
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 3

บริษทั อนิเตอร์แนชั�นเนิลเอนจเีนียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 มนีาคม 2565

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2565 2564 2565 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 82,926              88,953              37,346              34,571               

ลูกหนี�การคา้ 7 58,532              59,917              21,084              18,242               

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 6, 8 112,598            108,060            74,497              67,109               

สินทรัพยที์�เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 9 56,839              72,355              33,882              35,193               

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�น 6 -                    -                    25,000              90,000               

สินคา้คงเหลือ 8,675                10,557              -                    -                     

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 10 77,387              87,467              77,361              87,442               

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย 9,457                9,311                4,880                4,491                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 856                    1,942                7                        7                        

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 407,270            438,562            274,057            337,055             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 10 -                    -                    -                    -                     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6, 11 -                    -                    -                    -                     

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 12 194,633            195,111            142,492            142,492             

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13, 25 523,722            547,001            2,622                2,859                 

สินทรัพยที์�ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 14 161,320            161,320            151,949            151,949             

สิทธิการใชร้ะบบสายส่งกระแสไฟฟ้า

   รอตดับญัชี 15 30,717              31,157              -                    -                     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 6, 16 19,589              20,930              6,413                7,533                 

ค่าความนิยม 17 -                    -                    -                    -                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 18 54                      81                      -                    -                     

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั 55,559              55,542              38,500              38,500               

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื�อเงินลงทุน 19 -                    -                    -                    -                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 21 52,963              52,063              15,431              14,916               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,038,557         1,063,205         357,407            358,249             

รวมสินทรัพย์ 1,445,827         1,501,767         631,464            695,304             

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(พันบาท)

งบการเงนิรวม



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 4

บริษทั อนิเตอร์แนชั�นเนิลเอนจเีนียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที� 31 มนีาคม 2565

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2565 2564 2565 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 22 18                      4,909                -                    -                     

เจา้หนี�การคา้ 6, 23 25,347              24,311              13,517              1,104                 

เจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 24 120,403            122,355            29,289              27,971               

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6 32,731              44,612              11,024              20,417               

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ�งปี 25 43,200              37,200              -                    -                     

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ�งปี 6, 26 2,735                3,907                1,774                2,676                 

ประมาณการหนี� สินหมุนเวียนอื�น 28 14,222              26,650              14,222              26,650               

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 865                    797                    -                    -                     

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 239,521            264,741            69,826              78,818               

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 25 51,841              68,641              -                    -                     

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 20 1,542                1,542                1,468                1,468                 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 6, 26 12,823              13,091              364                    411                    

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

   ผลประโยชน์พนกังาน 27 5,309                5,150                4,016                3,905                 

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 28 8,326                8,326                77,941              77,941               

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 9,785                9,442                2,494                2,152                 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 89,626              106,192            86,283              85,877               

รวมหนี�สิน 329,147            370,933            156,109            164,695             

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(พันบาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 5

บริษทั อนิเตอร์แนชั�นเนิลเอนจเีนียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที� 31 มนีาคม 2565

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2565 2564 2565 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 29

   ทุนจดทะเบียน 4,476,576         4,476,576         4,476,576         4,476,576          

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้ 2,493,455         2,493,455         2,493,455         2,493,455          

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,422,185         1,422,185         1,422,185         1,422,185          

ส่วนเกินทุนจากการลดมูลค่าหุน้สามญั 464,905            464,905            464,905            464,905             

ส่วนตํ�าจากการเปลี�ยนแปลงสัดส่วน

   การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (369,648)           (369,648)           -                    -                     

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

   จดัสรรแลว้

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 2,096                2,096                2,096                2,096                 

   ขาดทุนสะสม (2,896,313)        (2,882,159)        (3,907,286)        (3,852,032)         

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,116,680         1,130,834         475,355            530,609             

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                    -                    -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,116,680         1,130,834         475,355            530,609             

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,445,827         1,501,767         631,464            695,304             

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(พันบาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 6

บริษทั อนิเตอร์แนชั�นเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขายหรือการใหบ้ริการ 87,926           96,470           12,220           4,866             

รายไดเ้งินอุดหนุนส่วนเพิ�มราคารับซื�อไฟฟ้า 8,678             33,202           -                 -                 

โอนกลบัประมาณการค่าปรับงานล่าชา้ตามสัญญา 28 20,565           -                 20,565           -                 

รายไดอื้�น 6 2,196             1,971             1,738             2,290             

รวมรายได้ 119,365         131,643         34,523           7,156             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการใหบ้ริการ 6, 13, 15, 16 104,277         106,001         8,054             4,346             

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 1,363             1,700             9                    15                  

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 6, 13, 16, 18 24,002           25,606           15,863           15,572           

