
 

บริษทั ซีวิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ซีวิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อของบริษทั                             

ซีวิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั              

ซีวิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ

เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทาน

อ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถ                                       

ไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้  นขา้พเจา้จึงไมไ่ดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ณฐัวุฒิ สันติเพช็ร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5730 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 15 พฤศจิกายน 2564 



บริษัท ซีวลิเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 639,634                 274,266                 485,443                 92,659                   

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2, 3 875,586                 534,375                 404,341                 181,367                 

สินทรัพยที์เกิดจากสญัญา

   รายไดที้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 4 2,088,631              1,863,784              640,455                 316,692                 

   ลูกหนีเงินประกนัผลงาน 291,516                 249,507                 104,969                 51,963                   

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                             -                             100,000                 -                             

สินคา้คงเหลือและวสัดุรอโอนเขา้งาน 226,797                 96,389                   92,863                   12,099                   

เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาและเงินมดัจาํค่าสินคา้ 2 239,993                 229,555                 166,577                 81,946                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 131,617                 95,135                   56,838                   29,521                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,493,774              3,343,011              2,051,486              766,247                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 5 337,800                 216,354                 199,899                 71,391                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                             -                             699,980                 699,980                 

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 8 142,323                 159,062                 -                             -                             

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 9 982,335                 981,620                 266,369                 289,426                 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 138,193                 184,802                 92,831                   75,044                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,380                     5,141                     4,355                     5,108                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24,996                   23,905                   5,487                     5,446                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 48,945                   30,957                   13,154                   9,762                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,678,972              1,601,841              1,282,075              1,156,157              

รวมสินทรัพย์ 6,172,746              4,944,852              3,333,561              1,922,404              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ซีวลิเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 11 1,427,835              1,193,520              421,347                 90,016                   

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 2, 12 1,345,545              1,071,295              559,647                 341,788                 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                             -                             10,000                   30,000                   

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 2, 10 60,736                   60,831                   40,788                   29,980                   

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 13 343                        3,327                     343                        570                        

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 186,857                 150,778                 43,932                   39,424                   

หนีสินทีเกิดจากสญัญา

   รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 67,809                   -                             25,470                   -                             

   เงินรับล่วงหนา้จากผูว้า่จา้ง 1,846,878              1,143,129              1,414,670              382,684                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,144                     2,166                     -                             -                             

ประมาณการหนีสินจากคดีความ 14 48,737                   43,184                   -                             -                             

หนีสินหมุนเวียนอืน 42,056                   22,907                   14,746                   6,435                     

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 5,035,940              3,691,137              2,530,943              920,897                 

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 2, 10 119,650                 108,489                 45,513                   38,398                   

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 30                          289                        30                          289                        

ประมาณการหนีสินจากการรับประกนัโครงการก่อสร้าง 15,623                   17,221                   6,323                     7,237                     

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 71,315                   67,880                   34,668                   32,750                   

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 582                        405                        -                             -                             

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 207,200                 194,284                 86,534                   78,674                   

รวมหนสิีน 5,243,140              3,885,421              2,617,477              999,571                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ซีวลิเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 700,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 700,000                 700,000                 700,000                 700,000                 

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000                 500,000                 500,000                 500,000                 

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (77,880)                  (77,880)                  -                             -                             

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 28,500                   28,500                   28,500                   28,500                   

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 478,986                 608,811                 187,584                 394,333                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 929,606                 1,059,431              716,084                 922,833                 

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,172,746              4,944,852              3,333,561              1,922,404              

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซีวลิเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 1,266,796            981,928               515,641               225,060               

รายไดจ้ากการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 49,376                 85,728                 23,750                 7,897                   

รายไดค้่าเช่า 4,147                   3,593                   22,291                 14,074                 

รายไดอื้น 15 5,363                   2,548                   8,794                   10,624                 

รวมรายได้ 1,325,682            1,073,797            570,476               257,655               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้าง 1,129,688            894,415               471,914               197,377               

ตน้ทุนจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 45,057                 79,783                 20,987                 7,220                   

ตน้ทุนการใหเ้ช่า 2,671                   2,375                   13,037                 7,395                   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 78,889                 77,478                 43,131                 38,871                 

รวมค่าใช้จ่าย 1,256,305            1,054,051            549,069               250,863               

กาํไรจากการดาํเนนิงาน 69,377                 19,746                 21,407                 6,792                   

รายไดท้างการเงิน 171                      224                      1,317                   69                        

ตน้ทุนทางการเงิน (1,359)                  (1,941)                  (648)                     (1,274)                  

