
 
บริษทั สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2564 



 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด                  
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด      
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั                      
สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน) (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34   
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

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: 11 สิงหาคม 2564 



บริษทั สยามราชธาน ีจาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 235,640 183,750               

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2, 4 354,927 327,952               

สินทรัพยเ์พือให้เช่ารอการขาย 5 4,318 304                      

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 2,034                   -                           

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 941 736                      

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 31,773 16,447                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 629,633 529,189

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 6 50,365 50,359                 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 253                      249                      

สินทรัพยเ์พือให้เช่า 7 714,326 727,188               

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 8 15,016 16,065                 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 191,776 197,258               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 2,155 2,798                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน -                           11,544                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 973,891 1,005,461

รวมสินทรัพย์ 1,603,524 1,534,650

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั สยามราชธาน ีจาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 2, 12 85,748 61,428                 

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 170,008 162,720               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                           624                      

หนีสินหมุนเวียนอืน 23,522 30,534                 

รวมหนีสินหมุนเวยีน 279,278               255,306               

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 316,916 355,318               

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,620 6,432                   

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14 37,592 37,105                 

หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 11,661                 11,313                 

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 378,789               410,168               

รวมหนีสิน 658,067               665,474               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั สยามราชธาน ีจาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 15

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 372,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

         (31 ธนัวาคม 2563: หุน้สามญั 310,000,000 หุน้

          มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 372,000 310,000               

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 371,999,971 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

         (31 ธนัวาคม 2563: หุน้สามญั 310,000,000 หุน้

          มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 372,000               310,000               

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 450,123               450,123               

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 31,000 31,000                 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 92,334 78,053                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 945,457               869,176               

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,603,524            1,534,650            

-                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สยามราชธานี จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดค่้าบริการจดัหาบุคลากร 443,100 429,552

รายไดค่้าเช่าและบริการ 62,926 59,237

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์หเ้ช่ารอการขายและอุปกรณ์ 8,090 2,159

รายไดอื้น 1,981 1,273

รวมรายได้ 516,097               492,221               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการจดัหาบุคลากร 364,320 353,950

ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 46,579 47,065

ค่าใชจ่้ายในการบริการ 632 313

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 49,870 56,603

รวมค่าใช้จ่าย 461,401               457,931               

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 54,696                 34,290                 

รายไดท้างการเงิน 210                      82                        

ตน้ทุนทางการเงิน (1) (1,865)

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 54,905                 32,507                 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (11,030) (7,197)

กาํไรสําหรับงวด 43,875                 25,310                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 43,875 25,310

(หน่วย: บาท)

(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรต่อหุ้น 18

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

   กาํไรสาํหรับงวด 0.12 0.09

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 371,999,971 270,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สยามราชธานี จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดค่้าบริการจดัหาบุคลากร 887,093 897,776

รายไดค่้าเช่าและบริการ 124,509 115,566

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์หเ้ช่ารอการขายและอุปกรณ์ 10,928 10,632

รายไดอื้น 3,335 3,120

รวมรายได้ 1,025,865            1,027,094            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการจดัหาบุคลากร 726,672 742,634

ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 92,780 94,274

ค่าใชจ่้ายในการบริการ 1,966 1,186

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 100,632 111,483

รวมค่าใช้จ่าย 922,050               949,577               

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 103,815               77,517                 

รายไดท้างการเงิน 369                      167                      

ตน้ทุนทางการเงิน (3) (3,666)

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 104,181               74,018                 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (21,011) (15,030)

กาํไรสําหรับงวด 83,170                 58,988                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 83,170 58,988

(หน่วย: บาท)

(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรต่อหุ้น 18

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

   กาํไรสาํหรับงวด 0.22 0.22

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 371,999,971 270,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สยามราชธานี จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 104,181               74,018                 

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 68,644                 60,199                 

   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยเ์พือใหเ้ช่ารอการขาย (10,468)               (10,632)               

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (460)                    -                          

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน -                          2,891                   

   ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 13                        1,016                   

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,944                   1,905                   

   ดอกเบียรับ (369)                    (167)                    

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 8,982                   11,655                 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 172,467               140,885               

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพมิขึน)

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (26,899)               27                        

   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน (205)                    754                      

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (15,326)               (15,033)               

   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน (4)                        530                      

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 25,684                 9,421                   

   หนีสินหมุนเวยีนอืน (7,012)                 (1,726)                 

   หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 348                      986                      

เงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 149,053               135,844               

   ดอกเบียรับ 293                      76                        

   รับคืนภาษีเงินได้ 11,531                 5,409                   

   จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,457)                 (3,703)                 

   จ่ายดอกเบีย (1)                        (3,758)                 

   จ่ายภาษีเงินได้ (17,481)               (15,657)               

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 141,938               118,211               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สยามราชธานี จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนัเพมิขึน (6)                        (8)                        

เงินสดจ่ายเพอืซืออุปกรณ์ ยานพาหนะ (1,529)                 (2,626)                 

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยเ์พอืใหเ้ช่า (145)                    (19)                      

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (162)                    -                          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยเ์พือใหเ้ช่ารอการขาย 19,681                 22,585                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 460                      -                          

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 18,299                 19,932                 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินลดลง -                          (24,088)

เงินสดจ่ายหนีสินตามสัญญาเช่า (99,672)               (116,307)             

จ่ายเงินปันผล (8,675)                 -                          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (108,347)             (140,395)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 51,890                 (2,252)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 183,750               23,437                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินงวด (หมายเหตุ 3) 235,640               21,185                 

-                          -                          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   โอนสินทรัพยเ์พือใหเ้ช่าไปสินทรัพยเ์พือใหเ้ช่ารอการขาย 13,227 8,779                   

   สินทรัพยเ์พือใหเ้ช่าเพิมขึนจากการทาํสัญญาเช่า 57,706 387,543               

   เจา้หนีจากการซือสินทรัพยเ์พมิขึน 422 710                      

   ยานพาหนะเพิมขึนจากการทาํสัญญาเช่า 1,871 -

   เงินปันผลคา้งจ่าย 16 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั สยามราชธานี จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 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                 

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            58,988                   58,988                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            58,988                   58,988                   

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                            -                            1,000                     (1,000)                   -                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563 225,000 -                        22,500 127,373 374,873

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

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            83,170                   83,170                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            83,170                   83,170                   

หุน้ปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15 และ 20) 62,000                   -                            -                            (62,000)                 -                            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15 และ 20) -                            -                            -                            (6,889)                   (6,889)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 372,000 450,123 31,000 92,334 945,457

-                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม
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บริษัท สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ากดัและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย
บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในการบริการบริหารบุคคลากร 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 โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม  บริษทัฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

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

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
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 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้ นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธี
ปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติั
หรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของบริษทัฯ 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท 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 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน                              
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดค้่าบริการจดัหาบุคลากร 

 
2,661 - 6,716 

 
- 
 

ภายใตร้าคาและเง่ือนไขเดียวกบั
ลูกคา้รายอ่ืน 

รายไดค้่าเช่าและบริการ 283 314 557 618 ภายใตร้าคาและเง่ือนไขเดียวกบั
ลูกคา้รายอ่ืน 

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยใ์ห้เช่า
รอการขายและอุปกรณ์ 

5,551 599 6,703 1,322 อา้งอิงตามราคาตลาดหรือราคา
ประมูล 

ตน้ทุนการให้บริการจดัหาบุคลากร - - - 5 ภายใตร้าคาและเง่ือนไขเดียวกบั
เจา้หน้ีรายอ่ืน 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - 620 - 684 ภายใตร้าคาและเง่ือนไขเดียวกบั
เจา้หน้ีรายอ่ืน 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563            
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,238 18 
รายได้ค้างรับ - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 4)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,119 - 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  -  กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 12)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 7 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย:พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,047 9,623 16,782 18,826 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 244 228 488 456 
รวม 8,291 9,851 17,270 19,282 
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ภาระค า้ประกนัให้กบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯไม่มีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 
เงินสด  240 150 
เงินฝากธนาคาร 235,400 183,600 

รวม 235,640 183,750 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เ งินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ  0.050 ถึง  0.125 ต่อปี                              
(31 ธนัวาคม 2563: 0.050 ถึง 0.125 ต่อปี) 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,238 18 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,238 18 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 127,115 112,247 
คา้งช าระ   
   ไม่เกิน 3 เดือน 62,430 42,593 

