
   

บริษัท เดอะแพรคทิเคลิโซลูช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 รำยงำนกำรสอบทำนและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 

 
 



 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เดอะแพรคทิเคิลโซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อรวมของบริษทั เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจการ) และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ เฉพาะของบริษทั เดอะแพรคทิเคิลโซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึง
ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่
สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 
 

(นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัด์ิ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4752 

 
 
 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤษภาคม 2565  



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31
มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564 มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 72,726,522.38    149,802,721.96  70,166,349.58    147,748,077.02  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 173,556,129.91  140,096,601.72  169,979,378.93  138,325,977.09  
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 7 37,212,269.51    26,648,586.92    37,159,677.87    23,524,695.64    
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                -                5,000,000.00      -                
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 8 31,666,074.20    29,868,099.78    31,666,074.20    29,868,099.78    
สินคา้คงเหลือ 9 143,522,421.41  128,697,041.33  143,522,421.41  128,697,041.33  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,827,165.07      2,132,760.83      2,322,436.93      1,801,505.56      

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 461,510,582.48  477,245,812.54  459,816,338.92  469,965,396.42  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 10 11,640,681.93    21,453,484.98    11,640,681.93    21,453,484.98    
เงินลงทุนในการดาํเนินการร่วมกนั 11 111,441.81         116,061.81         -                -                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                -                5,099,800.00      5,099,800.00      
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 8 80,126,967.54    77,583,002.60    80,126,967.54    77,583,002.60    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 144,149,504.40  142,885,165.99  141,482,340.75  142,689,091.62  

14 20,001,096.78    18,222,849.33    20,001,096.78    18,222,849.33    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 422,762.81         447,704.98         422,762.81         447,704.98         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 2,176,962.05      1,874,236.43      1,040,890.01      762,168.52         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17 45,032,373.39    34,386,013.89    42,732,261.17    32,117,886.82    

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 303,661,790.71  296,968,520.01  302,546,800.99  298,375,988.85  
รวมสินทรัพย์ 765,172,373.19  774,214,332.55  762,363,139.91  768,341,385.27  
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บริษทั เดอะแพรคทเิคลิโซลูช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
บาท

หมายเหตุ

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31
มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564 มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564

หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 180,699,569.57  205,093,227.35  178,394,134.70  202,791,119.75  
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 7 51,078,876.52    47,691,689.25    50,104,795.95    47,691,689.25    
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                1,500,000.00      -                -                
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 21 4,552,748.20      4,197,716.67      4,552,748.20      4,197,716.67      
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,062,397.33      -                1,062,397.33      -                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20 1,522,903.06      4,380,412.14      1,310,183.90      4,353,109.64      

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 238,916,494.68  262,863,045.41  235,424,260.08  259,033,635.31  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 21 6,303,441.71      6,138,814.53      6,303,441.71      6,138,814.53      
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 25,505,548.10    23,261,847.54    25,254,848.20    23,038,418.69    
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 7 74,391,286.72    74,767,628.93    72,265,964.12    72,646,190.12    

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 106,200,276.53  104,168,291.00  103,824,254.03  101,823,423.34  
รวมหน้ีสิน 345,116,771.21  367,031,336.41  339,248,514.11  360,857,058.65  
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ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หมายเหตุ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั เดอะแพรคทเิคลิโซลูช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31
มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564 มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน     
หุน้สามญั 336,000,000 หุน้  มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท 168,000,000.00  168,000,000.00  168,000,000.00  168,000,000.00  

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 335,999,872 หุน้  มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท 167,999,936.00  167,999,936.00  167,999,936.00  167,999,936.00  

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 153,294,618.30  153,294,618.30  153,294,618.30  153,294,618.30  
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 6,754,000.00      6,754,000.00      6,754,000.00      6,754,000.00      
กาํไรสะสม 23

จดัสรรแลว้ 
สาํรองตามกฎหมาย 16,052,661.77    16,052,661.77    16,052,661.77    16,052,661.77    

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 75,060,930.43    61,022,296.90    79,013,409.73    63,383,110.55    
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 419,162,146.50  405,123,512.97  423,114,625.80  407,484,326.62  
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 893,455.48         2,059,483.17      -                -                

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 420,055,601.98  407,182,996.14  423,114,625.80  407,484,326.62  
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 765,172,373.19  774,214,332.55  762,363,139.91  768,341,385.27  

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เดอะแพรคทเิคลิโซลูช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2565 2564 2565 2564
รายได้
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 4 200,248,244.48    126,124,257.78    200,194,615.70    122,841,578.65    
รายไดด้อกเบ้ีย 1,379,242.14        824,578.46           1,379,927.08        824,578.46           
รายไดอ่ื้น 999,587.17           1,291,549.16        882,764.74           1,454,453.83        
รวมรายได้ 202,627,073.79    128,240,385.40    202,457,307.52    125,120,610.94    

ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนขายและบริการ 141,776,519.92    89,739,916.09      140,703,190.67    87,372,484.09      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 9,985,572.90        6,101,008.81        9,851,616.83        6,101,008.81        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 34,140,001.16      28,795,246.52      32,397,999.18      27,770,390.78      
รวมค่าใชจ่้าย 185,902,093.98    124,636,171.42    182,952,806.68    121,243,883.68    

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 16,724,979.81      3,604,213.98        19,504,500.84      3,876,727.26        
ตน้ทุนทางการเงิน 98,545.04             113,870.53           96,368.60             113,870.53           
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16,626,434.77      3,490,343.45        19,408,132.24      3,762,856.73        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 3,753,828.93        817,439.26           3,777,833.06        817,439.26           
กาํไรสาํหรับงวด 12,872,605.84      2,672,904.19        15,630,299.18      2,945,417.47        
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้
ในกาํไรขาดทุน
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนกังานท่ีกาํหนดไว-้สุทธิจากภาษี 22 -                 543,405.32           -                 543,405.32           

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด-สุทธิจากภาษี -                 543,405.32           -                 543,405.32           
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 12,872,605.84      3,216,309.51        15,630,299.18      3,488,822.79        
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 14,038,633.53      2,804,509.05        15,630,299.18      2,945,417.47        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,166,027.69)      (131,604.86)         -                 -                 

12,872,605.84      2,672,904.19        15,630,299.18      2,945,417.47        
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 14,038,633.53      3,347,914.37        15,630,299.18      3,488,822.79        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,166,027.69)      (131,604.86)         -                 -                 

12,872,605.84      3,216,309.51        15,630,299.18      3,488,822.79        
กาํไรต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 27
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.04 0.01 0.05 0.01

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
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บริษทั เดอะแพรคทิเคลิโซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ส่วนเกินทุนจาก รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สียที่ รวม
หมายเหตุ และชาํระแลว้ การจ่ายโดยใช้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ ไม่มีอาํนาจควบคุม

หุน้เป็นเกณฑ์ สาํรองตาม
ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 167,999,936.00   153,294,618.30   6,754,000.00     16,052,661.77   61,022,296.90   405,123,512.97      2,059,483.17        407,182,996.14    

