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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการบริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของ บริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 2564 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ
งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือ
ว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุด ตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

การรับรู้รายได้จากการให้บริการ 

ความเส่ียง 

บริษัทฯได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้จากการให้บริการติดตั้ง ก่อสร้างศูนยข์้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน โครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง ประมาณการตน้ทุนบริการและส ารองเผื่อผลขาดทุน
ส าหรับโครงการไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 และขอ้ 5 ขา้พเจา้พิจารณาว่า การรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการ
และประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาจากการให้บริการดงักล่าว เป็นความเส่ียงท่ีมีนัยส าคญัในการ
ตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดจ้ากการให้บริการติดตั้ง ก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพ้ืนฐาน
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โครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง ท่ีบริษทัฯรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาท่ีให้บริการในแต่ละงวด มีจ านวนเงินท่ีมี
สาระส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดร้วมของบริษทั นอกจากน้ี กระบวนการในการวดัมูลค่ารวมถึงรอบระยะเวลาท่ี
เหมาะสมในการรับรู้รายไดแ้ละประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดขึ้นนั้นเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส าคญัของ
ผูบ้ริหารในการประเมินขั้นความส าเร็จของการให้บริการตามสัญญาและความน่าจะเป็นของโอกาสท่ีจะเกิดผลขาดทุน
และวดัมูลค่าผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงท าให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายไดจ้ากการ
ให้บริการและประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากสัญญา 

วิธีการตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีบริษัทไดก้ าหนดให้มีขึ้นเพ่ือควบคุมกระบวนการในการท า
สัญญา การประมาณการและการปรับเปล่ียนตน้ทุนบริการ การบนัทึกรับรู้รายได ้และการประมาณการขั้นความส าเร็จ
ของงานและผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากสัญญา โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกสุ่มตวัอยา่งมา
ทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัออกแบบไว ้ 

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดเ้ลือกสัญญาท่ีส าคญัและสุ่มตวัอยา่งเพ่ิมเติมเพ่ือ 

- อ่านสัญญาดงักล่าวเพื่อพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้

- สอบถามวิศวกร/ผูค้วบคุมโครงการของบริษทัเก่ียวกบัเง่ือนไขและความเส่ียงต่างๆ ของสัญญาดงักล่าวเก่ียวกบัการ
รับรู้รายไดแ้ละประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

- สอบถามวิศวกร/ผูค้วบคุมโครงการของบริษทัที่รับผดิชอบและท าความเขา้ใจกระบวนการท่ีบริษทัใชใ้นการประเมิน
ขั้นความส าเร็จของงานและการประมาณตน้ทุนตลอดทั้งโครงการ รวมถึงพิจารณาเหตุผลของการปรับเปล่ียนตน้ทุน
โครงการท่ีเกิดขึ้น และเปรียบเทียบการประมาณการในอดีตของผูบ้ริหารโครงการดงักล่าวกบัต้นทุนโครงการท่ี
เกิดขึ้นจริงเพ่ือประเมินความสามารถในการประมาณการตน้ทุนโครงการของผูบ้ริหารโครงการ ตรวจสอบตน้ทุนท่ี
เกิดขึ้นจริงกับเอกสารประกอบรายการ และวิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นความส าเร็จของงานท่ีประเมินโดยวิศวกร/ 
ผูค้วบคุมโครงการของบริษทักบัขั้นความส าเร็จของงานท่ีเกิดจากตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริง 

- ประเมินการประมาณผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดขึ้นของผูบ้ริหารโดยการวิเคราะห์สัดส่วนตน้ทนุบริการท่ีเกิดขึ้นจริงของ
แต่ละองคป์ระกอบที่ส าคญัของตน้ทุนโครงการกบัประมาณการตน้ทุนโครงการ  

- ทดสอบการค านวณขั้นความส าเร็จของงานจากตน้ทุนการให้บริการท่ีเกิดขึ้นจริง  

- ตรวจสอบรายการบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีรายไดซ่ึ้งถูกบนัทึกผ่านสมุดรายวนัทัว่ไปเพ่ือหาความผิดปกติใน
การบนัทึกรายการดงักล่าว  

- พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเกณฑ์การรับรู้รายไดแ้ละประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดขึ้นในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินของบริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีอื่นในส านักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ตามรายงานลงวนัท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงแสดง
ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี  แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานประจ าปีนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้
ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่า  ขอ้มูลอื่นมีการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญ  
ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดง
ขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง  เปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง
เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจาก 
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป  ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและ 
ถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนั
จะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 



 

4 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

- ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร 

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้
จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

- ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่า 
มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใช้เพื่อป้องกนั
ไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินในปีปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบ
บญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น 
ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  

 

 

 

(นางสาวกนิษฐา  ศิริพฒันสมชาย) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10837 
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2565 



บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 139,243,603.28          110,849,519.51          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 8 252,963,000.41          485,043,634.29          
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาหมุนเวียน 9.1 384,867,903.86          497,885,559.22          
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน - สุทธิ 10 270,816,879.77          80,074,086.54            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,047,891,387.32       1,173,852,799.56       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 29.2 51,376,488.19            51,407,066.64            

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน 9.1 7,177,131.14              852,902.70                 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 80,254,738.05            86,294,723.48            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 6, 12 12,035,623.42            10,706,897.35            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13 518,087.36                 597,367.56                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 2,655,279.06              1,712,148.29              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6 14,255,417.80            6,515,497.59              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 168,272,765.02          158,086,603.61          

รวมสินทรัพย์ 1,216,164,152.34       1,331,939,403.17       

หน่วย : บาท

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15 215,711,772.11          439,533,706.39          
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 9.2 238,799.86                 9,966,459.82              
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 3,831,522.90              8,970,628.21              

หน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6, 17 3,167,490.30              3,848,646.33              
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย -                              2,867,469.88              

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 222,949,585.17          465,186,910.63          
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 7,479,923.30              8,312,426.19              
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 16 -                              3,880,907.13              
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 6, 17 10,792,949.42            7,214,374.75              

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 10,621,253.00            8,203,125.00              
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 28,894,125.72            27,610,833.07            

รวมหนีสิ้น 251,843,710.89          492,797,743.70          

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 19
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 923,999,949 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 461,999,974.50          

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

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
หุน้สามญั 615,999,966 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 307,999,983.00          
หุน้สามญั 560,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 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 36,526,940.00            28,000,000.00            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 242,765,793.83          154,113,934.85          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 964,320,441.45          839,141,659.47          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,216,164,152.34       1,331,939,403.17       

