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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั สยามราชธานี จ ากัด  (มหาชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบด้วย                  
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและกระแส            
เงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก           
บริษทัฯตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ้ก าหนด
นั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ     
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้    
ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ค่าบริการจัดหาบุคลกรและรายได้ค่าเช่าและบริการ  

รายไดค้่าบริการจดัหาบุคลากรและรายไดค้่าเช่าและบริการเป็นรายการท่ีมีมูลค่าเป็นสาระส าคญัท่ีสุดในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ ประกอบกบับริษทัฯเขา้ท าสัญญากบัลูกคา้เป็นจ านวนมากรายและรูปแบบการใหบ้ริการจดัหา
บุคคลกรท่ีหลากหลายในแต่ละสัญญา อีกทั้งมีอตัราการเรียกเก็บและวิธีการค านวณค่าบริการท่ีแตกต่างกนัไป 
รวมถึงรายไดค้่าเช่าและบริการมีจ านวนค่าเช่าและระยะเวลาเช่าท่ีต่างกนัในแต่ละสัญญา ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญั
กบัความถูกตอ้งและครบถว้นในการรวบรวมขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการบนัทึกรายไดค้่าบริการจดัหาบุคคลากรและ
รายไดค้่าเช่าและบริการ 

วิธีการตรวจสอบ  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการ  

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้รวมถึงกระบวนการ
ในการท าสัญญาใหบ้ริการและสัญญาเช่า และการบนัทึกรับรู้รายไดโ้ดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ                    
ท าความเขา้ใจและสุ่มเลือกตวัอยา่งมาทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้                     
และใหค้วามส าคญัในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบส าหรับการควบคุมภายใน
ท่ีตอบสนองต่อความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ 

• สุ่มตวัอยา่งสัญญาบริการและสัญญาเช่าเพื่อตรวจสอบความมีอยูจ่ริง และความถูกตอ้งการของการรับรู้
รายไดว้า่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาของบริษทัฯและสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้อง
บริษทัฯ   

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายไดค้่าบริการและรายไดค้่าเช่าท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งปีและช่วงใกล้
ส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   
• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ี

อาจเกิดขึ้นของรายการตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป 

การรับรู้ต้นทุนการให้บริการจัดหาบุคลากร 

การบนัทึกตน้ทุนการใหบ้ริการจดัหาบุคลากรซ่ึงสัมพนัธ์กบัการบนัทึกรายไดค้่าบริการจดัหาบุคลากร        
ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงินเดือนและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคคลากร ทั้งน้ีบริษทัฯมีจ านวนบุคลากรท่ีจดัหาเพื่อใหบ้ริ
การแก่ลูกคา้เป็นจ านวนมากและส่งไปปฏิบติังานในหลายพื้นท่ี ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบัความถูกตอ้งและ
ครบถว้นในการรวบรวมขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการบนัทึกตน้ทุนการใหบ้ริการจดัหาบุคลากร 



3 

วิธีการตรวจสอบ  

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีบริษทัฯไดก้ าหนดใหมี้ขึ้นเพื่อควบคุมกระบวนการใน
การบนัทึกรายการตน้ทุนจากการใหบ้ริการโดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่ม
ทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้ขา้พเจา้ไดก้ระทบยอดขอ้มูลในทะเบียนเงินเดือนของ
บุคลากรท่ีจดัหาเพื่อใหบ้ริการแก่ลูกคา้กบัการบนัทึกรายการตน้ทุน นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดวิ้เคราะห์เปรียบเทียบ
ขอ้มูลบญัชีตน้ทุนการใหบ้ริการแบบแยกยอ่ย (Disaggregated data) และวิเคราะห์อตัราก าไรขั้นตน้ของงานบริการ
แต่ละประเภทเพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นของรายการตน้ทุนใหบ้ริการตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  

การประมาณมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์เพ่ือให้เช่า  

บริษทัฯมีสินทรัพยเ์พื่อใหเ้ช่าซ่ึงเป็นยานพาหนะจ านวนมากและหลากหลายประเภทรุ่นและยีห่อ้ ยานพาหนะ     
แต่ละประเภทมีมูลค่าคงเหลือแตกต่างกนั ในการค านวณค่าเส่ือมราคาตามนโยบายการบญัชีของบริษทัฯตอ้งมี  
การประมาณมูลค่าคงเหลือของยานพาหนะเพื่อใหเ้ช่าเม่ือเลิกใชง้าน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งอาศยัดุลยพินิจ
ค่อนขา้งมากส าหรับการประมาณมูลค่าคงเหลือดงักล่าว เน่ืองจาก การประมาณการดงักล่าวตอ้งใชส้มมติฐานท่ี
ส าคญัซ่ึงอา้งอิงกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเลิกใชง้านในอนาคต และค านึงถึงราคาตลาดของ
ยานพาหนะมือสองซ่ึงมีความผนัผวนตามอุตสาหกรรมยานยนต ์และเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น รายการดงักล่าวจึงมี
ผลต่อจ านวนค่าเส่ือมราคาซ่ึงถูกบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของบญัชีตน้ทุนใหเ้ช่าและบริการในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการดงักล่าว  

วิธีการตรวจสอบ  

ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการและเกณฑท่ี์ฝ่ายบริหารใชใ้นการพิจารณาประมาณการมูลค่าคงเหลือของ
ยานพาหนะเพื่อให้เช่า ประเมินและทดสอบความเหมาะสมของเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาดงักล่าว รวมถึง
วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลของมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการจ าหน่ายยานพาหนะเพื่อใหเ้ช่ากบัราคาตลาดใน
ปัจจุบนัและจากราคาท่ีจ าหน่ายจริงในอดีต 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของบริษทัฯตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้การ
ด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการ
ท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ       
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง     
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง        
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน  
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก             
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด           
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธี                
การตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ   
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่         
การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเน่ืองได้ 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการ            
ท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