3 - 6 เดือน 7,293 2,228   
6-12 เดือน - 5,968 

   มากกวา่ 12 เดือน 5,781 - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  202,619 163,036 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (5,781) (5,781) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 196,838 157,255 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 198,076 157,273 
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(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีท่ียงัไม่เรียกช าระนบัจากวนัท่ีบนัทึกรายได ้   
   ไม่เกิน 1 เดือน 1,119 - 
รวมรายไดค้า้งรับ-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,119 - 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีท่ียงัไม่เรียกช าระนบัจากวนัท่ีบนัทึกรายได ้   
   ไม่เกิน 1 เดือน 130,944 131,610 
   1 - 3 เดือน 24,601 32,302 
   3 - 6 เดือน 20 6,688 
   มากกวา่ 6 เดือน 25 - 
รวมรายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 155,590 170,600 
รวมรายไดค้า้งรับ - สุทธิ 156,709 170,600 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน 40 53 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 102 26 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 142 79 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 354,927 327,952 

5.      สินทรัพย์เพ่ือให้เช่ารอการขาย 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์เพื่อให้ เ ช่ารอการขายส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี                          
30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 304 
รับโอนจากสินทรัพยเ์พื่อให้เช่า (หมายเหตุ 7) 13,227 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (9,213) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 4,318 

6. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพยซ่ึ์งบริษทัฯไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารและ
หนงัสือค ้าประกนัธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 และ 21.3 
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7.       สินทรัพย์เพ่ือให้เช่า 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยเ์พื่อให้เช่าส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 727,188 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 57,851 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (57,486) 
โอนออกเป็นสินทรัพยเ์พื่อใหเ้ช่ารอการขาย (หมายเหตุ 5) (13,227) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 714,326 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะเพื่อให้เช่าซ่ึงได้มาภายใต้สัญญาเช่า 
จ านวน 695 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 698 ลา้นบาท) 

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

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ภายใน 1 ปี 231 225                  
 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 459 504 

8. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 16,065 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (1,049) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 15,016 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯได้น าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน
ประมาณ 15 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 16 ลา้นบาท) ไปค ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากสถาบัน
การเงิน 
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 บริษทัฯเขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการท่ีเก่ียวข้องกับอาคารส านักงานให้เช่า อายุของสัญญามี 
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีถึง 3 ปี บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใต้
สัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
 ภายใน 1 ปี 1 1 

9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 197,258 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 3,822 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (9,304) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 191,776 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใต้สัญญาเช่าโดยมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 2 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีจ านวนประมาณ                 
158 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 162 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงประกอบดว้ยคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์  ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 2,798 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 162 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (805) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 2,155 
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11. วงเงินสินเช่ือ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ียงัมิไดเ้บิกใชจ้ านวน 485 
ลา้นบาท และวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัมิไดเ้บิกใชจ้ านวน  70 ลา้นบาท วงเงินสินเช่ือดงักล่าวค ้าประกนัโดย
การจดจ าน าบญัชีเงินฝากประจ าของบริษทัฯและจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหต ุ6 8 และ 9 

12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม

2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 7 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,298 4,830 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,393 1,408 
เงินปันผลคา้งจ่าย 16 1,802 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 77,041 53,381 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 85,748 61,428 

13. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 518,038 
เพิ่มขึ้นในระหวา่งงวด 59,577 
จ่ายช าระในระหวา่งงวด (90,691) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 486,924 
 

ประกอบดว้ย  
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 170,008 
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 316,916 

 486,924 
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14.     ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 37,105 
บวก: เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 1,944 
หกั: ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งงวด (1,457) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 37,592 

15. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

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

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษทัฯจ านวนไม่เกิน 62 ลา้นหุ้น 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  

บริษทัฯจ่ายปันผลทั้งส่วนท่ีเป็นหุน้สามญัและเงินสดภายในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 หุน้ปันผลดงักล่าว
เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

(2)  อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 310 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 310     
ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 372 ลา้นบาท (หุน้สามญัจ านวน 372 ลา้น
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 62 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 62 ลา้น
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ โดยบริษทัฯจดทะเบียน
การเพิ่มทุนดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2564 
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รายการกระทบยอดทุนเรือนหุน้ 

  ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 

 มูลค่าหุ้น     ส่วนเกินมูลค่า 
 ตามราคา จ านวนหุ้น จ านวนเงิน จ านวนหุ้น จ านวนเงิน หุ้นสามญั 
 (บาทต่อหุ้น) (หุ้น) (บาท) (หุ้น) (บาท) (บาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1.00 310,000,000 310,000,000 310,000,000 310,000,000 450,123,057 
เพ่ิมทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล 1.00 62,000,000 62,000,000 61,999,971 61,999,971 - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 1.00 372,000,000 372,000,000 371,999,971 371,999,971 450,123,057 

