
 

บริษทั สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 



 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน) (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้       
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2564 



บริษทั สยามราชธานี จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 213,026 183,750               

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 2, 4 333,453 327,952               

สินทรัพยเ์พอืใหเ้ช่ารอการขาย 5 3,752 304                      

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 1,048                   -                          

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 523 736                      

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 31,271 16,447                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 583,073 529,189

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 6 50,365 50,359                 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 245                      249                      

สินทรัพยเ์พอืใหเ้ช่า 7 735,865 727,188               

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 8 15,543 16,065                 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 193,454 197,258               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 2,398 2,798                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 11,544                 11,544                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,009,414 1,005,461

รวมสินทรัพย์ 1,592,487 1,534,650

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั สยามราชธานี จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 2, 12 84,644 61,428                 

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 168,171 162,720               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 624                      624                      

หนีสินหมุนเวียนอืน 26,964 30,534                 

รวมหนีสินหมุนเวยีน 280,403               255,306               

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 345,657 355,318               

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,922 6,432                   

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 14 37,502 37,105                 

หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 11,532                 11,313                 

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 403,613               410,168               

รวมหนีสิน 684,016               665,474               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั สยามราชธานี จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 310,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 310,000 310,000               

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 310,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 310,000               310,000               

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 450,123               450,123               

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 31,000 31,000                 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 117,348 78,053                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 908,471               869,176               

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,592,487            1,534,650            

-                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั สยามราชธานี จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดค้่าบริการจดัหาบุคลากร 443,993 468,224

รายไดค้่าเช่าและบริการ 61,583 56,329

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์หเ้ช่ารอการขายและอุปกรณ์ 2,838 8,473

รายไดอื้น 1,354 1,847

รวมรายได้ 509,768               534,873               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการจดัหาบุคลากร 362,352 388,684

ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 46,201 47,209

ค่าใชจ่้ายในการบริการ 1,334 873

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 50,762 54,880

รวมค่าใช้จ่าย 460,649               491,646               

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 49,119                 43,227                 

รายไดท้างการเงิน 159                      85                        

ตน้ทุนทางการเงิน (2) (1,801)

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 49,276                 41,511                 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (9,981) (7,833)

กาํไรสําหรับงวด 39,295                 33,678                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 39,295 33,678

(หน่วย: บาท)

(ปรับปรุงใหม)่

กาํไรต่อหุ้น 17

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

   กาํไรสาํหรับงวด 0.11 0.12

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 372,000,000 270,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั สยามราชธานี จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 49,276                 41,511                 

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 34,132                 25,151                 

   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยเ์พือใหเ้ช่ารอการขาย (2,588)                 (8,473)                 

   กาํไรจากการจาํหน่ายอปุกรณ์ (250)                    -

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 986                      977                      

   ดอกเบียรับ (159)                    (85)                      

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 4,584                   4,784                   

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 85,981                 63,865                 

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพมิขึน)

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (5,476)                 (35,746)               

   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอนื 213                      295                      

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (14,824)               (6,382)                 

   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอนื 4                          514                      

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 25,513                 16,523                 

   หนีสินหมุนเวยีนอืน (3,570)                 (4,087)                 

   หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 219                      1,096                   

เงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 88,060                 36,078                 

   ดอกเบียรับ 134                      45                        

   จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (589)                    (229)                    

   จ่ายดอกเบีย (1)                        (1,889)                 

   จ่ายภาษีเงินได้ (8,539)                 (8,883)                 

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 79,065                 25,122                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั สยามราชธานี จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัเพิมขึน (6)                        (8)                        

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,379)                 (1,841)                 

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยเ์พือใหเ้ช่า - (5)                        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยเ์พือใหเ้ช่ารอการขาย 4,513                   14,384                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 250                      -

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 3,378                   12,530                 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัเพิมขึน - 40,109

จ่ายเงินปันผล (1,786)                 -

เงินสดจ่ายหนีสินตามสัญญาเช่า (51,381)               (68,140)               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (53,167)               (28,031)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพมิขึนสุทธิ 29,276                 9,621                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 183,750               23,437                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด (หมายเหตุ 3) 213,026               33,058                 

-                          -                          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   โอนสินทรัพยเ์พอืใหเ้ช่าไปเป็นสินทรัพยเ์พอืใหเ้ช่ารอการขาย 5,373 8,081                   

   เจา้หนีซืออุปกรณ์เพิมขึน (ลดลง) (511) 1,282                   

   สินทรัพยเ์พือใหเ้ช่าเพิมขึนจากการทาํสญัญาเช่า 42,588 348,409               

   เงินปันผลคา้งจ่าย 15 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สยามราชธานี จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 225,000                 -                             21,500                   69,385                   315,885                 