-                -                 -               -               14,038,633.53   14,038,633.53        (1,166,027.69)      12,872,605.84      
-                -                 -               -               -               -                    -                 -                 

167,999,936.00   153,294,618.30   6,754,000.00     16,052,661.77   75,060,930.43   419,162,146.50      893,455.48           420,055,601.98    

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 140,000,000.00   153,294,618.30   6,754,000.00     14,000,000.00   62,990,782.46   377,039,400.76      2,655,729.52        379,695,130.28    
-                -                 -               -               2,804,509.05     2,804,509.05          (131,604.86)         2,672,904.19        

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน
ที่กาํหนดไว้ 22 -                -                 -               -               543,405.32        543,405.32             -                 543,405.32           

140,000,000.00   153,294,618.30   6,754,000.00     14,000,000.00   66,338,696.83   380,387,315.13      2,524,124.66        382,911,439.79    

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

- 6 -
บริษทั เดอะแพรคทิเคลิโซลูชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับงวด

กาํไรสะสม

กาํไรสาํหรับงวด

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ส่วนเกินทุนจาก รวม
และชาํระแลว้ การจ่ายโดยใช้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

หุน้เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 167,999,936.00   153,294,618.30   6,754,000.00       16,052,661.77        63,383,110.55     407,484,326.62   

-                -                 -                 -                    15,630,299.18     15,630,299.18     
-                -                 -                 -                    -                 -                 

167,999,936.00   153,294,618.30   6,754,000.00       16,052,661.77        79,013,409.73     423,114,625.80   

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 140,000,000.00   153,294,618.30   6,754,000.00       14,000,000.00        63,039,061.55     377,087,679.85   
-                -                 -                 -                    2,945,417.47       2,945,417.47       

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังาน
ที่กาํหนดไว้ 22 -                -                 -                 -                    543,405.32          543,405.32          

140,000,000.00   153,294,618.30   6,754,000.00       14,000,000.00        66,527,884.34     380,576,502.64   

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

หมายเหตุ

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับงวด
กาํไรสาํหรับงวด

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564

- 7 -
บริษทั เดอะแพรคทิเคลิโซลูชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565

กาํไรสาํหรับงวด
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

งบกระแสเงินสด

2565  2564 2565  2564 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 12,872,605.84    2,672,904.19     15,630,299.18    2,945,417.47       

รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคา 3,130,238.38      2,801,233.34     3,065,028.44      2,800,060.15       

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 24,942.17           10,965.23          24,942.17           10,965.23            

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (718,107.79)       1,081,124.72     (718,107.79)        1,081,124.72       

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) 146,732.00         (2,420.56)           146,732.00         (2,420.56)             

3,022.36             -               3,022.36             -                 

(กาํไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -               (806,727.27)       -                (806,727.27)         

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 2,243,700.56      1,374,097.07     2,216,429.51      1,374,097.07       

ส่วนแบ่งของค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานร่วมกนั 4,620.00             -               -                -                 

รายไดด้อกเบ้ียรับ (1,379,927.08)    (824,578.46)       (1,379,927.08)     (824,578.46)         

ตน้ทุนทางการเงิน 98,545.04           113,870.53        96,368.60           113,870.53          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3,753,828.93      817,439.26        3,777,833.06      817,439.26          

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 20,180,200.41    7,237,908.05     22,862,620.45    7,509,248.14       

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (33,404,873.07)  28,667,452.77   (31,597,376.84)   31,579,183.02     

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา (10,563,682.59)  (14,601,931.86)  (13,634,982.23)   (14,601,931.86)    

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (3,679,856.57)    4,952,950.69     (3,679,856.57)     4,952,950.69       

สินคา้คงเหลือ (14,972,112.08)  10,468,498.49   (14,972,112.08)   10,468,498.49     

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (741,492.82)       (2,880,869.81)    (520,931.37)        (2,668,886.81)      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (10,654,883.09)  1,569,899.17     (10,614,374.35)   1,679,233.91       

- 8 -

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565

บริษทั เดอะแพรคทิเคลิโซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(กาํไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2565  2564 2565  2564 

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (22,798,266.23)  (11,008,946.18)  (22,802,963.38)   (13,507,077.22)    

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 3,010,845.06      2,108,904.10     2,032,880.70      2,108,904.10       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4,451,530.75)    (5,427,118.33)    (4,636,947.41)     (5,664,527.61)      

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน (78,075,651.73)  21,086,747.09   (77,564,043.08)   21,855,594.85     

รับดอกเบ้ีย 1,379,927.08      824,578.46        1,379,927.08      824,578.46          

จ่ายภาษีเงินได้ (2,938,545.05)    76,529.24          (2,994,157.22)     (23,807.18)           

จ่ายภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน -               (186,150.00)       -                (186,150.00)         

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (79,634,269.70)  21,801,704.79   (79,178,273.22)   22,470,216.13     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง 9,812,803.05      -               9,812,803.05      -                 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,388,902.60)    (2,636,625.19)    (1,852,603.38)     (2,611,261.64)      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -               806,811.28        -                806,811.28          

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -               -               (5,000,000.00)     -                 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 5,423,900.45      (1,829,813.91)    2,960,199.67      (1,804,450.36)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายเพื่อชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,267,285.29)    (1,775,225.16)    (1,267,285.29)     (1,775,225.16)      

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้ืมกรรมการ (1,500,000.00)    -               -                -                 

จ่ายดอกเบ้ีย (98,545.04)         (113,870.53)       (96,368.60)          (113,870.53)         

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (2,865,830.33)    (1,889,095.69)    (1,363,653.89)     (1,889,095.69)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (77,076,199.58)  18,082,795.19   (77,581,727.44)   18,776,670.08     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 149,802,721.96  122,151,669.84 147,748,077.02  116,188,969.41   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินงวด 72,726,522.38    140,234,465.03 70,166,349.58    134,965,639.49   

ขอ้มูลเพิ่มเติม

ซ้ือสินทรัพยโ์ดยทาํสญัญาเช่าการเงิน 1,786,944.00      3,935,875.64     1,786,944.00      3,935,875.64       

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

- 9 -
บริษทั เดอะแพรคทิเคลิโซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 10 - 

 

บริษัท เดอะแพรคทิเคลิโซลูช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 
 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 (ก) ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย 
   บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2547 และตำมมติท่ีประชุม

วิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษัท คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติักำรแปร
สภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด บริษทัได้จดทะเบียนกำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดกับ
กระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎำคม 2562 และจดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 
เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2562 

   บริษทัมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไว ้เลขท่ี 99 ซอยซิเมนตไ์ทย ถนนรัชดำภิเษก แขวงลำดยำว 
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 

   บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในกำร
รำยงำนขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกิจกำร” 

 (ข) ลกัษณะธุรกิจ 
   กลุ่มกิจกำรประกอบธุรกิจหลกัในกำรจ ำหน่ำยและติดตั้งระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบกำร

ส่ือสำรแบบครบวงจร ระบบส่ือสำรไร้สำย ระบบรักษำควำมปลอดภยัเครือข่ำย ดำตำ้เซ็นเตอร์โซลูชัน่ 
และระบบบริหำรและจดักำรระบบเครือข่ำย รวมถึงกำรใหบ้ริกำรดูแลและรักษำซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัระบบ
ดงักล่ำว  

 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบนัมีกำร

แพร่ระบำดอยำ่งต่อเน่ือง ท ำใหเ้ศรษฐกิจยงัมีกำรชะลอตวัและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรม
โดยรวม สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนธุรกิจ อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำร
ของกลุ่มกิจกำรได้ติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำว และท ำกำรประเมินผลกระทบ
ทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง  

  
2. หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล 
 2.1 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล 

 งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงกำล และตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ ำหนดเพื่อเป็นกำรใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอคร้ังล่ำสุด 
โดยเน้นกำรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่
กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
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บริษัท เดอะแพรคทเิคลิโซลูช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 
 
   งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำง

อ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
   งบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย 

งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 
 
 2.2 หลกัเกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลรวม 
  ก) งบกำรเงินรวมน้ีได้รวมงบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทั เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จ ำกัด 

(มหำชน) และบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
        อตัรำส่วนของกำรถือหุน้ 
      (ร้อยละของจ ำนวนหุน้จดทะเบียน) 

บริษทั  ประเภทกิจกำร  ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  2565  2564 
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือโดยตรง         
 บริษทั เดอะแพรคทิเคิลซูเพิร์บ  จ ำหน่ำยและติดตั้ง       
            โซลูชัน่ จ  ำกดั  ระบบเครือข่ำย  กรุงเทพฯ  49.98  49.98 
 บริษทั เดอะวิน เทเลคอม จ ำกดั  งำนวิศวกรรม       
  ดำ้นโทรคมนำคม  กรุงเทพฯ  56.00  56.00 

บริษทั เอก็ซ์-ซีเคียว จ ำกดั  จ ำหน่ำยและบริกำรดำ้น
ระบบควำมปลอดภยัของ

ระบบสำรสนเทศ 

  
กรุงเทพฯ 

  
60.00 

 
60.00 

    
ข) บริษทัจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกบริษทัมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรสั่ง
กำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมี
อ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

  ง) ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมถือหลกัเกณฑก์ำรรวมเฉพำะบริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทั เดอะแพรคทิเคิล
โซลูชั่น จ ำกัด (มหำชน) มีอ ำนำจในกำรควบคุมหลังจำกได้ตัดยอดคงเหลือและรำยกำร
ระหวำ่งกนัท่ีเป็นสำระส ำคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมบญัชีของ
บริษทั และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

  จ) นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัของบริษทัยอ่ยในส่วนของรำยกำรบญัชีท่ีเหมือนกนัใชน้โยบำยกำร
บญัชีเช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 

  ฉ) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม หมำยถึงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซ่ึง
ไดแ้สดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกจำกส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 12 - 

 

บริษัท เดอะแพรคทิเคลิโซลูช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 
 

2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั  
ในระหว่ำงงวดกลุ่มกิจกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ท่ีมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวไดป้รับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชี
และกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินในงวดปัจจุบนั 

 
3. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
  กลุ่มกิจกำรได้ใช้นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลเช่นเดียวกับท่ีใช้

ส ำหรับงบกำรเงินประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
  
4. รำยกำรธุรกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัมีรำยกำรธุรกิจกบับุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำม
เง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมที่ตกลงร่วมกนัระหว่ำงบริษทัและบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั
เหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติโดยสำมำรถสรุปได้ดงัน้ี 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบริษทักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รำยช่ือบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
กรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั  บุคคลท่ีมีอ ำนำจและควำมรับผดิชอบในกำรบริหำรงำน 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
บริษทั เดอะแพรคทิเคิลซูเพิร์บโซลูชัน่ จ ำกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เดอะวิน เทเลคอม จ ำกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอก็ซ์-ซีเคียว จ ำกดั  บริษทัยอ่ย 
กิจกำรร่วมคำ้อำร์พีซีเอ  กิจกำรร่วมคำ้ 
  
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำระหวำ่งบริษทักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รำยกำรธุรกิจ  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ค่ำขำยทรัพยสิ์น  รำคำตลำดหกัส่วนลดร้อยละ 30 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 

 ตำมท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมกำรและผูถื้อหุน้ 
รำคำเป็นตำมเกณฑร์ำคำท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
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บริษัท เดอะแพรคทิเคลิโซลูช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที ่31 มีนาคม 2565 
 
  ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565  และ วนัที่ 31 ธ ันวำคม 2564  บริษทัมียอดคงเหลือกบับุคคลหรือ
 กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 มีนำคม 2565  ธนัวำคม 2564  มีนำคม 2565  ธนัวำคม 2564 

  เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
            บริษทัยอ่ย -  -  5,000,000.00  - 
 รวม -  -  5,000,000.00  - 
  เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
            กรรมกำร -  1,500,000.00  -  - 
 รวม -  1,500,000.00  -  - 
  ลูกหน้ีอ่ืน        
            บริษทัยอ่ย -  -  684.94  - 
 รวม -  -  684.94  - 

 
รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนกบับุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนำคม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนำคม 
 2565  2564  2565  2564 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร        
   บริษทัยอ่ย -  -  11,000.00  - 
ดอกเบ้ียรับ        
   บริษทัยอ่ย -  -  684.94  - 
 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั         
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,346,616.33  8,894,912.14  11,672,916.33  8,350,412.14 
   ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 316,065.99  306,115.07  316,065.99  306,115.07 
  13,662,682.32  9,201,027.21  11,988,982.32  8,656,527.21 

 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 

  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยใหแ้ก่ผูบ้ริหำรของบริษทั ประกอบดว้ยค่ำตอบแทน 
ท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน และผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน 
ทั้งน้ีผูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
ไดแ้ก่ กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรส่ีรำยแรกนบัต่อจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรลงมำ  
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บริษัท เดอะแพรคทิเคลิโซลูช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 
 

5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 
เงินสด 85,000.00   75,000.00   60,000.00  60,000.00 
เงินฝำกกระแสรำยวนั  118,407.13   105,622.27   32,629.94  41,107.58 
เงินฝำกออมทรัพย ์ 62,709,168.75   149,620,956.52   60,259,773.14  147,645,826.27 
เงินฝำกประจ ำ 9,813,946.50   1,143.17   9,813,946.50  1,143.17 
 รวม 72,726,522.38  149,802,721.96  70,166,349.58  147,748,077.02 

   
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธนัวำคม 2564 เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 ต่อปี 
และ 0.25 ต่อปี ตำมล ำดบั 

 
6. ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 
  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 31 

 มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2564  
ณ วนัท่ี 31 

 มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2564 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 128,648,996.83  105,134,703.60  126,248,121.46  105,134,703.60 
หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (1,259,978.00)  (696,923.00)  (1,259,978.00)  (696,923.00) 
      รวม 127,389,018.83  104,437,780.60  124,988,143.46  104,437,780.60 
ลูกหน้ีอ่ืน 46,167,111.08  35,658,821.12  44,991,235.47  33,888,196.49 
      รวม 173,556,129.91  140,096,601.72  169,979,378.93  138,325,977.09 

 
  ลูกหน้ีกำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับค่ำขำยสินคำ้และบริกำร แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 31 

 มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2564  
ณ วนัท่ี 31 

 มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2564 
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 85,389,847.93   68,787,811.12   82,988,972.56  68,787,811.12 
มำกกวำ่ 1 วนั ถึง 90 วนั 26,963,381.82   18,740,211.88   26,963,381.82  18,740,211.88 
มำกกวำ่ 91 วนั ถึง 180 วนั 4,338,237.08   6,820,501.00   4,338,237.08  6,820,501.00 
มำกกวำ่ 181 วนั ถึง 360 วนั 11,871,930.00   10,721,979.60   11,871,930.00  10,721,979.60 
มำกกวำ่ 361 วนัข้ึนไป 85,600.00   64,200.00   85,600.00  64,200.00 
      รวม 128,648,996.83  105,134,703.60  126,248,121.46  105,134,703.60 
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 บริษัท เดอะแพรคทิเคลิโซลูช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2565 

 
ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีมีอำยเุกิน 90 วนัเป็นลูกหน้ีหน่วยงำนภำครัฐท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรเบิกจ่ำยตำมงบประมำณ

ซ่ึงถือวำ่มีระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระตำมปกติของหน่วยงำนดงักล่ำว 
 

  ลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 31 

 มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2564  
ณ วนัท่ี 31 

 มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2564 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 39,444,272.28  29,352,374.34  39,444,272.28  29,352,374.34 
อ่ืน ๆ 6,722,838.80  6,306,446.78  5,546,963.19  4,535,822.15 
 รวม 46,167,111.08  35,658,821.12  44,991,235.47  33,888,196.49 

 
7. สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ/หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำ 

สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ/หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำ ประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2565 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 
 

ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2565 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ-หมุนเวียน        
   รำยไดค้ำ้งรับ 37,212,269.51  26,648,586.92  37,159,677.87  23,524,695.64 
รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ 37,212,269.51  26,648,586.92  37,159,677.87  23,524,695.64 

        
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ-หมุนเวียน        
   รำยไดร้อรับรู้ระยะสั้น 51,078,876.52  47,691,689.25  50,104,795.95  47,691,689.25 
              
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ-ไม่หมนุเวียน        
   รำยไดร้อรับรู้ระยะยำว 70,955,045.12  71,347,732.18  69,060,964.12  69,441,190.12 
   เงินประกนัผลงำนคำ้งจ่ำย 3,436,241.60  3,419,896.75  3,205,000.00  3,205,000.00 
       รวม 74,391,286.72  74,767,628.93  72,265,964.12  72,646,190.12 
รวมหน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำ 125,470,163.24  122,459,318.18  122,370,760.07  120,337,879.37 
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บริษัท เดอะแพรคทิเคลิโซลูช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2565 

 
8.  ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน ประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน  128,402,762.72  125,508,499.26 
หกั ดอกเบ้ียทำงกำรเงินรอกำรรับรู้ (11,739,786.68)  (11,906,299.79) 
      สุทธิ 116,662,976.04  113,602,199.47 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (31,666,074.20)  (29,868,099.78) 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 84,996,901.84  83,734,099.69 
หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (4,869,934.30)  (6,151,097.09) 
      สุทธิ 80,126,967.54  77,583,002.60 

 
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีลูกหน้ีจะตอ้งช ำระและมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีลูกหน้ีจะตอ้งช ำระ

ส ำหรับสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีดงัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 

จ ำนวนเงิน 
ขั้นต ่ำท่ีลูกหน้ี
จะตอ้งช ำระ  

มูลค่ำปัจจุบนัของ
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ี
ลูกหน้ีจะตอ้งช ำระ  

จ ำนวนเงิน 
ขั้นต ่ำท่ีลูกหน้ี
จะตอ้งช ำระ  

มูลค่ำปัจจุบนัของ
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ี
ลูกหน้ีจะตอ้งช ำระ 

ระยะเวลำกำรรับช ำระ        
 ภำยใน 1 ปี 36,560,943.92  31,666,074.20  34,745,553.89  29,868,099.78 
 เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 91,841,818.80  84,996,901.84  90,762,945.37  83,734,099.69 
  รวม 128,402,762.72  116,662,976.04  125,508,499.26  113,602,199.47 
หกั  รำยไดด้อกเบ้ียทำงกำรเงินรอกำรรับรู้ (11,739,786.68)  -  (11,906,299.79)  - 
  สุทธิ 116,662,976.04  116,662,976.04  113,602,199.47  113,602,199.47 
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บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 

 
9. สินคำ้คงเหลือ  
  สินคำ้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31  

มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 
งำนระหวำ่งติดตั้ง 120,818,310.52  114,585,714.94 
วสัดุส ำหรับงำนโครงกำร 22,885,648.40  14,146,131.91 
  รวม 143,703,958.92  128,731,846.85 
หกั ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ (181,537.51)  (34,805.52) 
  สุทธิ 143,522,421.41  128,697,041.33 

 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 31 มีนำคม 
 2565  2564 

มูลค่ำสินคำ้คงเหลือท่ีปรับลดลงและรับรู้เป็นตน้ทุนขำยส ำหรับงวด 146,732.00  - 
มูลค่ำกำรกลบัรำยกำรมูลค่ำสินคำ้คงเหลือท่ีปรับลดลงส ำหรับงวด -  2,420.56 

 
10. เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั 

  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีเงินฝำกประจ ำประเภท 6 เดือน และ 
12 เดือน จ ำนวนเงินรวม 11.64 ลำ้นบำท และ 21.45 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงใชเ้ป็นหลกัประกนัต่อธนำคำร
ในประเทศแห่งหน่ึงในกำรออกหนงัสือค ้ำประกนั (หมำยเหตุ 18) 

 
11. เงินลงทุนในกำรด ำเนินงำนร่วมกนั 

 กิจกำรร่วมคำ้ อำร์พีซีเอ 
  เม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม 2564 บริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำกิจกำรร่วมคำ้ อำร์พีซีเอ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นสญัญำกำร

ด ำเนินงำนร่วมกนักบับริษทัแห่งหน่ึงในนำมกิจกำรร่วมคำ้ อำร์พีซีเอ เพื่อเขำ้ร่วมประกวดรำคำกำรจดัซ้ือ
ครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ประจ ำศูนยฝึ์กทำงวิชำชีพต ำรวจในโครงกำรจดัซ้ือครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ประจ ำศูนยฝึ์ก
ทำงวิชำชีพต ำรวจและกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย  



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 18 - 

 

บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 

 
 ส่วนแบ่งของค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนร่วมกนั ดงัน้ี 

  บำท 
ช่ือบริษทั  ณ วนัท่ี 31  

มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2564 
กิจกำรร่วมคำ้ อำร์พีซีเอ  111,441.81  116,061.81 
     รวม  111,441.81  116,061.81 

 
12. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย หุน้สำมญัของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

            งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    ทุนช ำระแลว้ (บำท)  สัดส่วนเงินลงทุน (%)  วิธีรำคำทุน (บำท) 

 
ช่ือ 

 
 

 
ประเภทธุรกิจ 

 ณ วนัท่ี 31 
 มีนำคม 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
 มีนำคม 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
 มีนำคม 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

บริษทั เดอะแพรคทิเคิลซูเพิร์บ โซลูชัน่ จ ำกดั  จ ำหน่ำยและติดตั้งระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

 1,000,000  1,000,000  49.98  49.98  499,800.00  499,800.00 

บริษทั เดอะวิน เทเลคอม จ ำกดั  งำนวิศวกรรมดำ้น
โทรคมนำคม 

 5,000,000  5,000,000  56.00  56.00  2,800,000.00  2,800,000.00 

บริษทั เอ็กซ-์ซีเคียว จ ำกดั  ขำยและบริกำรดำ้นระบบ
ควำมปลอดภยัของระบบ
สำรสนเทศ 

 3,000,000  3,000,000  60.00  60.00  1,800,000.00  1,800,000.00 

            5,099,800.00  5,099,800.00 
 

  บริษทั เดอะแพรคทิเคิลซูเพิร์บ โซลูชัน่ จ ำกดั 
   ตำมรำยงำนประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัคร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2563 ท่ีประชุม    

 มีมติใหจ้ดัตั้งบริษทัร่วมทุนกบับริษทัเอกชนแห่งหน่ึง เพื่อเขำ้ร่วมประมูลในโครงกำรขนำดใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้ง
 กบัระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตั้ง
 บริษทัร่วมทุนแลว้ เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2563 บริษทัเขำ้ถือหุน้ในบริษทัดงักล่ำวในสดัส่วนร้อยละ 49.98 
  โดยตำมขอ้ตกลงในสัญญำร่วมทุนคณะกรรมกำรบริษทั เดอะแพรคทิเคิลซูเพิร์บ โซลูชัน่ จ ำกดั จะ

ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 คน ซ่ึงมำจำกกำรแต่งตั้งจำกบริษทั เดอะแพรคทิเคิลโซลูชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
จ ำนวน 2 คน และมำจำกบริษทั ซูเพิร์บ คอมพ ์จ ำกดั 1 คน ซ่ึงมติของท่ีประชุมคณะกรรมกำรในเร่ืองต่ำงๆ
ตอ้งได้รับคะแนนเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรทั้งหมด ซ่ึงก็หมำยถึงบริษทั เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จ ำกัด 
(มหำชน) จะมีอ ำนำจในกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทั เดอะแพรคทิเคิลซูเพิร์บ โซลูชัน่ จ ำกดั ดงันั้น
บริษทัจึงพจิำรณำเงินลงทุนในบริษทั เดอะแพรคทิเคิลซูเพิร์บ โซลูชัน่ จ ำกดั เป็นบริษทัยอ่ย 
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บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2565 

 
13. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  

  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
2565 สรุปไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 

 
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 176,032,030.19  175,810,214.76 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด 3,216,846.60  680,547.38 
โอนมำจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 959,000.00  959,000.00 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด (28,468.96)  (28,468.96) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 180,179,407.83  177,421,293.18 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 33,146,864.20  33,121,123.14 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด 2,445,051.33  2,379,841.39 
โอนมำจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 463,434.50  463,434.50 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีขำยและตดัจ ำหน่ำย (25,446.60)  (25,446.60) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 36,029,903.43  35,938,952.43 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 142,885,165.99  142,689,091.62 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 144,149,504.40  141,482,340.75 

 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนำคม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนำคม 
 2565  2564  2565  2564 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด 2,445,051.33  2,070,852.68  2,379,841.39  2,069,679.49 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยและ        
     ตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ส ำหรับงวด (3,022.36)  806,727.27  (3,022.36)  806,727.27 
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บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที ่31 มีนาคม 2565 

 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 อุปกรณ์ท่ีหักค่ำเส่ือมรำคำเต็มจ ำนวนแลว้แต่
ยงัคงใช้งำนอยู่มีมูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมจ ำนวน 12.81 ลำ้นบำท และ 12.62 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั 
 ณ วัน ท่ี  31 มีนำคม 2565 และวันท่ี  31 ธันวำคม 2564 ท่ี ดินและส่ิงปลูกสร้ำงได้จ ำนองเป็น
หลกัประกนัสินเช่ือจำกธนำคำร (หมำยเหตุ 18)  

 
14. สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้

  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
2565  สรุปไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 23,436,859.81 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด 2,959,000.00 
โอนไปท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (959,000.00) 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 25,436,859.81 
ค่าเส่ือมราคาสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 5,214,010.48 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด 685,187.05 
โอนไปท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (463,434.50) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีขำยและตดัจ ำหน่ำย - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 5,435,763.03 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 18,222,849.33 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 20,001,096.78 
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บริษัท เดอะแพรคทิเคลิโซลูช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 
 
15. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 
สรุปไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 846,623.00 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด - 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 846,623.00 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 398,918.02 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมส่วนท่ีขำยและตดัจ ำหน่ำย 24,942.17 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 423,860.19 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 447,704.98 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 422,762.81 

 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
  2565  2564 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด  24,942.17  10,965.23 
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บริษัท เดอะแพรคทิเคลิโซลูช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 
 

16. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(คำ่ใชจ่้ำย) ในระหวำ่งงวด  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 64 

 
 ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 มี.ค. 65 

 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 424,178.77  (8,560.81)  -  415,617.96 
   ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ 6,961.10  29,346.40  -  36,307.50 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 4,652,369.51  448,740.11  -  5,101,109.62 
 ขำดทุนสะสมทำงภำษี 1,067,382.14  18,549.92  -  1,085,932.06 
  รวม 6,150,891.52  488,075.62  -  6,638,967.14 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ (4,276,655.09)  (185,350.00)  -  (4,462,005.09) 
 รวม (4,276,655.09)  (185,350.00)  -  (4,462,005.09) 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,874,236.43  302,725.62  -  2,176,962.05 

 
 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งงวด  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 64 

 
 ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 มี.ค. 65 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 424,178.77  (8,560.81)  -  415,617.96 
   ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ 6,961.10  29,346.40  -  36,307.50 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 4,607,683.74  443,285.90  -  5,050,969.64 
  รวม 5,038,823.61  464,071.49  -  5,502,895.10 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ลกูหน้ีตำมสัญญำเช่ำ (4,276,655.09)  (185,350.00)  -  (4,462,005.09) 
 รวม (4,276,655.09)  (185,350.00)  -  (4,462,005.09) 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 762,168.52  278,721.49  -  1,040,890.01 
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บริษัท เดอะแพรคทิเคลิโซลูช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 
 

17. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2565 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2564  

