                (391,464.00)                
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 28,571,388.68            25,081,965.83            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (5,734,927.57)             (5,041,539.46)             
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 22,836,461.11            20,040,426.37            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                              -                              
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 22,836,461.11            20,040,426.37            

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.04                            0.04                            

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

หน่วย : บาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน จากการจ่ายโดย จดัสรรแลว้

ท่ีออกและช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 280,000,000.00          370,596,731.62          6,430,993.00              28,000,000.00            154,113,934.85          839,141,659.47          

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              22,836,461.11            22,836,461.11            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564 280,000,000.00          370,596,731.62          6,430,993.00              28,000,000.00            176,950,395.96          861,978,120.58          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 280,000,000.00          370,596,731.62          6,430,993.00              26,706,060.37            96,579,193.08            780,312,978.07          

ส ารองตามกฎหมาย -                              -                              -                              1,002,021.32              (1,002,021.32)            -                              

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              20,040,426.37            20,040,426.37            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563 280,000,000.00          370,596,731.62          6,430,993.00              27,708,081.69            115,617,598.13          800,353,404.44          

หน่วย : บาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

ก าไรสะสม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน:
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 22,836,461.11            20,040,426.37            
รายการปรับกระทบก าไรส าหรับงวดเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมด าเนินงาน :
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 2,927,613.46              2,516,531.13              
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต 345,181.16                 -                              
ก าไรจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น -                              (404.29)                       
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน (208,803.58)                (1,243,559.77)             
ดอกเบ้ียรับ (38,505.94)                  (440,163.89)                
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 260,927.80                 391,464.00                 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 604,533.00                 979,811.00                 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 5,734,927.57              5,041,539.46              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 32,462,334.58            27,285,644.01            

สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง :
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (121,352,243.04)         47,929,031.73            
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 36,651,854.45            (26,773,914.03)           
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน (42,470.20)                  (215,998.26)                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,494,475.73              (2,527,475.73)             

หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) :
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15,463,710.73            252,104.61                 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา (312,895.07)                (24,498,320.69)           
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 1,444,831.67              2,520,797.21              

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน (33,190,401.15)           23,971,868.85            
ดอกเบ้ียรับ 1,450.34                     135,000.00                 
จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (260,927.80)                (391,464.00)                
จ่ายภาษีเงินได้ (4,985,474.78)             (3,202,766.11)             

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (38,435,353.39)           20,512,638.74            

หน่วย : บาท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7



บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

2564 2563

หน่วย : บาท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน:
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน -                              452,076,984.11          
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน (50,000,000.00)           (200,000,000.00)         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร -                              467.29                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (200,435.48)                (4,048,556.09)             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                              (48,400.00)                  
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 1,325,390.11              (133,650.00)                

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (48,875,045.37)           247,846,845.31          
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ:
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (2,224,027.10)             (2,109,362.52)             
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (863,680.10)                (1,034,673.48)             

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (3,087,707.20)             (3,144,036.00)             
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (90,398,105.96)           265,215,448.05          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด 110,849,519.51          223,048,227.90          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 20,451,413.55            488,263,675.95          

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงนิสดเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (30,041.48)                  726,811.74                 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เพ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 4,571,075.60              15,393,746.99            
สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ลดลงจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสัญญาเช่า (1,656,455.86)             -                              

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8
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บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ากดัภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยข์องประเทศไทยเมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม 2549 และไดแ้ปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชน โดยมีการ 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัที่ 22 มีนาคม 2562 ประกอบกิจการ
ธุรกิจก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและ
คมนาคมขนส่ง โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยู ่เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2563) เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล  

งบการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ยขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด) โดยบริษัทฯ  ได้น าเสนอในรูปแบบท่ี
สอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจ าปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนอ
งบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัท าเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตปุระกอบขอ้มูล
ทางการเงินเพ่ิมเติมตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่ง
อ่ืน ซ่ึงการจดัท างบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้น
เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษัทฯ ไดจ้ดัท างบการเงินระหว่างกาลฉบับ
ภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
โดยเนน้การให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอ
ซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยั
ต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่ง
อ่ืนและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดจ านวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงจากการ
ตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินระหว่างกาลจะไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอการ
ปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับ
ประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการ
กระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมี
ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงส่งผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณ
การหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้ับการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี่ยวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางการ
บญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของบริษทั 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า ฉบบั
ปรับปรุง ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวที่เกิดในทางปฏิบตัิส าหรับผูเ้ช่าที่ไดร้ับผลกระทบจากการปฏิรูป
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของบริษทั 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

4. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกันซ่ึงมีความเก่ียวข้องกันทั้งโดยทางตรงและโดย
ทางออ้ม ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน   

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   

ค่าเส่ือมราคา 406,944.30 510,472.78 

ดอกเบ้ียจ่าย 65,052.03 111,688.47 

รายการบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนัซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น - เงินมดัจ าจ่าย 540,000.00 540,000.00 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ราคาทุน 8,552,999.82 10,209,455.68 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 6,791,687.41 8,473,091.24 

ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 6,280,484.29 5,140,186.80 

ผลประโยชนเ์ม่ือถูกเลิกจา้ง 275,854.00 359,053.00 

รวมค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร 6,556,338.29 5,499,239.80 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินสดในมือ 50,000.00 50,000.00 

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 19,854,196.70 110,752,905.88 

เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 545,013.21 34,613.63 

เช็คท่ีถึงก าหนดรับช าระ 2,203.64 12,000.00 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20,451,413.55 110,849,519.51 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธ ิ

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้า 571,771,482.91 453,657,209.69 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต (345,181.16) - 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 571,426,301.75 453,657,209.69 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน   
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 3,944,515.88 5,203,759.88 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้อ่ืน 1,178,160.33 1,121,267.79 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 14,045,140.43 14,081,227.60 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 11,754,868.38 9,945,081.92 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคนื 2,517,475.73 - 

อื่นๆ 1,221,289.27 1,035,087.41 

รวมลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 34,661,450.02 31,386,424.60 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 606,087,751.77 485,043,634.29 
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บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้า   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 224,734,791.23 337,667,239.65 

เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 263,636,896.35 35,925,882.54 

เกินก าหนดช าระ 3 - 6 เดือน 3,383,857.83 79,472,912.50 

เกินก าหนดช าระ 6 - 12 เดือน 79,907,332.50 591,175.00 

เกินก าหนดช าระ 12 เดือน 108,605.00 - 

รวมลูกหนีก้ารค้า 571,771,482.91 453,657,209.69 

7. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา/หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา 

7.1 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 (งวด 3 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

รายได้บริการรับรู้ตามขั้นความส าเร็จของงาน 185,291,287.21 1,327,514,487.98 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา   
มูลค่าตามสัญญา 3,282,408,716.64 3,425,064,118.54 

การรับรู้รายไดข้องงานท่ีท าเสร็จจนถึงปัจจุบนั 2,590,678,703.20 2,543,631,423.26 

หกั จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ (2,145,254,285.28) (2,059,502,038.64) 

บวก ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 15,809,286.85 13,756,174.60 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 461,233,704.77 497,885,559.22 
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7.2 หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 (งวด 3 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา   
มูลค่าตามสัญญา 551,077,724.35 537,467,998.80 

จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ 520,225,901.11 520,722,441.49 

หกั การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ   

          จนถึงปัจจบุนั (510,572,336.36) (510,834,981.67) 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 9,653,564.75 9,887,459.82 

เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการ - 79,000.00 

รวม 9,653,564.75 9,966,459.82 

8. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุทธิ 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 (งวด 3 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 80,074,086.54 250,833,424.34 

ซ้ือเงินลงทนุระหว่างงวด 50,000,000.00 330,000,000.00 

ขายเงินลงทุนในระหว่างงวด - (502,130,397.41) 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - 1,296,973.07 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 208,803.58 74,086.54 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุทธิ 130,282,890.12 80,074,086.54 
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9. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สุทธ ิ

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 

ท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ 

สินทรัพย ์
สิทธิการใช ้

สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตน 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 86,294,723.48 10,706,897.35 597,367.56 

ซ้ือระหว่างงวด (ราคาทนุ) 170,394.00 4,571,075.60 - 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (1,601,255.04) (1,264,267.92) - 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด - - (62,090.50) 

การลดลงจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสัญญาเช่า - (1,656,455.86) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 84,863,862.44 12,357,249.17 535,277.06 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 จ านวน 2.93 ลา้น
บาท และ 2.52 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมอยูใ่นก าไรขาดทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีอุปกรณ์ ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแลว้แต่ยงัคงใช้
งานอยู ่จ านวน 5.53 ลา้นบาท และ 5.44 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ ได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดจ านองไวก้ับ
ธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพ่ือเป็นการค ้าประกนัเงินกูยื้มจากธนาคาร (หมายเหตุ 12) และหนงัสือค ้าประกนั
เพื่อธุรกิจของบริษทัฯ 
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10. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี  

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวด มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 ณ วนัท่ี การเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2564 ก าไรขาดทุน 31 มีนาคม 2564 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี :    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - 69,036.23 69,036.23 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ค่าเส่ือมราคา) 71,523.29 80,100.16 151,623.45 

ประมาณการหน้ีสินจากการถูกฟ้องคดี - 118,038.40 118,038.40 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน    

    ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,640,625.00 120,906.60 1,761,531.60 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 1,712,148.29 388,081.39 2,100,229.68 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจบุนั 6,123,008.96 5,258,307.93 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (388,081.39) (216,768.47) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,734,927.57 5,041,539.46 

บริษทัฯ ใช้อตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม 2564 และ 2563  



 17 
 

11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เจ้าหนีก้ารค้า 378,091,446.04 355,554,524.90 
เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน   
เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น - 30,041.48 
ค่าตอบแทนพิเศษคา้งจ่าย 28,561,790.90 30,004,040.39 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 2,515,825.36 2,189,521.73 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,075,534.54 2,361,107.48 
ภาษีขายรอเรียกเก็บ 33,856,745.69 26,640,898.09 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 9,137,950.49 22,393,237.96 

อื่นๆ 1,728,082.62 360,334.36 

รวมเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 76,875,929.60 83,979,181.49 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 454,967,375.64 439,533,706.39 

12. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10,627,508.24 12,851,535.34 
หกั เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   

          ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (9,071,371.41) (8,970,628.21) 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 1,556,136.83 3,880,907.13 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส าหรับงวด มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 (งวด 3 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด 12,851,535.34 21,487,291.49 

จ่ายคืนระหว่างงวด (2,224,027.10) (8,635,756.15) 

ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด 10,627,508.24 12,851,535.34 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ ประกอบดว้ย
วงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 40 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีอา้งอิงกบัอตัรา
ดอกเบ้ียเงินให้กูยื้มขั้นต ่าของธนาคาร (MLR) ลบอตัราท่ีก าหนดในสัญญา และมีก าหนดช าระเงินกูเ้ป็นรายเดือน 
60 เดือน เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของ
บริษทัฯ (หมายเหตุ 9) 

13. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - สุทธิ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี   

จ านวนเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 4,022,400.00 4,255,500.00 

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (455,807.53) (406,853.67) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินจ่ายช าระตามสัญญา 3,566,592.47 3,848,646.33 

ส่วนที่ถึงก าหนดช าระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี   

จ านวนเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 10,080,100.00 7,690,000.00 

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (532,731.75) (475,625.25) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินจ่ายช าระตามสัญญา 9,547,368.25 7,214,374.75 

ราคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 12,357,249.17 10,706,897.35 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าอาคารกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและยานพาหนะกบับริษทัอื่นหลายสัญญา โดยสัญญา
เช่าดงักล่าวมีระยะเวลา 1 - 5 ปี บริษทัฯ ใช้อตัราดอกเบ้ียการกูยื้มส่วนเพ่ิมอตัราร้อยละ 3.875 - 4.500 ต่อปี ใน
การคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า  



 19 
 

14. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังานส าหรับงวด  
มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 (งวด 3 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับ   
    ผลประโยชน์พนักงาน ณ ต้นงวด 8,203,125.00 15,550,888.00 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 574,182.00 3,458,931.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 30,351.00 460,288.00 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น:   

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากร - (3,056,413.00) 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานทางการเงิน - (3,201,928.00) 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (5,008,641.00) 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับ   
    ผลประโยชน์พนักงาน ณ ส้ินงวด 8,807,658.00 8,203,125.00 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 574,182.00 864,739.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 30,351.00 115,072.00 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 604,533.00 979,811.00 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ไดแ้สดงในงบก าไรขาดทุน ดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