กาํไรสําหรับงวด -                             -                             -                             33,678                   33,678                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             33,678                   33,678                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 225,000 -                             21,500 103,063 349,563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 310,000                 450,123                 31,000                   78,053                   869,176                 

กาํไรสําหรับงวด -                             -                             -                             39,295                   39,295                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             39,295                   39,295                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 310,000 450,123 31,000 117,348 908,471

-                             -                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม
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บริษัท สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ากดัและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย
บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลักในการบริการบริหารบุคคลากร และบริการให้เช่ายานพาหนะแบบสัญญาเช่า
ด าเนินงาน ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี  329 หมู่ ท่ี  10 ถนนรถรางสายเก่า ต าบลส าโรง                     
อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม  บริษทัฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่าง
กาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลตามฉบบั
ภาษาไทยน้ี 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั  ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
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การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินของบริษทัฯ  

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ฉบับ
ปรับปรุง ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดในทางปฏิบติัส าหรับผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูป
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของบริษทัฯ 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั อุตสาหกรรม วินิลเทค จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ระยองสินทรัพยพ์ฒันา จ ากดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอ็น-เทคโนโลย ีคอนซลัแตนท ์จ ากดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั วิมลเฉลา จ ากดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
บริษทั บิทคบั ออนไลน์ จ ากดั ถือหุน้ทางออ้มโดยกรรมการและบุคคล 

   ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ 

ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษทัฯโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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   (หน่วย: พนับาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือน                              
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   

 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดค้่าเช่าและบริการ 4,329 304 ภายใตร้าคาและเง่ือนไข

เดียวกบัลูกหน้ีอ่ืน 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยใ์หเ้ช่า
รอการขาย 

1,152 723 อา้งอิงตามราคาตลาดหรือ
ราคาประมูล 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563            
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29 18 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  -  กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 12)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 7 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน
ของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย:พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,735 9,203 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 244 228 
รวม 8,979 9,431 

 ภาระค า้ประกนัให้กบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯไม่มีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 
เงินสด  180 150 
เงินฝากธนาคาร 212,846 183,600 

รวม 213,026 183,750 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.050  ถึง 0.125 ต่อปี (31 
ธนัวาคม 2563: 0.050 ถึง 0.125 ต่อปี) 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 29 18 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29 18 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 132,881 112,247 
คา้งช าระ   
   ไม่เกิน 3 เดือน 40,457 42,593 

3 - 6 เดือน 4,700 2,228   
   มากกวา่ 6 เดือน 5,781 5,968 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  183,819 163,036 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (5,781) (5,781) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 178,038 157,255 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 178,067 157,273 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
รายไดค้า้งรับ   
อายหุน้ีท่ียงัไม่เรียกช าระนบัจากวนัท่ีบนัทึกรายได ้   
   ไม่เกิน 1 เดือน 132,537 131,610 
   1 - 3 เดือน 22,628 32,302 
   3 - 6 เดือน 132 6,688 
รวมรายไดค้า้งรับ 155,297 170,600 

ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน 38 53 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 51 26 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 89 79 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 333,453 327,952 

5.      สินทรัพย์เพ่ือให้เช่ารอการขาย 

 รายการเป ล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์เพื่ อให้ เช่ารอการขายส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวัน ท่ี                   
31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 304 
รับโอนจากสินทรัพยเ์พื่อให้เช่า (หมายเหตุ 7) 5,373 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (1,925) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 3,752 

6. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี  คือ เงินฝากออมทรัพย์ซ่ึ งบ ริษัทฯได้น าไปค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือ ท่ีได้รับจาก               
ธนาคารและหนงัสือค ้าประกนัธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหต ุ11 และ 19.2 
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7.       สินทรัพย์เพ่ือให้เช่า 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยเ์พื่อให้เช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 727,188 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 42,588 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (28,538) 
โอนออกเป็นสินทรัพยเ์พื่อใหเ้ช่ารอการขาย (หมายเหตุ 5) (5,373) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 735,865 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะเพื่อให้เช่าซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่า จ านวน 
712 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 698 ลา้นบาท) 

บริษทัฯเขา้สัญญาเช่าด าเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกับการให้เช่ารถยนต์ อายุของสัญญามีระยะเวลา
ตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่า
ด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ภายใน 1 ปี 231 225 
 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 492 504 

8. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเป ล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวัน ท่ี                      
31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 16,065 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (522) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 15,543 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯได้น าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวน
ประมาณ 16 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 16 ลา้นบาท) ไปค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากสถาบัน
การเงิน 
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 บริษัทฯเข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการท่ีเก่ียวข้องกับอาคารส านักงานให้เช่า อายุของสัญญามี 
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีถึง 3 ปี บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใต้
สัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
 ภายใน 1 ปี 1 1 