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 68,189                 18,029                 22,076                 5,587                   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (10,833)                (3,363)                  (3,933)                  (90)                       

กาํไรสําหรับงวด 57,356                 14,666                 18,143                 5,497                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                           -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 57,356                 14,666                 18,143                 5,497                   

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน 17

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.11                     0.03                     0.04                     0.01                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซีวลิเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 3,532,138            2,719,190            1,328,656            567,689               

รายไดจ้ากการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 179,254               236,278               52,155                 27,624                 

รายไดค้่าเช่า 11,923                 11,188                 49,959                 36,162                 

รายไดอื้น 15 12,535                 32,452                 29,711                 72,542                 

รวมรายได้ 3,735,850            2,999,108            1,460,481            704,017               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้าง 3,140,630            2,461,531            1,149,278            492,996               

ตน้ทุนจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 167,214               223,103               47,556                 25,905                 

ตน้ทุนการใหเ้ช่า 7,934                   6,893                   29,058                 17,439                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 213,218               224,169               122,325               118,571               

รวมค่าใช้จ่าย 3,528,996            2,915,696            1,348,217            654,911               

กาํไรจากการดาํเนนิงาน 206,854               83,412                 112,264               49,106                 

รายไดท้างการเงิน 835                      1,500                   1,785                   565                      

ตน้ทุนทางการเงิน (4,976)                  (6,279)                  (2,225)                  (4,352)                  

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 202,713               78,633                 111,824               45,319                 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (32,538)                (13,191)                (18,573)                (1,691)                  

กาํไรสําหรับงวด 170,175               65,442                 93,251                 43,628                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                           -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 170,175               65,442                 93,251                 43,628                 

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน 17

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.34                     0.13                     0.19                     0.09                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที ส่วนตาํกว่าทุนจาก

ออกและชาํระ การรวมธุรกิจภายใต้ รวม

เตม็มูลค่าแลว้ การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 500,000                (77,880)                 22,500                  567,920                1,012,540             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            65,442                  65,442                  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                            -                            -                            (40,000)                 (40,000)                 

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                            -                            2,500                    (2,500)                   -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2563 500,000                (77,880)                 25,000                  590,862                1,037,982             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 500,000                (77,880)                 28,500                  608,811                1,059,431             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            170,175                170,175                

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                            -                            -                            (300,000)               (300,000)               

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2564 500,000                (77,880)                 28,500                  478,986                929,606                

-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที

ออกและชาํระ รวม

เตม็มูลค่าแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 500,000                 22,500                   371,166                 893,666                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                             -                             43,628                   43,628                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                             -                             (40,000)                  (40,000)                  

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                             2,500                     (2,500)                    -                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กันยายน 2563 500,000                 25,000                   372,294                 897,294                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 500,000                 28,500                   394,333                 922,833                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                             -                             93,251                   93,251                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                             -                             (300,000)                (300,000)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กันยายน 2564 500,000                 28,500                   187,584                 716,084                 

-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท ซีวลิเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 202,713             78,633               111,824             45,319               

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 194,694             162,653             64,596               49,196               

   กาํไรจากการโอนสิทธิในกิจการร่วมคา้ -                         (19,126)              -                         -                         

   ขาดทุนจากการถอนตวัจากกิจการร่วมคา้ -                         3,552                 -                         -                         

   กาํไรจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ (7,799)                (10,347)              (4,624)                (1,307)                

   ประมาณการหนีสินจากการรับประกนัโครงการก่อสร้าง 805                    220                    -                         122                    

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,035                 4,097                 2,038                 2,076                 

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 5,553                 2,136                 -                         -                         

   รายไดท้างการเงิน (835)                   (1,500)                (1,785)                (565)                   

   เงินปันผลรับ -                         -                         -                         (40,000)              

   ตน้ทุนทางการเงิน 4,976                 6,279                 2,225                 4,352                 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 404,142             226,597             174,274             59,193               

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง 

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (341,167)            (390,949)            (221,585)            (152,930)            

   รายไดที้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ (224,847)            (949,627)            (323,763)            (52,652)              

   ลูกหนีเงินประกนัผลงาน (42,009)              (71,802)              (53,006)              (35,663)              

   สินคา้คงเหลือและวสัดุรอโอนเขา้งาน (130,408)            (84,231)              (80,764)              (3,350)                

   เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาและเงินมดัจาํค่าสินคา้ (10,439)              31,621               (84,631)              19,944               

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื (13,118)              (39,729)              (26,155)              (11,825)              

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (13,542)              (1,704)                (3,393)                (114)                   