ค่าใชจ้่ายอื�น 6 6,347             6,932             6,227             -                 

รวมค่าใช้จ่าย 135,989         140,239         30,153           19,933           

กาํไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมดําเนินงาน (16,624)          (8,596)            4,370             (12,777)          

รายไดท้างการเงิน 6 77                  110                4,447             4,456             

ตน้ทุนทางการเงิน 1,467             2,422             32                  185                

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 13, 15, 18 (3,293)            (11,532)          (1,794)            (718)               

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นของลูกหนี�

  (กลบัรายการ) 6, 7, 8, 9 (567)               (1,120)            65,833           (6,497)            

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (14,154)          1,744             (55,254)          (1,291)            

(รายได)้ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ -                 -                 -                 -                 

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (14,154)          1,744             (55,254)          (1,291)            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง :-

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

   พนกังานที�กาํหนดไว้ 27 -                 72                  -                 -                 

ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 20 -                 (15)                 -                 -                 

รวมรายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                 57                  -                 -                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน

สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม

(พันบาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 7

บริษทั อนิเตอร์แนชั�นเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายการที�อาจจะถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง :-

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย 10 -                 (38)                 (38)                 

รวมรายการที�อาจจะถูกจดัประเภทใหม่

  ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                 (38)                 -                 (38)                 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                 19                  -                 (38)                 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (14,154)          1,763             (55,254)          (1,329)            

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน) :-

   ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (14,154)          1,744             (55,254)          (1,291)            

   ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                 -                 -                 -                 

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (14,154)          1,744             (55,254)          (1,291)            

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :-

   ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (14,154)          1,763             (55,254)          (1,329)            

   ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                 -                 -                 -                 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (14,154)          1,763             (55,254)          (1,329)            

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)

ขั�นพื�นฐาน 31 (0.000056) 0.000008 (0.000220) (0.000004)

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน

สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 8

บริษทั อนิเตอร์แนชั�นเนิลเอนจเีนียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนตํ�าจากการ ส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนเกินทุน เปลี�ยนแปลง ผลต่างจากการ ส่วนของส่วนไดเ้สีย

ทุนที�ออก ส่วนเกิน จากการลด สัดส่วนการถือหุ้น ทุนสาํรองตาม กาํไร(ขาดทุน) วดัมูลค่า รวมส่วน ที�ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั มูลค่าหุ้นสามญั ในบริษทัยอ่ย กฎหมาย สะสม เงินลงทุนเผื�อขาย ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564 2,493,455           1,422,185           464,905            (369,648)          2,096             (2,897,538)          747                    1,116,202          -                    1,116,202          

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    

   ขาดทุน -                     -                     -                    -                   -                 1,744                  -                     1,744                 -                    1,744                 

   ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 10 -                     -                     -                    -                   -                 57                       (38)                     19                      -                    19                      

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                     -                     -                    -                   -                 1,801                  (38)                     1,763                 -                    1,763                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2564 2,493,455           1,422,185           464,905            (369,648)          2,096             (2,895,737)          709                    1,117,965          -                    1,117,965          

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2565 2,493,455           1,422,185           464,905            (369,648)          2,096             (2,882,159)          -                     1,130,834          -                    1,130,834          ,                

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    

   ขาดทุน -                     -                     -                    -                   -                 (14,154)               -                     (14,154)              -                    (14,154)              

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                     -                     -                    -                   -                 (14,154)               -                     (14,154)              -                    (14,154)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2565 2,493,455           1,422,185           464,905            (369,648)          2,096             (2,896,313)          -                     1,116,680          -                    1,116,680          

งบการเงินรวม 

(พันบาท)

กาํไร(ขาดทุน)สะสม



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 9

บริษัท อนิเตอร์แนชั�นเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนเกินทุน ผลต่างจากการ

ทุนที�ออก ส่วนเกิน จากการลด ทุนสาํรองตาม วดัมูลค่า รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั มูลค่าหุ้นสามญั กฎหมาย ขาดทุนสะสม เงินลงทุนเผื�อขาย ของผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 2,493,455              1,422,185            464,905                   2,096             (3,982,831)                747                           400,557                   

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                          

   ขาดทุน -                        -                      -                          -                 (1,291)                       -                            (1,291)                     

   ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 10 -                        -                      -                          -                 -                            (38)                            (38)                          

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                        -                      -                          -                 (1,291)                       (38)                            (1,329)                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564 2,493,455              1,422,185            464,905                   2,096             (3,984,122)                709                           399,228                   

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2565 2,493,455              1,422,185            464,905                   2,096             (3,852,032)                -                            530,609                   

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

   ขาดทุน -                        -                      -                          -                 (55,254)                     -                            (55,254)                   