พมิพใ์จ มานิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพนัธ์ 2564 



บริษทั สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 183,750,200       23,436,556         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 9 327,951,806       311,232,821       
สินทรัพยเ์พ่ือให้เช่ารอการขาย 10 303,946              4,810,505           
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย -                          11,544,733         
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 736,193              -                          
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 16,446,573         19,728,865         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 529,188,718 370,753,480
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 11 50,358,934         40,342,513         
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 249,300              -                          
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 -                          -                          
สินทรัพยเ์พ่ือให้เช่า 13 727,187,901       434,859,761       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 16,064,560         18,180,947         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 197,257,861       213,881,521       
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 16 2,798,129           4,426,815           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 -                          249,600              
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 11,544,733         7,226,851           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,005,461,418 719,168,008
รวมสินทรัพย์ 1,534,650,136 1,089,921,488

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 -                          337,119,858       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7, 18 61,427,986         73,626,872         
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 162,719,859       -                          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 -                          99,812,017         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 624,496              -                          
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 30,533,374         27,332,793         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 255,305,715       537,891,540       
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 355,318,516       -                          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 -                          189,308,854       
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 6,432,044           -                          
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 37,105,295         36,802,558         
หน้ีสินทางการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 11,312,255         -                          
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน -                          10,033,681         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 410,168,110       236,145,093       
รวมหนีสิ้น 665,473,825       774,036,633       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 21
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 310,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 310,000,000       310,000,000       
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุ้นสามญั 310,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท
      (2562: หุ้นสามญั 225,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท) 310,000,000       225,000,000       
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 450,123,057       -                          
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 22 31,000,000         21,500,000         
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 78,053,254         69,384,855         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 869,176,311       315,884,855       
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,534,650,136    1,089,921,488    

-                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



บริษัท สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดค้่าบริการจดัหาบุคลากร 1,793,915,874      1,726,343,855      
รายไดค้่าเช่าและบริการ 241,840,452         201,660,824         
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยเ์พ่ือใหเ้ช่ารอการขายและอุปกรณ์ 24,341,031           20,153,128           
รายไดอ่ื้น 7,158,530             7,393,815             
รวมรายได้ 2,067,255,887      1,955,551,622      
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการใหบ้ริการจดัหาบุคลากร 1,474,056,182      1,427,808,887      
ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 189,257,761         170,370,203         
ค่าใชจ่้ายในการบริการ 4,424,851             2,851,989             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 215,521,092         212,043,388         
รวมค่าใช้จ่าย 1,883,259,886      1,813,074,467      
ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 183,996,001         142,477,155         
รายไดท้างการเงิน 326,874                434,320                
ตน้ทุนทางการเงิน 24 (5,497,153)            (6,034,542)            
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 178,825,722         136,876,933         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (39,271,263)          (27,818,698)          
ก าไรส าหรับปี 139,554,459         109,058,235         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 19 (4,732,775)            3,053,774             
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 26 946,555                (610,755)               
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (3,786,220)            2,443,019             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (3,786,220)            2,443,019             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 135,768,239         111,501,254         

ก าไรต่อหุ้น 27
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับปี 0.57                      0.48
   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 244,743,170         225,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 178,825,722         136,876,933         
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน:
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 130,788,286         102,197,938         
   ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 5,781,253             -                            
   ก  าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยเ์พ่ือใหเ้ช่ารอการขาย (23,938,935)          (19,231,026)          
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (402,096)               (922,102)               
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,677,265             4,389,289             
   ตดัจ  าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 1,015,966             -                            
   ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ -                            526,409                
   รายไดท้างการเงิน (326,874)               (434,320)               
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (หมายเหตุ 24) 23,160,132           16,962,783           
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 318,580,719         240,365,904         
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (22,547,727)          (46,043,355)          
   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 252,053                -                            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,294,048             (908,491)               
   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 553,000                -                            
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                            1,705,121             
หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (14,423,167)          6,476,605             
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,200,581             2,389,280             
   หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,278,574             -                            
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                            759,923                
เงินสดรับจากกจิกรรมด าเนินงาน 289,188,081         204,744,987         
   เงินสดรับดอกเบ้ีย 374,363                438,479                
   เงินสดรับจากภาษีเงินไดข้อคืน 5,408,585             6,195,336             
   จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (8,107,303)            (10,029,365)          
   จ่ายช าระหน้ีสินจากคดีความ -                            (3,998,332)            
   จ่ายดอกเบ้ีย (5,590,437)            (5,971,825)            
   จ่ายภาษีเงินได้ (31,018,568)          (36,393,397)          
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 250,254,721         154,985,883         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (10,016,421)          (16,272)                 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (3,442,702)            (3,456,531)            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยเ์พ่ือใหเ้ช่า (444,939)               (400,325)               
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                            (1,285,001)            
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยเ์พ่ือใหเ้ช่ารอการขาย 53,938,822           45,828,860           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 919,282                1,046,762             
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 40,954,042           41,717,493           
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (337,119,858)        90,994,703           
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (213,100,301)        -                            
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ -                            (126,542,413)        
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 552,500,000         -                            
ตน้ทุนในการท ารายการท่ีเกิดจากการออกหุ้น (17,376,943)          -                            
จ่ายเงินปันผล (115,798,017)        (160,000,000)        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (130,895,119)        (195,547,710)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 160,313,644         1,155,666             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 23,436,556           22,280,890           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี (หมายเหตุ 8) 183,750,200         23,436,556           

-                        -                            
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   โอนสินทรัพยเ์พ่ือใหเ้ช่าไปสินทรัพยเ์พ่ือใหเ้ช่ารอการขาย 25,493,329 31,408,338           
   เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (ลดลง) 531,211 (356,742)               
   ซ้ือสินทรัพยเ์พ่ือใหเ้ช่าตามสัญญาเช่า 424,339,356 -                            
   ซ้ือสินทรัพยเ์พ่ือใหเ้ช่าตามสัญญาเช่าซ้ือ -                            147,052,850         
   ซ้ือยานพาหนะตามสัญญาเช่าซ้ือ -                            1,426,467             
   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                            7,050,406             
   เงินปันผลคา้งจ่าย 1,801,823             -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -
หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 225,000,000           -                             16,000,000             123,383,601           364,383,601           
ก าไรส าหรับปี -                             -                             -                             109,058,235           109,058,235           
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             -                             2,443,019               2,443,019               
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             111,501,254           111,501,254           
เงินปันผลจ่าย 30 -                             -                             -                             (160,000,000)          (160,000,000)          
จดัสรรก าไรสะสมเป็นส ารองตามกฎหมาย 22 -                             -                             5,500,000               (5,500,000)              -                             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 225,000,000 -                             21,500,000 69,384,855 315,884,855