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 278,240             615,163             222,955             125,154             

   เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 36,079               34,711               4,508                 8,761                 

   รายไดค่้าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 67,809               (2,524)                25,470               (5,830)                

   เงินรับล่วงหนา้จากผูว้า่จา้ง 703,749             (162,125)            1,031,986          (3,795)                

   หนีสินหมุนเวยีนอืน 19,149               6,437                 8,311                 5,775                 

   จ่ายชาํระหนีสินจากการรับประกนัโครงการก่อสร้าง (2,403)                (3,090)                (914)                   (3,077)                

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (600)                   (2,267)                (120)                   -                         

   หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 177                    -                         -                         -                         

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 730,812             (793,519)            673,173             (50,409)              

   จ่ายดอกเบีย (2,734)                (4,548)                (3,144)                (3,697)                

   รับคืนภาษเีงินไดนิ้ติบุคคล -                         14,109               -                         -                         

   จ่ายภาษเีงินไดนิ้ติบุคคล (54,460)              (25,936)              (19,777)              (9,590)                

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 673,618             (809,894)            650,252             (63,696)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัลดลง (เพมิขึน) (121,446)            (807)                   (128,508)            271                    

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                         -                         (100,000)            -                         

เงินสดจ่ายสุทธิจากการโอนสิทธิในกิจการร่วมคา้ -                         (461)                   -                         -                         

ซือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (70,689)              (151,377)            (19,198)              (78,756)              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ 19,055               12,168               11,964               1,496                 

เงินสดรับจากดอกเบีย 791                    4,274                 397                    1,931                 

เงินสดรับจากเงินปันผล -                         -                         -                         40,000               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (172,289)            (136,203)            (235,345)            (35,058)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพมิขึน 234,315             711,884             331,331             72,313               

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง -                         -                         (20,000)              (30,000)              

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (67,033)              (71,697)              (32,968)              (26,571)              

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (3,243)                (24,511)              (486)                   (1,646)                

จ่ายเงินปันผล (300,000)            (40,000)              (300,000)            (40,000)              

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (135,961)            575,676             (22,123)              (25,904)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 365,368             (370,421)            392,784             (124,658)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 274,266             590,544             92,659               275,594

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 639,634             220,123             485,443             150,936             

-                         -                         

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม 

รายการทีมิใช่เงินสด

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขึนจากการทาํสัญญาเช่า 75,773 28,995               49,452 14,381               

   โอนทดิีน อาคารและอปุกรณไ์ปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                         13,283               -                         -                         

   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ปเป็นทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 95,827 41,288               19,034               27,405               

   โอนอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนไปเป็นทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 10,435 -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

 

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ซีวิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ

ไทย โดยมีบริษทั อศัวศิริสุข โฮลด้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่

บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัคือการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 68/12 

อาคารซีอีซี ชั้น 7 ถนนกาํแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม

ของการดําเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น

อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม โครงการก่อสร้างของกลุ่มบริษทัอยูใ่นประเทศไทยทั้งหมด และวสัดุหลกัท่ีใช้

ในการก่อสร้างเป็นวสัดุท่ีสามารถจดัหาจากแหล่งท่ีมาในประเทศ ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงมีความเส่ียงตํ่าจาก

สภาวะการขาดแคลนวสัดุและแรงงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดงักล่าว 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน       

ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ

งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ 

“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจาํนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้    

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ    

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผล

บงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ

ทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือ

ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ     

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.6 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                      

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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2.       รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย และบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย              

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

     

รายไดจ้ากการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง - - 7,418 172 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

รายไดค้่าเช่า - - 21,967 13,983 ราคาตามสัญญา 

รายไดค้่าขนส่ง - - 356 306 ราคาตามสัญญา 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 6,671 9,998 ราคาตามสัญญา 

รายไดค้่าแรง - - 11,537 12,069 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ - - 1,225 - อตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี 

ตน้ทุนงานก่อสร้าง - - 13,520 8,517 ราคาตามสัญญา 

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง - - 73,926 - ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่าบริหารจดัการ - - 1,344 954 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 164 753 อตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

รายไดค้่าเช่า 98 98 - - ราคาตามสัญญา 

ค่าเช่าจ่าย 1,633 1,053 619 118 ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกบัการร่วมการงาน      

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 1,172 - 1,172 - ราคาตามสัญญา 

ตน้ทุนงานก่อสร้าง 1,055 - 1,055 - ราคาตามสัญญา 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย               

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

     

รายไดจ้ากการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง - - 14,541 1,687 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