หน่วย : บาท

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563
4, 6, 25, 26

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,315,252,426.82       1,500,950,102.07       
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (1,039,172,555.51)      (1,267,708,601.60)      
ก าไรขั้นต้น 276,079,871.31          233,241,500.47          
รายไดอ่ื้น 1,189,786.18              3,119,990.61              
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (9,039,397.30)             (9,923,553.10)             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (54,229,418.55)           (56,005,104.69)           
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 214,000,841.64          170,432,833.29          
ตน้ทุนทางการเงิน (840,546.64)                (1,044,442.19)             
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 213,160,295.00          169,388,391.10          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (42,621,496.09)           (33,897,884.98)           
ก าไรส าหรับปี 170,538,798.91          135,490,506.12          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไม่ได้รับการจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไรจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                              9,013,585.60              

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 170,538,798.91          144,504,091.72          

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 21 0.28                            0.22                            

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั
ท่ีออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ (หุน้) 21 615,999,966.00          615,999,966.00          

ก าไรต่อหุน้ปรับลด 21 0.21                            0.22                            

จ านวนหุน้สามญัปรับลด (หุน้) 21 826,821,591.00          615,999,966.00          

หน่วย : บาท

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7



บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน จากการจ่ายโดย จดัสรรแลว้

หมายเหตุ 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          

ส ารองตามกฎหมาย 22 -                              -                              -                              8,526,940.00              (8,526,940.00)            -                              

หุน้ปันผล 19, 23.1.1 27,999,983.00            -                              -                              -                              (27,999,983.00)          -                              
เงินปันผลจ่าย 23.1.2 -                              -                              -                              -                              (45,360,016.93)          (45,360,016.93)          

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                              -                              170,538,798.91          170,538,798.91          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 307,999,983.00          370,596,731.62          6,430,993.00              36,526,940.00            242,765,793.83          964,320,441.45          

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 22 -                              -                              -                              1,293,939.63              (1,293,939.63)            -                              
เงินปันผลจ่าย 23.2, 23.3 -                              -                              -                              -                              (85,675,410.32)          (85,675,410.32)          

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                              -                              144,504,091.72          144,504,091.72          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 280,000,000.00          370,596,731.62          6,430,993.00              28,000,000.00            154,113,934.85          839,141,659.47          

หน่วย : บาท

ก าไรสะสม
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บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน:
ก าไรส าหรับปี 170,538,798.91          135,490,506.12          
รายการปรับกระทบก าไรส าหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมด าเนินงาน:
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 11,572,214.23            10,343,681.14            
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตของลูกหน้ี 138,641.28                 -                              

ผลต่างจากการลดค่าเช่า -                              (1,090,044.08)             
(ก าไร)ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 47,094.34                   (1,534.91)                    
ก าไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า -                              (1,492.70)                    
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน (212,767.73)                (1,296,973.07)             
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน (530,025.50)                (74,086.54)                  
ดอกเบ้ียรับ (421,992.95)                (1,730,707.14)             
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,418,128.00              3,919,219.00              
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 840,546.64                 1,044,442.19              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 42,621,496.09            33,897,884.98            

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 227,012,133.31          180,500,894.99          

สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง:
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 232,069,004.55          (315,847,133.76)         
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 113,017,655.36          (238,418,523.85)         
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน (6,324,228.44)             (852,902.70)                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,232,661.86              (2,506,555.73)             

หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง):
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (223,903,793.40)         260,386,055.25          

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา (9,727,659.96)             (14,796,861.29)           
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (832,502.89)                (15,088,179.99)           

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน 334,543,270.39          (146,623,207.08)         
ดอกเบ้ียรับ 294,981.00                 2,012,197.45              
จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (840,546.64)                (1,044,442.19)             
จ่ายภาษีเงินได้ (57,404,678.81)           (31,885,782.19)           

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 276,593,025.94          (177,541,234.01)         

หน่วย : บาท
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บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

2564 2563
หน่วย : บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน:
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน 80,000,000.00            502,130,397.41          
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน (270,000,000.00)         (330,000,000.00)         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 747.66                        20,147.38                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (398,283.00)                (8,939,607.39)             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (246,580.00)                (119,492.00)                
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 30,578.45                   (500,396.50)                

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (190,613,536.89)         162,591,048.90          
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ:
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (9,020,012.44)             (8,635,756.15)             
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (3,205,375.91)             (2,937,356.81)             
เงินสดจ่ายเงินปันผล (45,360,016.93)           (85,675,410.32)           

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (57,585,405.28)           (97,248,523.28)           
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 28,394,083.77            (112,198,708.39)         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 110,849,519.51          223,048,227.90          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 139,243,603.28          110,849,519.51          

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงนิสดเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน 81,859.12                   30,041.48                   
สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เพ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 7,759,250.41              15,393,746.99            
สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ลดลงจากการยกเลิกหน้ีสินตามสัญญาเช่า -                              (301,832.32)                
สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ลดลงจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสัญญาเช่า (1,656,455.86)             -                              
จ่ายหุน้ปันผล 27,999,983.00            -                              
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บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

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

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) และกฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดท้  าขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
26 ธนัวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543  

งบการเงินของบริษทัไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงินดงักล่าวเป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบั
ภาษาไทย บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย  

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและ  
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินที่เกี่ย วกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยั
ต่างๆ ที่ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจาก
แหล่งอื่นและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดจ านวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริง
จากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานที่ใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดร้ับการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที่การประมาณการดงักล่าวไดร้ับการทบทวนหากการปรับ
ประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการ
กระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
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การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัขยายเป็นวงกวา้งอย่างต่อเน่ือง ท า
ให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจโดยรวม และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม สถานการณ์ดงักล่าวอาจ
น ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงส่งผลกระทบทาง
การเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และแนวปฏิบัติทางการบญัชี  

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี 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 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั
ใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชั่วคราวกบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั  

 



 13 
 

4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้ง  

รายได้จากการขายและบริการ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบ
สินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณ
การสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

รายไดจ้ากการให้บริการซ่อมแซมและการให้บริการทัว่ไปจะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้ห้บริการแลว้ 

รายได้จากการให้บริการติดตั้ง ก่อสร้างศูนยข์้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพ้ืนฐาน โครงข่าย
โทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง รับรู้ตลอดช่วงเวลาท่ีให้บริการ จะถือเป็นรายไดต้ามส่วนของงานท่ีแลว้เสร็จเม่ือ
วดัผลของงานท่ีท าไดอ้ย่างน่าเช่ือถือซ่ึงค านวณตามอตัราส่วนของตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นจริงของงานท่ีท าเสร็จ
จนถึงวนัส้ินงวดกับการประมาณการตน้ทุนงานทั้งหมดท่ีคาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา โดยพิจารณา
ร่วมกบัผลส าเร็จของงานท่ีประเมินโดยวิศวกรของบริษทัฯ หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้
อย่างน่าเช่ือถือ กิจการจะรับรู้รายไดไ้ม่เกินกว่าตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะ
ไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน และกิจการจะรับรู้ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวดเป็นค่าใชจ้่ายในกรณีท่ีมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าตน้ทุนทั้งส้ินของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายไดต้ามสัญญา บริษทัฯ จะรับรู้ประมาณ
การขาดทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายทนัทีในงบก าไรขาดทุน 