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 225,000,000           -                             21,500,000             69,384,855             315,884,855           
ก าไรส าหรับปี -                             -                             -                             139,554,459           139,554,459           
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             -                             (3,786,220)              (3,786,220)              
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             135,768,239           135,768,239           
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 21 85,000,000             450,123,057           -                             -                             535,123,057           
เงินปันผลจ่าย 30 -                             -                             -                             (117,599,840)          (117,599,840)          
จดัสรรก าไรสะสมเป็นส ารองตามกฎหมาย 22 -                             -                             9,500,000               (9,500,000)              -                             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 310,000,000 450,123,057 31,000,000 78,053,254 869,176,311

-                             -                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม
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บริษัท สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิล าเนาใน          
ประเทศไทยบริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในการรับเหมาและจดัหาแรงงาน และบริการให้เช่ายานพาหนะแบบ
สัญญาเช่าด าเนินงาน ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 329 หมู่ท่ี 10 ถนนรถรางสายเก่า ต าบลส าโรง                   
อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี         
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหว่างปี บริษทัฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน              
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบัซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ             
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ          
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ      
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ               
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ          
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า  การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้น
มีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17    
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิ ดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชี           
ในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมี          
ผลบงัคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินของบริษทัฯท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 บริษทัฯไดเ้ลือกปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีในเร่ือง การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการอย่างง่าย    
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์และการกลบัรายการของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

ต่อมาในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 บริษทัฯได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์
ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ ดงันั้น ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 บริษทัฯจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติม
ทางบญัชีท่ีบริษทัฯไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญั
ต่องบการเงินของบริษทัฯ  

ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้น
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาวา่มาตรฐานดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องการเงิน

ของบริษทัฯในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 3 บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั โดยบริษทัฯไดเ้ลือกปรับผล
สะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบ
การเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี  2563 เน่ืองจากการน า
มาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน        
การรายงาน     
ทางการเงิน    
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน       
การรายงาน     
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ - 988 - 988 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 19,729 (988) - 18,741 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 802 - 802 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 7,227 (802) - 6,425 
รวม 26,956 - - 26,956 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
99,812 

 
99,812 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
99,812 

 
- 

 
(99,812) 

 
- 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
189,309 

 
189,309 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ – สุทธิจากส่วน   
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
189,309 

 
- 

 
(189,309) 

 
- 

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 10,034 - 10,034 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,034 (10,034) - - 
รวม 299,155 - - 299,155 
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4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 และ
มูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่าตามหลกัการ        

บญัชีเดิม การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 23,437 - - 23,437 23,437 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 311,233 - - 311,233 311,233 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ 988 - - 988 988 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 40,342 - - 40,342 40,342 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 802 - - 802 802 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (หมายเหต ุ12) - - - - - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 376,802 - - 376,802 376,802 

หนีสิ้นทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจาก
สถาบนัการเงิน 337,120 - - 337,120 337,120 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 73,627 - - 73,627 73,627 
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,034 - - 10,034 10,034 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 420,781 - - 420,781 420,781 
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4.2    สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญา
เช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญา
เช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษทัฯรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญา
เช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  1,351 
หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า                    (654) 
หกั: สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ   (697) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
   ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
 

 
                        - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562                 289,121 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  289,121 

อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)  3.94 
   
ประกอบดว้ย   
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน  99,812 
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน  189,309 
  289,121 

5. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 รายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากร 

 รายไดค้่าบริการจดัหาบุคลากรรับรู้เม่ือกิจการใหบ้ริการเสร็จส้ิน  

 รายได้ค่าเช่าและบริการ 

 รายไดค้่าเช่าและบริการรับรู้ตามระยะเวลาเช่าในสัญญา 
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รายได้ดอกเบีย้  

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะน ามูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์
ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ยกเวน้สินทรัพย์ทางการเงินท่ีเกิดการด้อยค่าด้านเครดิต            
ในภายหลงั ท่ีจะน ามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต       
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ีย            
ท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี        
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากัด       
ในการเบิกใช ้ 

5.3 สินทรัพย์เพ่ือให้เช่ารอการขาย/สินทรัพย์เพ่ือให้เช่า 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยเ์พื่อให้เช่าในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ หลงัจากนั้น 
บริษทัฯจะบนัทึกสินทรัพยเ์พื่อใหเ้ช่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยเ์พื่อให้เช่าค านวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรง
ตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

  ยานพาหนะเพื่อให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าระยะยาว      ตามอายสุัญญาเช่า 
  ยานพาหนะเพื่อให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าระยะสั้น  8  ปี 
  ยานพาหนะส ารองรอการเช่า 8  ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยเ์พื่อใหเ้ช่าระหวา่งติดตั้ง 
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บริษทัฯจดัประเภทยานพาหนะเพื่อให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าระยะยาวท่ีหมดอายุสัญญาเช่าแลว้ และไม่ถูก
น าไปใช้เป็นยานพาหนะเพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าระยะสั้ นหรือยานพาหนะส ารองรอการเช่าเป็น
สินทรัพยเ์พื่อให้เช่ารอการขาย โดยแสดงมูลค่าตามบญัชีหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า
และหยุดคิดค่าเส่ือมราคา บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของก าไรหรือขาดทุน ในปีท่ีตดัรายการสินทรัพยเ์พื่อให้เช่ารอการขายออกจาก
บญัชี 

5.4      อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ 
หลงัจากนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยูใ่นการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น     
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

5.5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตาม
อายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุง   5 - 20 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์   5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน   3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ   5 - 8 ปี 

  ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

  ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหว่างติดตั้งและก่อสร้าง 

 บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าตัดจ าหน่าย 

 บริษทัฯจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นตามราคาทุน  

 ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น    

 บริษทัฯตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์จ ากดัของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยประมาณดงัน้ี 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์   5 ปี 
 
 

5.7 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า บริษทัฯจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดย
สัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษทัฯใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญาเช่า
ระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อม
ใชง้าน) บริษทัฯบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสัญญา
เช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ย
จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 
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ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

  ยานพาหนะ                            5 ปี 
  ยานพาหนะใหเ้ช่า                         3-5 ปี 

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อา้งอิงได้โอนให้กับบริษทัฯเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย ์

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยเ์พื่อให้เช่า และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรท่ี
ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรา จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีบริษทัฯจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการ
ยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษทัฯจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า 
บริษทัฯบนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดขึ้น  

บริษทัฯคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า
หรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯ หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสินตาม    
สัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุ
สัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือ
สินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

กรณีสัญญาเช่าด าเนินงาน 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน บริษทัฯบนัทึกจ านวนเงินท่ีได้รับตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจากการไดม้าซ่ึง
สัญญาเช่าด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่า
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือ
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ ภาระผูกพนัตามสัญญา
เช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใช้
งานของสินทรัพยท่ี์เช่า  

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

5.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

5.9 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ
ของแต่ละหน่วยงานท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
นั้น 
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 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน                
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

5.10   การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะท าการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์เพื่อให้ เ ช่า 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯ หากมี
ขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในปีก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย์
นั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในปีก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้
ก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะ
เป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นปีก่อนๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรายการผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

5.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 บริษัทฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน                     
ซ่ึงบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 

 บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผูกพนั
ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

5.12 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

5.13 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณ
จากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรา
ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและ
จะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีก าไรทางภาษี
เพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
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 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.14 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

 บริษทัฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั บริษทัฯจะรับรู้
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัฯจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที่วดั
มูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหล ังด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลังดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพยท์างการเงิน และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

บริษทัฯวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือบริษทัฯถือครองสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงิน
สดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ
ด้อยค่า ทั้ งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    

ทั้งน้ี รายไดด้อกเบ้ีย ก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าหรือการโอน
กลับรายการผลขาดทุนนั้นจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนและค านวณด้วยวิธีการเช่นเดียวกับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอ่ืน ๆ 
จะรับรู้ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีเคยรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะโอนเขา้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีการตดัรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
นั้น 
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

 บริษทัฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการท ารายการ และ
จดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใช้
วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดั
จ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดั
จ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดั
จ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มี
การโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

บริษทัฯตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือได้มีการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข
ขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัฯรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ได้วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณจากผลต่างของกระแส
เงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีบริษทัฯคาดว่าจะไดรั้บช าระ และคิดลด
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า  

ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก 
บริษทัฯวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน 
12 เดือนขา้งหน้า ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญันับตั้งแต่การ
รับรู้รายการเร่ิมแรก บริษทัฯวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  
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บริษทัฯพิจารณาว่าความเส่ียงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญั เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เม่ือมีการคา้งช าระการ
จ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี บริษทัฯอาจพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูล
ภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

บริษทัฯใช้วิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการค้า 
ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้น
เครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้  
โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไป   
ในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมี
ความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯบนัทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัย       
จะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดคือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 บริษทัฯใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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5.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย  (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ า 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้า 

ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและ
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษัทฯอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าท่ีเกิดขึ้ นจริง            
ในอนาคต 
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 สินทรัพย์เพ่ือให้เช่า/อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน/ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน/ค่าเส่ือม
ราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยเ์พื่อให้เช่า อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์       
ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของสินทรัพย์
เพื่อให้เช่า อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 ในการค านวณค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง
ท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์  หากข้อสมมติฐานต่าง ๆ 
เปล่ียนแปลงไป 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการด้อยค่าของสินทรัพยเ์พื่อให้เช่า อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า
หากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

7. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
บริษทั อุตสาหกรรม วินิลเทค จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ระยองสินทรัพยพ์ฒันา จ ากดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอ็น-เทคโนโลย ีคอนซลัแตนท ์จ ากดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั โอ พี พี กาเวียร์ พร้ินต้ิง จ ากดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั วิมลเฉลา จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั (ตั้งแตว่นัท่ี 2 มีนาคม 2563) 
บริษทั ไกรเนาว ์พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ผูถื้อหุน้และกรรมการ  
นายไกร วิมลเฉลา ผูถื้อหุน้และกรรมการ 
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 ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 2563  2562 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดค้่าเช่าและบริการ 1,140 646 ภายใตร้าคาและเง่ือนไขเดียวกบัลูกหน้ี

รายอ่ืน 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยใ์ห้
เช่ารอการขายและอุปกรณ์ 

2,848 - 
 
อา้งอิงตามราคาตลาดหรือราคาประมูล 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 786 287 ภายใตร้าคาและเง่ือนไขเดียวกบัเจา้หน้ี
รายอ่ืน 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 20 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 18)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 20 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 36,955 39,955 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 912 886 
รวม 37,867 40,841 

 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บริษทัฯไม่มีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
เงินสด  150 140 
เงินฝากธนาคาร 183,600 23,297 

รวม 183,750 23,437 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เ งินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ  0.050 ถึง  0.125 ต่อปี   
(2562: 0.125 ถึงร้อยละ 0.375 ต่อปี) 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 18    20 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 20 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 112,247 117,258 
คา้งช าระ   
   ไม่เกิน 3 เดือน 42,593 47,453 

3 - 6 เดือน 2,228   4,097 
   มากกวา่ 6 เดือน 5,968 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  163,036 168,808 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 
           (2562: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ)  

 
(5,781) 