รายไดค้่าเช่า - - 49,182 35,994 ราคาตามสัญญา 

รายไดค้่าขนส่ง - - 1,274 1,177 ราคาตามสัญญา 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 22,589 29,943 ราคาตามสัญญา 

รายไดค้่าแรง - - 34,539 35,037 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ - - 1,257 - อตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี 

ตน้ทุนงานก่อสร้าง - - 37,395 24,725 ราคาตามสัญญา 

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง - - 73,926 - ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่าบริหารจดัการ - - 4,108 2,862 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 789 2,687 อตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

รายไดค้่าเช่า 293 293 - - ราคาตามสัญญา 

ค่าเช่าจ่าย 4,897 3,325 1,857 354 ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกบัการร่วมการงาน      

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 1,172 - 1,172 - ราคาตามสัญญา 

ตน้ทุนงานก่อสร้าง 1,055 - 1,055 - ราคาตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3)    

   บริษทัยอ่ย - -  129,518  111,578 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (การร่วมการงาน) 1,825 -  1,825  - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,825 -  131,343  111,578 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินมดัจาํค่าสินคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

บริษทัยอ่ย - - 69,703 - 

     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 12)    

บริษทัยอ่ย - - 36,275 13,517 

     

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั)  5,743  6,240  4,435  4,768 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการและญาติสนิท)  86,569  90,249  20,201  21,931 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  92,312  96,489  24,636  26,699 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้มืระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 และการเคล่ือนไหวเงินใหกู้ย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก ่                             

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

เพ่ิมขึ้น 

ระหว่างงวด 

ลดลง 

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2564 

  (ตรวจสอบแลว้)    

บริษทั ซีวิล คอนสตรัคชัน่ เซอร์วิสเซส  

แอนด ์โปรดกัส์ จาํกดั 

บริษทัย่อย 

- 100,000 - 100,000 

เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บริษทัย่อยขา้งต้นไม่มีหลกัประกัน คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี และมี

กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระหวา่งบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 และการเคล่ือนไหวเงินกูย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูยื้มระยะสั้นจาก                              

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

เพ่ิมขึ้น 

ระหว่างงวด 

ลดลง 

ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2564 

  (ตรวจสอบแลว้)    

บริษทั เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชัน่ จาํกดั บริษทัย่อย 30,000 - (20,000)  10,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยขา้งตน้ไม่มีหลกัประกนั คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี และมีกาํหนด

ชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,886 5,128 4,886 4,719 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 239 203 239 203 

รวม 5,125 5,331 5,125 4,922 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,410  15,718  17,410  12,776  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 714  552  714  552  

รวม 18,124  16,270  18,124  13,328  

 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

กลุ่มบริษทัมีภาระจากการคํ้ าประกันให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ           

งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 20.4 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 14,424 9,571 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน - - 21,152 17,421 

 3 - 6 เดือน - - 14,364 13,892 

 6 - 12 เดือน - - 3,835 4,027 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 53,775 44,911 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 460,202 418,842 161,608 52,117 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  390,397 66,171 99,416 1,574 

 3 - 6 เดือน 6,476 15,024 148 6,806 

 6 - 12 เดือน 14,904 33,943 11,005 9,191 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 871,979 533,980 272,177 69,688 

รวมลูกหน้ีการคา้ 871,979 533,980 325,952 114,599 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,825 - 76,311 66,667 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,528 185 623 35 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,257 - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 254 210 198 66 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 3,607 395 78,389 66,768 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 875,586 534,375 404,341 181,367 
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กลุ่มบริษทัได้จดทะเบียนโอนสิทธิรับเงินในลูกหน้ีการค้าท่ีเกิดจากสัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการ       

ส่วนหน่ึงให้แก่สถาบนัการเงิน เพื่อชาํระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้ นและระยะยาวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 11 และ 13 ตามลาํดบั 

4. สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา - รายได้ท่ียังไม่ได้เรียกชําระ 

 ยอดคงเหลือของรายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกชําระ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563                

แยกตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะเรียกชาํระจากลูกคา้ในอนาคตไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน    

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะเรียกชาํระ     

ภายใน 3 เดือน 791 710 187 174 

ภายใน 3 - 12 เดือน 1,298 1,154 453 143 

รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 2,089 1,864 640 317 

สิทธิรับเงินในรายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกชาํระท่ีเกิดจากสัญญารับเหมาก่อสร้างของโครงการส่วนหน่ึงของ    

กลุ่มบริษทัได้ถูกนําไปคํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากสถาบันการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 11 และ 13  

5. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและ           

การออกหนงัสือคํ้าประกนัท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั ซีวิล คอนสตรัคชัน่ เซอร์วิสเซส 

แอนด ์โปรดกัส์ จาํกดั 

500,000 500,000 100 100 499,980 499,980 

บริษทั เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 200,000 200,000 100 100 200,000 200,000 

รวม     699,980 699,980 

7. การร่วมการงานประเภทการดําเนินงานร่วมกนั 

 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 บริษทัฯได้จัดตั้ งกิจการร่วมค้า CPN ซ่ึงเป็นการร่วมค้าระหว่างบริษทัฯกับ            

ผูร่้วมคา้อ่ืนอีกสองราย โดยบริษทัฯมีส่วนได้เสียร้อยละ 38.25 ในกิจการร่วมคา้ดังกล่าว บริษทัฯถือว่า

กิจการร่วมคา้น้ีเป็นการร่วมการงานประเภทการดาํเนินงานร่วมกนั (Joint operation) ซ่ึงบริษทัฯตอ้งรับรู้

ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดาํเนินงานร่วมกันตามส่วน              

ของตนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2564 กิจการร่วมคา้ได้ทาํ

สัญญางานก่อสร้างกบัผูว้า่จา้ง 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะของบริษทัฯและส่วนของการร่วมการงานประเภท     

การดาํเนินงานร่วมกนัซ่ึงแสดงรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 เฉพาะบริษทัฯ การร่วมการงาน 

ตดัรายการ 

ระหว่างกนั 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

สรุปรายการฐานะการเงิน     

สินทรัพยห์มุนเวียน 2,051,440 1,176 (1,130) 2,051,486 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,282,075 - - 1,282,075 

หน้ีสินหมุนเวียน 2,530,936 1,137 (1,130) 2,530,943 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 86,534 - - 86,534 

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 187,545 39 - 187,584 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 เฉพาะบริษทัฯ การร่วมการงาน 

ตดัรายการ 

ระหว่างกนั 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

สรุปรายการกําไรขาดทุน     

รายไดร้วม 569,304 1,172  - 570,476 

ค่าใชจ้่ายรวม 547,936 1,133  - 549,069 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 21,368 39  - 21,407 

รายไดท้างการเงิน 1,317 - - 1,317 

ตน้ทุนทางการเงิน (648) - - (648) 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 22,037 39  - 22,076 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (3,933) - - (3,933) 

กาํไรสาํหรับงวด 18,104 39  - 18,143 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 เฉพาะบริษทัฯ การร่วมการงาน 

ตดัรายการ 

ระหว่างกนั 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

สรุปรายการกําไรขาดทุน     

รายไดร้วม 1,459,309 1,172 - 1,460,481 

ค่าใชจ้่ายรวม 1,347,084 1,133 - 1,348,217 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 112,225 39 - 112,264 

รายไดท้างการเงิน 1,785 - - 1,785 

ตน้ทุนทางการเงิน (2,225) - - (2,225) 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 111,785 39 - 111,824 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (18,573) - - (18,573) 

กาํไรสาํหรับงวด 93,212 39 - 93,251 

นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2564 บริษทัย่อยไดจ้ดัตั้งกิจการร่วมคา้ยูเอ็น-ซีซี ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ระหว่าง

บริษทัยอ่ยกบัผูร่้วมคา้อ่ืนรายหน่ึง โดยบริษทัยอ่ยมีส่วนไดเ้สียร้อยละ 30 ในกิจการร่วมคา้ดงักล่าว กลุ่มบริษทั

ถือว่ากิจการร่วมคา้น้ีเป็นการร่วมการงานประเภทการดาํเนินงานร่วมกนั (Joint operation) ซ่ึงกลุ่มบริษทัตอ้ง

รับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแต่ละรายการของการดาํเนินงานร่วมกนัตามส่วนของ

ตนในงบการเงินรวม ทั้งน้ีในเดือนตุลาคม 2564 กิจการร่วมคา้ไดท้าํสัญญางานก่อสร้างกบัผูว้่าจา้งแลว้ 
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8. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 

2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 159,062 

โอนออกไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (10,435) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (6,304) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 142,323 

บริษทัยอ่ยไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนทั้งหมดไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 

9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564                             

สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 981,620 289,426 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 67,909 16,462 

รับโอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10,435 - 

รับโอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 95,827 19,034 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (162,200) (51,213) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - มูลค่าตามบญัชี (11,256) (7,340) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 982,335 266,369 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงั  

ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว                 

มีจาํนวนเงินประมาณ 516 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 596 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 114 ลา้นบาท              