ดอกเบีย้รับ 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะน ามูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์าง
การเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั ท่ีจะ
น ามูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น)  
มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา 

ค่าปรับตามสัญญาท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าปรับนั้นเกิดขึ้น 

จ านวนเงินรายไดค้่าก่อสร้างอาจลดลงเน่ืองจากค่าปรับท่ีเกิดขึ้นจากความล่าชา้ซ่ึงเป็นความผิดของกิจการผูร้ับ
งานก่อสร้างท่ีไม่สามารถปฏิบติังานให้แลว้เสร็จตามสัญญา ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินในอดีต 

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงินจากหน้ีสินทางการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใชว้ิธีดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง 
ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ 

สินทรัพย์และหนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา 

รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสัญญา แสดงไวเ้ป็น “สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน เงินค่างวดท่ีเรียกช าระตามสัญญาแต่ยงัไม่เขา้เง่ือนไขท่ีจะรับรู้เป็นรายได ้แสดงไวเ้ป็น “หน้ีสินท่ี
เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์/ค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดิน แสดงดว้ยราคาทุนและไม่คิดค่าเส่ือมราคา 

อาคาร และอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาของ
อุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใช้ประโยชนโ์ดยประมาณดงัต่อไปน้ี 

ประเภท จ านวนปี 

อาคาร 30 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 10-20 
อุปกรณ์ และเคร่ืองใชส้ านกังาน 5 
คอมพิวเตอร์ 5 
ยานพาหนะ  5 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใช้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน
รอบบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

ตน้ทุนการกูยื้มของเงินกูท่ี้ใชใ้นการก่อสร้างสินทรัพยใ์ห้เสร็จสมบูรณ์หรือเตรียมสินทรัพยใ์ห้อยูใ่นสภาพพร้อม
ท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคไ์ดบ้นัทึกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนซ่ึงค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแส
เงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตจากการใชสิ้นทรัพยอ์ย่างต่อเน่ือง หรือจ านวนท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย์
หักดว้ยตน้ทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบั
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 

สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า บริษทัฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดย
สัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์
ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
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บริษทัฯ ประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู่
ของสัญญาเช่าท่ีมีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่ง
สมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ทั้งน้ีพิจารณาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ 
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออายขุองสัญญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

บริษัทฯ ในฐานะผู้เช่า 

บริษทัฯ ใชวิ้ธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญาเช่าระยะ
ส้ันและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใช้งาน) 
บริษทัฯ บนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการ
จ่ายช าระตามสัญญาเช่า 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ประกอบดว้ย
จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส าหรับผูเ้ช่าในการร้ือและขนยา้ย
สินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ในสภาพ
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายขุองสัญญา
เช่าหรืออายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภทแลว้แต่ระยะเวลาใดจะส้ัน
กว่า ดงัน้ี 

ประเภท จ านวนปี 

อาคาร 5 
ยานพาหนะ  3 

ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสัุญญาเช่า 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า จ านวนเงินท่ีคาด
ว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลท่ีบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสัญญา
เช่าแสดงให้เห็นว่าบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษทัฯ บนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยูก่บัดชันี
หรืออตัราเป็นค่าใชจ้่ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดขึ้น  
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บริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใช้อตัราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพ่ิม ณ 
วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบ้ียตามนัยของหน้ีสินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถก าหนดได้ ทั้ งน้ีอัตรา
ดอกเบ้ียการกูยื้มส่วนเพ่ิมอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสม
ตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะ
เพ่ิมขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี 
มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกจัดมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การ
เปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

ค) สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต า่ 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 

บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

กรณีสัญญาเช่าเงินทุน 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
เงินทุน ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล บริษทัฯ บันทึกสินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหน้ีด้วยจ านวนท่ี
เท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีจะไดรั้บตามสัญญาเช่าและมูลค่า
คงเหลือท่ีไม่ไดรั้บการประกนั หลงัจากนั้นจะรับรู้รายไดท้างการเงินตลอดอายสัุญญาเช่าในรูปแบบท่ีสะทอ้นถึง
อตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า 

กรณีสัญญาเช่าด าเนินงาน 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน บริษทัฯ บนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุน
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจากการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงาน
รวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกนักบั
รายไดจ้ากสัญญาเช่า 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าตัดจ าหน่าย 

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุนหลังหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัด
จ าหน่ายตดัเป็นค่าใชจ้่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณ 3 ปี และ 5 ปี 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ จะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิ
การใช ้และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนของบริษทั หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯ รับรู้ขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่
ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ
คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึงการ
ประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของ
สินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย บริษทัฯ ใชแ้บบจ าลองการประเมิน
มูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพย์
หักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้น ผูซ้ื้อกับผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและ
สามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯ จะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯ บนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยค านวณ
จากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากร  

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมี
ผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯ รับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ใน
จ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯ จะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะ
ท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอ
ต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯ จะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบัรายการ
ท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 
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ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์พนักงานระยะส้ัน 

บริษทัฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 

บริษทัฯ ด าเนินการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ายสมทบท่ีก าหนดการจ่ายสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดย
สินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ กองทุนส ารองเล้ียงชีพดังกล่าวไดรั้บเงินสมทบเข้า
กองทุนจากทั้งพนกังานและบริษทัฯ เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพและภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบ
เงินจะบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายุการ
ท างานของพนักงาน โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนักงานจะไดรั้บจากการท างาน
ให้กับบริษทัฯตลอดระยะเวลาท างานถึงปีท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั โดย
ผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็น
อตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าวค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใช้ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง บริษทัฯรับรู้ผลก าไร
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรายการ 

ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัฯ จะบันทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนข้างแน่ว่าจะเกิดภาระผูกพนัในปัจจุบันตาม
กฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวจะส่งผลให้ตอ้ง
สูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายช าระภาระผกูพนัและสามารถประมาณการจ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ี
จะไดรั้บคืนบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือคาดว่าจะไดรั้บคืนอยา่งแน่นอน 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ณ วนัท่ีให้สิทธิแก่บุคคลอ่ืน อา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นท่ีก าหนดไวแ้ละ 
ส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายและบนัทึกค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมๆ ไปกบัรับรู้การเพ่ิมขึ้นของส่วนของผูถื้อหุ้น 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท ารายการ
เฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน อยา่งไรก็ตาม 
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั บริษทัฯ จะรับรู้สินทรัพยท์างการเงิน
ดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัฯ จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดย
พิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
ของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