ตน้ทุนบริการ 218,679.01 460,905.99 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหาร 385,853.99 518,905.01 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 604,533.00 979,811.00 
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15. ส่วนงานด าเนินงาน 
บริษทัฯ ด าเนินงานในส่วนงานสามธุรกิจ คือ ก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง และบริการซ่อมบ ารุงและ
ให้บริการอื่น การแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามส่วนงานธุรกิจส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 

ก่อสร้างศูนยข์อ้มูล 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายโทรคมนาคม
และคมนาคมขนส่ง งานซ่อมบ ารุงและบริการ รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได ้ 28,789,047.95 165,718,929.28 156,502,239.26 22,689,943.81 49,529,330.00 30,937,065.82 234,820,617.21 219,345,938.91 

ตน้ทุน (18,109,739.15) (134,698,095.25) (125,377,321.07) (17,946,774.81) (34,017,040.22) (19,637,790.51) (177,504,100.44) (172,282,660.57) 

ก าไรขั้นต้นของส่วนงาน 10,679,308.80 31,020,834.03 31,124,918.19 4,743,169.00 15,512,289.78 11,299,275.31 57,316,516.77 47,063,278.34 

ตน้ทุนท่ีไม่ไดปั้นส่วน       (10,823,927.05) (7,187,565.45) 

ก าไรขั้นต้น       46,492,589.72 39,875,712.89 
รายไดอ้ื่น       274,380.47 1,692,611.71 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย       (2,464,380.11) (1,649,471.22) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (15,470,273.60) (14,445,423.55) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (260,927.80) (391,464.00) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (5,734,927.57) (5,041,539.46) 

ก าไรส าหรับงวด       22,836,461.11 20,040,426.37 

สินทรัพย์ประกอบด้วย :         
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ      84,863,862.44 86,437,081.82 
     สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ       12,357,249.17 14,255,042.18 

     อื่นๆ       1,275,689,338.24 958,267,453.56 

     รวมสินทรัพย์       1,372,910,449.85 1,058,959,577.56 
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16. คดีความฟ้องร้อง 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ถูกบริษทัแห่งหน่ึงฟ้องร้องในคดีผิดสัญญาจา้งท าของ
และเรียกค่าเสียหาย โดยมีทุนทรัพย์รวมจ านวน 6.92 ล้านบาท ณ วนัท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลชั้นต้นได้
พิพากษาให้บริษทัจ่ายช าระเงินจ านวน 0.97 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียให้แก่บริษทัดงักล่าว ซ่ึงฝ่ายบริหารของ
บริษทัไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องและเช่ือมัน่ว่าผลเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจริงไม่เกินกว่า
ประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นงบการเงิน 

17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

17.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญา
บริการ จ านวน 2.42 ลา้นบาท และ 2.02 ลา้นบาท ตามล าดบั 

17.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมจากธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋
สัญญาใชเ้งิน เลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศและหนงัสือค ้าประกนัเพ่ือธุรกิจของ
บริษทัฯ รวมจ านวน 961.00 ลา้นบาท และ 356.00 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงวงเงินดงักล่าวค ้าประกนัโดย
การจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ (หมายเหตุ 9) และสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 

17.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีภาระผกูพนักบัธนาคารจากหนงัสือค ้าประกนั
ท่ีธนาคารออกให้ จ านวนเงิน 92.35 ลา้นบาท และ 97.15 ลา้นบาท ตามล าดบั  

17.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาก่อสร้างอาคาร จ านวน 0.05 ลา้นบาท 

18. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2564 ไดมี้มติอนุมติัดงัน้ี 

18.1 อนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ในอตัราหุ้นละ 0.131 บาท เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 73.36 ลา้นบาท ดงัน้ี 

18.1.1 อนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัในอตัรา 10 หุ้นต่อ 1 หุ้นปันผล รวมจ านวนไม่เกิน 56.00 ลา้น
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าหุ้นทั้งส้ินไม่เกิน 28.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
การจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัจากจดัสรรหุ้น
แลว้ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท 
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18.1.2 อนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.081 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 45.36 
ลา้นบาท 

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผล 
ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 

18.2 อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน จ านวน 28.00 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 280.00 ลา้นบาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 308.00 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 56.00 ลา้น
หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นสามัญปันผลของบริษัท บริษัทฯ ได ้
จดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว เม่ือวนัท่ี  
5 พฤษภาคม 2564 


