
 

 

บริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) 
รำยงำน และ งบกำรเงิน 
31 ธนัวำคม 2564 

 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบดว้ย                       
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
และงบกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำย
กำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค                               
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
บริษทัฯตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนด
นั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือ เร่ืองต่ำงๆท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้       
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ             
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี 
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                                        
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้                                  
ไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

มลูค่าคงเหลือของยานพาหนะส าหรับขนส่ง 

ตำมท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 8 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัฯมียอดคงเหลือของ                       
มูลค่ำสุทธิของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งจ ำนวน 877 ลำ้นบำท และมีค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
จ ำนวน 72 ลำ้นบำท ซ่ึงในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำดงักล่ำวผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำ
คงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งเหล่ำนั้น ดงันั้น กำรประมำณมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำน
ดงักล่ำวจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อจ ำนวนของค่ำเส่ือมรำคำท่ีบนัทึกในระหวำ่งปี 

ขำ้พเจำ้ไดท้  ำควำมเขำ้ใจและประเมินกระบวนกำรท่ีฝ่ำยบริหำรเลือกใชใ้นกำรพิจำรณำมูลค่ำคงเหลือของ
ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินขอ้สมมติและวธีิกำรท่ีผูเ้ช่ียวชำญ เช่น ตวัแทนจ ำหน่ำยยำนพำหนะ
ส ำหรับขนส่งแต่ละประเภท ใชใ้นกำรค ำนวณหำมูลค่ำคงเหลือของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งตำมควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในอดีตของผูเ้ช่ียวชำญ รวมถึงกำรเปรียบเทียบมูลค่ำคงเหลือดงักล่ำวกบัขอ้มูลตลำดภำยนอก 

การรับรู้รายได้จากการให้บริการ 

บริษทัฯประกอบธุรกิจหลกัในกำรให้บริกำรขนส่งซ่ึงรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีมีมูลค่ำท่ีเป็น
สำระส ำคญัและเป็นเกณฑช้ี์วดัหลกัในแง่ผลกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจซ่ึงผูบ้ริหำรและผูใ้ชง้บกำรเงินใหค้วำมสนใจ 
เน่ืองจำกกำรเพิ่มข้ึนหรือลดลงของรำยไดจ้ะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯโดยตรง ดว้ยเหตุน้ี
ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญัเก่ียวกบัมูลค่ำและงวดเวลำในกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรตำมนโยบำยกำรบญัชีของ
บริษทัฯท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.1 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้โดยกำรสอบถำม
ผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้นอกจำกน้ี
ขำ้พเจำ้ไดส่้งหนงัสือยืนยนัยอดรำยไดไ้ปยงัลูกคำ้รำยหลกั และสุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้ริกำรท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี ประกอบกบัไดส้อบทำนใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯ                          
ออกให้แก่ลูกคำ้ภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี และไดท้  ำกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้ริกำรแบบแยกยอ่ยเพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติท่ีอำจเกิดข้ึนของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร โดยเฉพำะรำยกำรบญัชี                   
ท่ีท  ำผำ่นใบส ำคญัทัว่ไป 



3 

ข้อมูลอืน่ 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง             
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้     
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้น       
มีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่         
หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว       
ขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เท็จจริงนั้น 
ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่พบวำ่มีเร่ืองดงักล่ำวท่ีตอ้งรำยงำน 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน          
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินกำรต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด          
และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือ             
ควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะ
สำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิด
จำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อ
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ขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใช้
งบกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                 
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ี 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่วำ่
จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียง
เหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกวำ่
ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซง                   
กำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ           
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ           
กำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร            
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีจะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำน 
กำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบ                   
กำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
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ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืน
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำร                      
ท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำงๆท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดใน         
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ี                   
ไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ                
หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้          
เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์         
ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

กรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

กรุงเทพฯ: 22 กุมภำพนัธ์ 2565 



ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 56,245,194            39,960,822            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 75,569,671            59,968,646            

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 1,296,467              957,112                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 4,773,280              3,666,549              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,443,809              7,184,129              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 146,328,421          111,737,258          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 8 877,181,155          634,663,611          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 78,968,133            73,815,878            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,059,521              961,757                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 957,208,809          709,441,246          