บริษทัฯ วดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพ่ือ
รับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการ
รับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า 
ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะ
รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ย
มูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีถือไวเ้พ่ือค้า  
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อื่น และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอ้ื่นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

บริษทัฯ รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการท ารายการ และจดั
ประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยใช้วิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่าย
ตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึง
ค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงนั้นด้วย ทั้งน้ี ค่าตัดจ าหน่ายตามวิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุด
ลง หรือได้มีการโอนสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้ น รวมถึงได้มีการโอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว่้าจะไม่มีการโอน
หรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 
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บริษทัฯ ตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิก
ภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ให้เป็น
หน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กูร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนัอย่างมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ี
มีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญัจะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของ
มูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้และ
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของ
ความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายขุอง
ลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต 
ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตามสัญญา
อีกต่อไป  

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้
ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ี 
วดัมูลค่า บริษทัฯ ใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายใน
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับ  
แต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่า
ยติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน 
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื่นท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ จะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรมแบบ
เกิดขึ้นประจ า 
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ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลด 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับปีดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออก
และเรียกช าระแลว้ในระหว่างปี 

ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ี
ออกอยู่ในระหว่างปีกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีบริษทัฯ อาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออก
หุ้นสามญัเทียบเท่า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณ
การในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจาก
จ านวนท่ีประมาณการไวก้ารใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 

การระบุภาระท่ีต้องปฏิบัติ 

ในการระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในการส่งมอบสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้เพื่อพิจารณาว่าสินคา้หรือบริการแต่ละรายการถือ
เป็นภาระท่ีแยกจากกนัหรือไม่ กล่าวคือ บริษทัจะบนัทึกสินคา้หรือบริการแต่ละรายการแยกจากกนั ก็ต่อเม่ือ
สินคา้หรือบริการดงักล่าวสามารถระบุไดว่้าแยกจากสินคา้หรือบริการอื่นในสัญญา และลูกคา้ไดรั้บประโยชน์
จากสินคา้หรือบริการนั้น 

การก าหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ 

ในการก าหนดจงัหวะเวลาของการรับรู้รายได ้ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและ
รายละเอียดของสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้เพ่ือพิจารณาว่าภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึงหรือเสร็จ
ส้ิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ี กิจการจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง
ต่อไปน้ี 

- ลูกคา้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏิบติังานของกิจการในขณะท่ีกิจการปฏิบติังาน  

- การปฏิบติังานของกิจการก่อให้เกิดสินทรัพยท่ี์ลูกคา้ควบคุมในขณะท่ีสร้างสินทรัพยด์งักล่าว หรือ 

- การปฏิบติังานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพยท่ี์กิจการสามารถน าไปใชป้ระโยชน์อ่ืนได ้และกิจการมีสิทธิ
ในการรับช าระส าหรับการปฏิบติังานท่ีเสร็จส้ินถึงปัจจุบนั 

ในกรณีท่ีไม่เขา้เง่ือนไขขา้งตน้ กิจการจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินว่าภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นไดเ้สร็จส้ินลงเม่ือใด 

ในการค านวณรายไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหน่ึง ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการวดัระดบัความกา้วหน้า
ของงานเพ่ือให้สะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานของกิจการตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ิน  
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ประมาณการต้นทุนบริการ 

บริษทัฯ ประมาณการตน้ทุนการรับเหมาของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบรับเหมาติดตั้งและน ามา
ค านวณจ านวนและมูลค่าวสัดุท่ีตอ้งใชใ้นโครงการดงักล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ท่ีตอ้งใชใ้นการให้บริการจน
เสร็จ ประกอบกบัการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุ ค่าแรง และค่าใชจ้่ายอื่นๆ บริษทัฯ จะ
ท าการทบทวนประมาณการตน้ทุนอย่างสม ่าเสมอและทุกคราวท่ีต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการ
ตน้ทุนอยา่งเป็นสาระส าคญั 

ส ารองเผ่ือผลขาดทุนส าหรับโครงการ 

บริษทัฯ สอบทานงานโครงการระหว่างติดตั้ง เพ่ือพิจารณาขอ้บ่งช้ีว่ามีผลขาดทุนส าหรับโครงการรับเหมาติดตั้ง
หรือไม่ ถา้มีผลขาดทุนส าหรับโครงการรับเหมาติดตั้งเกิดขึ้น ตอ้งรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ว่าตน้ทุนสูงกว่ารายไดต้ามสัญญาโดยใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 

ค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารใชป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้าน 
(ถา้มี) และตอ้งทบทวนอายกุารใชป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น  

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจะต้องพิจารณาการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหากมีขอ้บ่งช้ี และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น  

ข้อบ่งช้ีดังกล่าวรวมถึงการลดลงอย่างมีนัยส าคัญของมูลค่าตลาดหรือมูลค่าท่ีได้รับจากการใช้ประโยชน์ 
ในอนาคตของสินทรัพย ์การเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัของกลยทุธ์ทางธุรกิจของกิจการที่มีผลกระทบต่อการ
ใชสิ้นทรัพยน์ั้นในอนาคต แนวโนม้ในทางลบของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งการสูญเสีย
ส่วนแบ่งตลาดท่ีส าคญัของกิจการ รวมถึง กฎระเบียบข้อบังคบัท่ีส าคญัหรือค าตัดสินของศาลท่ีมีผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจ เป็นตน้  

การทดสอบการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแส 
เงินสดนั้นๆ ทั้งน้ี กระแสเงินสดประมาณการบนพ้ืนฐานของข้อมูลการด าเนินงานท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบัน ซ่ึงฝ่าย
บริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัสภาวะตลาดในอนาคต รวมถึงรายไดแ้ละ
ค่าใชจ้่ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดนั้น โดยประมาณการกระแส
เงินสดดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองจาก ภาวะการแข่งขนั แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของรายได ้โครงสร้าง
ตน้ทุน การเปล่ียนแปลงของอตัราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 
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สัญญาเช่า 

การก าหนดอายสัุญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - บริษัทฯ ในฐานะผู้เช่า 

 ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษทัมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยค านึงถึงขอ้เท็จจริง
และสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับบริษทัในการใชสิ้ทธิเลือกนั้น 
ภายหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล บริษทัฯ จะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมี
นยัส าคญัซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 

 การจัดประเภทของสัญญาเช่า - บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้เช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลย
พินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจา้ของในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯ จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษท่ีี
ไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จาก
ผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่าบริษทัฯ ควรรับรู้จ านวน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดใน
อนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรา
มรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ารค้าและสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 
ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละ
ราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้อง
กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ใน
อดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษทัอาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดขึ้นจริงใน
อนาคต 

คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงเม่ือฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และพบว่าคดีใดมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีจะเกิดความเสียหายขึ้น 
จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าวดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะตอ้งเสียไปในอนาคต 
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6. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจในการควบคุมบุคคลหรือกิจการอื่นหรือ  
มีอิทธิพลเหนือบุคคลหรือกิจการอื่นอย่างเป็นสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการด าเนินงานรวมถึง
กิจการท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูบ้ริหารส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกนั 

รายการท่ีมีขึ้นกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้ าหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตาม
สัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลอื่นท่ีเก่ียวข้องกันซ่ึงมีความเก่ียวข้องกันทั้งโดยทางตรงและโดย
ทางออ้ม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

รายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั   
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   

ค่าเส่ือมราคา 1,627,777.20 2,041,891.12 
ดอกเบ้ียจ่าย 262,392.51 163,679.66 

รายการบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนัซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญั มีรายละเอียดดงัน้ี:  

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น - เงินมดัจ าจ่าย 540,000.00 540,000.00 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ราคาทุน 11,741,174.63 10,209,455.68 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 9,907,202.70 8,473,091.24 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 22,098,000.00 22,471,400.00 

ผลประโยชนเ์ม่ือถูกเลิกจา้ง 1,103,417.00 1,436,210.00 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร 23,201,417.00 23,907,610.00 

ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการวางแผน ส่ังการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

เงินสดในมือ 46,929.00 50,000.00 

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 139,189,994.99 110,752,905.88 

เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 6,679.29 34,613.63 

เช็คท่ีถึงก าหนดรับช าระ - 12,000.00 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 139,243,603.28 110,849,519.51 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธ ิ

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

ลูกหนีก้ารค้า 234,802,494.39 453,657,209.69 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (138,641.28) - 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 234,663,853.11 453,657,209.69 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน   
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 9,615,038.64 5,203,759.88 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้อ่ืน 986,829.26 1,121,267.79 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร - 14,081,227.60 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 5,981,303.95 9,945,081.92 

อื่นๆ 1,715,975.45 1,035,087.41 

รวมลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 18,299,147.30 31,386,424.60 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธ ิ 252,963,000.41 485,043,634.29 
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บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

ลูกหนีก้ารค้า   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 43,371,630.14 337,667,239.65 

เกินก าหนดช าระ   

ไม่เกิน 3 เดือน 112,083,170.40 35,925,882.54 

3 - 6 เดือน 77,073,358.19 79,472,912.50 

6 - 12 เดือน 909,812.98 591,175.00 

มากกว่า 12 เดือน 1,364,522.68 - 

รวมลูกหนีก้ารค้า 234,802,494.39 453,657,209.69 

9. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา/หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา 

9.1    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

รายได้บริการรับรู้ตามขั้นความส าเร็จของงาน 1,115,703,136.92 1,327,514,487.98 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา   
มูลค่าตามสัญญา 3,089,828,524.73 3,446,424,083.54 

การรับรู้รายไดข้องงานท่ีท าเสร็จจนถึงปัจจุบนั 2,259,613,673.62 2,549,958,244.89 

หกั จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ (1,900,568,087.58) (2,065,828,860.27) 

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 359,045,586.04 484,129,384.62 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานและอ่ืนๆ 32,999,448.96 14,609,077.30 

รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 392,045,035.00 498,738,461.92 

สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาไม่หมนุเวียน   

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานและอ่ืนๆ (7,177,131.14) (852,902.70) 

สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาหมนุเวียน 384,867,903.86 497,885,559.22 
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9.2    หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา   
มูลค่าตามสัญญา 8,217,768.67 537,467,998.80 

จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ 7,872,928.20 520,722,441.49 
หกั การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ 

จนถึงปัจจุบนั (7,718,128.34) (510,834,981.67) 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 154,799.86 9,887,459.82 

เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการ 84,000.00 79,000.00 

รวม 238,799.86 9,966,459.82 

10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุทธิ 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

 ราคาทุน 
มูลค่ายติุธรรม 

ระดบั 2 ราคาทุน 
มูลค่ายติุธรรม 

ระดบั 2 

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - ราคาทนุ 270,212,767.73 270,212,767.73 80,000,000.00 80,000,000.00 
บวก ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้น 
              จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - 604,112.04 - 74,086.54 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุทธิ 270,212,767.73 270,816,879.77 80,000,000.00 80,074,086.54 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที่ 1 มกราคม 80,074,086.54 250,833,424.34 

ซ้ือเงินลงทนุระหว่างปี 270,000,000.00 330,000,000.00 

ขายเงินลงทุนในระหว่างปี (80,000,000.00) (502,130,397.41) 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเขา้ก าไรขาดทุน 212,767.73 1,296,973.07 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 530,025.50 74,086.54 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 270,816,879.77 80,074,086.54 
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11. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

   อุปกรณ์และ   อุปกรณ์  

 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองใชส้ านกังาน คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน:        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 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 
บวก ซ้ือระหว่างปี - 170,394.00 217,411.67 92,336.45 - - 480,142.12 
โอนและรับโอนระหว่างปี - - 52,380.00 - - (52,380.00) - 

หกั ตดัจ าหน่ายระหว่างปี - - (307,406.52) (57,880.00) - (12,100.00) (377,386.52) 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 35,375,719.00 44,634,517.77 13,347,717.35 3,870,396.08 3,480,385.11 194,393.20 100,903,128.51 

ค่าเส่ือมราคาสะสม:        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 - 4,118,461.64 5,061,762.73 1,845,044.96 3,480,380.10 - 14,505,649.43 
บวก ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 3,409,871.99 2,307,508.58 754,904.98 - - 6,472,285.55 

หกั ตดัจ าหน่ายระหว่างปี - - (271,666.52) (57,878.00) - - (329,544.52) 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 - 7,528,333.63 7,097,604.79 2,542,071.94 3,480,380.10 - 20,648,390.46 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:        

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 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 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 35,375,719.00 37,106,184.14 6,250,112.56 1,328,324.14 5.01 194,393.20 80,254,738.05 
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ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จ านวน 6.47 ล้านบาท และ 5.61 ล้านบาท 
ตามล าดบั รวมอยูใ่นก าไรขาดทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพย ์ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่
จ  านวน 5.90 ลา้นบาท และ 5.44 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดจ านองไวก้บัธนาคารใน
ประเทศแห่งหน่ึงเพ่ือเป็นการค ้าประกนัเงินกูยื้มจากธนาคาร (หมายเหตุ 16) และหนงัสือค ้าประกนัเพ่ือธุรกิจของ
บริษทัฯ 

12. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธ ิ

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 อาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน:    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 10,209,455.68 4,825,858.35 15,035,314.03 