 
- 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 157,255 168,808 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 157,273 168,828 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
รายไดค้า้งรับ   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีบนัทึกรายได ้   
   ไม่เกิน 1 เดือน 131,610 116,327 
   1 - 3 เดือน 32,302 25,884 
   3 - 6 เดือน 6,688 25 
รวมรายไดค้า้งรับ 170,600 142,236 

ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน 53 96 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 26 73 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 79 169 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 327,952 311,233 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 
ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 5,781 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 5,781 

10.      สินทรัพย์เพ่ือให้เช่ารอการขาย 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
สินทรัพยเ์พื่อให้เช่ารอการขาย - ราคาทุน 1,179 24,392 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (875) (19,582) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 304 4,810 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์พื่อใหเ้ช่ารอการขายส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 4,810 - 
โอน - มูลค่าสุทธิตามบญัชี 25,494 31,408 
จ าหน่าย (30,000) (26,598) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 304 4,810 

11. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพย์ซ่ึงบริษัทฯได้น าไปค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือตามท่ีกล่าวไว้ใน          
หมายเหตุ 17 และ 31.3 

12. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 บริษทัฯมีเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้สยามราชธานีและท าธุรกิจเก่ียวกบังาน
ก่อสร้างเก่ียวกบัสถานีวดัการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

                                                                                                                            (หน่วย: พนับาท) 
  2562 
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อดอ้ยค่า (ถา้มี)  
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้สยามราชธานี - 

 ในปี 2563 บริษทัฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบัติและ  
บริษทัฯวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนของกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุนจากเดิมท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเผ่ือดอ้ยค่า (ถา้มี) ทั้งน้ี การถือปฏิบติัมาตรฐานดงักล่าว     
ไม่มีผลกระทบต่อบญัชีเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 4 

 ในเดือนพฤษภาคมปี 2563 บริษทัฯไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงยกเลิกสัญญาร่วมคา้ในกิจการร่วมคา้สยามราชธานี 
ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการร่วมคา้สยามราชธานี 
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13. สินทรัพย์เพ่ือให้เช่า 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยเ์พื่อให้เช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุป
ไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 

ยานพาหนะ 
เพื่อให้เช่า 

สินทรัพยเ์พื่อให้
เช่าระหว่างติดตั้ง 

ยานพาหนะ      
เพื่อให้เช่า 

-สินทรัพยสิ์ทธิ    
การใช ้

สินทรัพยเ์พื่อ        
ให้เช่าระหว่าง
ติดตั้ง-สินทรัพย์
สิทธิการใช ้ รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 635,277 1,206 - - 636,483 
ซ้ือเพ่ิม - 147,453 - - 147,453 
โอนจากสินทรัพยเ์พื่อให้เช่าระหว่างติดตั้ง 143,899 (143,899) - - - 
โอนไปสินทรัพยเ์พื่อให้เช่ารอการขาย (125,820) - - - (125,820) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 653,356 4,760 - - 658,116 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการ      
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16         
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก  

 
 

(512,095) 

 
 

(4,760) 

 
 

512,095 

 
 

4,760 

 
 

- 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 141,261 - 512,095 4,760 658,116 
ซ้ือเพ่ิม 20 425 - 424,339 424,784 
โอนจากสินทรัพยเ์พื่อให้เช่าระหว่างติดตั้ง-สิทธิ    
การใช ้

- - 426,477 (426,477) - 

โอนจากสินทรัพยเ์พื่อให้เช่าระหว่างติดตั้ง 425 (425) - - - 
โอนจากยานพาหนะเพื่อให้เช่า-สินทรัพยสิ์ทธิ   
การใช ้(หมายเหต ุ19) 

74,743 - (74,743) - - 

โอนไปสินทรัพยเ์พื่อให้เช่ารอการขาย (102,414) - (766) - (103,180) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 114,035 - 863,063 2,622 979,720 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 239,280 - - - 239,280 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 78,388 - - - 78,388 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีโอน (94,412) - - - (94,412) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 223,256 - - - 223,256 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการ      
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16            
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก   

 
(118,832) 

 
- 

 
118,832 

 
- 

 
- 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 104,424 - 118,832 - 223,256 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 10,311 - 96,651 - 106,962 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีโอนจากยานพาหนะ
เพื่อให้เช่า - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(หมายเหตุ 19) 

46,940 - (46,940) - - 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีโอนไป      
    สินทรัพยเ์พื่อให้เช่ารอการขาย (77,166) - (520) - (77,686) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 84,509 - 168,023 - 252,532 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 

ยานพาหนะ 
เพื่อให้เช่า 

สินทรัพยเ์พื่อให้
เช่าระหว่างติดตั้ง 

ยานพาหนะ      
เพื่อให้เช่า 

-สินทรัพยสิ์ทธิ    
การใช ้

สินทรัพยเ์พื่อ        
ให้เช่าระหว่าง
ติดตั้ง-สินทรัพย์
สิทธิการใช ้ รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 430,100 4,760 - - 434,860 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 29,526 - 695,040 2,622 727,188 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี     
2562 (รวมอยูใ่นตน้ทุนค่าเช่าและบริการ)   78,388 

2563 (รวมอยูใ่นตน้ทุนค่าเช่าและบริการ)   106,962 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มียอดคงเหลือยานพาหนะเพื่อให้เช่าซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าจ านวน  
698 ลา้นบาท (2562: 393 ลา้นบาท) 

14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 

อาคารส านกังานให้เช่า - ราคาทุน 30,550 30,550 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (14,485) (12,369) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 16,065 18,181 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 
          (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 18,181 12,995 
รับโอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์                                              - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  - 7,050 

ค่าเส่ือมราคา (2,116) (1,864) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 16,065 18,181 
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มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
อาคารส านกังานใหเ้ช่า 48,700 48,700 

 มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑ์รายไดจ้ากการให้เช่าส าหรับอาคารส านกังาน
ใหเ้ช่า  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนประมาณ 
16 ลา้นบาท (2562: 18 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 17 

15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

    (หน่วย: พนับาท) 
 

