
 

 

 

 

 

บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 
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หนังสือบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2565 

 

 

วันอังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

 

 

 

โดยเปนการจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเทานั้น  

ตามพระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 

โดยถายทอดสด ณ หองประชุม บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2565 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จาํกัด (มหาชน) 

ที่ RSS/00/22/007 

        วันที่ 28 มีนาคม 2565 
 

เร่ือง   ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 

เรียน  ทานผูถือหุนของบริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.  สําเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถือหุนคร้ังที่ 1/2564          

       2.  รายงานประจาํป 2564 ในรูปแบบ QR CODE            

      3. งบการเงินประจําป 2564 สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2564          

       4. ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อแตงตั้งเปนกรรมการ          

       5.  ขอบังคับบริษัทฯ ในสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน    

  6. ขอมูลกรรมการอิสระที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะ 

       7.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. 

8. ข้ันตอนและวิธีการลงทะเบียน การเขารวมประชุม การออกเสียงลงคะแนนและการซักถามประเด็นขอ

สงสัยและแสดงความคิดเห็น ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM)  

ดวยคณะกรรมการบริษัท อาร เอส เอส 2016 จาํกัด (มหาชน) ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวัน

อังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเปนการจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามพระราชกําหนดวาดวยการประชุม

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563  ซึ่งถายทอดสด ณ สํานักงานของบริษัทฯ เลขที่ 59 หมู 3 ซอยเทศบาล 14 ตําบลบางโพธิ์เหนือ 

อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2564 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง โดยมี

สําเนาแนบรายงานการประชุมตามที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (ลําดับที่ 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ไดมีการบันทึกการประชุมไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุน จึง

เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

การลงมติ ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2564 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2564 ดังปรากฏในรายงานประจําป 2564 ใน

รูปแบบ QR CODE โดยจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ (ลําดับที่ 2) 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 

           คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา รายงานประจําปดังกลาว นําเสนอขอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่

เกิดข้ึนในรอบป 2564 อยางถูกตองเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงาน

ของบริษัทในรอบป 2564 ที่ผานมา 

การลงมติ เปนวาระเพื่อทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ไดจัดทาํงบการเงินประจําป 2564 สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 แลวเสร็จ ตามรายละเอียดที่ปรากฎในรายงาน

ประจําป ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชรัีบอนุญาตแลว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพจิารณาแลว

เห็นวาถูกตอง ครบถวนและเพยีงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยจดัสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้  

(ลําดบัที่ 3) ซึ่งสรุปไดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงินประจําป 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2564 ตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ทั้งนี้

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานแลวและคณะกรรมการบริษัทไดเห็นชอบดวยแลว 

การลงมติ ตองผานอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกําไรเพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมายและงดจายเงินปนผล 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับบริษัท ขอที่ 48. 

บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําปหักดวย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจากสถานการณเศรษฐกิจในปจจุบัน และประกอบกับบริษัทฯ มีความจําเปนใน

การใชเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชในกิจการและสํารองเงินไวเพื่อลงทุนในโครงการตางๆ ในปนี้ที่มีจํานวนมากข้ึน และบริษัทฯได

ดําเนินการชําระหุนกูคืนใหแกนักลงทุนเพื่อลดตนทุนทางการเงิน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล ตามที่

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในแตละปในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบการ 
 

รายละเอียด 
ป 2564 

จํานวนเงนิ (ลานบาท) 

ป 2563 

จํานวนเงนิ (ลานบาท) 

สินทรัพยรวม 1,773.46 1,889.12 

หน้ีสินรวม 1,126.55 1,050.33 

สวนของผูถือหุน 646.90 838.79 

รายไดรวม 1,740.86 1,356.19 

กําไรขั้นตน 205.74 177.91 

กําไรสุทธ ิ 55.65 56.69 
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เงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอ่ืนๆ ตามที่บริษัทกําหนด ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาว

อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยูกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 

 จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายและงดจายเงิน

ปนผล 

การลงมติ ตองผานอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระของบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และขอบังคับบริษัท ขอที่ 17. 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง จํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการ

ในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)  

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได  

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ใหคณะกรรมการพิจารณาตก

ลงกันเอง หากตกลงไมไดใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผู

ออกจากตําแหนง  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

สําหรับกรรมการผูที่จะพนตําแหนงตามวาระมีจํานวน 2 ทาน ดังนี้ 

1. นางสาวอณิชา  อาศิรอโณ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

2. นายอดุลย พิทักษชาติวงศ  กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน แตงตั้งกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระ

ทั้ง 2 ทานไดรับการพิจารณากลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ตออีกวาระหนึ่ง ซึ่งเปนผู

ที่มีความรูความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมครบถวนตามพรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และมีประสบการณในการบริหาร

จัดการดานตางๆ อยางหลากหลาย รวมถึงมีสวนในการสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท กอใหเกิดประโยชนกับบริษัทฯ เปน

อยางดี ไมมีคุณสมบัติตองหามตามกฎหมายและสามารถใหความคิดเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เก่ียวของ  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดสรุปขอมูลของนางสาวอณิชา อาศิรอโณและนายอดุลย พิทักษชาติวงศ ซึ่งแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมในคร้ังนี้ (ลําดับที่ 4) 

การลงมติ ลงมติเปนรายบุคคลดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

1) มาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  

หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดใหแกกรรมการเวนแตจะจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท 

2) ขอบังคับบริษัท ขอที่ 22 

กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน

ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาและลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของ 
 



 

หนา | 4  

 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2565 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จาํกัด (มหาชน) 

 

 

จํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม โดยอาจกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปน

หลักเกณฑเฉพาะ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืนก็

ได นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ขอความในวรรคหนึ่งจะไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจางของบริษัทในอันที่

จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดพิจารณา ทบทวนกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป 2565 โดยพิจารณาถึงภาระหนาที่ ความ

รับผิดชอบของกรรมการและผลประกอบการของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบขอมูลคาตอบแทนเฉลี่ยของกรรมการจากบริษัทอ่ืนใน

ธุรกิจประเภทเดียวกัน  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการ

บริษัทเสนอ โดยจะจายคาตอบแทนกรรมการเปนวงเงินรวมไมเกิน 3.5 ลานบาทตอป โดยจํานวนเงินเทากับปกอน สรุปไดดังนี้ 

ตําแหนง 

คาตอบแทนราย

เดือน ป 2565 

(บาท/เดือน) 

(รอพิจารณา) 

คาตอบแทนราย

เดือน ป 2564 

(บาท/เดือน) 

คาเบี้ยประชมุ 

ป 2565 

(บาท/วันที่มาประชุม) 

(รอพิจารณา) 

คาเบี้ยประชมุ 

ป 2564 

(บาท/วันที่มาประชุม) 

ประธานกรรมการบริษัท  50,000  50,000  5,000 5,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000  50,000  5,000 5,000 

กรรมการที่ไมไดดํารงตําแหนงผูบริหาร  40,000  40,000  5,000 5,000 

กรรมการบริษัทที่ดํารงตําแหนงผูบริหาร 20,000 20,000 - - 

 

การลงมติ ลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบญัชีประจําป 2565 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

ตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับบริษัท ขอที่ 37. 

ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชี

จะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและ

กําหนดสอบบัญชีประจําป 2565 มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. นายอธิพงศ  อธิพงศสกุล  (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500) หรือ 

2. นายวิชัย  รุจิตานนท  (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054) หรือ 

3. นายเสถียร  วงศสนนัท  (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495) หรือ 

4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล  (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946) หรือ 
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5.นายยุทธพงษ   เชื้อเมืองพาน  (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445) หรือ 

 ผูสอบบัญชีทานอ่ืนภายในสํานักงานเดียวกันที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี

จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด (ANS) เปนผูลงลายมือชื่อใน

รายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2565 โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจาํป 2565 (ซึ่ง

ไมรวมคาใชจายในการเดินทาง) ดังนี้ 

รายการ 
ป  2565 (เสนอพิจารณา) ป 2564 

ไตรมาสละ งบป 2564 ไตรมาสละ งบป 2563 

คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี 260,000 520,000 260,000 520,000 

รวม 1,300,000 1,300,000 

 

หมายเหตุ : นอกจากน้ียังมีคาตอบแทนอ่ืนๆ (คาใชจายทางตรง เชน คาเดินทาง, คาเบ้ียเลี้ยง, คาแสตมป และอ่ืนๆ เปนตน) ตามท่ีไดจายจริง 

การลงมติ ลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

(ผูถือหุนเสนอ) 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในรูปแบบการประชมุผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

(E-AGM) ตามวันและเวลา ดังกลาว โดยขอใหผูถือหุนศึกษาวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม 

ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและข้ันตอนการเขารวมประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สงมาดวย (ลําดับที่ 7 – 

8) หากทานใดไมสามารถเขารวมประชุมได ทานสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืน หรือกรรมการบริษัทฯ ตามรายชื่อที่บริษัทฯ เสนอ

ไว (ลําดับที่ 6) เปนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมแทนได โดยกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และโปรดสง

หนังสือมอบฉันทะดังกลาวพรอมหลักฐานตางๆ ใหเลขานุการบริษัทฯ กอนเร่ิมการประชุม โดยบริษัทฯ จะเปดใหผูถือหุนสามารถ

เขารวมประชุมผานแอพพลิเคชั่นได ตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป  

บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนและปดสมุดทะเบียนผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2565 

ในวันที่ 12 เมษายน 2565 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายไมตรี ลักษณโกเศศ) 

ประธานกรรมการ 

 

 

รายชื่อกรรมการที่เปนตัวแทนรับมอบฉนัทะ ประกอบดวย 

1. นายไมตรี ลักษณโกเศศ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการ 

2. นายมานพ ถนอมกิตติ  กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ เลขานุการบริษัท  โทร 02-147-4801 ตอ 2007 ในเวลาทําการ  
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รายงานประจําป 2564 

                   หนา  
 

 สารจากประธาน        1 

 คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหาร      2 

  

 สวนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ  

 1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ    สวนท่ี 1.1 หนา 1 

 2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ   สวนท่ี 1.2 หนา 1 

 3.  การบริหารจัดการความเสี่ยง  สวนท่ี 1.3 หนา 1 

 

 สวนท่ี 2 การจัดการและการกํากบัดูแลกิจการ  

 4. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน สวนท่ี 2.4 หนา 1 

 5. โครงสรางการจดัการ สวนท่ี 2.5 หนา 1 

 6. การกํากับดูแลกิจการ สวนท่ี 2.6 หนา 1 

 7. ความรับผิดชอบตอสังคม สวนท่ี 2.7 หนา 1 

 8. การควบคุมภายใน สวนท่ี 2.8 หนา 1 

 9.     รายการระหวางกัน สวนท่ี 2.9 หนา 1 

 

 สวนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

 10. ขอมูลทางการเงินท่ีสําคญั  สวนท่ี 3.10 หนา 1 

 11.   การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ สวนท่ี 3.11 หนา 1 

 

 สวนท่ี  4 การรับรองความถกูตองของขอมลู                สวนท่ี 4 หนา 1   

เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

(compliance) 

เอกสารแนบ 3 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

เอกสารแนบ 4 งบการเงิน สําหรับงวดบัญชีป 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

สามารถเขาดูขอมลูไดท่ี QR CODE : 
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งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
บริษทั อาร์ เอส เอส 2016 จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ “บริษทั อาร์ เอส เอส 2016 จ ากดั”) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทั อาร์ เอส เอส 2016 จ ากดั (มหาชน) 

          (เดิมช่ือ “บริษทั อาร์ เอส เอส 2016 จ ากดั) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั อาร์ เอส เอส 2016 จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินของบริษทั อาร์ เอส เอส 2016 จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ
การเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้
แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือ ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผล
ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบ
วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

- ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษทั 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของ
ขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทั
ตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

- ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

 

 

(นางสาวกลุธิดา   ภาสุรกุล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5946 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2565



บริษทั อาร์ เอส เอส 2016 จ ากดั (มหาชน) 
(เดมิช่ือ "บริษทั อาร์ เอส เอส 2016 จ ากดั")
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 312,325,103.92    144,175,329.59    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 7 222,221,514.10    315,098,549.54    
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                    297,000,000.00    
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 5, 8 657,295,520.53    464,871,620.93    
วสัดุคงเหลือ 9 105,356,413.44    35,891,958.22      
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่วสัดุก่อสร้างและผูรั้บเหมา 5, 10 138,375,145.47    84,497,876.59      
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 11 -                    24,000,000.00      

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,435,573,697.46 1,365,535,334.87 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 12 222,536,598.39    148,404,233.00    
เงินลงทุนระยะยาว 5, 11 -                    247,000,000.00    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 13 85,688,844.03      92,595,568.17      
สินทรัพยสิ์ทธิการใช-้สุทธิ 14 11,691,340.64      12,821,314.78      
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน-สุทธิ 15 3,809,668.97        4,872,400.40        
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 7,792,420.22        12,408,813.44      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 5,978,337.45        5,363,574.38        
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 386,600.00           115,600.00           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 337,883,809.70    523,581,504.17    
รวมสินทรัพย์ 1,773,457,507.16 1,889,116,839.04 

               (นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ และ นายธีรศกัด์ิ ศิริโสภณา)

หน่วย: บาท

(ลงช่ือ) .............……………………………..………………………… กรรมการตามอ านาจ
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หมายเหตุ 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน  
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 222,022,077.74    91,097,766.39      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน                                 5, 18 353,595,096.04    234,865,570.33    
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 5, 8 352,956,457.65    196,274,976.51    
ส่วนของเงินกูย้ืมท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 38,846,626.50      400,590,326.43    
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 4,380,241.02        4,611,151.79        
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 10,156,915.37      9,098,520.08        
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 46,440,471.52      40,279,201.90      
เงินรับล่วงหนา้คา่สินคา้ -                   34,906,598.59      
ประมาณการหน้ีสินส าหรับการรับประกนังานก่อสร้าง 8,959,222.24        9,528,320.95        

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,037,357,108.08 1,021,252,432.97 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า-สุทธิ 20 3,410,386.02        4,952,174.08        
เงินกูย้ืมระยะยาว-สุทธิ 19 59,000,000.00      -                    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สุทธิ 21 5,856,315.43        6,835,249.21        
ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 22 20,929,465.01      17,286,550.95      

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 89,196,166.46      29,073,974.24      
รวมหนีสิ้น 1,126,553,274.54 1,050,326,407.21 

               (นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ และ นายธีรศกัด์ิ ศิริโสภณา)
(ลงช่ือ) .............……………………………..………………………… กรรมการตามอ านาจ

หน่วย: บาท

 We, being responsible for the preparation of 

these financial statements and notes thereto, 

hereby approve their issue in final form. 