ณ วนัท่ี 31 
 มีนำคม 2565 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2564 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 44,226,096.17   33,622,721.82   42,472,096.17   31,857,721.82  
อ่ืน ๆ 806,277.22  763,292.07  260,165.00  260,165.00 
  รวม 45,032,373.39  34,386,013.89  42,732,261.17  32,117,886.82 

 
18. วงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือกับธนำคำรในประเทศ         
2 แห่ง ในวงเงินรวม 306 ลำ้นบำท และ 306 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ดงัต่อไปน้ี 

    ลำ้นบำท 
 

ประเภทวงเงินสินเช่ือ 
 อตัรำดอกเบ้ีย 

 (ร้อยละต่อปี) 
 ณ วนัท่ี 31  

มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 
(1) เงินเบิกเกินบญัชี  MOR,FDR+1.05  11  11 
(2) เงินกูย้ืมระยะสั้น  MLR - 1.50  65  65 
(3) หนงัสือค ้ำประกนั  1.25 - 1.75  230  230 
  รวม    306  306 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 วงเงินสินเช่ือดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนอง
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงกรรมสิทธ์ิของบริษทั (หมำยเหตุ 13) เงินฝำกประจ ำ (หมำยเหตุ 10) และกรรมกำรของ
บริษทั  

 
19. เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  

  เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วนัท่ี 31  

มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 
 ณ วนัท่ี 31  

มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 
เจำ้หน้ีกำรคำ้  149,377,379.88  174,037,268.79  147,460,724.74  173,653,070.27 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย  31,307,976.69  29,436,723.89  30,923,196.96  27,533,814.81 
เจำ้หน้ีสรรพำกร  -  1,319,887.24  -  1,319,887.24 
อ่ืน ๆ  14,213.00  299,347.43  10,213.00  284,347.43 
  รวม  180,699,569.57  205,093,227.35  178,394,134.70  202,791,119.75 
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บริษัท เดอะแพรคทิเคลิโซลูช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 
 
20. หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  

  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี 31 

 มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2564  
ณ วนัท่ี 31 

 มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2564 
ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย 1,522,903.06  4,380,412.14  1,310,183.90  4,353,109.64 
  รวม 1,522,903.06  4,380,412.14  1,310,183.90  4,353,109.64 

 
21. หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
      มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 

มีนำคม 2565 แสดงไดด้งัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 

 มีนำคม 2565 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2564 
มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัตน้งวด 10,336,531.20  9,519,278.90 
เพิ่มข้ึน 1,786,944.00  6,105,378.86 
เพิ่มข้ึนจำกดอกเบ้ีย 96,368.60  453,861.30 
เงินจ่ำยช ำระ (1,363,653.89)  (5,741,987.86) 
มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัส้ินงวด 10,856,189.91  10,336,531.20 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (4,552,748.20)  (4,197,716.67) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี 6,303,441.71  6,138,814.53 

 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ใน

รำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 685,187.05  730,380.66 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 96,368.60  113,870.53 
  รวม 781,555.65  844,251.19 
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  หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำมีก ำหนดช ำระ ดงัน้ี 
 บำท 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดช ำระ  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดช ำระ 

ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระภำยในหน่ึงปี 4,552,748.20  353,182.44  4,905,930.64  4,197,716.67  324,957.93  4,522,674.60 
ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระ            

 หลงัจำกหน่ึงปีแต่ไม่เกินหำ้ปี 6,303,441.71  243,508.35  6,546,950.06  6,138,814.53  208,607.48  6,347,422.01 

รวม 10,856,189.91  596,690.79  11,452,880.70  10,336,531.20  533,565.41  10,870,096.61 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัมีสัญญำเช่ำระยะยำวยำนพำหนะและอุปกรณ์ ในลกัษณะของสัญญำ

เช่ำซ้ือกับบริษัทลิสซ่ิงในประเทศรวม  5 แห่ง จ ำนวน  18 สัญญำ มูลค่ำตำมสัญญำรวมเป็นเงิน 
20,799,494.80 บำท ระยะเวลำผอ่นช ำระ 48 - 60 งวดเดือน จ่ำยช ำระงวดเดือนละ 413,551.36 บำท 

 
22.  ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 

  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์
พนกังำน ดงัน้ี 

   งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนำคม 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนำคม 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ยกมำตน้งวด 23,261,847.54  20,532,209.03  23,038,418.69  20,532,209.03 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั

คณิตศำสตร์ประกนัภยั 
       

- ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุน 1,547,456.33  708,257.30  1,547,456.33  708,257.30 
- ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -  (679,256.65)  -  (679,256.65) 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั และดอกเบ้ียเพิม่ข้ึน 696,244.23  2,886,787.86  668,973.18  2,663,359.01 
ผลประโยชน์จ่ำยโดยโครงกำรระหวำ่งปี -  (186,150.00)  -  (186,150.00) 

ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ยกไปปลำยงวด 25,505,548.10  23,261,847.54 25,254,848.20  23,038,418.69 
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  ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนำคม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนำคม 
 2565  2564  2565  2564 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั        
  ตน้ทุนขำย 392,931.12  322,974.38  376,343.43  322,974.38 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 89,721.03  73,858.42  89,721.03  73,858.42 
  ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 302,401.44  269,006.97  291,718.08  269,006.97 
                 รวม 785,053.59  665,839.77 757,782.54 665,839.77 

 
23.  กำรจดัสรรก ำไรสะสม 

 ปี 2565 
  ตำมกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 เม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 2565 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัจ่ำยเงิน
ปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นจ ำนวน 335,999,872 หุน้ 
มูลค่ำหุ้นละ 0.08 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 26.88 ลำ้นบำท โดยบริษทัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บปัน
ผลตำมรำยช่ือท่ีปรำกฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 20 เมษำยน 2565 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลใน
วนัท่ี 6 พฤษภำคม 2565 

  ปี 2564 
  ตำมกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัจ่ำยเงิน
ปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำหุน้ละ 0.14 บำท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 39.20 ลำ้นบำท โดยจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.04 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
11.20 ลำ้นบำท และจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญัของบริษทัในอตัรำ 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจ ำนวน
เงิน 28 ล้ำนบำทโดยบริษทัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับปันผลตำมรำยช่ือท่ีปรำกฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 7 เมษำยน 2564 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 26 เมษำยน 2564 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยในอตัรำร้อยละ 5 ของ
ก ำไรสุทธิประจ ำปี 2564 เป็นจ ำนวนเงิน 2.05 ลำ้นบำท 

 
24. กำรบริหำรจดักำรทุน 

  วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของกลุ่มกิจกำร คือกำรจัดให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำง
กำรเงินท่ีเหมำะสมและกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ืองตำมงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ตำมงบกำรเงินรวมมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน
เท่ำกบั 0.82 : 1 และ 0.90 : 1 ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 0.80 : 1 และ 0.89 : 1 ตำมล ำดบั) 
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25. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
   กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนตำมชนิดของผลิตภัณฑ์และกำร