31 ธนัวาคม 2563: 135 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทย่อยได้นําอาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวนประมาณ               

73 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 70 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

12 

 

10.     สัญญาเช่า 

10.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

 กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายุสัญญาเช่าอยู่

ระหวา่ง 2 - 25 ปี 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564                             

สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 184,802 75,044 

เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด - ราคาทุน 75,773 49,452 

โอนออกไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (95,827) (19,034) 

จาํหน่าย - มูลค่าตามบญัชี (1,126) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (25,429) (12,631) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 138,193 92,831 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 199,279  189,406  89,976 72,271  

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (18,893)  (20,086) (3,675) (3,893) 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า 180,386  169,320  86,301  68,378  

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (60,736)  (60,831) (40,788) (29,980) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 119,650 108,489  45,513 38,398  
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 

   ตามสัญญาเช่า 

 

63,944 

 

58,803 

 

76,532 

 

199,279 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (3,208) (6,306) (9,379) (18,893) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 

   ตามสัญญาเช่า 60,736 52,497 67,153 180,386 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 

   ตามสัญญาเช่า 

 

42,268 

 

33,673 

 

14,035 

 

89,976 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (1,480) (1,587) (608) (3,675) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 

   ตามสัญญาเช่า 40,788 32,086 13,427 86,301 

10.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า  

 กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานเพื่อให้เช่าอาคารสํานักงานของบริษทัย่อย สัญญาเช่ามีอายุสัญญา

ระหวา่ง 1 - 3 ปี  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสัญญาเช่าดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน     

18 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 10 ลา้นบาท) 

11. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MOR - 1 ถึง MOR ต่อปี เงินกูย้ืมดงักล่าว                         

ค ํ้าประกนัโดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการของกลุ่มบริษทั กรรมการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และบุคคลใน

ครอบครัวของกรรมการของกลุ่มบริษทั และการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกรรมการของ     

กลุ่มบริษทั บญัชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษทั การโอนสิทธิรับเงินค่างานรับเหมาก่อสร้างของกลุ่มบริษทั 
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 30,431 5,616 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,313,518 1,026,970 506,681 309,839  

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 5,055 4,724 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,439 14,313 4,845 6,402 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 789 3,177 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 248 332 51 21 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 25,340 29,680 11,795 12,009 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,345,545 1,071,295 559,647 341,788 

13. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 373 3,616 373 859 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (343) (3,327) (343) (570) 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  

   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 30 289 30 289 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                          

30 กนัยายน 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 3,616 859 

หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวด (3,243) (486) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 373 373 
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เงินกู้ยืมดังกล่าวคํ้ าประกันโดยบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน กรรมการของกลุ่มบริษัท กรรมการของบริษัท                      

ท่ีเก่ียวข้องกัน และบุคคลในครอบครัวของกรรมการของกลุ่มบริษัท และการจดจํานองท่ีดินพร้อม                     

ส่ิงปลูกสร้างของกรรมการของกลุ่มบริษทัและบุคคลในครอบครัวของกรรมการบริษทัฯ บญัชีเงินฝาก

ธนาคารของกลุ่มบริษทั การโอนสิทธิรับเงินค่างานรับเหมาก่อสร้างของกลุ่มบริษทั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกู ้    

ท่ียงัมิไดเ้บิกใช ้

14. ประมาณการหนีสิ้นจากคดีความ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีประมาณการหน้ีสินจากคดีความสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 43,184 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 5,553 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 48,737 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ประมาณการหน้ีสินจากคดีความจาํนวน 48.7 ลา้นบาท เป็นประมาณการหน้ีสิน

สําหรับคดีความท่ีบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องโดยสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในฐานะผูร่้วมคา้ของกิจการร่วมคา้

แห่งหน่ึง ซ่ึง กิจการร่วมค้าดังกล่าวผิดสัญญาในการจ่ายชําระหน้ีตามตั๋วสัญญาใช้เ งินจํานวน                              

1.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาให้แก่สถาบนัการเงิน โดยในปี 2559 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาให้ผูร่้วมคา้

และผูค้ ํ้าประกนัทั้งหมดร่วมกนัจ่ายชาํระเฉพาะดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของเงินตน้จาํนวน 1.5 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 48.7 ลา้นบาท

ใหแ้ก่สถาบนัการเงิน อยา่งไรก็ตาม ผูร่้วมคา้อีกรายหน่ึงไดย้ื่นฎีกาคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์ โดยปัจจุบนั

คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ฝ่ายบริหารเช่ือว่าบริษัทย่อยจะมีภาระหน้ีสินท่ีเป็น