 

……………………………………………… 

Directors 

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5
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หมายเหตุ 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น  23
ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 1,240,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท ในปี 2564 และ
หุ้นสามญั 45,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท ในปี 2563 620,000,000.00    450,000,000.00    

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้
หุ้นสามญั 900,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท ในปี 2564 และ
หุ้นสามญั 45,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท ในปี 2563 450,000,000.00    450,000,000.00    

ส่วนเกินจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 47,502,030.00      47,502,030.00      
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้เป็นส ารองตามกฎหมาย 24 20,782,344.04      5,000,000.00        
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 25 128,619,858.58    336,288,401.83    

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น -                   -                    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 646,904,232.62    838,790,431.83    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,773,457,507.16 1,889,116,839.04 

               (นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ และ นายธีรศกัด์ิ ศิริโสภณา)
(ลงช่ือ) .............……………………………..………………………… กรรมการตามอ านาจ

หน่วย: บาท

 We, being responsible for the preparation of 

these financial statements and notes thereto, 

hereby approve their issue in final form. 

 

……………………………………………… 

Directors 
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บริษทั อาร์ เอส เอส 2016 จ ากดั (มหาชน) 
(เดมิช่ือ "บริษทั อาร์ เอส เอส 2016 จ ากดั")
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563
รายได ้
รายไดรั้บเหมาก่อสร้าง 1,687,162,515.56    1,356,173,147.53    
รายไดจ้ากการขาย 53,694,661.63         21,130.00                
     รวมรายได้ 1,740,857,177.19    1,356,194,277.53    

ตน้ทุน
ตน้ทุนรับเหมาก่อสร้าง (1,482,632,144.92)   (1,178,267,106.61)   
ตน้ทุนขาย (52,486,541.54)        (16,633.69)               
     รวมตน้ทุน (1,535,118,686.46)   (1,178,283,740.30)   

ก าไรขั้นตน้ 205,738,490.73       177,910,537.23       
รายไดอ่ื้น 5 21,247,426.43         36,242,466.46         
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (125,113,245.90)      (103,205,931.15)      
ตน้ทุนทางการเงิน (33,655,294.16)        (38,418,327.17)        
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 68,217,377.10         72,528,745.37         
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (12,570,496.33)        (15,838,287.34)        
ก าไรส าหรับปี 55,646,880.77         56,690,458.03         

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการที่จะไม่ถกูจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการวดัมลูคา่ใหมข่อง
ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ (41,349.98)               (1,341,124.53)          

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหม่
ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 27 8,270.00                  268,224.91              

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิ (33,079.98)               (1,072,899.62)          
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 55,613,800.79         55,617,558.41         

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  26
ก าไรส่วนของผูถื้อหุ้น (บาท) 0.0618                     0.0630                     
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 900,000,000            900,000,000            

               (นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ และ นายธีรศกัด์ิ ศิริโสภณา)

หน่วย: บาท

(ลงช่ือ) .............……………………………..………………………… กรรมการตามอ านาจ
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บริษทั อาร์ เอส เอส 2016 จ ากัด (มหาชน) 

(เดมิช่ือ "บริษทั อาร์ เอส เอส 2016 จ ากัด")
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน
ส่วนเกิน ผลขาดทุนจากการ

ทุนเรือนหุ้น จากการจ่ายโดย จดัสรรเป็นส ารอง วดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ รวมองคป์ระกอบอ่ืน

หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร พนกังานท่ีก าหนดไว้ ของส่วนของผูถื้อหุ้น รวมส่วนของผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 450,000,000.00   47,502,030.00     -                     330,670,843.42  -                                       -                          828,172,873.42      
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี:
ส ารองตามกฎหมาย 24 -                       -                       5,000,000.00     (5,000,000.00)     -                                       -                          -                         
เงินปันผล 25 -                       -                       -                     (45,000,000.00)   -                                       -                          (45,000,000.00)      
โอนไปก าไรสะสม -                       -                       -                     (1,072,899.62)     1,072,899.62                       1,072,899.62           -                         
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                       -                       -                     56,690,458.03    (1,072,899.62)                      (1,072,899.62)         55,617,558.41        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 450,000,000.00   47,502,030.00     5,000,000.00     336,288,401.83  -                                       -                          838,790,431.83      
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี:
ส ารองตามกฎหมาย 24 -                       -                       15,782,344.04   (15,782,344.04)   -                                       -                          -                         
เงินปันผล 25 -                       -                       -                     (247,500,000.00) -                                       -                          (247,500,000.00)    
โอนไปก าไรสะสม -                       -                       -                     (33,079.98)          33,079.98                            33,079.98                -                         
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                       -                       -                     55,646,880.77    (33,079.98)                           (33,079.98)              55,613,800.79        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 450,000,000.00   47,502,030.00     20,782,344.04   128,619,858.58  -                                       -                          646,904,232.62      

                     (ลงช่ือ) .............……………………..………………………… กรรมการตามอ านาจ
(นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ และ นายธีรศกัด์ิ ศิริโสภณา)

หน่วย: บาท
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

 We, being responsible for the preparation of 

these financial statements and notes thereto, 

hereby approve their issue in final form. 

 

……………………………………………… 

Directors 
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บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จ ากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
(เดิมช่ือ "บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จ ากัด")
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรสุทธิส าหรับปี 55,646,880.77         56,690,458.03         
ปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12,570,496.33         15,838,287.34         
ค่าเส่ือมราคา 8,407,488.30           7,750,547.55           
ค่าตดัจ าหน่าย 6,810,366.58           6,577,213.91           
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย 89,116.27                -                          
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 33,963.63                40,867.22                
ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง -                          3,000.00                  
(กลบัรายการ)ประมาณการหน้ีสินส าหรับการรับประกนังานก่อสร้าง (569,098.71)            487,786.12              
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,601,564.08           3,452,696.93           
รายไดเ้งินปันผล (6,840,000.00)         -                          
ตน้ทุนทางการเงิน 33,655,294.16         38,418,327.17         

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
    ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 113,406,071.41       129,259,184.27       
สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 100,022,853.52       (26,283,082.38)       
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน (192,423,899.60)     (118,001,837.34)     
วสัดุคงเหลือ (69,464,455.22)       (19,906,873.85)       
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวสัดุก่อสร้างและผูรั้บเหมา (53,877,268.88)       (60,820,733.25)       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (271,000.00)            1,527,958.33           

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 119,842,692.30       (324,448,423.52)     
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา-หมุนเวียน 156,681,481.14       66,126,308.16         
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 6,161,269.62           (22,481,785.18)       
เงินรับล่วงหน้าค่าสินคา้ (34,906,598.59)       34,906,598.59         

รับคืนเงินภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 5,797,708.16           -                          

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (24,951,594.24)       (22,946,002.12)       

จ่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (21,558,068.49)       (19,176,375.77)       
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 104,459,191.13       (382,245,064.06)     

               (นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ และ นายธีรศกัด์ิ ศิริโสภณา)

หน่วย: บาท

(ลงช่ือ) .............……………………………..………………………… กรรมการตามอ านาจ

 

DRAFT
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บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จ ากัด (มหาชน) "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
(เดิมช่ือ "บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จ ากัด")
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564

 

DRAFT
  This do cum en t is in  draft fo rm . It is subjec t to

rev iew  an d chan ge an d therefo re its c on ten ts

cann o t be relied  upon  as bein g  ac curate.

 

หมายเหตุ 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีไม่ติดภาระค ้าประกนัลดลง 24,000,000.00         -                          
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (74,132,365.39)       78,792,107.00         
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 247,000,000.00       -                          
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          (70,000,000.00)       
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 297,000,000.00       100,000,000.00       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,499,820.73)         (3,889,796.39)         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 1,495.39                  46,728.97                
เงินสดจ่ายเพ่ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้-สุทธิ (1,112,523.36)         -                          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (428,920.00)            (960,870.00)            
เงินปันผลรับ 6,840,000.00           -                          
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 497,667,865.91       103,988,169.58       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 130,924,311.35       19,097,766.39         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น -                          273,041,960.98       
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะสั้น (400,000,000.00)     (190,000,000.00)     
จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (4,885,439.13)         (7,921,040.36)         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 87,404,383.56         -                          
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10,000,000.00         -                          
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (9,920,538.49)         (2,885,081.60)         
จ่ายเงินปันผล (247,500,000.00)     (45,000,000.00)       
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (433,977,282.71)     46,333,605.41         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง)สุทธิ 168,149,774.33       (231,923,289.07)     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 144,175,329.59       376,098,618.66       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 312,325,103.92       144,175,329.59       
ขอ้มูลเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

1) รายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนไดรั้บจากเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั -                          (24,000,000.00)       
หน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการซ้ือทรัพยสิ์น 3,077,570.10           -                          
ค่าซ้ือทรัพยสิ์นส่วนท่ีบนัทึกเป็นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 35,050.00                65,250.00                
โอนสินทรัพยถ์าวรไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                          19,759,836.42         
โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ปเป็นสินทรัพยถ์าวร 14 (1,352.45)                (1,688,588.39)         
โอนเงินกูย้มืระยะสั้นไปเป็นเงินกูย้มืระยะยาว 10,000,000.00         -                          

             (นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ และ นายธีรศกัด์ิ ศิริโสภณา)
(ลงช่ือ) .............……………………………..………………………… กรรมการตามอ านาจ

หน่วย: บาท

 We, being responsible for the preparation of 

these financial statements and notes thereto, 

hereby approve their issue in final form. 

 

……………………………………………… 

Directors 

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 10
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บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จ ากดั (มหาชน) 
(เดมิช่ือ "บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จ ากดั") 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั อาร์ เอส เอส 2016 จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั อาร์ เอส เอส 2016 จ ากดั”) (“บริษทัฯ”) เป็นนิติบุคคลซ่ึงจดัตั้งมี
ภูมิล าเนาและประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลกัคือ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ซ่อมบ ารุงสถานีผลิตไฟฟ้า งาน
ระบบสายส่งไฟฟ้า และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนจากธรรมชาติ  

มีส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ 59 หมู่ 3 ซอยเทศบาล 14 ต  าบลบางโพธ์ิเหนือ อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 12160 

เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติอนุมติัแปรสภาพจากบริษทัจ ากดัเป็นบริษทั
มหาชนจ ากดั ตามกฏหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั โดยบริษทัฯจดทะเบียนการแปรสภาพเป็นบริษทัและไดเ้ปล่ียนช่ือ
จากเดิม “บริษทั อาร์ เอส เอส 2016 จ ากดั” เป็น “บริษทั อาร์ เอส เอส 2016 จ ากดั (มหาชน)” กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อ
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2564 

2. การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจ
และอุตสาหกรรม สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ ซ่ึงส่งผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

3. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ (“สภาวชิาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดท้ าข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 26 ธันวาคม 
2562 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจัดท างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ ได้
จดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐานหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การ
ประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใต้
สภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดจ านวนสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินนั้นๆ ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ี
ประมาณไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ การปรับประมาณทางบญัชี 
จะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึก
ในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงบางฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรน
ในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของบริษทัฯ ไดถื้อปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ืองมาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรับรองผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

- การไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชใ้นการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ตามวธีิอยา่งง่าย (Simplified Approach)  

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

เน่ืองด้วยแนวปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ ไดป้ระเมินผลกระทบดงักล่าว ซ่ึงไม่มี
ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน ดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่ปรับปรุงมูลค่าลูกหน้ีการคา้ และการปรับมูลค่ายติุธรรมของ
เงินลงทุนในปี 2564 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงถึง
ก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้
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เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ไดแ้สดงไวแ้ยกต่างหากในบัญชี “เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้ าประกัน” 
ภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.2 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้แสดงถึงจ านวนเงินท่ีลูกคา้จะตอ้งช าระส าหรับการขายสินคา้และการใหบ้ริการตามปกติของธุรกิจ 

บริษทัฯ รับรู้ลูกหน้ีการคา้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจ านวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บช าระ ในกรณีท่ีมี
ส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 

บริษทัฯ ใชว้ธีิการอยา่งง่าย (Simplified Approach) ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน โดยอา้งอิงจาก
ขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต และน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking 
information) เก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจมาใช ้ซ่ึงก าหนดให้พิจารณาผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอายหุน้ีและรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหน้ีการคา้ 

4.3 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 

สินทรัพย์ทีเ่กดิจากสัญญา 

บริษทัฯ รับรู้สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเม่ือมีรายได้ท่ีรับรู้สะสมเกินกว่าจ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้จนถึงปัจจุบัน 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีการคา้เม่ือกิจการมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระโดยปราศจากเง่ือนไข เช่น เม่ือ
กิจการไดใ้หบ้ริการเสร็จส้ินและลูกคา้รับมอบงาน 

หนี้สินทีเ่กดิจากสัญญา 

บริษทัฯ รับรู้หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเม่ือจ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้จนถึงปัจจุบนัเกินกว่ารายไดท่ี้รับรู้สะสม โดย
กิจการยงัมีภาระท่ีตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกิจการไดป้ฏิบติั
ตามภาระท่ีระบุไวใ้นสญัญาเสร็จส้ิน 

4.4 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิและหนีสิ้นทางการเงนิ 

การจดัประเภทรายการ 

การจดัประเภทรายการข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะ
ของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัฯ จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการวดัมูลค่าดงัน้ี 

• รายการท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม (ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือผา่นก าไรหรือขาดทุน) และ 

• รายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

บริษทัฯ ตอ้งจดัประเภทรายการใหม่ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีเฉพาะเม่ือบริษทัฯ เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการ
บริหารสินทรัพยเ์หล่านั้น 
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ตราสารทุนสามารถจ าแนกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าไดส้องประเภท ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) ซ่ึงไม่
สามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั  