รวมสินทรัพย์ 1,103,537,230       821,178,504          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)



ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 10 14,907,728            -                            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 44,202,073            44,975,049            

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 13,740,000            7,460,000              

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 144,970,912          103,083,736          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,705,560              1,763,369              

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 220,526,273          157,282,154          

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 30,040,000            34,326,300            

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 299,297,510          162,291,433          

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 40,930,740            33,947,714            

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14 11,383,630            10,277,032            

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,237,500              2,557,500              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 384,889,380          243,399,979          

รวมหนีสิ้น 605,415,653          400,682,133          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 15

   ทนุจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 682,310,058 หุ้น

      (2563: หุ้นสามญั 617,310,058 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 170,577,514          154,327,514          

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 682,310,058 หุ้น

      (2563: หุ้นสามญั 617,310,058 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 170,577,514          154,327,514          

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 228,675,750          180,575,750          

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 16 14,000,000            12,340,000            

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 84,868,313            73,253,107            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 498,121,577          420,496,371          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,103,537,230       821,178,504          

-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

(หน่วย: บาท)



หมายเหตุ 2564 2563

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการ 493,800,698           391,093,952           

รายไดอ่ื้น 1,785,697               639,876                  

รวมรายได้ 495,586,395           391,733,828           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 392,479,825           302,989,501           

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 49,330,584             43,538,997             

รวมค่าใช้จ่าย 441,810,409           346,528,498           

ก าไรจากการด าเนินงาน 53,775,986             45,205,330             

ตน้ทุนทางการเงิน 17 (13,740,647)           (11,013,058)           

กลบัรายการ (ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน) 7 155,000                  (1,441,779)             

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 40,190,339             32,750,493             

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (7,072,202)             (4,000,412)             

ก าไรส าหรับปี 33,118,137             28,750,081             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 782,956                  -                             

หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้ 19 (156,591)                -                             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี 626,365                  -                             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 33,744,502             28,750,081             

ก าไรต่อหุ้น 20

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.049                     0.047                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564



บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -
และช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 154,327,514              180,575,750              10,900,000                58,289,217                404,092,481              
โอนก าไรสะสมท่ียงัไมจ่ดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16) -                                -                                1,440,000                  (1,440,000)                -                                
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                                -                                -                                (12,346,191)              (12,346,191)              
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - ก าไรส าหรับปี -                                -                                -                                28,750,081                28,750,081                
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 154,327,514              180,575,750              12,340,000                73,253,107                420,496,371              

-                                
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 154,327,514              180,575,750              12,340,000                73,253,107                420,496,371              
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 15) 16,250,000                48,100,000                -                                -                                64,350,000                
โอนก าไรสะสมท่ียงัไมจ่ดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16) -                                -                                1,660,000                  (1,660,000)                -                                
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                                -                                -                                (20,469,296)              (20,469,296)              
ก าไรส าหรับปี -                                -                                -                                33,118,137                33,118,137                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                -                                -                                626,365                     626,365                     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                                -                                33,744,502                33,744,502                
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 170,577,514              228,675,750              14,000,000                84,868,313                498,121,577              

-                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ก าไรสะสม

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)



2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 40,190,339              32,750,493              

รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 76,729,950              63,962,429              

   ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) (155,000)                 1,441,779               

   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ 400,157                  56,688                    

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,107,954               1,817,327               

   รายไดท้างการเงิน (52,352)                   (42,816)                   

   ตน้ทุนทางการเงิน 13,740,647              11,013,058              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 132,961,695            110,998,958            

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (15,446,025)            (3,520,224)              

   อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง (339,355)                 (165,712)                 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,396,021)              8,160,676               

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (434,569)                 325,619                  

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10,286,760              (6,641,950)              

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 942,191 -571,512

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 680,000                  294,000                  

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 127,254,676            108,879,855            

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (218,400)                 (155,700)                 

   เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 52,352                    42,816                    

   รับคืนภาษีเงินถูกหัก ณ ท่ีจ่าย 3,761,234               4,067,306               

   จ่ายภาษีเงินได้ (4,977,391)              (3,865,919)              

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 125,872,471            108,968,358            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)



บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง -                              839,331                  

จ่ายช าระเจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (11,932,030)            (178,109)                 

ซ้ือยานพาหนะส าหรับขนส่ง อาคารและอุปกรณ์ (15,812,610)            (19,816,788)            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (27,744,640)            (19,155,566)            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 14,907,728              (11,967,609)            

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้น -                              5,000,000               

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะสั้น -                              (5,000,000)              

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 9,453,700               23,416,300              

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (7,460,000)              (3,630,000)              

ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (128,765,769)          (75,168,507)            

จ่ายดอกเบ้ีย (13,863,208)            (11,061,060)            

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 64,350,000              -                              

จ่ายเงินปันผล (20,465,910)            (12,350,746)            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (81,843,459)            (90,761,622)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 16,284,372              (948,830)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 39,960,822              40,909,652              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 56,245,194              39,960,822              

-                              -                              

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด 

   สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจากการท าสญัญาเช่า 307,971,273            103,464,697            

   ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 868,908                  11,932,030              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564
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บริษัท เอทพี ี30 จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ กำรให้บริกำรขนส่ง ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี 9/30 หมู่ท่ี 9                 
ต ำบลบำงนำง อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 
ท ำให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์
ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำร
ของบริษทัฯติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำ
ของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ประมำณ
กำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำงๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี       
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำออกตำม               
ควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย  งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

  



 

2 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่ำงปี บริษัทฯได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน                
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชี              
ท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับ                
กำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี
กบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อ            
งบกำรเงินของบริษทัฯ 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกรำคม 2565 

 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำยฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั
ใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบัมีกำรให้ขอ้ผ่อนปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบั 
ผูใ้ชม้ำตรฐำน 

 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือวำ่กำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ีจะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
ของบริษทัฯ 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

รำยได้ค่ำบริกำร 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือกิจกำรใหบ้ริกำรเรียบร้อยแลว้ 

 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ีย                    
ท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี      
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดั    
ในกำรเบิกใช ้

4.3 อะไหล่และวสัดุส้ินเปลอืง 

 อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่รำคำใด                                
จะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรเม่ือมีกำรเบิกใช ้

4.4 ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหัก            
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง อำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธี
เส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง   10 ปี 
อำคำร   5 ถึง 40 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน   5 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้   5 ปี 
ยำนพำหนะ   5 ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน ยำนพำหนะส ำหรับขนส่งระหว่ำงประกอบ และสินทรัพยร์ะหว่ำง
ก่อสร้ำง 

 บริษทัฯตดัรำยกำรยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอุปกรณ์ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดวำ่จะ
ไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้น
ออกจำกบญัชี 
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4.5 ต้นทุนกำรกู้ยมื 

 ตน้ทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลำนำน             
ในกำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรือขำย ได้ถูกน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพยน์ั้น           
จะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตำมท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวด                   
ท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

4.6 สัญญำเช่ำ 

 บริษทัฯจะบนัทึกสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำทุกสัญญำ  ณ วนัท่ี
สินทรัพยท่ี์เช่ำพร้อมใชง้ำน (วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล) ยกเวน้สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุไม่เกิน 12 เดือนหรือสัญญำ
เช่ำสินทรัพยท่ี์มีมูลค่ำต ่ำบริษทัฯจะบนัทึกค่ำเช่ำเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ  

 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ และปรับปรุง
ด้วยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ (ถ้ำมี) รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ประกอบด้วย
จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรก และจ ำนวนเงินท่ีจ่ำย
ช ำระในวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หักด้วยเงินชดเชยหรือผลตอบแทนอ่ืน               
ท่ีไดรั้บจำกผูใ้หเ้ช่ำ 

 ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ค  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรือ              
อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยห์ำกมีกำรโอนควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยท่ี์เช่ำให้กบั
บริษทัฯเม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำเช่ำ ดงัน้ี 

พื้นท่ีอำคำรและลำนจอดรถ  ตำมอำยสุัญญำเช่ำ 
อุปกรณ์  ตำมอำยสุัญญำเช่ำ 
ยำนพำหนะ   5 ปี 
ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง   10 ปี 