สาระสาํคญัจากผลของคดีความดงักล่าว จึงไดมี้การตั้งสาํรองหน้ีสินสาํหรับคดีความไวใ้นบญัชี 
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15. รายได้อ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 2,337 295 542 316 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 6,671 9,998 

อ่ืน ๆ 3,026 2,253 1,581 310 

รวมรายไดอ่ื้น 5,363 2,548 8,794 10,624 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินปันผลรับ  - - - 40,000 

กาํไรจากการโอนสิทธิในกิจการร่วมคา้  - 19,126 - - 

กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 7,799 10,347 4,624 1,307 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 22,589 29,943 

อ่ืน ๆ 4,736 2,979 2,498 1,292 

รวมรายไดอ่ื้น 12,535 32,452 29,711 72,542 
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16. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึ้นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย     

ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 11,522 3,505 4,016 197 

ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย         

ของงวดก่อน - 229 - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด         

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั   

รายการผลแตกต่างชัว่คราว (689) (371) (83) (107) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน                         

กาํไรขาดทุน 10,833 3,363 3,933 90 
 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 33,629 12,399 18,614 935 

ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย         

ของงวดก่อน - 807 - 563 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด         

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั   

รายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,091) (15) (41) 193 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน                 

กาํไรขาดทุน 32,538 13,191 18,573 1,691 
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17. กาํไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 

กําไรต่อหุ้นขั้ นพื้ นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดส่วนท่ี เป็นของผู ้ถือหุ้นของบ ริษัทฯ  

(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของ 

ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (พนับาท) 57,356 14,666 18,143 5,497 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 500,000 500,000 500,000 500,000 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.11 0.03 0.04 0.01 

 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของ 

ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (พนับาท) 170,175 65,442 93,251 43,628 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 500,000 500,000 500,000 500,000 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.34 0.13 0.19 0.09 

18. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย

ต่อหุ้น 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  

เงินปันผลประจาํปี 2563  ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

   เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2564 300 0.60 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  

เงินปันผลระหวา่งกาล

สาํหรับปี 2563  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

   เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 40 0.08 
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19. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ คือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

- ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง  

- ส่วนงานจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 

- ส่วนงานใหเ้ช่า เป็นส่วนงานท่ีใหเ้ช่าพื้นท่ีสาํนกังานและเคร่ืองจกัร 

 กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนท่ีรายงานขา้งตน้ 

 ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น

การตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผล              

การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดั

มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดักําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพย์รวมใน            

งบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสําหรับ

รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานในงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส่วนงาน ส่วนงาน ส่วนงาน ตดัรายการ  

 รับเหมาก่อสร้าง จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง ใหเ้ช่า ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

           

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,266,796 981,928 49,376  85,728  4,147  3,593 - - 1,320,319 1,071,249 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 81,735  8,046  33,688  22,666  (115,423) (30,712) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 1,266,796 981,928 131,111  93,774  37,835  26,259  (115,423) (30,712) 1,320,319 1,071,249 

กาํไรของส่วนงาน 137,108 87,513 4,319  5,945  1,476  1,218  - - 142,903 94,676 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           

รายไดอ่ื้น         5,363 2,548 

รายไดท้างการเงิน         171 224 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (78,889) (77,478) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (1,359) (1,941) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (10,833) (3,363) 

กาํไรสาํหรับงวด         57,356 14,666 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส่วนงาน ส่วนงาน ส่วนงาน ตดัรายการ  

 รับเหมาก่อสร้าง จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง ใหเ้ช่า ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

           

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,532,138 2,719,190 179,254 236,278 11,923 11,188 - - 3,723,315 2,966,656 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 90,590 12,394 82,491 60,308 (173,081) (72,702) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 3,532,138 2,719,190 269,844 248,672 94,414 71,496 (173,081) (72,702) 3,723,315 2,966,656 

กาํไรของส่วนงาน 391,508 257,659 12,040 13,175 3,989 4,295 - - 407,537 275,129 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           

รายไดอ่ื้น         12,535 32,452 

รายไดท้างการเงิน         835 1,500 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (213,218) (224,169) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (4,976) (6,279) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (32,538) (13,191) 

กาํไรสาํหรับงวด         170,175 65,442 

กลุ่มบริษทัใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 2 
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20. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

20.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาก่อสร้างโครงการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัค่าก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดท้าํ

สัญญากบัผูรั้บเหมาช่วงไวแ้ลว้เป็นจาํนวน 2,573 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 2,885 ลา้นบาท) (เฉพาะของ