ท่ีดิน 
อาคารและ              

ส่วนปรับปรุง 
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

ยานพาหนะ-
สินทรัพยสิ์ทธิ

การใช้ รวม 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 84,700 130,929 6,944 61,089 58,588 - 342,250 
ซ้ือเพิ่ม - - 596 2,488 1,442 - 4,526 
จ าหน่าย - - - (98) (4,989) - (5,087) 
โอน - (7,887) - - - - (7,887) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 84,700 123,042 7,540 63,479 55,041 - 333,802 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิ

การใชจ้ากการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน      
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิ        
คร้ังแรก                               - - - - (8,685) 8,685 - 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 84,700 123,042 7,540 63,479 46,356 8,685 333,802 
ซ้ือเพิ่ม - - 343 3,631 - - 3,974 
จ าหน่าย - - (5) (927) (3,922) - (4,854) 
โอน (หมายเหตุ 19) - - - - 1,355 (1,355) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 84,700 123,042 7,878 66,183 43,789 7,330 332,922 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 

ท่ีดิน 
อาคารและ              

ส่วนปรับปรุง 
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

ยานพาหนะ-
สินทรัพยสิ์ทธิ

การใช้ รวม 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 15,532 5,353 33,880 50,491 - 105,256 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 7,783 791 8,544 3,346 - 20,464 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ี

จ าหน่าย - - - (75) (4,888) 
 

- (4,963) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีโอน - (837) - - - - (837) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 22,478 6,144 42,349 48,949 - 119,920 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิ

การใชจ้ากการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน      
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิ        
คร้ังแรก                               - - - - (5,138) 

 
 
 
 

5,138 - 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 22,478 6,144 42,349 43,811 5,138 119,920 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 7,554 656 9,103 1,387 1,381 20,081 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ี

จ าหน่าย - - (4) (581) (3,752) 
 

- (4,337) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีโอน 

(หมายเหตุ 19) - - - - 1,281 (1,281) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 30,032 6,796 50,871 42,727 5,238 135,664 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 84,700 100,564 1,396 21,130 6,092 - 213,882 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 84,700 93,010 1,082 15,312 1,062 2,092 197,258 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี      
 2562 (จ านวน 5 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการให้บริการจดัหาบุคคลากร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 20,464 

 2563 (จ านวน 4 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการให้บริการจดัหาบุคคลากร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 20,081 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่า โดยมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2 ลา้นบาท (2562: 4 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีอุปกรณ์และยานพาหนะจ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงั
ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ                     
81 ลา้นบาท (2562: 76 ลา้นบาท) 

 บริษทัฯไดน้ าท่ีดินและอาคาร ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวนประมาณ 162 ลา้นบาท (2562: 169 ลา้นบาท) 
ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน 10,571 10,571 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (7,773) (6,144) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 2,798 4,427 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 4,427 4,623 
ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ - 1,285 
ค่าตดัจ าหน่าย (1,629) (1,481) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2,798 4,427 

17.    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย 2563 2562 
 (ร้อยละต่อปี)   
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR   - 17,120 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.90 – 2.25 - 320,000 
รวม  - 337,120 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้ นในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงินบางส่วนมีก าหนดช าระคืน              
เม่ือทวงถามและบางส่วนมีก าหนดช าระคืนระหว่างวนัท่ี 13 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 20 ธันวาคม 2563              
(2563: ไม่มี) 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯค ้าประกนัโดยการจดจ านอง
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกรรมการของบริษทัฯและจดจ าน าบญัชี
เงินฝากประจ าของบริษทัฯรวมทั้งค  ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 



28 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงินท่ียงัมิได้เบิกใช้            
จ านวน 485 ลา้นบาท (2562: 275 ลา้นบาท) และวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัมิได้เบิกใช้จ านวน  70 ลา้นบาท 
(2562: 57 ลา้นบาท) 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 20 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,830 10,125 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,408 1,111 
เงินปันผลคา้งจ่าย 1,802 - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 53,381 62,371 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 61,428 73,627 

19. สัญญาเช่า 

19.1 บริษัทฯในฐานะผู้เช่า  

 บริษทัท าสัญญาเช่ายานพาหนะเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ สัญญาเช่ายานพาหนะมีอายสุัญญาเช่า
อยูร่ะหวา่ง 3 - 5 ปี สัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 

ยานพาหนะ 
ยานพาหนะ 
เพื่อให้เช่า 

สินทรัพยเ์พื่อ     
ให้เช่า 

ระหว่างติดตั้ง รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3,547 393,263 4,760 401,570 
เพ่ิมขึ้น - - 424,339 424,339 
โอนจากสินทรัพยเ์พื่อใหเ้ช่าระหว่างติดตั้ง - 426,477 (426,477) - 
โอนไปสินทรัพยเ์พื่อใหเ้ช่ารอขาย - (246) - (246) 
โอนไปสินทรัพยเ์พื่อใหเ้ช่า (หมายเหตุ 13) - (27,803) - (27,803) 
โอนไปท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์                          
(หมายเหตุ 15) (74) - 

- 
(74) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (1,381) (96,651) - (98,032) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,092 695,040 2,622 699,754 
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ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 
   2563 2562 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า   551,071 307,919 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย   (33,033) (18,798) 
รวม   518,038 289,121 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (162,720) (99,812) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี   355,318 189,309 

 มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวส าหรับปี 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 289,121 
เพิ่มขึ้นในระหวา่งปี 424,339 
จ่ายช าระเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียในระหวา่งปี 17,678 
จ่ายช าระในระหวา่งปี (213,100) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 518,038 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (162,720) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 355,318 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นหมายเหตุ 33.1
ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  

ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

                                (หน่วย: พนับาท)  
  2563 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  98,032 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  17,678 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  1,015 
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ง) อ่ืน ๆ 

 บริษทัฯมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน       
214 ล้านบาท ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า  นอกจากน้ี          
บริษัทฯมีรายการท่ีมิใช่เงินสดเพิ่มขึ้ นส าหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า          
จ านวน 424 ลา้นบาท 