 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์                  
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุ              
สัญญำเช่ำ คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทัฯ 
หลังจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลมูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มข้ึนจำกดอกเบ้ียของ         
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ และจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมี        
กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ  
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4.7 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษัทฯหรือ                                  
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำใหมี้อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.8 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ท่ีดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิกำรใช้หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯ หำกมีข้อบ่งช้ีว่ำ
สินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษัทฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน                           
ของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน หมำยถึง                 
มูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.9 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนักงำนได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสมทบ             
และเงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพย์
ของบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 บริษัทฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลด                
แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมิน 
ภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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4.10 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษัทฯจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต                             
ได้เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไป                     
เพื่อปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

4.11 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณ
จำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรำ
ภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะไม่มีก ำไร   
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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4.12 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 บริษทัฯรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมบวกตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 
ยกเวน้ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีบริษทัฯรับรู้ดว้ยรำคำของรำยกำรตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้
รำยได ้และจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใชว้ิธี
ดอกเบ้ียท่ีแท้จริง และต้องมีกำรประเมินกำรด้อยค่ำ ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำร                  
กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน บริษทัฯจะตดั
รำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินออกจำกบญัชีเม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง 
หรือเม่ือบริษัทฯโอนสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสด ควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้ งหมดหรือ                     
กำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนกำรท ำรำยกำรและ
จดัประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีดอกเบ้ีย                  
ท่ีแท้จริง ซ่ึงค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือต้นทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอัตรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริงนั้ นด้วย                    
ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ีย         
ท่ีแทจ้ริงรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดยค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึง
ของต้นทุนทำงกำรเงิน ทั้งน้ีบริษทัฯจะตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินเม่ือมีกำรปฏิบติัตำม กำรยกเลิก            
หรือกำรส้ินสุดลงของภำระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ 

 สินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหักกลบกนัและแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
เม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใช้ได้ตำมกฎหมำยในกำรหักกลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้ และมีควำมตั้งใจท่ีจะช ำระ 
ดว้ยยอดสุทธิ หรือจะรับสินทรัพยพ์ร้อมช ำระหน้ีสิน  

 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 บริษัทฯพิจำรณำควำมเส่ียงด้ำนเครดิตและกำรผิดสัญญำจำกกำรค้ำงช ำระกำรจ่ำยเงินตำมสัญญำ 
และข้อมูลภำยในหรือข้อมูลภำยนอกอ่ืน และรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 
ของสินทรัพย์ทำงกำรเงินโดยค ำนวณจำกผลต่ำงของกระแสเงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำ 
กบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีบริษทัฯคำดวำ่จะไดรั้บช ำระ และคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณ
ของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯใชว้ิธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนส ำหรับลูกหน้ีกำรค้ำ โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำก
ประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้ม
ทำงดำ้นเศรษฐกิจ  
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4.13 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผู ้อ่ืนโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ี เ กิด ข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผู ้ซ้ือและผู ้ขำย                                                
(ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะ
เดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯจะประมำณมูลค่ำยติุธรรม
โดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด 

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม
แบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ         
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ี       
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน     
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ 

 กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 ค่ำเผือ่ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีคำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ท่ีมี
ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต
และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของบริษทัฯอำจไม่ไดบ้่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกคำ้ท่ีเกิดข้ึนจริง           
ในอนำคต  
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 ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง อำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำร
ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง อำคำรและ
อุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำ
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคต ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน
ในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไป
ตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน
เหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2564 2563 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่วข้องกนั    
ตน้ทุนบริกำรรถร่วม 5.3 4.3 อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำย 3.5 4.3 อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 0.2 1.5 อตัรำตำมสัญญำ 
ค่ำท่ีปรึกษำ 0.6 0.6 อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 
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 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563                           
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ค่ำเบีย้ประกนัภัยจ่ำยล่วงหน้ำ - กจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 208 325 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - บุคคลและกจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 11)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหำรร่วมกนั) 1,358 782 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูบ้ริหำรและนอ้งชำยกรรมกำรผูจ้ดักำร) 222 319 