บวก ซ้ือระหว่างปี 3,188,174.81 4,571,075.60 7,759,250.41 

หกั การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสัญญาเช่า (1,656,455.86) - (1,656,455.86) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 11,741,174.63 9,396,933.95 21,138,108.58 

ค่าเส่ือมราคาสะสม:    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 2,041,891.12 2,286,525.56 4,328,416.68 

บวก ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,627,777.20 3,146,291.28 4,774,068.48 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 3,669,668.32 5,432,816.84 9,102,485.16 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:    

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 8,167,564.56 2,539,332.79 10,706,897.35 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 8,071,506.31 3,964,117.11 12,035,623.42 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จ านวน 4.77 ล้านบาท และ  4.39 ล้านบาท 
ตามล าดบั ไดร้วมอยูใ่นก าไรขาดทุน 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 ณ วนัท่ี รายการเปล่ียนแปลงระหว่างปี ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2564 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธนัวาคม 2564 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์     

ราคาทุน 1,775,292.00 246,580.00 - 2,021,872.00 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,177,924.44) (325,860.20) - (1,503,784.64) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 597,367.56   518,087.36 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จ านวน 0.33 ล้านบาท และ 0.35 ล้านบาท 
ตามล าดบั ไดร้วมอยูใ่นก าไรขาดทุน 

14. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี  

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีมีดงัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 ณ วนัท่ี การเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2564 ก าไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 2564 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี:    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 27,728.26 27,728.26 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ค่าเส่ือมราคา) 71,523.29 313,738.51 385,261.80 

ประมาณการหน้ีสินจากการถูกฟ้องคดี - 118,038.40 118,038.40 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน    

        ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,640,625.00 483,625.60 2,124,250.60 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 1,712,148.29 943,130.77 2,655,279.06 
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ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 213,160,295.00 169,388,391.10 

อตัราภาษี 20% 20% 

ภาษีเงินไดปี้ปัจจบุนัตามอตัราภาษี 42,632,059.00 33,877,678.22 

ค่าใชจ้่ายท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ้่ายตามประมวลรัษฏากร 86,846.94 131,173.42 

ค่าใชจ้่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้นจากรายจ่ายท่ีจ่ายจริง (97,409.85) (110,966.66) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 42,621,496.09 33,897,884.98 

อัตราภาษีทีแ่ท้จริง 20.00% 20.01% 

บริษทัฯ ใช้อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 และ 2563  

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

เจ้าหนีก้ารค้า 122,822,699.83 355,554,524.90 

เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน   
เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 111,900.60 30,041.48 

ค่าตอบแทนพิเศษคา้งจ่าย 35,647,911.39 30,004,040.39 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 2,099,070.67 2,189,521.73 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 7,597,410.41 2,361,107.48 

ภาษีขายรอเรียกเก็บ 13,338,283.99 26,640,898.09 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 18,891,367.96 - 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 13,668,638.82 22,393,237.96 

อื่นๆ 1,534,488.44 360,334.36 

รวมเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 92,889,072.28 83,979,181.49 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 215,711,772.11 439,533,706.39 
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16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,831,522.90 12,851,535.34 
หกั เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (3,831,522.90) (8,970,628.21) 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ - 3,880,907.13 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูยื้มระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 12,851,535.34 21,487,291.49 
จ่ายคืนระหว่างปี (9,020,012.44) (8,635,756.15) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 3,831,522.90 12,851,535.34 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทัฯ ประกอบดว้ยวงเงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 40 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูยื้ม
ขั้นต ่าของธนาคาร (MLR) ลบอตัราท่ีก าหนดในสัญญา และมีก าหนดช าระเงินกูเ้ป็นรายเดือน 60 เดือน เงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน อาคารพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ 

17. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - สุทธิ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี   
จ านวนเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 3,660,400.00 4,255,500.00 

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (492,909.70) (406,853.67) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินจ่ายช าระตามสัญญา 3,167,490.30 3,848,646.33 

ส่วนที่ถึงก าหนดช าระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี   
จ านวนเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 11,776,800.00 7,690,000.00 

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (983,850.58) (475,625.25) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินจ่ายช าระตามสัญญา 10,792,949.42 7,214,374.75 

ราคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 12,035,623.42 10,706,897.35 



 33 
 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าอาคารกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและยานพาหนะกบับริษทัอื่นหลายสัญญา โดยสัญญา
เช่าดงักล่าวมีระยะเวลา 1 - 6 ปี (ปี 2563 มีระยะเวลา 1 - 5 ปี) บริษทัฯ ใช้อตัราดอกเบ้ียการกูยื้มส่วนเพ่ิมอตัรา
ร้อยละ 3.875 - 4.000 ต่อปี (ปี 2563 อตัราร้อยละ 4.00 - 4.50 ต่อปี)ในการคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ี
จะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 

18. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับ   
ผลประโยชน์พนกังาน ณ วันที่ 1 มกราคม 8,203,125.00 15,550,888.00 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 2,296,724.00 3,458,931.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 121,404.00 460,288.00 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น:   
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากร - (3,056,413.00) 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานทางการเงิน - (3,201,928.00) 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (5,008,641.00) 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับ   
ผลประโยชน์พนกังาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 10,621,253.00 8,203,125.00 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 2,296,724.00 3,458,931.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 121,404.00 460,288.00 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 2,418,128.00 3,919,219.00 
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ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดแ้สดงในงบก าไรขาดทุน ดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

ตน้ทุนบริการ 874,711.00 1,843,600.00 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหาร 1,543,417.00 2,075,619.00 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 2,418,128.00 3,919,219.00 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 อตัราร้อยละ/ปี 

 2564 2563 

อตัราคิดลด 1.48 1.48 
เงินเดือนรายเดือนในอนาคตท่ีเพ่ิมขึ้น 4.00 4.00 
อตัรามรณะ ร้อยละ 100 ของตาราง ร้อยละ 100 ของตาราง 
 มรณะไทย พ.ศ.2560 มรณะไทย พ.ศ.2560 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกั แสดงถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติหลกัต่อมูลค่า
ปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด 9,558,059.00 11,855,137.00 
อตัราการขึ้นเงินเดือน 11,885,216.00 9,514,575.00 
อตัราการหมุนเวียน 9,483,112.00 11,451,659.00 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

ภายใน 1 ปี 517,251.00 
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 2,300,339.00 
มากกว่า 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี 9,659,233.00 
เกินกว่า 10 ปี 105,424,483.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการจ่ายผลประโยชน์พนกังาน 11 ปี 
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19. ทุนเรือนหุ้น 

การเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุ้นในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 ราคา  หน่วย : บาท 

 ตามมูลค่า จ านวนหุน้ จ านวนเงิน 

 (บาท) 2564 2563 2564 2563 

ทุนจดทะเบียน      

หุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 0.50 560,000,000.00 560,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 