19.2 บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า  

 บริษทัฯเขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานส าหรับสินทรัพยท่ี์ให้เช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้เช่ารถยนต์ อายขุองสัญญา
มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี (หมายเหตุ 13) และส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคาร
ส านักงานให้เช่า โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 3 ปี (หมายเหตุ 14) บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บในอนาคตจากการให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 2562 

ภายใน 1 ปี 226 149 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 504 233 
    รวม 729 382 

20. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน               
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 36,803 45,497 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  3,120 3,406 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 557 983 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น :   
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - 8 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (46) 3,584 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 4,778 (6,645) 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหว่างปี (8,107) (10,030) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 37,105 36,803 
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 บริษทัฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจ านวนประมาณ            
4 ลา้นบาท (2562: 7 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริษทัฯประมาณ 1 และ 17 ปี (2562: 1 และ 17 ปี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 2563 2562 
อตัราคิดลด 0.49 และ 1.91 1.22 และ 1.90 
อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 3.00 และ 6.00 3.00 และ 6.00 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน 2 - 75 2 - 75 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราคิดลด อตัราขึ้นเงินเดือน อตัราหมุนเวียน 
 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 20% ลดลง 20% 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (3,342) 3,983 3,777 (3,252) (3,745) 5,063 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (3,109) 3,702 3,511 (3,025) (3,633) 4,824 

21. ทุนเรือนหุ้น 

 ปี 2563 

 ในระหว่างวนัท่ี 3 ตุลาคม ถึง 7 ตุลาคม 2563 บริษทัฯได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 85 ลา้นหุ้น 
(มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) ในราคาหุ้นละ 6.50 บาท ให้แก่ประชาชนทั่วไป กรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนักงานของบริษทัฯ คิดเป็นจ านวนเงินรวม 552.5 ล้านบาท ซ่ึงบริษทัฯได้รับช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
ดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวนและจดทะเบียนการเพิ่มทุนช าระกบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 8 ตุลาคม 2563  

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และใหเ้ร่ิมซ้ือขายในวนัท่ี 14 ตุลาคม 2563 
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 รายการกระทบยอดทุนเรือนหุน้ 
  ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 

 มูลค่าหุ้น     ส่วนเกินมูลค่า 
 ตามราคา จ านวนหุ้น จ านวนเงิน จ านวนหุ้น จ านวนเงิน หุ้นสามญั(1) 
 (บาทต่อหุ้น) (หุ้น) (บาท) (หุ้น) (บาท) (บาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1.00 310,000,000 310,000,000 225,000,000 225,000,000 - 
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนในระหว่างปี 1.00 - - 85,000,000 85,000,000 450,123,057 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1.00 310,000,000 310,000,000 310,000,000 310,000,000 450,123,057 

(1) บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นจ านวน 17 ลา้นบาทซ่ึงน ามาบนัทึกหักจากส่วนเกินมูลค่า
หุน้สามญั 

22. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไว้
ครบถว้นแลว้ 

23. ยอดคงเหลือท่ีส าคัญของสินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเกดิจากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า   
ลูกหน้ีการคา้ 113,498 135,394 
รายไดค้า้งรับ 153,980 128,733 
รวม 267,478 264,127 

หนีสิ้นท่ีเกดิจากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า   
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 622 317 
รวม 622 317 

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษทัฯบันทึกประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นของ
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเป็นจ านวน 5.8 ลา้นบาท (2562: ไม่มี)  
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24. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

 ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกแสดงภายใต้ต้นทุนค่าเช่าและ
บริการ และตน้ทุนทางการเงิน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี   

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ   
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของเงินกูย้ืม 5,482 6,035 
ต้นทุนทางการเงิน   
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 17,678 10,928 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 23,160 16,963 

25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 1,562,782 1,526,922 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 130,788 102,197 
ค่าเบ้ียประกนั  34,168 26,052 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 17,678 10,928 

26. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 31,643 24,849 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว                                
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 7,628 2,970 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก าไรขาดทุน 39,271 27,819 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัก าไรจาก   
 การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (947) 611 

 รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 178,826 136,877 

   
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% และ 24% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 35,765 27,375 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:   
   รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (21) (360) 
   ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 768 564 
   ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มขึ้น - (3) 
   อ่ืน ๆ 2,759 243 
รวม 3,506 444 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน 39,271 27,819 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  
    (2562: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) 

 
            1,156   

 
                    - 

เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้ 2,404 2,101 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,421 7,360 
รวม 10,981 9,461 
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(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ค่าเส่ือมราคาสะสม - ยานพาหนะและสินทรัพยเ์พื่อให้เช่า (10,807) (9,212) 
สัญญาเช่า (6,606) - 
รวม (17,413) (9,212) 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (6,432) 249 

27.  ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 2563 2562 
ก าไรส าหรับปี (พนับาท) 139,554 109,058 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 244,743 225,000 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.57 0.48 

28. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์
และบริการ บริษทัฯมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  

• ส่วนงานธุรกิจใหบ้ริการจดัหาบุคลากร 

• ส่วนงานธุรกิจใหเ้ช่าและบริการ 

 บริษทัไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

  



36 
 

 ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษทัฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน 

ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษทัฯส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มี
ดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 ส่วนงานให้บริการ 

จดัหาบุคลากร 
ส่วนงานให้เช่า 
และบริการ 

 
รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,794 1,726 242 202 2,036 1,928 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์
เพื่อให้เช่าและอุปกรณ์ - - 24 20 24 20 

รวมรายได ้ 1,794 1,726 266 222 2,060 1,948 

ผลการด าเนินงาน       
ก าไรของส่วนงาน 320 299 77 51 397 350 
รายไดอ่ื้น     6 7 
ค่าใชจ่้ายในการบริการ     (4) (3) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (216) (212) 
รายไดท้างการเงิน     1 1 
ตน้ทุนทางการเงิน     (5) (6) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     179 137 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (39) (28) 
ก าไรส าหรับปี     140 109 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