 1,580 1,101 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 11)   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 12 330 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,657 12,900 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 926 794 
รวม 15,583 13,694 
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคงคำ้ง
นบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ ไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้   
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 71,158 56,496 
คำ้งช ำระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน - 932 
 6 - 12 เดือน - 854 
 มำกกวำ่ 12 เดือน 3,160 2,461 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 74,318 60,743 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (3,160) (3,315) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 71,158 57,428 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรคำ้งรับ 4,249 2,401 
เงินทดรองจ่ำย 163 140 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 75,570 59,969 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 3,315 1,874 
ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (กลบัรำยกำร) (155) 1,441 
ยอดคงเหลือปลำยปี 3,160 3,315 
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8. ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 
(หน่วย: พนับำท) 

 

ยำนพำหนะ
ส ำหรับขนส่ง 

ยำนพำหนะ 
ส ำหรับขนส่ง 

ระหวำ่งประกอบ 

รวม 
ยำนพำหนะ 
ส ำหรับขนส่ง 

 
สินทรัพย ์
สิทธิกำรใช ้

 
 

รวม 

รำคำทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 875,530 311 875,841 - 875,841 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้           (414,686) - (414,686) 414,686 - 
ซ้ือเพ่ิม 4,083 136 4,219 103,221 107,440 
ตดัจ ำหน่ำย (245) - (245) - (245) 

โอน 136 (447) (311) - (311) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 464,818 - 464,818 517,907 982,725 
ซ้ือเพ่ิม 8,790 15 8,805 306,042 314,847 
ตดัจ ำหน่ำย (343) - (343) - (343) 

โอน 114,420 - 114,420 (114,420) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 587,685 15 587,700 709,529 1,297,229 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 288,226 - 288,226 - 288,226 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้               (70,886) - (70,886) 70,886 - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 26,948 - 26,948 33,083 60,031 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย (196) - (196) - (196) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 244,092 - 244,092 103,969 348,061 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 33,599 - 33,599 38,696 72,295 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย (308) - (308) - (308) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีโอน 39,668 - 39,668 (39,668) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 317,051 - 317,051 102,997 420,048 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 220,726 - 220,726 413,938 634,664 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 270,634 15 270,649 606,532 877,181 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี      

2563 (รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้บริกำร)     60,031 

2564 (รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้บริกำร)     72,295 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯมียำนพำหนะส ำหรับขนส่งจ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้ว                                    
แต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ  
139 ลำ้นบำท (2563: 125 ลำ้นบำท) 
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9. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับำท) 

 

 
 

ท่ีดิน 

 
 

อำคำร 

 
เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 

 
 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

 
 

ยำนพำหนะ 

 
ทรัพยสิ์น 

ระหวำ่งก่อสร้ำง 

รวม 
ท่ีดิน อำคำร 
และอุปกรณ์ 

 
สินทรัพย ์
สิทธิกำรใช ้

 
 

รวม 
รำคำทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 34,184 8,993 6,070 1,833 3,110 140 54,330 - 54,330 
รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - - - - - - 5,480 5,480 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - - - (1,475) - (1,475) 1,475 - 
ซ้ือเพิ่ม - 100 133 136 - 27,161 27,530 244 27,774 
ตดัจ ำหน่ำย - - (51) (23) - - (74) - (74) 
โอน - 30 - 311 - (30) 311 - 311 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - 48 48 - 48 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 34,184 9,123 6,152 2,257 1,635 27,319 80,670 7,199 87,869 
ซ้ือเพิ่ม - 847 1,816 592 - 4,745 8,000 1,614 9,614 
ตดัจ ำหน่ำย - (1,058) (94) (14) - - (1,166) - (1,166) 
โอน - 27,025 4,766 127 1,475 (31,918) 1,475 (1,475) - 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - 123 - - - (123) - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 34,184 36,060 12,640 2,962 3,110 23 88,979 7,338 96,317 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - 3,682 4,372 1,376 1,053 - 10,483 - 10,483 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - - - (429) - (429) 429 - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 619 528 215 163 - 1,525 2,111 3,636 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย - - (47) (19) - - (66) - (66) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - 4,301 4,853 1,572 787 - 11,513 2,540 14,053 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 1,156 1,059 276 178 - 2,669 1,429 4,098 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย - (701) (87) (14) - - (802) - (802) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีโอน - - - - 577 - 577 (577) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - 4,756 5,825 1,834 1,542 - 13,957 3,392 17,349 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 34,184 4,822 1,299 685 848 27,319 69,157 4,659 73,816 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 34,184 31,304 6,815 1,128 1,568 23 75,022 3,946 78,968 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี          
2563 (จ ำนวน 1.8 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้บริกำร) 3,636 
2564 (จ ำนวน 2.1 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นตน้ทุนกำรให้บริกำร) 4,098 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้
งำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 9 ลำ้นบำท 
(2563: 6 ลำ้นบำท) 