16. ยอดคงเหลือท่ีส าคัญของสินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเกดิจากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 
(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า   
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 166,121 113,498 
รายไดค้า้งรับ 140,047 153,980 
รวม 306,168 267,478 

หนีสิ้นท่ีเกดิจากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า   
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 491 622 
รวม 491 622 

17. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย     
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 7,332 5,393 14,823 14,406 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง         

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 3,698 1,804 6,188 624 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 11,030 7,197 21,011 15,030 
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18. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด โดยไดป้รับ
จ านวนหุน้ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ านวนหุน้สามญัท่ีเกิดจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุน้ปันผลจ านวน        
62 ลา้นหุน้ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15  

บริษทัฯได้ปรับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีน ามาเปรียบเทียบ                 
โดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวนไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2564 2563 2564 2563 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 43,875 25,310 83,170 58,988 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 372,000 270,000 372,000 270,000 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)             0.12 0.09 0.22 0.22 

19. ส่วนงานด าเนินงาน 

บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไม่มี
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 ส่วนงานให้บริการ 
จดัหาบุคลากร 

ส่วนงานให้เช่า 
และบริการ 

 
รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 443 430 63 59 506 489 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์
เพื่อให้เช่าและอปุกรณ์ - - 8 2 8 2 

รวมรายได ้ 443 430 71 61 514 491 

ผลการด าเนินงาน       
ก าไรของส่วนงาน 78 76 25 14 103 90 
รายไดอ้ื่น     2 1 
ค่าใชจ้่ายในการบริการ     (1) - 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร     (50) (57) 
รายไดท้างการเงิน     1 - 
ตน้ทุนทางการเงิน     - (2) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     55 32 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้     (11) (7) 

ก าไรส าหรับงวด     44 25 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 ส่วนงานให้บริการ 

จดัหาบุคลากร 
ส่วนงานให้เช่า 
และบริการ 

 
รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 887 898 125 115 1,012 1,013 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์
เพื่อให้เช่าและอปุกรณ์ - - 11 11 11 11 

รวมรายได ้ 887 898 136 126 1,023 1,024 

ผลการด าเนินงาน       
ก าไรของส่วนงาน 160 155 43 32 203 187 
รายไดอ้ื่น     3 2 
ค่าใชจ้่ายในการบริการ     (2) (1) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร     (101) (111) 
รายไดท้างการเงิน     1 1 
ตน้ทุนทางการเงิน     - (4) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     104 74 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้     (21) (15) 

ก าไรส าหรับงวด     83 59 

20. เงินปันผล/หุ้นปันผล 

เงินปันผล/หุน้ปันผล อนุมติัโดย ปันผลจ่าย ปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 

หุ้นปันผลจากการด าเนินงาน 
   ส าหรับปี 2563 (ตั้งแต่วนัท่ี  
   1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี  
   31 ธนัวาคม 2563) 

ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น 
    เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2564 

62.00 0.2000 

เงินปันผลจากการด าเนินงาน ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น 6.90 0.0222 
   ส าหรับปี 2563 (ตั้งแต่วนัท่ี 
   1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี  
   31 ธนัวาคม 2563) 

    เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2564  
 
 

 

รวมเงินปันผลและหุ้นปันผลท่ีจ่ายในปี 2564 68.90  
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21. ภาระผูกพนั 

21.1 ภาระผูกพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์จ านวน 
0.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: ไม่มี) 

21.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญาเช่าและสัญญาบริการนอกเหนือจากส่วนท่ี
บนัทึกเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

จ่ายช าระ    
ภายใน 1 ปี  0.7 0.6 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี  0.1 0.1 

21.3 หนังสือค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯอยู่จ  านวน 265          
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 315 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาของบริษทัฯ 

22. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

23. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเป็นจ านวนทั้งส้ิน 74,399,994.20 บาท 
โดยจ่ายจากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.2000 บาท ส าหรับหุ้นสามัญ
จ านวน 371,999,971 หุ้น รวมเป็นจ านวนเงิน 74,399,994.20 บาท ก าหนดจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
ได้รับเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้นวนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ               
มีก าหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายในวนัท่ี 10 กนัยายน 2564  

(2) อนุมติัจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวนเงิน 6,200,000 บาท 
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24. การอนุมัตข้ิอมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเม่ือวันท่ี                            
11 สิงหาคม 2564 
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