ในปี 2562 บริษัทฯด าเนินธุรกิจใน 2 เขตภูมิศาสตร์ คือประเทศไทย  และหน่วยงานต่างประเทศใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งน้ี รายไดจ้ากหน่วยงานต่างประเทศมีจ านวนไม่ถึงร้อยละ 10 
ของรายไดร้วม ดงันั้นจึงไม่แสดงขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามเขตภูมิศาสตร์ (2563: บริษทัฯด าเนินธุรกิจ
ใน 1 เขตภูมิศาสตร์ คือ ประเทศไทย) 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 ในปี 2563 บริษทัฯมีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่จ านวนหน่ึงรายคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 838 ลา้นบาท         
ซ่ึงมาจากส่วนงานให้บริการจัดหาบุคลากร (2562: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ านวนหน่ึงรายเป็น         
จ านวนเงิน 759 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานใหบ้ริการจดัหาบุคลากร) 
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29. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ  3 และ
ร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จ ากดั 
และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหวา่งปี 
2563 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวน 3 ลา้นบาท (2562: 3 ลา้นบาท) 

30. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
 จ่ายจากก าไรสะสม ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2562 
 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562  

160.00 
0.7111 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562 160.00  
    
เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่าย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
จากผลการด าเนินงาน  เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2563   
ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

  
68.00 

 
0.3022 

เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่าย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
 จากก าไรสะสม ณ วนัท่ี  เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563   
 30 มิถุนายน 2563    49.60 0.1600 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2563 117.60  

31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

31.1 ภาระผูกพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัสัญญาก่อสร้างอาคาร และ
ติดตั้งอุปกรณ์เป็นจ านวนเงิน 0.2 ลา้นบาท (2563: ไม่มี) 
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31.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและบริการ 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าส านกังานและบริการ อายขุองสัญญามีระยะเวลา 
1 - 3 ปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญา
ดงักล่าวดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
   2562 
จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี  0.7 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี  0.6 

ในปี 2563 บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเ งินฉบับท่ี  16 มาถือปฏิบัติโดย ณ วันท่ี   
1 มกราคม 2563 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่า
ปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯและ
ไม่บนัทึกหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่าตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 4 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญาเช่าและสัญญาบริการ
นอกเหนือจากส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  2563 
จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี  0.6 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี  0.1 

31.3   หนังสือค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีหนังสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯคงเหลืออยู่
จ  านวน 315 ลา้นบาท (2562: 352 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาของบริษทัฯ 
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32. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ  - - 49 49 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ  - - 49 49 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

33. เคร่ืองมือทางการเงิน 

33.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีอ่ืน เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น บริษทัฯมีความ
เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดิต 

บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ลูกหน้ีการคา้ เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน และ
เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตาม
บญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  

ลูกหน้ีการค้า  

บริษทัฯบริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการใหสิ้นเช่ืออยา่งเหมาะสม จึงไม่คาด
วา่จะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัฯมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้
อยา่งสม ่าเสมอ  
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บริษทัฯพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
รูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของลูกคา้ การค านวณผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกั มูลค่าของ
เงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกับ
เหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต บริษทัฯจะตดัจ าหน่าย
ลูกหน้ีการคา้ออกจากบญัชีหากลูกหน้ีการคา้นั้นคา้งช าระเกินกว่าหน่ึงปี และบริษทัฯไม่ไดมี้การด าเนินการ
ตามกฎหมายกบัลูกหน้ีรายดงักล่าว 

ความเส่ียงด้านตลาดและความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้น 
และหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับ
ขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบ
ก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ได้
ดงัน้ี    

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 1                 
ถึง 5 ปี 

ปรับขึ้นลง              
ตามราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

ดอกเบ้ีย                 
ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 172 12 184 0.05 - 0.13 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 328 328 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - 50 - 50 0.20 - 0.70 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน - - - 1 1 - 

 - - 222 341 563  
หนี้สินทางการเงิน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 61 61 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 163 355 - - 518 3.27 - 5.84 

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - 11 11 - 

 163 355 - 72 590  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 1                 
ถึง 5 ปี 

ปรับขึ้นลง              
ตามราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

ดอกเบ้ีย                 
ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1 22 23 0.13 - 0.38 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 311 311 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - 40 - 40 0.70 - 1.10 

 - - 41 333 374  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 

320 - 17 - 337 1.90 - 2.25 
และ MOR 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 74 74 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ 100 189 - - 289 3.56 - 5.84 

เงินมดัจ ารับ - - - 10 10 - 

 420 189 17 84 710  

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

บริษทัฯมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินเบิกเกินบญัชี เจา้หน้ีการคา้ เงินกูย้ืม
ธนาคารและสัญญาเช่า ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีหน้ีสินประมาณร้อยละ 38 ท่ีจะครบ
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเม่ือเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของหน้ีสินดงักล่าวท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน 
(2562: ร้อยละ 71) บริษทัฯไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพื่อน าไปช าระ
หน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปวา่ความเส่ียงดงักล่าวอยูใ่นระดบัต ่า บริษทัฯมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของ
เงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ  

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงพิจารณา
จากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

หนีสิ้นทางการเงิน      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,014 59,414 - - 61,428 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 177,756 373,315 - 551,071 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน 431 5,619 2,913 2,349 11,312 

รวม 2,445 242,789 376,228 2,349 623,811 
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33.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

34. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของบริษทัฯ  คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม            
เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น  โดย ณ วนัท่ี             
31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.77:1 (2562: 2.45:1)  

35. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัฯเพื่อขออนุมติัในเร่ืองต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

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

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

-   จ่ายปันผลบางส่วนเป็นเงินสดในอตัรา 0.0222 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 6.9 
ลา้นบาท  

   บริษทัฯก าหนดจ่ายปันผลทั้งส่วนท่ีเป็นหุ้นสามญัและเงินสดภายในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2564 

(2)  การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 310 ลา้นบาท (หุน้สามญัจ านวน 310 ลา้นหุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 372 ลา้นบาท (หุน้สามญัจ านวน 372 ลา้นหุน้ มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 62 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 62 ลา้นหุ้น มูลค่า
หุน้ละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ 

36. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 
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