บริษทัฯไดรั้บเงินกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อใชใ้นกำรก่อสร้ำงอำคำรและไดร้วมตน้ทุนกำรกูย้ืม
เขำ้เป็นรำคำทุนของโครงกำรโดยค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัรำร้อยละ 3.72 

บริษัทฯได้น ำท่ีดินและอำคำรมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี จ  ำนวนประมำณ 62 ล้ำนบำท (2563: 34 ล้ำนบำท)                 
ไปค ้ำประกนัเงินกูย้มืท่ีไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชยด์งักล่ำว 

10. เงินเบิกเกนิบัญชีธนำคำร 

(หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย 2564 2563 

 (ร้อยละต่อปี)   
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร MOR 14,908 - 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรท่ียงัไม่ได้เบิกใช้จ  ำนวน 31 ล้ำนบำท                    
(2563: 31 ลำ้นบำท) 

11. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 36,184 27,023 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 1,580 1,101 
เจำ้หน้ีอ่ืน 879 884 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยถ์ำวร 869 11,932 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 3,882 3,483 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 12 330 
เงินทดรองรับ 796 222 
รวม 44,202 44,975 
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12. เงินกู้ยมืระยะยำว 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
เงินกูย้มืระยะยำว 43,780 41,786 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (13,740) (7,460) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 30,040 34,326 

บริษทัฯมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรพำณิชย์แห่งหน่ึงมีก ำหนดช ำระคืนเงินต้นเป็นรำยเดือนเร่ิมตั้งแต่                
เดือนธนัวำคม 2563 และคิดดอกเบ้ียในอตัรำท่ีอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นต ่ำ เงินกูย้ืมดงักล่ำวค ้ำประกนั
โดยกำรจดทะเบียนจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 

นอกจำกนั้น ในเดือนเมษำยน 2563 บริษทัฯได้รับเงินกู้ยืมจำกธนำคำรแห่งเดียวกันตำมมำตรกำรสินเช่ือ             
ดอกเบ้ียต ่ำเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบกำรท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ (COVID-19) 
จ ำนวน 15 ล้ำนบำท ซ่ึงมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้เป็นรำยเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนเมษำยน 2565 และคิดดอกเบ้ีย           
ในอตัรำร้อยละ 2 โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 

13. สัญญำเช่ำ 

บริษทัฯท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ โดยมีอำยสุัญญำระหวำ่ง 1 - 8 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์   

 

ยำนพำหนะ
ส ำหรับขนส่ง 

พ้ืนท่ีอำคำร            
และลำนจอดรถ 

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

รวมสินทรัพย์
สิทธิกำรใช ้

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 343,800 5,076 404 1,046 6,526 350,326 
เพ่ิมข้ึน 103,221 242 2 - 244 103,465 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (33,083) (1,860) (103) (148) (2,111) (35,194) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 413,938 3,458 303 898 4,659 418,597 
เพ่ิมข้ึน 306,042 1,610 4 - 1,614 307,656 
โอนเป็นทรัพยสิ์น
ระหวำ่งปี (74,752) - - (898) (898) (75,650) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (38,696) (1,339) (90) - (1,429) (40,125) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 606,532 3,729 217 - 3,946 610,478 
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ข) หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 (หน่วย: พนับำท) 
   2564 2563 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ   471,734 279,816 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย   (27,465) (14,441) 
รวม   444,269 265,375 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (144,971) (103,084) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 299,298 162,291 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นหมำยเหตุ 25.1
ภำยใตห้วัขอ้ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 