การวดัมูลค่า 

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัฯ ตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ
ไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินนั้น ตน้ทุนการท ารายการของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีท าได ้3 วธีิ โดยข้ึนอยูก่บัการจดัประเภทตราสารหน้ีของบริษทัฯ 

•  ราคาทุนตัดจ าหน่าย – สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเม่ือบริษทัฯ ถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ารถือครองสินทรัพยท์างการเงินเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย
จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใช้
วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการจะรับรู้โดยตรงในก าไรหรือขาดทุนและ
แสดงรายการในก าไร/(ขาดทุน)อ่ืน พร้อมกบัก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดง
เป็นก าไรหรือขาดทุน 

•  มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) – สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือบริษทัฯ ถือครองสินทรัพยท์างการเงินตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแส
เงินสดตามสญัญาและเพ่ือขายสินทรัพยท์างการเงิน และขอ้ก าหนดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าใหเ้กิด
กระแสเงินสด ซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีก าหนดไว ้การ
เปล่ียนแปลงของมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ รายการขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่า รายไดด้อกเบ้ีย และก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดั
รายการสินทรัพยท์างการเงิน ก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะตอ้งจัด
ประเภทรายการใหม่เขา้ก าไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในก าไร/(ขาดทุน)อ่ืน รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยท์าง
การเงินดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยก
ต่างหากในงบก าไรขาดทุน 

•  มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVPL) – สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่ายหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากตราสารหน้ีท่ี
วดัมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน และแสดงรายการสุทธิในก าไร/(ขาดทุน)อ่ืนในรอบระยะเวลาท่ีเกิด
รายการ 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารทุนตอ้งแสดงตราสารทุนโดยใชมู้ลค่ายุติธรรม และบันทึกก าไรขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมเขา้ก าไรหรือขาดทุน หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ข้ึนอยูก่บัการจดัประเภทของตราสารทุน 

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนยกเวน้สญัญาอนุพนัธ์ท่ีใชส้ าหรับการ
ป้องกนัความเส่ียง 
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เงินปันผลท่ีไดรั้บจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอ่ื้นเม่ือบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะไดรั้บ
เงินปันผล 

การด้อยค่า 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย หรือสินทรัพยท์าง
การเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท่ี์เกิดจากภาระ
ผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสญัญาค ้าประกนัทางการเงิน ประเมินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอใหเ้กิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน 
บริษทัฯ ใชว้ิธีทัว่ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ี
การคา้ ซ่ึงบริษทัฯ ใชว้ธีิการอยา่งง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

4.5 วสัดุคงเหลือ 

วสัดุคงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนค านวณโดยใชว้ธีิเขา้ก่อน-ออก
ก่อน วสัดุคงเหลือจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนงานใหบ้ริการเม่ือเบิกใช ้ 

บริษทัฯ ไดบ้นัทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าส าหรับวสัดุเก่า ลา้สมยัหรือเส่ือมคุณภาพ 

4.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดง ตามราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า(ถา้มี) 

อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

บริษทัฯ ตดัค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 

จ ำนวนปี
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10
อำคำร 20
ส่วนปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 10
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 5
อุปกรณ์และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 3 - 5
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 5
ยำนพำหนะ 5 - 10  

เม่ือมีการขายหรือเลิกใชง้านสินทรัพย ์บริษทัฯ จะบนัทึกตดัราคาทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยน์ั้นออก จาก
บญัชีและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยเ์หล่านั้นในงบก าไรขาดทุน 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ซ่ึงค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะเกิดใน
อนาคตจากการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง หรือจ านวนท่ีจะไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนจากการจ าหน่าย
สินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ตน้ทุนของการปรับปรุงให้ดีข้ึน
อย่างส าคญัจะถูกรวมไวใ้นราคาตามบัญชีของสินทรัพยเ์ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตท่ีจะไหลเขา้สู่บริษทัฯ จะมีมูลค่าสูงเกินกวา่มาตรฐานการใชป้ระโยชน์เดิมของสินทรัพยท่ี์มีไวต้ั้งแต่ตน้เม่ือไดม้า
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ซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีอยูใ่นปัจจุบนั ตน้ทุนของการปรับปรุงใหดี้ข้ึนจะถูกตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยู่
ของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งานระหวา่งก่อสร้างแสดงในราคาทุน โดยท่ียงัไม่มีการตดัค่าเส่ือมราคาจนกระทัง่สินทรัพยน์ั้นจะแลว้เสร็จและพร้อมท่ีจะ
ใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์

ดอกเบ้ียจากการกูย้มืเงินเพ่ือน ามาใชใ้นการก่อสร้างอาคาร  และอุปกรณ์ ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของสินทรัพย์
นั้นตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรียมสินทรัพยน์ั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์ ตน้ทุนการกู้ยืม
ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้มื 

4.7 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัจะท าการประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงวา่ ณ วนัท่ีในงบการเงิน สินทรัพยด์อ้ยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีของการ
ดอ้ยค่า บริษทัฯจะท าการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยแ์ละหากพบวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น
มีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัจะลดมูลค่าของสินทรัพยล์งใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน และรับรู้
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นก าไรหรือขาดทุน (มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์มายถึงราคาขาย
สุทธิหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่) 

4.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจ าหน่ายขอสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนค านวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านของสินทรัพย ์3-5 ปี 

4.9 สญัญาเช่า 

สัญญาเช่า – กรณีบริษัทฯ เป็นผู้ เช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา บริษทัฯ ประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็น
สัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถา้สัญญาเช่านั้ นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพยท่ี์ระบุส าหรับ
ช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษทัฯ รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าโดย
ใชร้าคาทุน ซ่ึงประกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ปรับปรุงดว้ยการจ่ายช าระใดๆ 
ตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเร่ิมมีผล ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใดๆ ท่ีเกิดข้ึน และประมาณการ
ตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนส าหรับผูเ้ช่าในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิง หรือ
การบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไว ้หกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บใดๆ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมี
ผล ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหากอตัรานั้นสามารถก าหนดไดทุ้กเม่ือ แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถ
ก าหนดไดทุ้กเม่ือ บริษทัฯ ตอ้งใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพ่ิมของบริษทัฯ 

การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 

• การจ่ายช าระคงท่ี รวมถึงการจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา 

• การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรา ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิม
มีผล 
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• จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

• ราคาใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีบริษทัฯ จะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือนั้น โดยราคาดงักล่าวเป็น
ค่าเช่าท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระในระยะการต่อสญัญาตามสิทธิเลือกซ้ือ และ 

• การจ่ายช าระค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นวา่ผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกในการ
ยกเลิกสญัญา 

บริษทัฯ ตอ้งวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชด้ว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ บริษัทฯ จะคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้โดยใช้วิธี
เส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายุ
สัญญาเช่าแล้วแต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพยอ์า้งอิงให้แก่ 
บริษทัฯ เม่ือส้ินสุดอายสุญัญาเช่า หรือหากราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นวา่บริษทัฯ จะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ บริษทัฯ 
ตอ้งคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย์
อ้างอิง อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้พิจารณาโดยใช้หลักการเดียวกันกับการพิจารณาอายุการใช้
ประโยชน์ของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  

หน้ีสินตามสญัญาเช่าตอ้งมีการวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระในอนาคต ซ่ึงอาจ
เกิดจากการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

• การเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัราท่ีใชใ้นการก าหนดการจ่ายช าระเหล่านั้น 

• การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

• บริษทัฯ เปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิการต่อสญัญา และสิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า 

เม่ือหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถูกวดัมูลค่าใหม่เพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า บริษทัฯ ตอ้งรับรู้
จ านวนเงินของการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้อยา่งไรก็ตาม ถา้มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชมี้มูลค่าลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ และมีการลดลงเพ่ิมเติมจากการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม
สญัญาเช่า บริษทัฯ ตอ้งรับรู้จ านวนคงเหลือของการวดัมูลค่าใหม่ในก าไรหรือขาดทุน 

สัญญาเช่าระยะส้ัน และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มมีลูค่าต า่ 

บริษทัฯ เลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น ซ่ึงเป็นสัญญาเช่าท่ีมี
อายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่ หรือสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า บริษทัฯ รับรู้การจ่ายช าระตามสญัญาเช่า
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

4.10 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์ของพนกังาน 

   ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายเงินสมทบตามท่ีไดก้ าหนดการจ่ายสมทบไว้
แลว้  สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการ
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กองทุนภายนอก  กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบจากบริษทัฯ เงิน
จ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในผลการด าเนินงานระหวา่งงวด ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิด
รายการนั้น   

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและส่วนท่ีบริษทัฯก าหนดเพ่ิมเติมบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายตลอดอายกุารท างานของพนกังาน โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนกังานจะไดรั้บจาก
การท างานให้กบับริษทัฯตลอดระยะเวลาท างานถึงปีท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดย
ผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิง
เร่ิมต้น การประมาณการภาระผูกพนัดังกล่าวค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง บริษทัฯรับรู้ผลก าไร(ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

4.11 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ บริษทัฯ วดัมูลค่าของรายจ่ายโดยอา้งอิงกบัมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกให้ ซ่ึงวดั
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเกิดรายการโดยบริษัทฯ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนพร้อมๆ ไปกับการเพ่ิมข้ึนของ 
“ส่วนเกินจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.12 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใช้
ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่า
ยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม
ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 
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4.13 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ ถูกควบคุมโดยบริษทัฯ
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักับบริษทัฯ รวมถึงบริษทัท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้น 
บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบั
บริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญักรรมการหรือ พนกังานของบริษทัฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัฯค านึงถึงเน้ือหาของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

4.14 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

รายได้รับเหมาก่อสร้าง 

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างรับรู้เม่ือการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ินสมบูรณ์ตลอดช่วงเวลาตามสัญญา 
บริษทัฯ ใชว้ิธีปัจจยัน าเขา้ในการวดัระดบัความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามภาระให้เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาโดยอา้งอิง
จากอตัราส่วนของตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบัตน้ทุนงานก่อสร้างทั้งหมดเพ่ือใหก้ารก่อสร้างเสร็จ
ส้ินสมบูรณ์ตามสญัญาปรับปรุงดว้ยตน้ทุนสินคา้ท่ีลูกคา้รับโอนการควบคุมไปแลว้แต่ยงัไม่ไดติ้ดตั้ง (ถา้มี) 

บริษทัฯ จะพิจารณาความน่าจะเป็นในการรับรู้รายไดท่ี้เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสัญญา การเรียกร้องความเสียหาย 
ความล่าชา้ในการส่งมอบงาน และค่าปรับตามสญัญา โดยจะรับรู้รายไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะ
ไม่มีการกลบัรายการท่ีมีนยัส าคญัของจ านวนรายไดท่ี้รับรู้สะสม  

เม่ือมูลค่าและความส าเร็จของงานตามสญัญาไม่สามารถวดัไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล รายไดจ้ะรับรู้ไดต้ามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเท่านั้น 

บริษทัฯ จะตั้งส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนจากงานก่อสร้างทนัทีท่ีทราบวา่จะมีผลขาดทุนเกิดข้ึน 

ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง 

ตน้ทุนรับเหมาก่อสร้างประกอบด้วย ค่าวสัดุ ค่าแรงงานทางตรง และโสหุ้ยในการก่อสร้าง ส่วนค่าใช้จ่ายทั่วไปและ
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร บริษทัฯ ถือเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดข้ึน 

รายได้จากการขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตาม
ราคาในใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 

บริษทัฯ รับรู้ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใช้จ่าย 
บริษทัฯ รับรู้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
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4.15 ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกในส่วน
ของผูถื้อหุน้ใหรั้บรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปี ท่ีตอ้งเสีย
ภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าฐานภาษี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทฯ ต้องค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ บริษทัฯ เช่ือวา่ได้
ตั้งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย 
รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้
สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าให้บริษทัเปล่ียนการ
ตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อ
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพย์ภาษี เงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษี เงินได้ของงวดปัจจุบันและ 
ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือ
ตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

4.16 ก าไรต่อหุน้ 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกัระหวา่งปี 

4.17 การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงไม่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่องวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า 
บริษทัฯ ใชดุ้ลยพินิจในการเลือกวธีิการและตั้งขอ้สมมติฐานซ่ึงส่วนใหญ่อา้งอิงจากสถานะของตลาดท่ีมีอยู ่ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้ง
อาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัรา
การเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัฯ จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมาย
หรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลใหสู้ญเสียทรัพยากรท่ี
มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต ่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

การรับรู้รายได้จากการก่อสร้าง 

ในการวดัความกา้วหน้าของแต่ละสัญญาก่อสร้าง ประเมินโดยผูบ้ริหารซ่ึงพิจารณาจากขอ้มูลท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีในรายงาน 
โดยให้ความส าคญัเก่ียวกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้งานท่ีท าแลว้ และประมาณการตน้ทุนท่ีจะตอ้งใชใ้นการท างานให้เสร็จ 
ทั้งน้ีขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัตอ้งใชป้ระมาณการส าหรับตน้ทุนทั้งหมดและส่วนท่ีจะไดรั้บชดเชยจากค าสั่งเปล่ียนแปลง
รายละเอียดของงาน ซ่ึงจะมีผลกระทบกบัการค านวณอตัราส่วนงานท่ีส าเร็จ ตน้ทุนและรายไดท่ี้เกิดข้ึนจริงอาจจะสูงกวา่
หรือต ่ากว่าท่ีประมาณการไว ้ณ วนัท่ีในรายงาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อรายไดแ้ละก าไรท่ีรับรู้ในปีถดัไปโดยการปรับปรุง
จ านวนท่ีไดบ้นัทึกสะสมไว ้

ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง 

บริษทัฯ ประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและน ามาค านวณจ านวน
และมูลค่าวสัดุก่อสร้างท่ีตอ้งใชใ้นโครงการดงักล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ท่ีตอ้งใชใ้นการให้บริการก่อสร้างจนเสร็จ 
ประกอบกบัการพิจารณาถึงแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ บริษทัฯจะท าการ
ทบทวนประมาณการตน้ทุนอยา่งสม ่าเสมอ และทุกคราวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งเป็น
สาระส าคญั 
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5. รายการระหว่างบุคคลหรือบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยการเป็นผูถื้อหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้น
ร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการท่ีมีข้ึนกบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้ าหนดข้ึนโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาท่ี
ตกลงกนัตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัฯมีกบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือเป็นกิจการท่ีบริษทัฯ ควบคุม หรือ
เป็นบุคคลหรือบริษทัท่ีมีรายการบญัชีกบับริษทัฯ มีดงัน้ี 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บริษทั ดีดี มำร์ท โฮลด้ิง จ  ำกดั กรรมกำรของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้
บริษทั ดีดี มำร์ท พำวเวอร์ จ  ำกดั กรรมกำรของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้
บริษทั วินด์ เอนเนอร์ยี ่โฮลด้ิง จ  ำกดั มีผูถื้อหุน้และมีกรรมกำรร่วมกนั
บริษทั กฤษณำ วินด์ พำวเวอร์ จ  ำกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(ถือหุน้โดยบริษทั วินด์ เอนเนอร์ยี ่โฮลด้ิง จ  ำกดั)
บริษทั ทรอปิคอล วินด์ จ  ำกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(ถือหุน้โดยบริษทั วินด์ เอนเนอร์ยี ่โฮลด้ิง จ  ำกดั)
บริษทั เค.อำร์.เอส. ทรี จ  ำกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(ถือหุน้โดยบริษทั วินด์ เอนเนอร์ยี ่โฮลด้ิง จ  ำกดั)
บริษทั เค.อำร์. วนั จ  ำกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(ถือหุน้โดยบริษทั วินด์ เอนเนอร์ยี ่โฮลด้ิง จ  ำกดั)
บริษทั เทพำรักษ ์วินด์ จ  ำกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(ถือหุน้โดยบริษทั วินด์ เอนเนอร์ยี ่โฮลด้ิง จ  ำกดั)
บริษทั เค. อำร์. ทู จ  ำกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(ถือหุน้โดยบริษทั วินด์ เอนเนอร์ยี ่โฮลด้ิง จ  ำกดั)
บริษทั เฟิร์ส โครำช วินด์ จ  ำกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(ถือหุน้โดยบริษทั วินด์ เอนเนอร์ยี ่โฮลด้ิง จ  ำกดั)
บริษทั เพำเวอร์ เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

 

รายการระหวา่งบริษทั และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีนโยบายการคิดราคา ดงัน้ี 

เงินให้กูย้มื
รำยไดรั้บเหมำก่อสร้ำง
ตน้ทุนรับเหมำก่อสร้ำง

นโยบำยก ำหนดรำคำ
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 9.0 - 9.14 ต่อปี 

ตำมรำคำท่ีตกลงในสญัญำ
ตำมรำคำท่ีตกลงในสญัญำ
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ยอดคงเหลือกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

2564 2563
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวยีน

รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ
 บริษทั เทพำรักษ ์วินด์ จ  ำกดั 8,734,919.13           10,631,997.28         

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าวสัดุก่อสร้างและผู้รับเหมา

บริษทั เพำเวอร์ เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั 40,245,618.30         28,035,973.65         
เงนิให้กู้ ยืมระยะส้ัน

บริษทั ดีดี มำร์ท โฮลด้ิง จ  ำกดั -                           297,000,000.00       
ดอกเบีย้ค้างรับ

บริษทั ดีดี มำร์ท โฮลด้ิง จ  ำกดั -                           8,250,407.56           
สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอ่ืน

เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทั วินด์ เอนเนอร์ยี ่โฮลด้ิง จ  ำกดั -                           247,000,000.00       
เจ้าหนีก้ารค้า

บริษทั เพำเวอร์ เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั 23,111,953.07         32,201,213.98         
หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวยีน 

เงินรับล่วงหนำ้ตำมสญัญำก่อสร้ำง
 บริษทั เทพำรักษ ์วินด์ จ  ำกดั 242,526.06              242,526.06              

เจ้าหนีเ้งนิประกันผลงาน

บริษทั เพำเวอร์ เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั 19,556,449.81         12,259,842.10         เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทั วินด์ เอนเนอร์ยี ่โฮลด้ิง จ  ำกดั

หน่วย: บำท

 
บริษัทฯ มีรายการเคล่ือนไหวเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ดงัต่อไปน้ี 

2564 2563
ยอดคงเหลือยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 297,000,000.00       327,000,000.00       
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี -                           70,000,000.00         
ลดลงระหวำ่งปี (297,000,000.00)      (100,000,000.00)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม -                           297,000,000.00       
ดอกเบ้ียคำ้งรับ -                           8,250,407.56           
รวมเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับ -                           305,250,407.56       

หน่วย: บำท
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บริษทัฯ มีรายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีมีกับบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
มีดงัน้ี 

2564 2563

รายได้รับเหมาก่อสร้าง

บริษทั วินด์ เอนเนอร์ยี ่โฮลด้ิง จ  ำกดั 2,522,124.00              -                              

บริษทั เทพำรักษ ์วินด์ จ  ำกดั 5,068,164.17              37,284,574.77            

บริษทั เค.อำร์.วนั จ  ำกดั -                              2,963,775.97              

บริษทั เค. อำร์. ทู จ  ำกดั 1,448,670.00              -                              

บริษทั เฟิร์ส โครำช วินด์ จ  ำกดั 1,569,670.00              -                              

รายได้จากการขาย

บริษทั เพำเวอร์ เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั 15,000.00                   5,130.00                     

ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง

บริษทั เพำเวอร์ เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั 214,973,538.05          148,074,432.00          

ดอกเบีย้รับ

บริษทั ดีดี มำร์ท โฮลด้ิง จ  ำกดั 8,596,620.44              28,106,123.72            

รายได้เงนิปันผล

บริษทั วินด์ เอนเนอร์ยี ่โฮลด้ิง จ  ำกดั 6,840,000.00              4,332,000.00              

ค่าใช้จ่ายอ่ืน

บริษทั ดีดี มำร์ท โฮลด้ิง จ  ำกดั 6,460,000.00              -                              

หน่วย: บำท

ค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผู้บริหารส าคญั 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

2564 2563

ผลประโยชน์ระยะสั้น 33,972,234.00            32,328,484.13            

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,143,269.24              2,197,277.96              

รวม 36,115,503.24            34,525,762.09            

หน่วย: บำท
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6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

2564 2563
เงินสด 660,000.00              540,000.00              
เงินฝำกกระแสรำยวนั 1,683,213.14           125,059.69              
เงินฝำกประเภทออมทรัพย์ 309,981,890.78       143,510,269.90       

รวม 312,325,103.92       144,175,329.59       

หน่วย: บำท

 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

2564 2563
ลูกหน้ีกำรคำ้:
ลูกหน้ีกำรคำ้ 1,679,211.99              -                              
ลูกหน้ีงำนบริกำรบริษทัอ่ืน 20,859,650.00            207,977,244.31          
เช็ครับล่วงหนำ้ 178,163,906.26          83,619,915.57            

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 200,702,768.25          291,597,159.88          
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน:
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 709,744.07                 346,203.01                 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 5,710,460.52              6,803,304.91              
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 162,971.03                 8,434,063.05              
ลูกหน้ีเงินค ้ำประกนั 1,400,000.00              400,000.00                 
เงินทดรองจ่ำย 1,773,849.07              33,728.52                   
ภำษีซ้ือไม่ถึงก ำหนด 4,035,806.54              5,237,153.64              
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร -                              1,983,653.88              
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 7,270,144.53              159,496.65                 
อ่ืน ๆ 455,770.09                 103,786.00                 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 21,518,745.85            23,501,389.66            
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 222,221,514.10          315,098,549.54          

หน่วย: บำท

 



DRAFT
  This docum en t is in  draft fo rm . It is subjec t to

rev iew  and change and therefore its con ten ts

cannot be relied upon  as bein g accurate.

 We, being responsible for the preparation of 

these financial statements and notes thereto, 

hereby approve their issue in final form. 

 

……………………………………………… 

Directors 

 

26 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามจ านวนเดือนท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

2564 2563
เช็ครับล่วงหนำ้ 178,163,906.26          83,619,915.57            
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 20,859,650.00            195,447,372.38          
เกินก ำหนดช ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน 1,470,026.99              12,529,871.93            
มำกกวำ่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 209,185.00                 -                              

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 200,702,768.25          291,597,159.88          

หน่วย: บำท

 
เน่ืองจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืนเป็นลูกหน้ีระยะสั้น มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงจึงมีมูลค่าใกลเ้คียงมูลค่ายติุธรรม 

8. สินทรัพย์และหนีสิ้นทีเ่กดิจากสัญญาก่อสร้าง 

รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

2564 2563
มูลค่ำสญัญำ 3,832,451,995.26       2,948,171,757.14       
รำยไดท่ี้รับรู้

- รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรท่ีรับรู้จนถึงตน้ปี 528,907,719.14          632,493,843.75          
- รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรท่ีรับรู้ในระหวำ่งปี 736,625,354.51          865,280,945.68          

กำรรับรู้รำยไดต้ำมอตัรำส่วนท่ีท ำเสร็จ 1,265,533,073.65       1,497,774,789.43       
หกั: มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บ (742,769,978.56)         (1,093,500,839.82)      
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ - หมุนเวียน
- รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,734,919.13               10,631,997.28            
- รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บบริษทัอ่ืน 514,028,175.96          393,641,952.33          
- ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 134,532,425.44          60,597,671.32            

รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ 657,295,520.53          464,871,620.93          

ลูกหน้ีงำนบริกำร 199,023,556.26          291,597,159.88          

หน่วย: บำท
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2564 2563

มูลค่ำสญัญำ 3,193,651,801.28       2,887,318,912.17       
รำยไดท่ี้รับรู้

- รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรท่ีรับรู้จนถึงตน้ปี (2,122,473,327.09)      (2,124,155,900.53)      
- รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรท่ีรับรู้ในระหวำ่งปี (950,537,161.05)         (490,892,201.85)         

กำรรับรู้รำยไดต้ำมอตัรำส่วนท่ีท ำเสร็จ (3,073,010,488.14)      (2,615,048,102.38)      
หกั: มูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีเรียกเก็บ 3,116,280,156.70       2,617,022,709.09       
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำ - หมุนเวียน

- รำยไดค้่ำก่อสร้ำงรับล่วงหนำ้ 43,269,668.56            1,974,606.71               
- เงินรับล่วงหนำ้ตำมสญัญำก่อสร้ำงบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 242,526.06                  242,526.06                  
- เงินรับล่วงหนำ้ตำมสญัญำก่อสร้ำงบริษทัอ่ืน 309,444,263.03          194,057,843.74          
รวมหน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำ-หมุนเวียน 352,956,457.65          196,274,976.51          

จ ำนวนรวมของตน้ทุนกำรก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนและก ำไรท่ีรับรู้
(หกัดว้ยขำดทุนท่ีรับรู้) จนถึงปัจจุบนัส ำหรับสญัญำงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 2,250,700,619.34       2,651,381,046.23       

หน่วย: บำท

 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวยีนท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บสามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

2564 2563
คำ้งช ำระไม่เกิน 3 เดือน 329,232,649.55       260,897,633.05       
3 - 6 เดือน 145,133,765.31       89,959,126.96         
6 - 12 เดือน 19,410,311.29         43,970,883.63         
เกินกวำ่ 12 เดือน 163,518,794.38       70,043,977.29         
รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ-หมุนเวียน 657,295,520.53       464,871,620.93       

หน่วย: บำท

 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวยีนท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บส่วนใหญ่สามารถออกใบแจง้หน้ีเพ่ือเรียกเก็บเงินไดภ้ายในระยะเวลา
สามเดือนยกเวน้ท่ีไดต้กลงในสญัญาก่อสร้างไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนอยา่งไรก็ตามกิจการไดป้้องกนัความเส่ียงเร่ืองการเรียกเก็บเงินโดย
เรียกเก็บเงินค่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ตามเง่ือนไขท่ีตกลงในสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้และแสดงเงินรับล่วงหนา้ดงักล่าวไวเ้ป็น “เงินรับ
ล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง” และจะทยอยหกักบัเงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผูว้า่จา้ง 
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9. วสัดุคงเหลือ 

วสัดุคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

2564 2563
วสัดุงำนโครงกำร 105,359,413.44       35,894,958.22         
หกั  ค่ำเผ่ือมลูค่ำสินคำ้ลดลง (3,000.00)                 (3,000.00)                 

รวม 105,356,413.44       35,891,958.22         

หน่วย: บำท

 

10. เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าวสัดุก่อสร้างและผู้รับเหมา 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวสัดุก่อสร้างและผูรั้บเหมา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

2564 2563
เงินจ่ำยล่วงหนำ้งำนจำ้งเหมำบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,245,618.30         28,035,973.65         
เงินจ่ำยล่วงหนำ้งำนจำ้งเหมำบริษทัอ่ืน 63,408,209.95         41,397,663.29         
เงินมดัจ ำค่ำสินคำ้ 34,721,317.22         15,064,239.65         

รวม 138,375,145.47       84,497,876.59         

หน่วย: บำท

 

11. สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย 

11.1  เงินฝากประจ า 

2564 2563
เงินฝำกประจ ำ -                              24,000,000.00            

รวม -                              24,000,000.00            

หน่วย: บำท

 

11.2 เงินลงทุน 

เงินลงทุนเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน ประกอบด้วย 

มลูค่ำยติุธรรม มลูค่ำยติุธรรม
2564 2563 2564 2563

บริษทั วินด ์เอนเนอร์ยี ่โฮลด้ิง จ  ำกดั -                         247,000,000.00     -                         247,000,000.00     

รำคำทุน
หน่วย: บำท

 



DRAFT
  This docum en t is in  draft fo rm . It is subjec t to

rev iew  and change and therefore its con ten ts

cannot be relied upon  as bein g accurate.

 We, being responsible for the preparation of 

these financial statements and notes thereto, 

hereby approve their issue in final form. 