ใหบ้ริกำร โดยมีเขตภูมิศำสตร์หลกัตั้งอยูใ่นประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 
ประเภทส่วนงำน  ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริกำรตำมส่วนงำน 

-  ส่วนงำนขำยพร้อมติดตั้ง (ส่วนงำนหลกั)  ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำรส่ือสำรแบบครบ
วงจร กำรส่ือสำรไร้สำย กำรรักษำควำมปลอดภยั
เครือข่ำย ดำตำ้เซ็นเตอร์โซลูชัน่ และกำรบริหำร
จดักำรระบบเครือข่ำย รวมทั้งกำรบริกำรดูแลและ
รักษำซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัระบบ 

-  ส่วนงำนอ่ืน ๆ  พฒันำระบบพร้อมติดตั้งรวมทั้งบริกำรเก่ียวเน่ือง
และงำนบริกำรอ่ืนๆ 

 
  ผลกำรด ำเนินงำนไดรั้บกำรสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอโดยผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน

ซ่ึงกคื็อกรรมกำรผูจ้ดักำร เพือ่ใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำร
ปฏิบติังำน กลุ่มกิจกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑผ์ลก ำไร
หรือขำดทุนของส่วนงำนด ำเนินงำนซ่ึงเป็นเกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในกำรวัดก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนในงบกำรเงิน   

รำยละเอียดขอ้มูลทำงกำรเงินของส่วนงำนด ำเนินงำน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 ลำ้นบำท 
 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม (บำงส่วน) ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
 ขำยพร้อมติดตั้ง  บริกำรดูแลและรักษำ  อ่ืนๆ รวม 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำร 144.79  77.99  49.89  39.97  5.57  8.16  200.25  126.12 
ตน้ทุนขำยและบริกำร (108.65)  (62.07)  (28.49)  (23.16)  (4.64)  (4.51)  (141.78)  (89.74) 
ก ำไรขั้นตน้ 36.14  15.92  21.40  16.81  0.93  3.65  58.47  36.38 

รำยไดด้อกเบ้ีย             1.38  0.83 
รำยไดอ่ื้น             1.00  1.29 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย             (9.99)  (6.10) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร             (34.14)  (28.80) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน             (0.10)  (0.11) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้             (3.75)  (0.82) 
ก ำไรส ำหรับงวด             12.87  2.67 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย             3.16  2.81 

สินทรัพย ์                
สินทรัพยถ์ำวร             144.15  146.45 
สินทรัพยอ่ื์น             621.02  460.73 
รวม             765.17  607.18 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์ 

  กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้นรำยไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดง
อยูใ่นงบกำรเงินจึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

 
26. ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้

   ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
2565 และ 2564 ประกอบดว้ย  

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนำคม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนำคม 

 2565  2564  2565  2564 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด 4,056,554.55  1,290,017.83  4,056,554.55  1,290,017.83 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว        
 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร (302,725.62)  (472,578.57)  (278,721.49)  (472,578.57) 

รวม 3,753,828.93  817,439.26  3,777,833.06  817,439.26 

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน : 

       

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ 
ประกนัภยั - 

  
135,851.33 

 
- 

  
135,851.33 

รวม -  135,851.33  -  135,851.33 
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วนัที่ 31 มีนาคม 2565 
 

27. ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน 
  ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสำมญัถวัเฉล่ีย

ถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ในระหวำ่งงวด 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนำคม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนำคม 

 2565  2564  2565  2564 

ก ำไร (ขำดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บำท) 14,038,633.53  2,804,509.05  15,630,299.18  2,945,417.47 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถว่งน ้ำหนกั (หุน้) 335,999.872  280,000,000  335,999,872  280,000,000 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ (บำท/หุน้) 0.04  0.01  0.05  0.01 

 
28. เคร่ืองมือทางการเงิน 

28.1 การบริหารความเส่ียง 
  กลุ่มกิจกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีอำจเกิดข้ึนในสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสิน

ทำงกำรเงินตำมปกติธุรกิจ โดยใช้ระบบกำรจัดกำรและกำรควบคุมภำยในองค์กรโดยทัว่ไป และ
ไม่ไดป้ระกอบธุรกรรมตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินใด ๆ เพือ่กำรคำ้หรือกำรเกง็ก ำไร 

 
28.2 ควำมเส่ียงจำกกำรใหสิ้นเช่ือ 
  กลุ่มกิจกำรมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรควบคุม

ควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้น กลุ่ม
กิจกำรไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคัญจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีดังกล่ำว 
นอกเหนือไปจำกท่ีไดต้ั้งค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้ 

 
28.3 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 

 กลุ่มกิจกำรมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเนื่องจำกมีเงินฝำกสถำบนักำรเงิน ลูกหน้ีตำม
สัญญำเช่ำ เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ้ ำประกนั และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ทั้ งน้ีสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำดหรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั อยำ่งไรก็ตำมฝ่ำยบริหำรของกลุ่มกิจกำรเช่ือว่ำควำมผนัผวนของ
อตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคตจะไม่ส่งผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อผลกำรด ำเนินงำนและ
กระแสเงินสดของกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรมิไดใ้ชต้รำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินอ่ืนเพื่อป้องกนัควำม
เส่ียงดงักล่ำว 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม  2565 และวนั ท่ี  31 ธันวำคม  2564 สินทรัพย์และห น้ีสินทางการเงิน

ท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 
 อตัรำดอกเบ้ีย  อตัรำดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม  อตัรำ 
 คงท่ี  ปรับข้ึนลง  อตัรำดอกเบ้ีย    ดอกเบ้ีย 
   ตำมอตัรำตลำด      (ร้อยละต่อปี) 
          
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  9,813,946.50  62,709,168.75  203,407.13  72,726,522.38  0.15 - 0.25 
ลูกหน้ีการคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  -  -  173,556,129.91  173,556,129.91  - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ -  -  37,212,269.51  37,212,269.51  - 
ลกูหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 111,793,041.74  -  -  111,793,041.74  3.53 - 9.00 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้ำประกนั 11,640,681.93  -  -  11,640,681.93  0.38 
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  -  -  180,699,569.57  180,699,569.57  - 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ -  -  125,470,163.24  125,470,163.24  - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  10,856,189.91  -  -  10,856,189.91  2.45 - 5.33 

 
 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 
 อตัรำดอกเบ้ีย  อตัรำดอกเบ้ีย  ไมมี่  รวม  อตัรำ 
 คงท่ี  ปรับข้ึนลง  อตัรำดอกเบ้ีย    ดอกเบ้ีย 
   ตำมอตัรำตลำด      (ร้อยละต่อปี) 
          