ค) ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำทีรั่บรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 40,125 35,194 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 11,808 9,668 

14. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 10,277 8,615 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:   
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  1,854 1,610 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 254 207 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั   

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนทำงกำรเงิน (783) - 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (218) (155) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 11,384 10,277 
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 บริษทัฯคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ เป็นจ ำนวนประมำณ                                 
0.4 ลำ้นบำท (2563: 0.1 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษทัฯประมำณ 10 ปี (2563: 12 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 2564 2563 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 1.9 1.4 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต (ข้ึนอยูก่บัชนิดกำรจำ้งงำน) 2.5 - 6 4 - 6 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 
อตัรำคิดลด (0.5) 0.6 (0.4) 0.5 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 0.6 (0.5) 0.5 (0.5) 

15. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 16.25 ล้ำนบำท จำกจ ำนวน 154.33 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญัจ ำนวน 617.31 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว ้            
หุ้นละ 0.25 บำท) เป็นจ ำนวน 170.58 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญัจ ำนวน 682.31 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ  
0.25 บำท) โดยกำรออกและจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 65 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท 
เพื่อเสนอขำยให้บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.99 บำท คิดเป็นจ ำนวน 
64.35 ล้ำนบำท บริษทัฯได้รับช ำระค่ำหุ้นดงักล่ำวและจดทะเบียนกำรเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ล้ว            
เม่ือวนัท่ี 10 มีนำคม 2564 

16. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วย                   
ยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้  
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17. ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียของเงินกูย้ืม 1,933 1,345 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียของหน้ีสินจำกสัญญำเช่ำ 11,808 9,668 

รวม 13,741 11,013 

18. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

19. ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 204 199 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 41 - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:   
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว                                      

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 6,827 3,801 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 7,072 4,000 

 

  

 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 136,284 111,759 
ค่ำใชจ่้ำยรถร่วม 46,066 38,066 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 76,730 63,962 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัและค่ำ พ.ร.บ. 22,219 18,144 
ค่ำน ้ำมนั 108,833 72,011 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัรถยนต ์ 29,438 24,399 
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 จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลก ำไรจำกประมำณกำร

ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 157 - 

  รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 2564 2563 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 40,190 32,750 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 8,038 6,550 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 41 - 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:   

ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 169 141 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม (936) (2,691) 
รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ (240) - 

รวม (1,007) (2,550) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 7,072 4,000 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 2,277 2,055 
ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 632 663 

รวม 2,909 2,718 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 34,248 26,110 
สัญญำเช่ำ 9,592 10,555 

รวม 43,840 36,665 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 40,931 33,947 
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20. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปี (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ ำนวน                 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี  

 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

    2564 2563 
ก ำไรส ำหรับปี (พนับำท)    33,118 28,750 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้)    670,556 617,310 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท)    0.049 0.047 

21. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน          
ของบริษทัฯคือ กรรมกำรผูจ้ดักำรของบริษทัฯ 

 บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียวคือ ให้บริกำรรถรับส่ง
พนักงำน และบริษัทฯด ำ เนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียวคือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผล                      
กำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้     
เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพย์รวมในงบกำรเงิน             
ดังนั้น รำยได้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำน                
ตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

ในปี 2564 และ 2563 บริษัทฯไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10                       
ของรำยไดข้องกิจกำร 

22. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 ของเงินเดือน 
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เค มำสเตอร์พูลฟันด์ ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว            
และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้ นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัทฯ                      
ในปี 2564 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 1.2 ลำ้นบำท (2563: 1.3 ลำ้นบำท) 
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23. เงินปันผล 
 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
  (ลำ้นบำท) (บำท) 

เงินปันผลประจ ำปี 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                
เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2563 12.4 0.02 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2563  12.4 0.02 

    
เงินปันผลประจ ำปี 2563 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                

เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2564 20.5 0.03 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2564  20.5 0.03 

24. หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯมีหนังสือค ้ ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ ำนวนเงิน 12.5 ลำ้นบำท (2563: 13 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ 

25. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

25.1 วตัถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้
และลูกหน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะยำวและหน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำ บริษทัฯมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำร
ควำมเส่ียงดงัน้ี 

ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

บริษทัฯมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และเงินฝำกธนำคำร โดยจ ำนวนเงินสูงสุดท่ี
บริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือ มูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ลูกหน้ีการค้า 

บริษทัฯบริหำรควำมเส่ียงโดยใชน้โยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเช่ืออยำ่งเหมำะสม รวมถึง
บริษทัฯมีกำรติดตำมยอดคงคำ้งของลูกหน้ีกำรคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอจึงไม่คำดว่ำจะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงิน              
ท่ีมีสำระส ำคญั และกำรให้สินเช่ือของบริษทัฯเป็นกำรให้สินเช่ือแบบไม่กระจุกตวัสูง เน่ืองจำกบริษทัฯ            
มีฐำนลูกคำ้จ ำนวนมำกและอยูห่ลำกหลำยกลุ่มอุตสำหกรรม 
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ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนบริษทัฯพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนโดยพิจำรณำจำก
อำยุหน้ีคงค้ำงนับจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระส ำหรับกลุ่มลูกค้ำท่ีมีรูปแบบของควำมเส่ียงด้ำนเครดิตท่ี
คลำ้ยคลึงกนั 

เงินฝากธนาคาร 

บริษัทฯมีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของเงินฝำกธนำคำรอยู่ในระดับต ่ ำ เ น่ืองจำกบริษัทฯมีนโยบำย                         
ในกำรพิจำรณำและอนุมัติวงเงินสินเช่ือส ำหรับธนำคำรแต่ละรำยโดยคณะกรรมกำรของบริษัทฯ                          
และธนำคำรคู่สัญญำของบริษทัฯเป็นธนำคำรท่ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือด้ำนเครดิตจำกกำรประเมินโดย
สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตระหวำ่งประเทศในระดบัสูง 

ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯมีควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ียท่ีส ำคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินกู้ยืมจำกธนำคำรและสัญญำเช่ำ             
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำดหรืออตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 

ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีส ำหรับปีของบริษทัฯจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งสมเหตุสมผลของ
อตัรำดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมจำกธนำคำรท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำดโดยใช้สมมติฐำนว่ำ
จ ำนวนเงินตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 และตวัแปรอ่ืนคงท่ีตลอด 1 ปี แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืจำกธนำคำร 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 

 2564 2563 2564 2563 
ก ำไรก่อนภำษีเพิ่มข้ึน (ลดลง) (288) (268) 288 268 

ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

บริษทัฯมีกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องโดยกำรใช้เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร เงินกูย้ืมจำกธนำคำร
และสัญญำเช่ำ โดยฝ่ำยบริหำรประเมินวำ่ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนหน้ีสินของ
บริษทัฯอยู่ในระดับต ่ำ เน่ืองจำกบริษทัฯมีควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีหลำกหลำยอย่ำง
เพียงพอ  และมีควำมสำมำรถในกำรขอขยำยระยะเวลำของกำรจ่ำยช ำระคืนหน้ีสินท่ีจะครบก ำหนดภำยใน 
12 เดือนออกไป 

  



 

23 

รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563
ซ่ึงพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 15,783 - 15,783 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 44,202 - 44,202 
เงินกูย้มืระยะยำว 14,186 30,965 45,151 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 156,968 314,766 471,734 

รวม 231,139 345,731 576,870 
 

(หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 44,975 - 44,975 
เงินกูย้มืระยะยำว 8,656 36,155 44,811 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 110,677 169,139 279,816 

รวม 164,308 205,294 369,602 

25.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำ
ตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

26. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ  คือ กำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม                          
เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี                           
31 ธนัวำคม 2564 บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.22:1 (2563: 0.95:1) 
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27. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ประจ ำปี ดงัต่อไปน้ี 

1) จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2564 จ  ำนวนประมำณ 1.6 ลำ้นบำท เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยของบริษทัฯ 

2) จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจำกก ำไรของปี 2564 ในอตัรำหุ้นละ 0.03 บำท รวมเป็นเงินประมำณ                           
20.5 ลำ้นบำท 

28. กำรอนุมัติงบกำรเงิน  

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2565 