บริษทัฯ: 914 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2563: 837 ลา้นบาท) 

20.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน             

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงอาคารและซ้ือเคร่ืองจกัร ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 กลุ่มบริษทั เฉพาะของบริษทัฯ 

 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 1,478 7,363 - 1,057 

20.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าบริการตามสัญญาว่าจา้งรักษาความปลอดภยั และสัญญาว่าจ้างทาํ

ความสะอาด อายขุองสัญญามีระยะเวลาภายใน 1 ถึง 2 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต 

ทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 กลุ่มบริษทั เฉพาะของบริษทัฯ 

 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

จ่ายชาํระ:     

    ภายใน 1 ปี 3,959 2,723 485 363 
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20.4 การคํา้ประกนั 

 ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัย่อยมีภาระคํ้าประกนัวงเงินกูย้ืมระยะยาวให้แก่บริษทัใหญ่ในวงเงิน 

123 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 123 ลา้นบาท) 

 ข) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร

ในนามกลุ่มบริษทั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 กลุ่มบริษทั เฉพาะของบริษทัฯ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธันวาคม  

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธันวาคม  

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

คํ้าประกนัการก่อสร้างและ            

การประมูลงานก่อสร้าง 

 

2,552,481 3,244,641 1,707,042 2,354,602 

คํ้าประกนัการชาํระคืนเงินรับ

ล่วงหนา้และเงินประกนัผลงาน 

 

3,359,946 3,262,521 1,972,444 1,920,468 

คํ้าประกนัอ่ืน ๆ 46,940 57,380 9,286 8,822 

รวม 5,959,367 6,564,542 3,688,772 4,283,892 

20.5 คดีฟ้องร้อง 

 ก)  บริษทัย่อยและบริษทัผูรั้บทาํประกนัภยัให้บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องให้ชาํระค่าความเสียหายต่อทรัพยสิ์น

เป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.6 ลา้นบาท โดยเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 ศาลชั้นตน้พิพากษายกฟ้อง ต่อมา

ในวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 ศาลอุทธรณ์ได้มีคาํพิพากษากลับคาํพิพากษาของศาลชั้นต้น และให้                 

บริษัทย่อยและบริษัทผูรั้บทาํประกันภัยร่วมกันชําระค่าความเสียหายต่อทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม       

บริษทัย่อยไดย้ื่นฎีกาคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์ดงักล่าว โดยเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 ศาลชั้นตน้ได้

แจง้คาํสั่งศาลฎีกา กรณีศาลฎีกามีคาํสั่งไม่อนุญาตใหฎี้กา คดีน้ีจึงถือเป็นอนัส้ินสุด 

 ข)  ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษทัแห่งหน่ึงไดฟ้้องร้องบริษทัย่อยในฐานะท่ีเป็นผูว้า่จา้งของผูรั้บเหมาช่วง

รายหน่ึง โดยบริษทัดังกล่าวฟ้องร้องให้บริษทัย่อยชําระค่างานก่อสร้างท่ีผูรั้บเหมาช่วงค้างชําระ          

ต่อบริษัทดังกล่าวจํานวน 3.5 ล้านบาท และชําระดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ณ ปัจจุบัน                   

คดีดงักล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นตน้ ฝ่ายบริหารเช่ือว่าบริษทัย่อยจะไม่มีภาระหน้ีสิน     

ท่ีเป็นสาระสาํคญัจากผลของคดีความดงักล่าวจึงยงัไมมี่การตั้งสาํรองหน้ีสินสาํหรับคดีความไวใ้นบญัชี 
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 ค)  เ ม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2564 ผู ้รับเหมาช่วงรายหน่ึงได้ฟ้องร้องให้บริษัทฯชําระค่าเสียหายจาก                    

ค่าดาํเนินงานก่อสร้างจาํนวนรวม 15.1 ลา้นบาท และชาํระดอกเบ้ียค่าความเสียหายดงักล่าวในอตัรา    

ร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 บริษทัฯยื่นคาํให้การต่อศาลชั้นต้น ณ ปัจจุบัน        

คดีดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นตน้ ฝ่ายบริหารเช่ือว่าบริษทัฯจะไม่มีภาระหน้ีสินท่ีเป็น

สาระสาํคญัจากผลของคดีความดงักล่าวจึงยงัไม่มีการตั้งสาํรองหน้ีสินสาํหรับคดีความไวใ้นบญัชี 

21. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล              

ระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 180 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ         

จะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายในเดือนธนัวาคม 2564 

22. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 
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