เพ่ิมทุน คร้ังท่ี 1 0.50 56,000,000.00 - 28,000,000.00 - 

ลดทุน 0.50 (34.00) - (17.00) - 

เพ่ิมทุน คร้ังท่ี 2 0.50 307,999,983.00 - 153,999,991.50 - 

หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 0.50 923,999,949.00 560,000,000.00 461,999,974.50 280,000,000.00 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว      

หุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 0.50 560,000,000.00 560,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 
หุ้นปันผล 0.50 55,999,966.00 - 27,999,983.00 - 

หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 0.50 615,999,966.00 560,000,000.00 307,999,983.00 280,000,000.00 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2564 ไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
จ านวน 28.00 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 280.00 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 308.00 
ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 56.00 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นสามญัปันผลของบริษทั บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2564 ไดมี้มติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
จ านวน 17.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 308,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 307,999,983.00 
บาท โดยยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 34 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท บริษทัฯ ไดจ้ด
ทะเบียนลดทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2564 และอนุมติัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจ านวน 153,999,991.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 307,999,983.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จ านวน 461,999,974.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 ท่ีจะเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2564 
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20. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั คร้ังท่ี 1 (INSET-W1) จ านวนไม่เกิน 307,999,983 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า 
(ศูนยบ์าท) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ: 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนได้ 1 หุ้นสามัญ (อาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาใชสิ้ทธิ: ราคาหุ้นละ 2.00 บาท (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาทถว้น) เวน้แต่จะมีการ
ปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

วิธีการเสนอขาย: จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอตัราส่วน 2 
หุ้นสามญัเดิมต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีท่ีมีเศษของใบส าคญั
แสดงสิทธิเหลือจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคัญแสดง
สิทธิดงักล่าว ให้ตดัเศษทิ้งทั้งจ านวน 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ: ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคมและ
กนัยายน ตลอดจนอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยสามารถเร่ิมใช้สิทธิคร้ัง
แรกไดใ้นเดือนมีนาคม 2565 และวนัใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย คือ วนัท่ีใบส าคญั
แสดงสิทธิมีอายคุรบ 2 ปี 

เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2564 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (INSET-
W1) แลว้ จ านวน 307,087,207 หน่วย 
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21. ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลด 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

ก าไรส าหรับปี 170,538,798.91 135,490,506.12 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (หุ้น)   

   จ านวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ ตน้ปี 560,000,000.00 560,000,000.00 

   ผลกระทบจากการออกหุ้นปันผล  55,999,966.00 55,999,966.00 

   จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
      ท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 615,999,966.00 615,999,966.00 
   จ านวนหุ้นส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นจากการถือเสมือนว่า 

  มีการแปลงสภาพ  
            ใบส าคญัแสดงสิทธิ 210,821,625.00 - 

   จ านวนหุ้นสามญัปรับลด 826,821,591.00 615,999,966.00 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  0.28 0.22 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด  0.21 0.22 

22. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็น
เงินทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินทุนส ารองดงักล่าวจะน าไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได ้

23. เงินปันผล 

23.1 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2564 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 
0.131 บาท เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 73.36 ลา้นบาท ดงัน้ี 

23.1.1 อนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัในอตัรา 10 หุ้นต่อ 1 หุ้นปันผล รวมจ านวนไม่เกิน 56.00 
ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าหุ้นทั้งส้ินไม่เกิน 28.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัจาก
จดัสรรหุ้นแลว้ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท 
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23.1.2 อนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.081 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 45.36 
ลา้นบาท  

โดยเงินปันผลจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2564 และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนทุนเรียกช าระ
กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 

23.2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากก าไรสุทธิส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.038 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงิน 21.28 ลา้นบาท ตามสัดส่วนผูถื้อหุ้น เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 4 กนัยายน 
2563  

23.3 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2563 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากก าไรสุทธิแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.115 บาท รวมเป็น
จ านวนเงิน 64.40 ลา้นบาท ตามสัดส่วนผูถื้อหุ้น เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 
ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวไดถู้กน าเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบแลว้เม่ือ
วนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญ 

ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 2564 2563 

ซ้ือวสัดุและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 195.01 434.58 
ค่าจา้งติดตั้งเหมาช่วง 796.62 779.81 
ค่าใชจ้่ายและผลประโยชนข์องพนกังานและผูบ้ริหาร 73.83 79.44 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 11.58 10.34 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 6.96 7.47 
ค่าเช่าและค่าบริการ 0.95 3.17 
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25. ส่วนงานด าเนินงาน 

บริษทัฯ ด าเนินงานในส่วนงานสามธุรกิจ คือ ก่อสร้างศูนยข์อ้มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง และบริการซ่อมบ ารุงและ
ให้บริการอื่นการแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ตามส่วนงานธุรกิจส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 ก่อสร้างศูนยข์อ้มูล โครงสร้างพ้ืนฐาน งานซ่อมบ ารุง  

 และเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง และบริการ รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได ้ 179,694,125.49 703,900,733.17 936,009,011.43 623,613,754.81 199,549,289.90 173,435,614.09 1,315,252,426.82 1,500,950,102.07 

ตน้ทุน (111,073,380.72) (579,791,335.56) (757,935,400.23) (532,534,443.20) (132,455,155.13) (113,649,278.44) (1,001,463,936.08) (1,225,975,057.20) 

ก าไรขั้นต้นของส่วนงาน 68,620,744.77 124,109,397.61 178,073,611.20 91,079,311.61 67,094,134.77 59,786,335.65 313,788,490.74 274,975,044.87 

ตน้ทุนอืน่ท่ีไม่ไดปั้นส่วน       (37,708,619.43) (41,733,544.40) 

ก าไรขั้นต้น       276,079,871.31 233,241,500.47 
รายไดอ้ื่น       1,189,786.18 3,119,990.61 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย       (9,039,397.30) (9,923,553.10) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       (54,229,418.55) (56,005,104.69) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (840,546.64) (1,044,442.19) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (42,621,496.09) (33,897,884.98) 

ก าไรส าหรับปี       
170,538,798.91 135,490,506.12 

         
สินทรัพย์ประกอบด้วย :          

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ      80,254,738.05 86,294,723.48 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ      12,035,623.42 10,706,897.35 

อื่นๆ       1,123,873,790.87 1,234,937,782.34 

รวมสินทรัพย์       1,216,164,152.34 1,331,939,403.17 
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26. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ และพนกังานของบริษทัฯ ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจา่ยสะสมในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน (ขึ้นอยูก่บัอายปีุของ
การท างาน) และเงินท่ีบริษทัฯ จ่ายสมทบให้ในอตัราเงินสะสมบวกร้อยละ 5 ซ่ึงบริษทัฯ จะจ่ายให้กบัพนกังาน
ในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนดงักล่าว โดยเร่ิมจ่ายเงินสมทบตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 เป็นตน้
ไป ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 1.35 ลา้นบาท และ 1.86 ลา้นบาท ตามล าดบั 