 

……………………………………………… 

Directors 

 

29 

 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมติัการรับช าระหน้ีเงิน
ให้กู้ยืมของบริษทั ดีดีมาร์ท โฮลด้ิง จ ากดั เป็นหุน้สามญัของบริษทั วนิด ์ เอนเนอร์ยี ่โฮลด้ิง จ ากดั จ านวน 380,000 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 650 บาท เป็นจ านวน 247.00 ลา้นบาท  

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2564 มีมติอนุมติัขายหุ้นของบริษทั 
วนิด ์ เอนเนอร์ยี ่ โฮลด้ิง จ ากดั คืนให้กบับริษทั ดีดีมาร์ท โฮลด้ิง จ ากดั จ านวน 380,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 650 บาท 
โดยช าระงวดแรก ณ วนัท าสัญญา เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2564 จ านวน 15.00 ลา้นบาท และไดรั้บช าระส่วนท่ีเหลือ
ทั้งหมดเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2564 โดยในวนัเดียวกนัน้ีบริษทัฯไดโ้อนหุ้นท่ีถืออยูใ่นบริษทั วนิด ์เอนเนอร์ยี ่โฮลด้ิง 
จ ากดั จ านวน 380,000 หุน้ ใหแ้ก่บริษทั ดีดีมาร์ท โฮลด้ิง จ ากดั  

บริษทัฯ วดัมูลค่าตราสารทุน โดยใชมู้ลค่ายุติธรรมในระดบั 2 โดยใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือ
หน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

12. เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค า้ประกนั 

บริษทัฯ ได้น าเงินฝากธนาคารไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกันวงเงินกู้ยืมและการออกหนังสือค ้าประกันของสถาบันการเงิน
ตามหมายเหตุ 17, 21, 31.1 และ 31.6 
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13. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ – สุทธิ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำร

ส่วนปรับปรุง
อำคำรและส่ิงปลูก

สร้ำง เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
อุปกรณ์และ

เคร่ืองใชส้ ำนกังำน
เคร่ืองตกแต่ง
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ

สินทรัพยร์ะหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 32,400,000.00       7,780,767.39         40,271,822.61       4,317,448.15         6,924,769.66         8,268,199.80         -                         32,520,770.21       9,955,052.11         142,438,829.93     
ซ้ือเพ่ิมระหวำ่งปี -                         -                         -                         -                         1,450,812.09         1,904,888.91         5,300.00                -                         594,045.39            3,955,046.39         
โอนเขำ้/โอนออก ระหวำ่งปี -                         -                         9,303,061.47         744,299.51            -                         501,736.52            -                         -                         (10,549,097.50)     -                         
โอนออกไปสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (27,689,317.76)     -                         (27,689,317.76)     
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -                         -                         -                         -                         (202,500.00)           -                         -                         -                         -                         (202,500.00)           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 32,400,000.00       7,780,767.39         49,574,884.08       5,061,747.66         8,173,081.75         10,674,825.23       5,300.00                4,831,452.45         -                         118,502,058.56     
ซ้ือเพ่ิมระหวำ่งปี -                         -                         -                         -                         459,856.61            1,059,324.12         13,500.00              2,190.00                -                         1,534,870.73         
โอนเขำ้/โอนออกไปสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         520,560.75            -                         520,560.75            
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -                         -                         -                         -                         (110,001.02)           (52,713.83)             -                         -                         -                         (162,714.85)           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 32,400,000.00       7,780,767.39         49,574,884.08       5,061,747.66         8,522,937.34         11,681,435.52       18,800.00              5,354,203.20         -                         120,394,775.19     
ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 -                         1,951,580.08         5,171,096.58         1,068,236.44         3,125,001.96         4,024,493.05         -                         12,548,508.27       -                         27,888,916.38       
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -                         778,075.65            2,387,238.59         491,532.15            1,452,652.55         2,040,293.06         639.81                   600,115.74            -                         7,750,547.55         
โอนเขำ้/โอนออกไปสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ -                         -                         -                         -                         39,284.11              -                         -                         (9,657,353.84)        -                         (9,618,069.73)        
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -                         -                         -                         -                         (114,903.81)           -                         -                         -                         -                         (114,903.81)           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 -                         2,729,655.73         7,558,335.17         1,559,768.59         4,502,034.81         6,064,786.11         639.81                   3,491,270.17         -                         25,906,490.39       
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -                         778,075.64            2,478,744.08         506,174.05            1,632,459.95         2,045,317.89         3,108.02                963,608.67            -                         8,407,488.30         
โอนเขำ้/โอนออกไปสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         519,208.30            -                         519,208.30            
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -                         -                         -                         -                         (87,630.46)             (39,625.37)             -                         -                         -                         (127,255.83)           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 -                         3,507,731.37         10,037,079.25       2,065,942.64         6,046,864.30         8,070,478.63         3,747.83                4,974,087.14         -                         34,705,931.16       
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 32,400,000.00       5,051,111.66         42,016,548.91       3,501,979.07         3,671,046.94         4,610,039.12         4,660.19                1,340,182.28         -                         92,595,568.17       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 32,400,000.00       4,273,036.02         39,537,804.83       2,995,805.02         2,476,073.04         3,610,956.89         15,052.17              380,116.06            -                         85,688,844.03       

หน่วย: บำท 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุนเป็นจ านวนเงิน 8.41 ลา้นบาท และ 7.75 ลา้นบาท ตามล าดบั 
บริษทัฯไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง จ านองเพ่ือเป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือค ้าประกนั และเงินกูย้ืมธนาคาร (หมายเหตุ 21, 31.1 และ 31.6)
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14. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้– สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ยำนพำหนะ รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 790,000.00              31,366,322.90         32,156,322.90         

โอนเขำ้/โอนออก ระหวำ่งปี (790,000.00)             (3,677,005.14)          (4,467,005.14)          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 -                           27,689,317.76         27,689,317.76         

ซ้ือเพ่ิมระหวำ่งปี -                           4,190,093.46           4,190,093.46           

โอนเขำ้/โอนออก ระหวำ่งปี -                           (520,560.75)             (520,560.75)             

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 -                           31,358,850.47         31,358,850.47         

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 443,265.76              11,953,220.72         12,396,486.48         

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 39,284.11                5,210,649.14           5,249,933.25           
โอนเขำ้/โอนออก ระหวำ่งปี (482,549.87)             (2,295,866.88)          (2,778,416.75)          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 -                           14,868,002.98         14,868,002.98         

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี -                           5,318,715.15           5,318,715.15           

โอนเขำ้/โอนออก ระหวำ่งปี -                           (519,208.30)             (519,208.30)             

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 -                           19,667,509.83         19,667,509.83         

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 -                           12,821,314.78         12,821,314.78         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 -                           11,691,340.64         11,691,340.64         

หน่วย: บำท

 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุนเป็นจ านวนเงิน 5.32 ลา้นบาท 
และ 5.25 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน – สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์รอติดตั้ง รวม

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 3,999,974.45      3,600,000.00              7,599,974.45      
ซ้ือเพ่ิมระหวำ่งปี 260,870.00         700,000.00                 960,870.00         
โอนเขำ้/โอนออก ระหวำ่งปี 4,300,000.00      (4,300,000.00)            -                      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 8,560,844.45      -                              8,560,844.45      
ซ้ือเพ่ิมระหวำ่งปี 428,920.00         -                              428,920.00         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 8,989,764.45      -                              8,989,764.45      
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 2,361,163.39      -                              2,361,163.39      
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 1,327,280.66      -                              1,327,280.66      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 3,688,444.05      -                              3,688,444.05      
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 1,491,651.43      -                              1,491,651.43      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 5,180,095.48      -                              5,180,095.48      
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 4,872,400.40      -                              4,872,400.40      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 3,809,668.97      -                              3,809,668.97      

หน่วย: บำท

 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุนเป็นจ านวนเงิน 1.49 ลา้นบาท 
และ 1.33 ลา้นบาท ตามล าดบั  

16. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

2564 2563
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 5,978,337.45              5,363,574.38              

หน่วย: บำท
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี ดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
2564  ก  ำไร (ขำดทุน)

 ก  ำไร(ขำดทุน)
เบด็เสร็จอ่ืน

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม
 2564

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ
    ผลประโยชน์พนกังำน 3,457,310.19           720,312.81              8,270.00                   4,185,893.00           

ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับกำรรับประกนั
    งำนก่อสร้ำง 1,905,664.19           (113,819.74)             -                           1,791,844.45           

ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 600.00                      -                           -                           600.00                      

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 5,363,574.38           606,493.07              8,270.00                   5,978,337.45           

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
2563  ก  ำไร (ขำดทุน)

 ก  ำไร(ขำดทุน)
เบด็เสร็จอ่ืน

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม
 2563

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ
    ผลประโยชน์พนกังำน 2,498,545.90           690,539.38              268,224.91              3,457,310.19           

ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับกำรรับประกนั
    งำนก่อสร้ำง 1,808,106.96           97,557.23                -                           1,905,664.19           

ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินคำ้ -                           600.00                      -                           600.00                      

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 4,306,652.86           788,696.61              268,224.91              5,363,574.38           

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี

ค่ำธรรมเนียมออกตรำสำรหน้ีจ่ำยล่วงหนำ้ (718,644.22)             718,644.22              -                           -                           

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี (718,644.22)             718,644.22              -                           -                           

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ 3,588,008.64           1,507,340.83           268,224.91              5,363,574.38           

หน่วย: บำท

หน่วย: บำท
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17. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

2564 2563
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 222,022,077.74          91,097,766.39            

หน่วย: บำท

 

บริษทัฯ มีเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 ถึง MLR ค ้าประกนัโดยการจ าน าเงินฝาก
ธนาคาร (หมายเหตุ 12) จ านองท่ีดินของบริษัท ดีดี มาร์ท พาวเวอร์ จ ากัดและของบริษัท ดีดีมาร์ท โฮลด้ิง จ ากัด รวมทั้ ง
กรรมการหลายท่านและผูถื้อหุน้ของบริษทัฯร่วมค ้าประกนั 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

2564 2563
เจำ้หน้ีกำรคำ้
เจำ้หน้ีกำรคำ้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,111,953.07            32,201,213.98            
เจำ้หน้ีกำรคำ้บริษทัอ่ืน 309,201,233.46          173,905,286.29          
เช็คลงวนัท่ีล่วงหนำ้ 251,664.00                 89,880.00                   

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ 332,564,850.53          206,196,380.27          
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 892,848.72                 2,041,065.31              
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 7,507,004.11              4,148,192.72              
ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย 3,066,021.22              4,572,314.95              
ภำษีขำยไม่ถึงก ำหนด 1,386,646.80              13,639,800.97            
เจำ้หน้ีสรรพำกร 5,608,200.39              40,587.28                   
เจำ้หน้ีอ่ืน ๆ 2,569,524.27              4,227,228.83              

รวมเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 21,030,245.51            28,669,190.06            
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 353,595,096.04          234,865,570.33          

หน่วย: บำท

 

เน่ืองจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืนเป็นเจา้หน้ีระยะสั้น มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงจึงมีมูลค่าใกลเ้คียงมูลค่ายติุธรรม 
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19. เงนิกู้ยืม 

เงินกู้ยืม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

2564 2563
หุน้กู/้ตัว๋สญัญำใชเ้งิน-สุทธิ 38.85                          400.59                        
เงินกูย้มืระยะยำวจำกบุคคลและบริษทัอ่ืน 59.00                          -                              
รวม 97.85                          400.59                        
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (38.85)                         (400.59)                       
รวมเงินกูย้มืระยะยำว-สุทธิ 59.00                          -                              

หน่วย: ลำ้นบำท

 

19.1 หุน้กูแ้ละตัว๋สญัญาใชเ้งิน 

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติัให้ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินและ/หรือหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ
แบบไม่มีหลกัประกนั มูลค่ารวมกนัไม่เกิน 300 ลา้นบาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนใน
บริษทัและเพ่ือการขยายธุรกิจ 

เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562 ท่ีประชุมกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัใหอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งินและ/หรือหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ แบบ
ไม่มีหลกัประกนัเพ่ิมอีก มูลค่า 200 ลา้นบาท จากเดิม 300 ลา้นบาท รวมเป็น 500 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 ท่ีประชุมกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติัให้ออกตัว๋สญัญาใชเ้งินและ/หรือหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ
แบบไม่มีหลกัประกนั โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงอายไุม่เกิน 2 ปีนบัแต่วนัท่ีออกตัว๋เงิน และ/หรือ หุ้นกู ้ในวงเงิน
เดิม ไม่เกิน 500 ลา้นบาท 

ครบก ำหนดช ำระเงินตน้

อตัรำดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 2564 2563

หุน้กู้ พฤศจิกำยน - ธนัวำคม 2564 7 -                         320.00                   
หุน้กู้ พฤษภำคม - มิถุนำยน 2566 7.25 40.00                     -                         
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน สิงหำคม - กนัยำยน 2564 6.5 -                         90.00                     

รวม 40.00                     410.00                   

หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (1.15)                      (9.41)                      

รวม 38.85                     400.59                   

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (38.85)                    (400.59)                  

รวมเงินกูย้มืระยะยำว-สุทธิ -                         -                         

หน่วย: ลำ้นบำท

บริษทัฯ ไดอ้อกเช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้จ านวน 40 ลา้นบาท เพ่ือช าระหน้ีและไดส่้งมอบเช็คดงักล่าวใหก้บัผูใ้หกู้แ้ลว้ 

กรรมการบริษทัฯ ไดท้ าขอ้ตกลงค ้ าประกันหน้ีต่อผูใ้ห้กู ้โดยจ าน าหุ้นสามญับริษทั วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ ากัดของ
กรรมการบริษทัและหุน้สามญับริษทั วินด ์เอนเนอร์ยี ่โฮลด้ิง จ ากดัของบริษทั ดีดีมาร์ท โฮลด้ิง จ ากดั เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่
ใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้
เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2565 บริษทัฯ ไดท้ าหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้กูเ้พ่ือขอช าระหน้ีและไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนด จ านวน 
40 ลา้นบาท โดยจะด าเนินการจ่ายคืนในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2565 
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19.2 เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลและบริษทัอ่ืน 