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                        -                      -                          -                 (55,254)                     -                            (55,254)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2565 2,493,455              1,422,185            464,905                   2,096             (3,907,286)                -                            475,355                   

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

(พันบาท)
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บริษัท อนิเตอร์แนชั�นเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (14,154)       1,744            (55,254)         (1,291)        

ปรับรายการที�กระทบกาํไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ดอกเบี�ยรับ (77)              (110)              (4,447)           (4,456)        

ดอกเบี�ยจ่าย 1,467           2,422            32                 185            

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 29,353         28,792          1,720            2,018         

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นลูกหนี�  (กลบัรายการ) (566)            (1,120)           65,833          (6,497)        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ที�จ่าย 934              -               -                -             

โอนกลบัค่าเผื�อการดอ้ยค่าที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,618)         (10,159)         -                (161)           

โอนกลบัค่าเผื�อการดอ้ยค่าสิทธิการใชร้ะบบสายส่ง

      กระแสไฟฟ้ารอตดับญัชี (16)              (17)               -                -             

โอนกลบัค่าเผื�อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,093)         (1,356)           (294)              (557)           

โอนกลบัค่าเผื�อการดอ้ยค่าเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื�อเงินลงทุน (1,500)         -               (1,500)           -             

(กาํไร)ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

      ของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 6,227           (105)              6,227            (105)           

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น (677)            (1,512)           (677)              (1,512)        

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1)                309               (1)                  -             

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 120              6,623            -                -             

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง -              128               -                125            

ประมาณการค่าปรับงานล่าชา้ตามสัญญา (กลบัรายการ) (12,428)       7,651            (12,428)         7,651         

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 174              222               111               113            

เงินปันผลรับ (532)            -               (532)              -             

5,613           33,512          (1,210)           (4,487)        

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดาํเนินงาน

ลูกหนี�การคา้ 2,738           (5,113)           (1,489)           14,724       

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น (3,991)         (8,467)           (3,073)           (10,633)      

สินทรัพยที์�เกิดจากสัญญา 14,174         12,310          (31)                1,191         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน

สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม

(พันบาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 11

บริษัท อนิเตอร์แนชั�นเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

สินคา้คงเหลือ 1,882           (148)              -                (24)             

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 1,085           41                 -                41              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (901)            -               (515)              -             

เจา้หนี�การคา้ 1,036           (4,239)           12,414          773            

เจา้หนี�หมุนเวียนอื�น (1,950)         (2,327)           1,317            (1,200)        

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (11,881)       (4,180)           (9,393)           (665)           

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 68                462               -                -             

จ่ายชาํระประมาณการหนี� สินจากโครงการ

     ผลประโยชน์พนกังาน (15)              (250)              -                -             

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 342              (111)              342               -             

กระแสเงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)การดาํเนินงาน 8,200           21,490          (1,638)           (280)           

จ่ายภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ที�จ่าย (1,079)         (1,524)           (389)              (620)           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 7,121           19,966          (2,027)           (900)           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบี�ย 85                102               687               102            

รับเงินปันผล 532              -               532               -             

ซื�อสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน - เงินฝากประจาํ (35)              -               (35)                -             

ซื�อสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน - เงินลงทุนเพื�อคา้ (120,593)     (1,162)           (120,593)       (1,162)        

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน

   - เงินลงทุนเพื�อคา้ 125,159       13,069          125,159        13,069       

จ่ายชาํระเงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -              -               (25,200)         (26,500)      

รับคืนเงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -              -               23,800          5,000         

ซื�ออุปกรณ์ (1,165)         (6,601)           (54)                -             

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (16)              -               (16)                -             

จาํหน่ายอุปกรณ์ 1                 65                 1                   -             

เงินฝากธนาคารติดภาระคํ�าประกนั (17)              (47)               -                (47)             

รับคืนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื�อเงินลงทุน 1,500           -               1,500            -             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 5,451           5,426            5,781            (9,538)        

(พันบาท)

สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน
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บริษัท อนิเตอร์แนชั�นเนิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

จ่ายดอกเบี�ย (1,468)         (2,715)           (31)                -             

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (4,891)         (1,764)           -                (32)             

รับเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน -              20,000          -                -             

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน -              (20,000)         -                -             

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (10,800)       (10,173)         -                -             

ชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่า (1,440)         (1,691)           (948)              (901)           

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (18,599)       (16,343)         (979)              (933)           

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (6,027)         9,049            2,775            (11,371)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ วนัที� 1 มกราคม 88,953         136,188        34,571          54,538       

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที� 31 มีนาคม 82,926         145,237        37,346          43,167       

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน

สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม
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