27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี
หมุนเวียนอื่น สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น หน้ีสินท่ี
เกิดจากสัญญา เจ้าหน้ีเงินประกันผลงาน เงินกู้ยืมระยะยาว และหน้ีสินตามสัญญาเช่า บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษัทฯ มีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ
ก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม และลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ 
ดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ โดยจ านวนสูงสุดท่ีบริษทัฯ 
อาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพยท่ี์
เกิดจากสัญญา สินทรัพยท์างการเงิน และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีมี
ดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด 
หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ดงันั้น ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัจึง
อยูใ่นระดบัต ่า  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจัดตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด
หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัราดอกเบ้ียปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี ดอกเบ้ีย รวม ถวัเฉล่ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 139.19 - 0.05 139.24 0.25 
ลูกหน้ีการคา้และ 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ - - - - 252.96 252.96 - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 37.41 6.42 - - 348.22 392.05 5.31 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน - สุทธิ - - 270.82 - - 270.82 - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน - - - 51.38 - 51.38 0.13 - 0.90 

 37.41 6.42 410.01 51.38 601.23 1,106.45  
หนีสิ้นทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - - 215.71 215.71 - 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - - - - 0.24 0.24 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - - - - 7.48 7.48 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 3.83 - - 3.83 3.88 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3.17 10.79 - - - 13.96 3.88 - 4.00 

 3.17 10.79 3.83 - 223.43 241.22  
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 หน่วย : ลา้นบาท  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัราดอกเบ้ียปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี ดอกเบ้ีย รวม ถวัเฉล่ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 110.85 - - 110.85 0.05 - 0.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - - 485.04 485.04 - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - - - - 498.74 498.74 - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน - สุทธิ - - 80.07 - - 80.07 - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน - - - 51.41 - 51.41 0.20 - 1.40 

 - - 190.92 51.41 983.78 1,226.11  
หนีสิ้นทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - - 439.53 439.53 - 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - - - - 9.97 9.97 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - - - - 8.31 8.31 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 8.97 3.88 - 12.85 3.88 - 4.50 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3.85 7.21 - - - 11.06 4.00 - 4.50 

 3.85 7.21 8.97 3.88 457.81 481.72  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอยูใ่นระดบัต ่า เน่ืองจากธุรกรรมทางการเงินโดยส่วนใหญ่ของบริษทัฯ 
อยูใ่นสกุลเงินของทอ้งถ่ินนั้น 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

บริษทัฯ ควบคุมความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซ่ึงผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าเพียงพอต่อการใชใ้นการด าเนินงาน และเพียงพอต่อการลดผลกระทบของความผนัผวนของกระแส
เงินสด 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินบางส่วนจดัอยู่ในประเภทระยะส้ันหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดและเงินกูยื้มสกุลเงินบาทท่ีมีอตัราดอกเบ้ียขึ้นลงตามอตัราตลาด ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ 
จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ี
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
และ 2563  มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรขาดทุน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 139,243,603.28 139,243,603.28 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ - 252,963,000.41 252,963,000.41 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - 392,045,035.00 392,045,035.00 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน - สุทธิ 270,816,879.77 - 270,816,879.77 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน - 51,376,488.19 51,376,488.19 

 270,816,879.77 835,628,126.88 1,106,445,006.65 

หนีสิ้นทางการเงิน    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 215,711,772.11 215,711,772.11 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - 238,799.86 238,799.86 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - 7,479,923.30 7,479,923.30 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 3,831,522.90 3,831,522.90 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 13,960,439.72 13,960,439.72 

 - 241,222,457.89 241,222,457.89 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรขาดทุน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 110,849,519.51 110,849,519.51 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 485,043,634.29 485,043,634.29 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - 498,738,461.92 498,738,461.92 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน - สุทธิ 80,074,086.54 - 80,074,086.54 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน - 51,407,066.64 51,407,066.64 

 80,074,086.54 1,146,038,682.36 1,226,112,768.90 

หนีสิ้นทางการเงิน    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 439,533,706.39 439,533,706.39 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - 9,966,459.82 9,966,459.82 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - 8,312,426.19 8,312,426.19 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 12,851,535.34 12,851,535.34 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 11,063,021.08 11,063,021.08 

 - 481,727,148.82 481,727,148.82 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : บาท 

 2564 2563 

สินทรัพย์หมุนเวียน   
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - สุทธิ   
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี 270,816,879.77 80,074,086.54 

การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการส่วนทุนของบริษทัคือ เพื่อด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัและเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่นผูบ้ริหารไดมี้การ
ก าหนดกลยทุธ์ต่างๆ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีผลประกอบการ
และฐานะการเงินท่ีดีและแข็งแกร่งย่ิงขึ้น รวมทั้งการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการบริหารเงินทุน
เพื่อการด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนและตน้ทุนทางการเงินของทุนท่ีเหมาะสม 



45 
 

28. คดีความฟ้องร้อง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ถูกบริษทัแห่งหน่ึงฟ้องร้องในคดีผิดสัญญาจา้งท าของและเรียก
ค่าเสียหายโดยมีทุนทรัพยร์วมจ านวน 6.92 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 ศาลชั้นตน้ไดพิ้พากษาให้บริษทั
จ่ายช าระเงินจ านวน 0.97 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียให้แก่บริษทัดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ ไดย้ื่น
อุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษาศาลชั้นตน้ ขณะน้ีคดีความอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ซ่ึงฝ่ายบริหาร
ของบริษทัฯ ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องและเช่ือมัน่ว่าผลเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจริงไม่เกิน
กว่าประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นงบการเงิน 

29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

บริษทัฯ มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี 

29.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีภาระผูกพันท่ีต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาบริการ 
จ านวน 3.25 ลา้นบาท และ 2.02 ลา้นบาท ตามล าดบั 

29.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมจากธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
เลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศและหนงัสือค ้าประกนัเพ่ือธุรกิจของบริษทัฯ รวม
จ านวน 1,131.00 ล้านบาท และ 356.00 ล้านบาท ตามล าดบั ซ่ึงวงเงินดงักล่าว ค ้ าประกันโดยการจด
จ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ (หมายเหตุ 11) และสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 

29.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีภาระผกูพนักบัธนาคารจากหนงัสือค ้าประกนัท่ีธนาคาร
ออกให้ จ านวนเงิน 116.49 ลา้นบาท และ 97.15 ลา้นบาท ตามล าดบั  

29.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาก่อสร้างอาคาร จ านวน 0.05 ลา้น
บาท 

30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2565 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 104.72 ลา้นบาท ตามสัดส่วนผูถื้อหุ้น โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ใน
วนัท่ี 10 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2565 ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

31. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษทัฯ แลว้ เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2565 