เม่ือวนัท่ี 2 กรกฏาคม 2564 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินจ านวน 3 สัญญา กบับุคคลและบริษทัอ่ืน รวมเป็นเงิน 59 ลา้นบาท 
ครบก าหนดช าระคืนภายในวนัท่ี 2 กรกฏาคม 2566 มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 9 ต่อปี โดยจ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน เร่ิมจ่าย
ช าระงวดแรกภายในวนัท่ี 2 ตุลาคม 2564 เงินกูย้ืมระยะยาวน้ีค ้าประกนัโดยจ าน าหุ้นสามญับริษทั อาร์ เอส เอส 2016 จ ากดั 
(มหาชน) ของกรรมการบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีรายการเคล่ือนไหวเงินกูย้ืมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัต่อไปน้ี 

2564 2563
เงินกูย้มื
ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 410.00                      310.00                      
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 89.00                        290.00                      
ลดลงระหวำ่งปี (400.00)                    (190.00)                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 99.00                        410.00                      

ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย
ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 9.41                          7.10                          
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 1.60                          16.96                        
ลดลงระหวำ่งปี (9.86)                        (14.65)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 1.15                          9.41                          

รวมเงินกูย้มื 97.85                        400.59                      

หน่วย: ลำ้นบำท

 

20. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

2564 2563
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี
จ ำนวนขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำย 4,670,829.10           5,072,862.48           
ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (290,588.08)             (461,710.69)             

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ - สุทธิ 4,380,241.02           4,611,151.79           
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
จ  ำนวนขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำย 3,703,382.38           5,116,213.70           
ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (292,996.36)             (164,039.62)             

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ - สุทธิ 3,410,386.02           4,952,174.08           
รำคำสุทธิตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 7,790,627.04           9,563,325.87           

หน่วย: บำท
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บริษทัฯไดท้ าสัญญาเช่าเพ่ือเช่าเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละยานพาหนะจ านวน 22 สัญญา มีการช าระค่างวดเป็นรายเดือน เดือนละ 
476,240.54 บาท เป็น ระยะเวลา 48 – 60 งวด ส้ินสุดวนัท่ี 5 มิถุนายน 2569 
 

21. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

2564 2563
เงินกูย้มืระยะยำว 16,013,230.80         15,933,769.29         
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (10,156,915.37)        (9,098,520.08)          

เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิ 5,856,315.43           6,835,249.21           

หน่วย: บำท

เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพ่ือซ้ือท่ีดิน ในการก่อสร้าง
อาคารส านักงาน และอาคารโกดังของบริษทัฯ โดยมีวงเงินสินเช่ือจ านวน 40 ลา้นบาท และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละเท่ากับ 
MLR – 1.00 ต่อปีในปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี 2 และอตัราดอกเบ้ียร้อยละเท่ากบั MLR ต่อปีในปีต่อๆไป และมีก าหนดเวลาช าระคืนเงินตน้
พร้อมดอกเบ้ียงวดละ 0.81 ลา้นบาท โดยจ่ายช าระทุกๆส้ินเดือน  

เม่ือวนัท่ี 9 กรกฏาคม 2564 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนใน
กิจการ โดยมีวงเงินสินเช่ือจ านวน 10 ลา้นบาท และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.75 ต่อปี ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียงวดละ 
0.30 ลา้นบาท โดยจ่ายช าระทุกๆ วนัท่ี 25 ของเดือนเป็นระยะเวลา 36 งวด เร่ิมช าระงวดแรกเดือนตุลาคม 2564 ภายใตส้ัญญา
เงินกูย้มืระยะยาว บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสญัญา 

บริษทัฯ ไดจ้ าน าเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 12) จ านองท่ีดินของบริษทั ดีดี มาร์ท พาวเวอร์ จ ากดัและบริษทั ดีดีมาร์ท โฮลด้ิง 
จ ากดัและจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบริษทัฯ (หมายเหตุ 13) เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินกูด้งักล่าว วงเงินกูน้ี้ยงัค  ้าประกนั
โดยกรรมการหลายท่านและผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
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22. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

2564 2563
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัต้นปี 13,755,550.95         8,961,729.49           
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 3,294,815.29           3,222,943.29           
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 306,748.79              229,753.64              

จดัประเภทเป็นประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 3,531,000.00           3,531,000.00           
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนดำ้นประชำกรศำสตร์ -                           -                           
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนดำ้นกำรเงิน -                           1,341,124.53           
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 41,349.98                -                           

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัส้ินปี 20,929,465.01         17,286,550.95         

หน่วย: บำท

 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดแ้สดงในงบก าไรขาดทุน ดงัน้ี 

2564 2563
ตน้ทุนรับเหมำก่อสร้ำง 505,079.61                492,772.77                
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 3,096,484.47             2,959,924.16             
รวมค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 3,601,564.08             3,452,696.93             

หน่วย: บำท

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล และสะทอ้นประมาณการของ
จงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนาคตอยา่งสมเหตุสมผลประมาณการ
จากตารางมรณะ 
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ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 (แสดงดว้ยถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกั) มีดงัน้ี 

2564 2563

อตัรำคิดลด 2.83 2.23

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 6.00 6.00

อตัรำมรณะ
ร้อยละ 105 ของตำรำง
มรณะไทย พ.ศ.2560

ร้อยละ 105 ของตำรำง
มรณะไทย พ.ศ.2560

อตัรำหมุนเวียนพนกังำน

อำยนุอ้ยกวำ่ 25 ปี 11.46 11.46

อำยตุั้งแต่ 25 ปี ถึง 29 ปี 8.60 8.60

อำยตุั้งแต่ 30 ปี ถึง 34 ปี 5.73 5.73

อำยตุั้งแต่ 35 ปี ถึง 39 ปี 3.82 3.82

อำยตุั้งแต่ 40 ปี ถึง 44 ปี 2.87 2.87

อำยตุั้งแต่ 45 ปี ถึง 49 ปี 1.91 1.91

อำยตุั้งแต่ 50 ปี ถึง 60 ปี 0.96 0.96

(อตัรำร้อยละ/ปี)

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกั แสดงถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติหลกัต่อมูลค่าปัจจุบนัของ
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1%
อตัรำคิดลด (1,826,211.52)                    2,193,348.86                     

เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1%
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 1,976,647.52                     (1,687,765.86)                    

เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20%
อตัรำกำรหมุนเวียน (663,153.45)                       729,097.04                        

หน่วย: บำท
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั

ผลประโยชน์พนกังำน

หน่วย: บำท
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั

ผลประโยชน์พนกังำน

หน่วย: บำท
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั

ผลประโยชน์พนกังำน
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การวเิคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (ซ่ึงยงัไม่ไดคิ้ดลด) มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย: บำท
ภำยใน 1 ปี 5,244,000.00                     
มำกกวำ่ 1 ปี ไมเ่กิน 5 ปี 2,060,471.20                     
เกินกวำ่ 5 ปี 21,122,794.91                   

 
23. ทุนเรือนหุ้น 

ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมมีมติ ดงัน้ี 

- เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทัฯ โดยลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท ซ่ึงจะท าให้จ านวนหุ้นของบริษทัเพ่ิมจากเดิม 45,000,000 หุ้น เป็น 900,000,000 หุ้น โดยเป็นหุ้นสามญัทั้งหมด
จ านวน 900,000,000 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทฯเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวด้งักล่าว 

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 170,000,000 บาท (หุ้นสามญั 340,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 450,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 620,000,000 บาท ท าให้บริษทัฯ มีทุนจด
ทะเบียนเท่ากบั 1,240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนน้ีเพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นและประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ บริคณฑส์นธิของบริษทัฯเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าว 

บริษทัฯไดด้ าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2564 

รายการกระทบยอดจ านวนหุน้สามญั 

จ ำนวนหุน้ มลูค่ำต่อหุน้(บำท) ทุนจดทะเบียน(บำท)

ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 45,000,000.00              10.00                             450,000,000.00            

เปล่ียนแปลงมลูค่ำหุน้ท่ีตรำไว้ 900,000,000.00            0.50                               450,000,000.00            
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 340,000,000.00            0.50                               170,000,000.00            
ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 1,240,000,000.00         0.50                               620,000,000.00            

 

24. ส ารองตามกฎหมาย 

บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัดว้ยขาดทุนสะสม (ถา้มี) จนกวา่ส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ส ารองตาม
กฎหมายไม่สามารถน ามาจ่ายปันผลได ้
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25. เงนิปันผลจ่าย 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2564 ท่ีประชุมมีมติ ให้จ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 งวด 9 เดือน (ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563) บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 22.54 ลา้น
บาท และมีก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 349.64 ลา้นบาท จึงเห็นควรจดัสรรก าไรและจ่ายปันผลระหวา่งกาลจากก าไร
สะสมให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุน้ละ 2 บาท เป็นจ านวนทั้งส้ิน 90.00 ลา้นบาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล
และปิดสมุดทะเบียนวนัท่ี 15 มกราคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 มกราคม 2564 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2564 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ท่ีประชุมมีมติใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลจากก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 265.28 ลา้นบาท จึงเห็นควรจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไร
สะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 3.50 บาท เป็นจ านวนทั้งส้ิน 157.50 ลา้นบาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปัน
ผลและปิดสมุดทะเบียนวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 30 กรกฏาคม 2563 มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 เป็นจ านวนทั้งส้ิน 45.00 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 1 บาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมี
สิทธิรับเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 

26. ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯ (หมายเหตุ 23) ท าใหจ้ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกัและก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานของงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เปล่ียนแปลง ดงันั้นเพ่ือการ
เปรียบเทียบกนัของงบการเงิน บริษทัฯ จึงไดป้รับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีน ามาค านวณก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยถือเสมือนวา่การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นดงักล่าวเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ี
เสนอรายงาน 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัตามจ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ในระหวา่งปี 

2564 2563
ก ำไรส ำหรับปี 55,646,880.77            56,690,458.03            
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัตำม
จ ำนวนหุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ในระหวำ่งปี 900,000,000.00          900,000,000.00          

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน 0.0618                        0.0630                        

หน่วย: บำท
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27. ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

2564 2563
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส ำหรับปีปัจจุบนั 13,176,989.40            17,345,628.17            
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

กำรเปล่ียนแปลงของผลแตกต่ำงชัว่ครำว (606,493.07)                (1,507,340.83)            
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 12,570,496.33            15,838,287.34            

หน่วย: บำท

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

2564 2563
ผลขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำใหมข่องผลประโยชน์พนกังำน
ท่ีก ำหนดไว้ 8,270.00                     268,224.91                 

รวม 8,270.00                     268,224.91                 

หน่วย: บำท

 

การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 

อตัรำภำษี อตัรำภำษี
(ร้อยละ) หน่วย: บำท (ร้อยละ) หน่วย: บำท

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 68,217,377.10       72,528,745.37       

จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได้ 20 13,643,475.42       20 14,505,749.08       
รำยจ่ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม (1,218,898.45)        (445,940.00)           
รำยไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภำษี (379,200.00)           -                         

รำยจ่ำยท่ีไม่ถือเป็นรำยจ่ำย 1,636,053.92         1,450,116.44         

ภำษีเงินไดปี้ก่อนๆท่ีบนัทึก(สูง)ต ่ำไป (1,110,934.56)        328,361.82            

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 18 12,570,496.33       22 15,838,287.34       

2564 2563
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28. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

2564 2563
วสัดุใชไ้ป 740,547,433.53       450,635,811.03       
ค่ำจำ้งเหมำ 667,730,324.31       647,372,178.15       
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 102,675,756.90       98,341,083.24         
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 15,217,854.88         14,327,761.46         

หน่วย: บำท

 

29. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

บริษทัฯ ด าเนินการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวในประเทศ
ไทย ดงันั้น รายได ้ก าไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวกบัส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นด าเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 

ลกูค้ารายใหญ่ 

บริษทัฯ มีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องบริษทัฯจ านวน 2 ราย โดยมีรายไดร้วม 1,496.29 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 88.69 ของรายไดข้องบริษทัฯ 

30. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัได้จัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตามพระราชบัญญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530  เพื่อเป็นสวสัดิการตลอดจน
หลกัประกนัแก่พนกังานเม่ือลาออกจากงานหรือครบอายกุารท างานตามระเบียบของบริษทั โดยพนกังานจ่ายสะสมส่วนหน่ึง 
และบริษทัจ่ายสมทบอีกส่วนหน่ึงในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน ทั้งน้ีบริษทัไดแ้ต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) เป็น
ผูจ้ดัการกองทุนเพ่ือบริหารกองทุนดงักล่าว 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพในส่วนของบริษทัท่ีจ่ายส าหรับพนักงาน และได้บันทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีจ านวน 1.87 ลา้นบาท และ 1.76 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีภาระผกูพนั และหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนดงัน้ี 

31.1 ภาระผูกพนัจากการท่ีใหธ้นาคารพาณิชยอ์อกหนงัสือค ้าประกนัให ้โดยจ าน าเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 12) จ านองท่ีดิน
ของบริษทั ดีดี มาร์ท พาวเวอร์ จ ากดัและของบริษทั ดีดีมาร์ท โฮลด้ิง จ ากดัและจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบริษทัฯ 
(หมายเหตุ 13) เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย: ลำ้นบำท
ค ้ำประกนัเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมสญัญำต่อผูว้ำ่จำ้ง 797.78                        
ค ้ำประกนัซองประกวดรำคำ 163.47                        
ค ้ำประกนักำรรับเงินค่ำจำ้งล่วงหนำ้ 459.35                        
ค ้ำประกนัผลงำน 3.38                            
ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 1.10                            
ค ้ำประกนัอุปกรณ์เช่ำ 1.21                            

รวม 1,426.29                     
 

31.2 สญัญาใหบ้ริการกบัลูกคา้ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บรู้รายไดห้รือยงัไม่ไดป้ฏิบติังานเป็นจ านวนเงิน 2,687.56 ลา้นบาท 

31.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกบัค่าก่อสร้างโครงการต่างๆซ่ึงบริษทัไดท้ าสัญญาไวแ้ลว้เป็นจ านวน 1,003.56 ลา้นบาท ซ่ึงรับรู้
ค่าใชจ่้ายแลว้จ านวน 600.73 ลา้นบาท และมียอดคงเหลือท่ีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาอีกจ านวน 402.83 ลา้นบาท 

31.4 สญัญาเช่าและบริการโดยมีภาระผกูพนัตามสญัญาท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินจ านวน 2.37 ลา้นบาท 

31.5 สญัญาจา้งท่ีปรึกษาโดยมีภาระผกูพนัตามสญัญาท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินจ านวน 4.23 ลา้นบาท  