9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 197,258 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 868 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (4,672) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 193,454 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าโดยมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 2 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีจ านวนประมาณ                 
160 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 162 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงประกอบดว้ยคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 2,798 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (400) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 2,398 
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11. วงเงินสินเช่ือ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นท่ียงัมิได้เบิกใช้จ านวน 485 ลา้นบาท และวงเงิน
เบิกเกินบญัชีท่ียงัมิไดเ้บิกใช้จ านวน 70 ลา้นบาท วงเงินสินเช่ือดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ และจดจ าน าบญัชีเงินฝากประจ าของบริษทัฯ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ     
6 8 และ 9 

12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม

2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 7 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,413 4,830 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 731 1,408 
เงินปันผลคา้งจ่าย 15 1,802 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 75,485 53,381 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 84,644 61,428 

13. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 518,038 
เพิ่มขึ้นในระหวา่งงวด 42,588 
จ่ายช าระในระหวา่งงวด (46,798) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 513,828 
 

ประกอบดว้ย  
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 168,171 
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 345,657 

 513,828 
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14.     ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 37,105 
บวก: เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 986 
หกั: ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งงวด (589) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 37,502 

15. ยอดคงเหลือท่ีส าคัญของสินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเกดิจากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า   
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 150,684 113,498 
รายไดค้า้งรับ 138,705 153,980 
รวม 289,389 267,478 

หนีสิ้นท่ีเกดิจากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า   
เงินรับลว่งหนา้จากลูกคา้ 1,209 622 
รวม 1,209 622 

16. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง
ปีท่ีประมาณไว ้
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 7,491 9,013 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว                           
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 2,490 (1,180) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 9,981 7,833 

17. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด โดยไดป้รับ
จ านวนหุ้นตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ านวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงจากการออกหุ้นปันผลจ านวน 62 
ลา้นหุ้น ตามมติท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในวนัท่ี 9 เมษายน 2564 ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหต ุ21 

เน่ืองจากการออกหุ้นปันผลเกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวนัท่ีบริษทัฯอนุมัติให้ออก        
งบการเงิน ดงันั้น บริษทัฯไดป้รับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีน ามา
เปรียบเทียบ (ปรับจ านวนหุ้นตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ านวนหุน้สามญัท่ีเปล่ียนแปลง โดยถือเสมือนว่า
การออกหุน้ปันผลและการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน) 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวนไดด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือน                              
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564 2563 

  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 39,295 33,678 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 372,000 270,000 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.11 0.12 
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18. ส่วนงานด าเนินงาน 

บริษทัฯจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไม่มี
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษทัฯส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 
2563 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 ส่วนงานให้บริการ 

จดัหาบุคลากร 
ส่วนงานให้เช่า 
และบริการ 

 
รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 444 468 61 56 505 524 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์
เพื่อให้เช่าและอุปกรณ์ - - 3 9 3 9 

รวมรายได ้ 444 468 64 65 508 533 

ผลการด าเนินงาน       
ก าไรของส่วนงาน 82 79 18 18 100 97 
รายไดอ่ื้น     1 1 
ค่าใชจ่้ายในการบริการ     (1) (1) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (51) (54) 
รายไดท้างการเงิน     - 1 
ตน้ทุนทางการเงิน     - (2) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     49 42 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (10) (8) 
ก าไรส าหรับงวด     39 34 

19. ภาระผูกพนั 

19.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าและสัญญาบริการนอกเหนือจากส่วนท่ี
บนัทึกเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

จ่ายช าระ    
ภายใน 1 ปี  0.8 0.6 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี  - 0.1 
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19.2 หนังสือค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯอยูจ่  านวน 278 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2563: 315 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาของบริษทัฯ 

20. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

21. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัในเร่ืองต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

(1)  อนุมติัการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2563 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 
2563) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษทัฯจ านวนไม่เกิน 62 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดค านวณเป็นเงินปันผลจ่ายเท่ากับ 
0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 62 ลา้นบาท ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษ
ของหุน้เดิม หลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท  

-   จ่ายปันผลบางส่วนเป็นเงินสดในอตัรา 0.0222 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 6.9 
ลา้นบาท  

   บริษทัฯก าหนดจ่ายปันผลทั้งส่วนท่ีเป็นหุ้นสามญัและเงินสดภายในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

(2)  อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 310 ล้านบาท (หุ้นสามัญจ านวน 310     
ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 372 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 372 ลา้น
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 62 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 62 ลา้น
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ 

 บริษัทฯจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี                               
21 เมษายน 2564 

22. การอนุมัตข้ิอมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเม่ือวัน ท่ี                           
13 พฤษภาคม 2564 
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