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  9,813,946.50  60,259,773.14  92,629.94  70,166,349.58  0.15 - 0.25 
ลกูหน้ีการคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  -  -  169,979,378.93  169,979,378.93  - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ -  -  37,159,677.87  37,159,677.87  - 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 111,173,961.74  -  -  111,173,961.74  3.53 - 9.00 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้ำประกนั 11,640,681.93  -  -  11,640,681.93  0.38 
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  -  -  178,394,134.70  178,394,134.70  - 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ -  -  122,370,760.07  122,370,760.07  - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  10,856,189.91  -  -  10,856,189.91  2.45 - 5.33 
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 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 อตัรำดอกเบ้ีย  อตัรำดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม  อตัรำ 
 คงท่ี  ปรับข้ึนลง  อตัรำดอกเบ้ีย    ดอกเบ้ีย 
   ตำมอตัรำตลำด      (ร้อยละต่อปี) 
          
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,143.17  149,620,956.52  180,622.27  149,802,721.96  0.25 
ลูกหน้ีการคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  -  -  140,096,601.72   140,096,601.72  - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ -  -   26,648,586.92    26,648,586.92   - 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 107,451,102.38  -  -  107,451,102.38  3.53 - 9.00 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้ำประกนั 21,453,484.98  -  -  21,453,484.98  0.15 - 0.50 
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  -  -  205,093,227.35  205,093,227.35  - 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ -  -  122,459,318.18  122,459,318.18  - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  10,336,531.20  -  -  10,336,531.20  2.54 - 5.33 

 

 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 อตัรำดอกเบ้ีย  อตัรำดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม  อตัรำ 
 คงท่ี  ปรับข้ึนลง  อตัรำดอกเบ้ีย    ดอกเบ้ีย 
   ตำมอตัรำตลำด      (ร้อยละต่อปี) 
          
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,143.17  147,645,826.27  101,107.58  147,748,077.02  0.25 
ลูกหน้ีการคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  -  -   138,325,977.09   138,325,977.09   - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ -  -   23,524,695.64    23,524,695.64   - 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 107,451,102.38  -  -  107,451,102.38  3.53 - 9.00 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้ำประกนั 21,453,484.98  -  -  21,453,484.98  0.15 - 0.50 
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  -  -  202,791,119.75  202,791,119.75  - 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ -  -  120,337,879.37  120,337,879.37  - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  10,336,531.20  -  -  10,336,531.20  2.54 - 5.33 
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วนัที่ 31 มีนาคม 2565 
 
28.4 ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน  

 กลุ่มกิจกำรมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรมียอด
ส่วนลดตำมปริมำณกำรซ้ือสินคำ้เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ อยำ่งไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรเช่ือวำ่ควำมผนั
ผวนของอตัรำแลกเปล่ียนในอนำคตจะไม่ส่งผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อผลกำรด ำเนินงำน
และกระแสเงินสดของกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรมิไดใ้ช้ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินอ่ืนเพื่อป้องกนั
ควำมเส่ียงดงักล่ำว 
 

28.5 ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
กลุ่มกิจกำรมีกำรควบคุมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่อง โดยกำรรักษำระดบัของเงินสด

และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำร รวมทั้งจดัหำวงเงินสินเช่ือ
ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินต่ำง ๆ เพื่อส ำรองในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นและเพื่อลดผลกระทบจำกควำม
ผนัผวนของกระแสเงินสด 

 
 28.6 มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจกำรจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำ
ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มกิจกำรจึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำง
กำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
29. ภำระผกูพนั 

  29.1 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำซ้ือสินคำ้เป็นจ ำนวน
เงิน 54.63 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 46.19 ลำ้นบำท) ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไดช้ ำระภำระผูกพนัไปแลว้
เป็นจ ำนวนเงิน 23.64 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 23.05 ลำ้นบำท) ดงันั้นจึงมีภำระผูกพนัคงเหลือ
เป็นจ ำนวนเงิน 30.99 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 23.14 ลำ้นบำท) 

  29.2 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบสินคำ้หรือบริกำรตำม
สัญญำจ ำนวนเงินประมำณ 71.05 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 58.76 ลำ้นบำท) ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไดรั้บ
ช ำระภำระผกูพนัไปแลว้เป็นจ ำนวนเงิน 3.47 ลำ้นบำท ดงันั้นจึงมีภำระผกูพนัคงเหลือเป็นจ ำนวนเงิน 67.58 
ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 58.76 ลำ้นบำท) 
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30. หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน 
  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มกิจกำรมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรให้

ธนำคำรในประเทศแห่งหน่ึงออกหนังสือค ้ ำประกันสัญญำซ้ือขำยสินคำ้มียอดเงินรวม 58.53 ลำ้นบำท 
(เฉพำะกิจกำร 58.53 ลำ้นบำท) และ 53.66 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร 53.66 ลำ้นบำท) ตำมล ำดับ ซ่ึงหำก
บริษทัไม่สำมำรถปฏิบติัตำมสัญญำซ้ือขำยได ้ธนำคำรก็จะเรียกร้องให้บริษทัช ำระค่ำเสียหำยจำกกำรผิด
สัญญำคืนใหแ้ก่ธนำคำร  

 
31. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

  ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2565 มีมติอนุมติักำรเขำ้ซ้ือหุ้นของ
บริษทั เดอะแพรคทิเคิลซูเพิร์บโซลูชัน่ จ ำกดั จำกนำงสำวภทัรวดี ศรีสถำพร จ ำนวน 1 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 
บำท และบริษทั ซูเพิร์บ คอมพ ์จ ำกดั จ ำนวน 4,999 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท รวมจ ำนวนหุ้นท่ีบริษทัเขำ้
ถือหุ้นเพิ่มเป็นจ ำนวน 5,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 500,000 บำท ท ำให้จ ำนวนหุ้น
ทั้งหมดท่ีบริษทัเขำ้ถือจำกจ ำนวน 4,998 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท เป็นจ ำนวน 9,998 หุ้น มูลค่ำหุน้ละ 100 
บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 999,800 บำท คิดเป็นสดัส่วนลงทุนร้อยละ 99.98 

 
32. กำรจดัประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน 

 บริษทัไดจ้ดัประเภทรำยกำรบญัชีบำงรำยกำรในงบกำรเงินปี 2564 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรแสดง
รำยกำรในงบกำรเงินงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไดเ้คยแสดงไวเ้ดิม 

   งบกำรเงินรวม (บำท) 
 ก่อนจดัประเภทใหม่  เพิ่มข้ึน (ลดลง)  หลงัจดัประเภทใหม่ 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน      
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 139,604,917.09  491,684.63  140,096,601.72 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,624,445.46  (491,684.63)  2,132,760.83 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 203,473,992.68  1,619,234.67  205,093,227.35 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 5,999,646.81  (1,619,234.67)  4,380,412.14 
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บริษัท เดอะแพรคทิเคลิโซลูช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที่ 31 มีนาคม 2565 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 
 ก่อนจดัประเภทใหม่  เพิ่มข้ึน (ลดลง)  หลงัจดัประเภทใหม่ 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน      
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 138,325,977.09  -  138,325,977.09 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,801,505.56  -  1,801,505.56 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 201,186,885.08  1,604,234.67  202,791,119.75 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 5,957,344.31  (1,604,234.67)  4,353,109.64 

 
33. กำรอนุมติังบกำรเงินระหวำ่งกำล 

  งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดย
คณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2565  
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