31.6 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง ดงัน้ี 

ประเภท วงเงินสินเช่ือ ใชไ้ป
เงินเบิกเกินบญัชี 15.00                        -                           
หนงัสือค ้ำประกนัและตัว๋สญัญำใชเ้งิน 3,598.93                   1,648.31                   
เงินกู้ 51.00                        16.01                        

รวม 3,664.93                   1,664.32                   

หน่วย: ลำ้นบำท

อตัราดอกเบ้ียในร้อยละ 2.00 - 5.82  ค ้ าประกนั โดยจ าน าเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 12) จ านองท่ีดินของบริษทั ดีดี 
มาร์ท พาวเวอร์ จ ากดัและของบริษทั ดีดีมาร์ท โฮลด้ิง จ ากดัและจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบริษทัฯ (หมายเหตุ 13) 
รวมทั้งกรรมการหลายท่านและผูถื้อหุน้ของบริษทัฯร่วมค ้าประกนั 
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31.7 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัการปฏิบติัตามสัญญาโครงการและการค ้าประกนังานดงักล่าวของ Consortium หน่ึงแห่ง 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ประเภท วงเงิน ใชไ้ป

หนงัสือค ้ำประกนั 33.60                        33.60                        

รวม 33.60                        33.60                        

หน่วย: ลำ้นบำท

โดยการค ้าประกนัดงักล่าวจะยงัมีผลต่อเน่ืองจนกวา่ภาระหน้ีสินของสญัญา Consortium จะหมดไป 

32. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

บริษทัฯไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการเก็งก าไรหรือการคา้ 

32.1 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องหรือความเส่ียงในการระดมทุน คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯ จะเผชิญกบัความยุง่ยากในการระดม
ทุนใหเ้พียงพอและทนัเวลาต่อการปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอาจ
เกิดจากการท่ีกิจการไม่สามารถขายสินทรัพยท์างการเงินไดท้นัเวลาดว้ยราคาท่ีใกลเ้คียงกบัมูลคา่ยติุธรรม บริษทัฯควบคุม
ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ เพื่อท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

32.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัฯ บริษทัฯมีความเส่ียงในอตัราดอกเบ้ียเก่ียวเน่ืองกบั เงิน
ฝากจากสถาบนัการเงิน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนและจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมจาก
สถาบนัการเงิน และหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ มีอตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ผูบ้ริหารพิจารณาวา่ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียมีนอ้ย บริษทัจึงไม่ได้
ท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 



DRAFT
  This docum en t is in  draft fo rm . It is subjec t to

rev iew  and change and therefore its con ten ts

cannot be relied upon  as bein g accurate.

 We, being responsible for the preparation of 

these financial statements and notes thereto, 

hereby approve their issue in final form. 

 

……………………………………………… 

Directors 

 

46 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญั สามารถจดัประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 

มีอตัรำดอกเบ้ีย
ลอยตวั

มีอตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ี

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 306.62               3.36                   2.34                   312.32               
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -                     -                     222.22               222.22               
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ-หมุนเวียน -                     -                     657.30               657.30               
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน
เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั -                     222.54               -                     222.54               

หน้ีสินทำงกำรเงิน
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  -                     -                     353.60               353.60               
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำ-หมุนเวียน -                     -                     352.96               352.96               
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 222.02               -                     -                     222.02               
เงินกูย้มืระยะสั้น -                     38.85                 -                     38.85                 
เงินกูย้มืระยะยำว -                     59.00                 -                     59.00                 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 16.01                 -                     -                     16.01                 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ -                     7.79                   -                     7.79                   

มีอตัรำดอกเบ้ีย
ลอยตวั

มีอตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ี

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 140.64               2.87                   0.67                   144.18               
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -                     -                     315.10               315.10               
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ-หมุนเวียน -                     -                     464.87               464.87               
เงินให้กูย้มืระยะสั้นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     297.00               -                     297.00               
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน -                     24.00                 -                     24.00                 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน
เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั -                     148.40               -                     148.40               
เงินลงทุนระยะยำว -                     -                     247.00               247.00               

หน้ีสินทำงกำรเงิน
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  -                     -                     234.87               234.87               
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำ-หมุนเวียน -                     -                     196.27               196.27               
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 91.10                 -                     -                     91.10                 
เงินกูย้มืระยะสั้น -                     400.59               -                     400.59               
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 15.93                 -                     -                     15.93                 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ -                     9.56                   -                     9.56                   

หน่วย: ลำ้นบำท
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563

หน่วย: ลำ้นบำท
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564
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32.3 ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่บริษทัฯตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือ
ครบก าหนดโดยปกติ บริษทัฯป้องกนัความเส่ียงน้ีโดยการวิเคราะห์ฐานะการเงินของคู่คา้และสัญญาก่อสร้างส่วนใหญ่
ของบริษทัฯจะท ากบัหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีความสามารถในการช าระหน้ี ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความ
เสียหายท่ีเป็นสาระส าคญั อยา่งไรก็ดีราคาตามบญัชีของลูกหน้ีท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิจากหน้ีสงสยัจะสูญ 
เป็นมูลค่าสูงสุดท่ีเกิดจากความเส่ียงดา้นสินเช่ือ 

32.4 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทมีอตัราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯ จึง
ประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

33. รายการจดัประเภทบญัชี 
บริษทัฯ ไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ
จดัประเภทรายการบญัชีของปีปัจจุบนั ดงัน้ี 

ก่อนจดั จดัประเภท หลงัจดั

 ประเภทใหม่  ใหม่  ประเภทใหม่

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ประมำณกำรหน้ีสินหมุนเวียนส ำหรับ

ผลประโยชน์พนกังำน             3,531,000.00 (3,531,000.00)          -                           

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ

ผลประโยชน์พนกังำน           13,755,550.95 3,531,000.00                     17,286,550.95 

หน่วย: บำท
 31 ธนัวำคม 2563

 

34. การบริหารจดัการกองทุน 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการด ารงไว้
ซ่ึงความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อทุนเท่ากบั 1.74 ต่อ 1 (31 ธนัวาคม 2563: 1.25 ต่อ 1) 

35. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2565 



 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2565 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จาํกัด (มหาชน) 

ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอช่ือแตงตั้งเปนกรรมการ  
 

ช่ือ – นามสกุล   : นางสาวอณิชา อาศิรอโณ 

อายุ    : 61 ป 

สัญชาติ    : ไทย 

วุฒิการศึกษา   : ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน  

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  ปริญญาตรี การเงิน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

การอบรม   : -หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 110/2014 

  -หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 26/2017,  

  -หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 14/2018 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  - Certified Public Accountant (California USA) 

การดํารงตําแหนงในบริษัท  : กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

จํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ : บริษัทท่ัวไป (ในประเทศ) 2 บริษัท 

ประสบการณทํางาน   : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.อาร เอส เอส 2016 

       กรรมการตรวจสอบ บจก. วินด เอนเนอรยี่โฮลดิ้ง 

     ผูอํานวยการสายการเงิน บจก. อาวาเน็กซ (ประเทศไทย) 

               ผูอํานวยการสายการเงิน บจก. เนชั่นแนล สตารช แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 

การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให : ไมมี 

เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนงเปนกรรมการ :  ดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2559 

(ณ วันท่ี 26 เมษายน 2565)   แตงตั้งครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2562  

ปจจุบันดํารงตําแหนง 5 ป 10 เดือน  

 

การมีความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีอาจมีความขัดแขงในปจจุบันหรือในชวงระยะเวลา 2 

ปท่ีผานมา 

1) เปนกรรมการท่ีมีสวนไดสวนเสียในบริษัทใหญ  : ไมมี 

2) เปนกรรมการท่ีมีสวนไดสวนเสียในบริษัทยอย  : ไมมี 

3) เปนกรรมการท่ีมีสวนไดสวนเสียในบริษัทรวม  : ไมมี 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

 

การเขารวมประชุมในป 2564 : เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง 

     เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง 
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ช่ือ     : นายอดุลย พิทักษชาติวงศ  
อายุ     : 64 ป 

สัญชาติ     : ไทย 

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรม  

วิศวกรรมไฟฟา เกียรตินิยมอันดับ 2  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP-251/2018) 

  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP-EGAT/2015) 

การดํารงตําแหนงในบริษัท  : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

จํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ : ไมมี 

ประสบการณการทํางาน   : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.อาร เอส เอส 2016 

  กรรมการบริษัท บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด 

  รองผูวาการระบบสง, การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

  ผูชวยผูวาการควบคุมระบบกําลังไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

  ผูอํานวยการฝายควบคุมและปองกัน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให : ไมมี 

เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนงเปนกรรมการ : ดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2564  

(ณ วันท่ี 26 เมษายน 2565)      (นับวาระตอจากคุณภาณุเดช หงสกุล ซ่ึงแตงต้ังครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2562) 

       ปจจุบันดํารงตําแหนง 1 ป 3 เดือน  

 

การมีความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีอาจมีความขัดแขงในปจจุบันหรือในชวงระยะเวลา 2 

ปท่ีผานมา 

1) เปนกรรมการท่ีมีสวนไดสวนเสียในบริษัทใหญ  : ไมมี 

2) เปนกรรมการท่ีมีสวนไดสวนเสียในบริษัทยอย  : ไมมี 

3) เปนกรรมการท่ีมีสวนไดสวนเสียในบริษัทรวม  : ไมมี 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

 

 

การเขารวมประชุมในป 2564 : เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 10 ครั้ง  

(เขาดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564) 

     เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง 
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ขอบังคับ 

ของ 

บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

----------------------------------------------------------- 

หมวดที่ 6 

การประชุมผูถือหุน 

ขอ 31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบป

บัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากที่กลาวมาแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม

วิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร  

ผูถือหุนคนหนึ่ง (1) หรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะ

เขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดแตตองระบุเร่ืองและเหตุผล

ในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน

ภายในสี่สิบหา (45) วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมไดจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผู

ถือหุนคนอ่ืน ๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหา (45) วันนับแตวันครบกําหนด

ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอง

รับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนเปนการเรียกประชุมผูถือหุนตามวรรคสี่คร้ังใดจํานวนผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมไม

ครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 32. ผูถือหุนตามวรรคสี่ตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายทีเ่กิดข้ึนจากการ

จัดใหมีการประชุมผูถือหุนในคร้ังนั้นใหแกบริษัท 

ขอ 32. ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน หรือไม

นอยกวาก่ึงหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน

ที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม  

การประชุมผูถือหุนเมื่อไดเรียกนัดเวลาใด ๆ ถาไดลวงเวลานั้นไปแลวหนึ่ง (1) ชั่วโมง แตรวมจํานวนผูถือหุนและจํานวน

หุนของผูถือหุนซึ่งเขาประชุมยังไมครบองคประชุม และถาการนัดประชุมนั้นไดเรียกนัดโดยผูถือหุนรองขอก็ใหการประชุม

นั้นเปนอันระงับไป ถาการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ใหเรียกนัดใหมอีกคราวหนึ่งโดยสงหนังสือนัดประชุมไป

ยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนประชุม การประชุมคร้ังหลังนี้ไมจําตองครบองคประชุม 

ขอ 33. ในที่ประชุมผูถือหุนใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธาน

กรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือ

หุนคนหนึ่ง (1) เปนประธานในที่ประชุมดังกลาว 
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ขอ 34. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 

และเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ

อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนาย

ทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วัน กอนวันประชุมดวย 

การสงหนังสือนัดประชุมใหสงมอบใหแกผูรับหรือผูแทนของผูรับโดยตรงหรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได 

สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ตองตั้งอยูในทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง 

หรือสถานที่อ่ืนใดในราชอาณาจักรไทย ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ 35. ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุม ในการนี้ตอง

ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยน

ลําดับระเบยีบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่

จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได 

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามลําดับวาระไมเสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเร่ืองที่ผูถือหุนเสนอไมเสร็จตามวรรค

สอง แลวแตกรณี และจําเปนตองเลื่อนการพิจารณา ใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมคร้ังที่ตอไป และ

ใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) 

วัน กอนวันประชุม ทั้งนี้ ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วัน กอนวันประชุมดวย 

ขอ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนไมวาโดยวิธีเปดเผยหรือลงคะแนนลับ ใหถือวาหุนหนึ่ง (1) หุน มีเสียงหนึ่ง 

(1) เสียง 

การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวาหา (5) คนรองขอ และที่ประชุมลงมติให

ลงคะแนนลับ ก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นใหเปนไปตามที่ประธานที่ประชุมกําหนด  

ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออก

เสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง (1) เปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมาย

ใหบุคคลอ่ืนใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแบงผล

กําไรขาดทุนกัน 
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(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท 

(ช) การออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอ่ืน 

(ฌ) การดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไววาตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวน

เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ 37. กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 

(4) พิจารณาเลอืกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี และ 

(6) กิจการอ่ืน ๆ 

การมอบฉันทะเพ่ือเขาประชุมผูถือหุนและสิทธิของผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ 38. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลผูซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็

ได การมอบฉันทะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และมอบแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการ

กําหนด ณ สถานที่ที่ประชุม กอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม หนังสือมอบฉันทะเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนตาม

กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด 

ในการออกเสียงลงคะแนนใหถือวาผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนคะแนนเสียงที่ผูถือหุนมอบฉันทะมีรวมกัน 

เวนแตผูรับมอบฉันทะจะแถลงตอที่ประชุมกอนลงคะแนนวาตนจะออกเสียงแทนผูซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู

มอบฉันทะและจํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะถืออยูดวย 

การจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ขอ 39. บริษัทอาจกําหนดใหจัดประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได โดยการดําเนินการจัด

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนดและตามมาตรฐานการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศที่กําหนดไวในกฎหมาย   



 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2565 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จาํกัด (มหาชน) 

ขอมูลกรรมการอิสระที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะ 

 

ช่ือ     : นายไมตรี ลักษณโกเศศ   

อายุ     : 75 ป 

สัญชาติ     : ไทย 

วุฒิการศึกษา    :  -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟา)  

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : - หลักสูตร Director Certification Program รุน 96/2007 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การดํารงตําแหนงในบริษัท  : กรรมการบรษัิท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท 

จํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ : ไมมี 

ประสบการณทํางาน   : -กรรมการอิสระ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

       -ท่ีปรึกษาบริษัท ทัสโก ทราโฟ จํากัด 

       -ผูชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

     -รักษาการผูวาการไฟฟาสวนภูมิภาค และรองผูวาการ (วางแผนและพัฒนา 

   ระบบไฟฟา) การไฟฟาสวนภูมิภาค 

การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให : ไมมี 

เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน     

 

การมีความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีอาจมีความขัดแขงในปจจุบันหรือในชวงระยะเวลา 2 

ปท่ีผานมา 

1) เปนกรรมการท่ีมีสวนไดสวนเสียในบริษัทใหญ  : ไมมี 

2) เปนกรรมการท่ีมีสวนไดสวนเสียในบริษัทยอย  : ไมมี 

3) เปนกรรมการท่ีมีสวนไดสวนเสียในบริษัทรวม  : ไมมี 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

 

การเขารวมประชุม   : เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 10 ครั้ง 

        

 

  

 

 

 

 

 



 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2565 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จาํกัด (มหาชน) 

 

ช่ือ     : นายมานพ ถนอมกิตติ    

อายุ     : 70 ป 

สัญชาติ     : ไทย 

วุฒิการศึกษา    : -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟา)  

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 116 

  - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน 27/2017 

- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader รุนท่ี 14 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การดํารงตําแหนงในบริษัท  : กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

จํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ : ไมมี 

ประสบการณทํางาน   : -กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

       -รองผูวาการประจําสํานักผูวาการ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

       -รองผูวาการจําหนายและบริการภาค 3 การไฟฟาสวนภูมิภาค 

การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให : ไมมี 

เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

 

การมีความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีอาจมีความขัดแขงในปจจุบันหรือในชวงระยะเวลา 2 

ปท่ีผานมา 

1) เปนกรรมการท่ีมีสวนไดสวนเสียในบริษัทใหญ  : ไมมี 

2) เปนกรรมการท่ีมีสวนไดสวนเสียในบริษัทยอย  : ไมมี 

3) เปนกรรมการท่ีมีสวนไดสวนเสียในบริษัทรวม  : ไมมี 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

 

 

การเขารวมประชุม   : เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง 

       เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง 

 

 



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

เขียนท่ี................................................................................................ 

................................................................................................ 

 

วันท่ี..................เดือน......................................พ.ศ. .................... 

 

(1) ขาพเจา ..................................................................................................................................... สญัชาติ .....................................................  

อยูบานเลขท่ี ......................... หมูท่ี ............................ ถนน ................................................. ตําบล/แขวง.................................................. 

อําเภอ/เขต .......................................................... จังหวัด...................................................................... รหัสไปรษณีย................................ 

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด  โดยถือหุนรวมท้ังสิ้นจํานวน .........................................หุน  

และออกเสยีงลงคะแนน ไดเทากับ............................................................. เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให .................................................................................................... อายุ ..................... ป 

อยูบานเลขท่ี ......................... หมูท่ี ............................ ถนน ................................................. ตําบล/แขวง.................................................. 

อําเภอ/เขต .......................................................... จังหวัด...................................................................... รหัสไปรษณีย................................ 

 

เปนตัวแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวัน

อังคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยมีการถายทอดสดจาก สํานักงานใหญของบริษัทฯ เลขท่ี 59 หมูท่ี 3 ซอยเทศบาล 14 

ตําบลบางโพธ์ิเหนือ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 หรือท่ีพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย กิจการใดท่ีผูรับมอบ

ฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนหน่ึงวาขาพเจาไดกระทําการเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ  ผูมอบฉันทะ 

(       ) 

 

ลงช่ือ 

  

ผูรับมอบฉันทะ 

(       ) 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

** ผูถอืหุนสามารถมอบฉันทะไดเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ

ลงคะแนนเสียงได และตองแนบสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตองของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ มาพรอมกบัหนังสือมอบฉันทะดวย 

** กรณีผูถือหุนอายุไมครบ 20 ปบริบูรณให บิดา มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมแทน หรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจะตอง

นําสําเนาทะเบียนบานของผูถือหุนมาแสดงเพิ่มเติมดวย 

อากรแสตมป 

20 บาท 



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

เขียนท่ี................................................................................................ 

................................................................................................ 

วันท่ี..................เดือน......................................พ.ศ. .................... 

(1) ขาพเจา ...................................................................................................................................... สญัชาต ิ....................................................  

อยูบานเลขท่ี ......................... หมูท่ี ............................ ถนน ................................................. ตําบล/แขวง.................................................. 

อําเภอ/เขต .......................................................... จังหวัด...................................................................... รหัสไปรษณีย................................ 

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนรวมท้ังสิ้นจํานวน .........................................หุน  

และออกเสยีงลงคะแนน ไดเทากับ............................................................. เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให  

� 1. นายไมตรี ลักษณโกเศศ  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  อายุ   75 ป 

อยูบานเลขท่ี 59 หมู 3 ซอยเทศบาล 14 ตําบลบางโพธ์ิเหนือ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 หรือ 

� 2. นายมานพ ถนอมกิตต ิ  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  อายุ   70 ป 

 อยูบานเลขท่ี 59 หมู 3 ซอยเทศบาล 14 ตําบลบางโพธ์ิเหนือ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160  

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือ

หุนประจําป 2565 ในวันอังคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยมีการถายทอดสดจาก สํานักงานใหญของบริษัทฯ เลขท่ี 59 หมูท่ี 

3 ซอยเทศบาล 14 ตําบลบางโพธ์ิเหนือ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 หรือท่ีพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

(4) ขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
 

วาระท่ี 1  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2564 

  � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   � เห็นดวย � ไมเห็นดวย � งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2564   

วาระน้ีเปนเรื่องเพ่ือทราบ จึงไมตองลงคะแนนเสียง 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2564 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

  � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   � เห็นดวย � ไมเห็นดวย � งดออกเสียง 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกําไรเพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมายและงดจายเงินปนผล 

  � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   � เห็นดวย � ไมเห็นดวย � งดออกเสียง 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระของบริษทั 

  � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

อากรแสตมป 

20 บาท 



  � (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  5.1 ชื่อกรรมการ นางสาวอณิชา อาศริอโณ 

   � เหน็ดว้ย � ไมเ่หน็ดว้ย � งดออกเสยีง 

5.2 ชื่อกรรมการ นายอดลุย ์พทิกัษช์าตวิงศ ์

   � เหน็ดว้ย � ไมเ่หน็ดว้ย � งดออกเสยีง 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ 

  � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   � เห็นดวย � ไมเห็นดวย � งดออกเสียง 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2565 

  � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   � เห็นดวย � ไมเห็นดวย � งดออกเสียง 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

  � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   � เห็นดวย � ไมเห็นดวย � งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวา การลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปน

การลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน

เรื่องใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ

ลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะ ไมออกเสียง

ตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนหน่ึงวาขาพเจาไดกระทําการเองทุกประการ 
 

ลงชื่อ  ผูมอบฉันทะ 

(       ) 

 

ลงชื่อ 

  

ผูรับมอบฉันทะ 

(       ) 

 

ลงชื่อ 

  

ผูรับมอบฉันทะ 

(       ) 

 

 

หมายเหตุ 

** ผูถอืหุนสามารถมอบฉันทะไดเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ

ลงคะแนนเสียงได และตองแนบสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตองของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ มาพรอมกบัหนังสือมอบฉันทะดวย 

** กรณีผูถือหุนอายุไมครบ 20 ปบริบูรณให บิดา มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมแทน หรือมอบฉนัทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจะตอง

นําสําเนาทะเบียนบานของผูถือหุนมาแสดงเพิ่มเติมดวย 
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ข้ันตอนและวิธีการลงทะเบียน การเขารวมประชุมสามัญผูถือประจําป 2565 

การออกเสียงลงคะแนนและการซักถามประเด็นขอสงสัยและแสดงความคิดเห็น 

ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) โดยแอพพลิเคช่ัน IR PLUS AGM 

การลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) นั้น ทานสามารถใช

งานผานแอพพลิเคชั่น IR PLUS AGM บนโทรศัพทมือถือ หรือทานสามารถเขาผานชองทางของ IR PLUS AGM (Web 

Application") ผานคอมพิวเตอรโนตบุก โดยดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น IR PLUS AGM บนโทรศัพทมือถือของทานจาก QR 

Code ดานลาง หรือสามารถใช Google Chrome บนคอมพิวเตอรของทานเขาสูเว็บไซต webagm.irplus.in.th โดยสามารถ

ศึกษาคูมือการใชงาน Application ไดจาก QR Code ดานลาง 

 

โดยข้ันตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนมีรายละเอียดตามแผนภาพตานลางนี้ หากทานลงทะเบียนเขารวม

ประชุมหรือมอบฉันทะแบบ E-AGM และไดรับคํายืนยันจากระบบแลว ทานจะสามารถลงคะแนนเสียงสําหรับแตละวาระการ

ประชุมผาน Application เทานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

สแกนเพ่ือดาวนโหลด Application IR PLUS 

AGM ระบบ iOS เวอรชัน 14.5 ขึ้นไป 

สแกนเพ่ือดาวนโหลด Application IR PLUS 

AGM ระบบ ANDROID เวอรชัน 8 ขึ้นไป 

คูมือผูใชงาน IR PLUS AGM 

TH & EN 

https://webagm.irplus.in.th/
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โดยเอกสารประกอบการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน มีดังน้ี  

 

1. กรณีเขารวมประชุมดวยตนเอง  

- กรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือหมายเลขหนงัสือเดินทางแทนได 

- ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ  

- ภาพถายผูถือหุน ถือบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของตน 

2. กรณีมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขารวมประชุมและออกเสียงแทน 

- กรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได  
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- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่ลงนามแลว  

- ภาพถายสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุของผูมอบฉันทะ ซึ่งลงนาม

รับรองความถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 

- ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุของผูรับมอบฉันทะ  

- ภาพถายผูรับมอบฉันทะ ถือบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของตน (สําหรับการยืนยันตัวตนโดยผูรับ

มอบฉันทะ)  

- เอกสารเพิ่มเติมกรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 

- ภาพถายสําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผูมอบฉันทะอายุไมเกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมี

อํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)  

การเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงผาน Application  

1. สิทธิในการเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงผาน Application เปนสิทธิเฉพาะตัวของผูถือหุนและผูรับมอบ

ฉันทะ ดังนั้นชื่อผูใชงาน (User name) หนึ่งชื่อ จะไมสามารถใชเขาสูระบบ (Log - in) IR PLUS AGM เพื่อเขาประชุมในเวลา

เดียวกันในหลายอุปกรณพรอมๆ กันได ดังนั้นผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจะตองใชชื่อผูใชงาน (User name) และรหัสผาน 

(Pin Code) เพื่อเขารวมประชุมดวยตนเองเทานั้น 

2. ในกรณีที่ผูรับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผูถือหุนหลายราย ผูรับมอบฉันทะจะสามารถเขาประชุมแทนผูถือหุน

ได 1 ราย ตอ 1 อุปกรณ เทานั้น  

3. เมื่อเร่ิมประชุมแลว ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงผาน Application ลวงหนาไดในทุก

วาระ หรือลงคะแนนเสียงในแตละวาระที่อยูระหวางการพิจารณาได ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแตละวาระเมื่อมีการปด

วาระนั้นๆ  

4. ในการรวมผลคะแนน ระบบจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่เขาประชุม หรือของผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียง ตามแตกรณี และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย  

5. ในกรณีที่ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะออกจากระบบดวยการ Log-out กอนที่จะปดการลงมติในวาระใด ๆ ผูถือ

หุนหรือ ผูรับมอบฉันทะรายนั้นจะไมถูกนับเปนองคประชุมในวาระดังกลาว และการลงคะแนนเสียงของผูถือหุนหรือผูรับมอบ

ฉันทะ จะไมถูกนามานับในวาระนั้นเชนกัน อยางไรก็ตาม บริษัทไมไดตัดสิทธิของถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะในการเขาสูระบบ 

(Log – in) เพื่อกลับเขารวมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระตอไปที่ยังอยูระหวางการพิจารณาของที่ประชุม  

การซักถามประเด็นขอสงสัยและแสดงความคิดเห็นระหวางการประชุม  

1. การประชุมจะถูกถายทอดสดผาน Application เทานั้น ดังนั้น เพื่อใหการประชุมดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

ในกรณีที่ผูหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีขอซักถามหรือประสงคจะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ

สามารถเลือกเมนูเคร่ืองหมายคําถาม เพื่อพิมพขอซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเขาไปในระบบ โดยระบบจะจัดเรียงลําดับ

กอนหลังตามลําดับเวลาที่รองขอ ทั้งนี้ ขอซักถาม หรือการแสดงความคิดเห็นจะตองเปนคาถาม และ/หรือ การแสดงความ

คิดเห็นที่เก่ียวของกับวาระการประชุมเทานั้น  

2. ในระหวางการประชุม หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะรายใดกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนการประชุม 

หรือกอความเดือดรอนใหกับผูเขารวมประชุมทานอ่ืน บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการกระทําอันเปนการรบกวนการ

ประชุมหรือกอความเดือดรอนใหกับผูเขารวมประชุมทานอ่ืน 
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ขอกําหนดอ่ืนๆ  

1. เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัทแตเพียงผูเดียว และบริษัทไมอนุญาตให

ทานทําการบันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพรภาพและเสียงในการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามกฎหมายตอผู

ที่กระทาการดังกลาว  

2. กรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใชงานระบบตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการประชุมผาน IR PLUS AGM ไมวาดวย

ประการใดๆ ซึ่งไมเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการหรือคูมืออ่ืน ๆ ที่บริษัทไดจัดใหกับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการประชุม จน

เปนเหตุใหบริษัทไดรับความเสียหายไมวาดวยประการใด ๆ ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะรายดังกลาว จะตองรับผิดชดใช

คาเสียหาย คาใชจายตางๆ ที่เกิดจากการฟองรอง ดําเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟองรองดําเนินคดีโดยบริษัท ตอผู

ถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่กระทาการดังกลาว  

3. บริษัทขอสงวนสิทธิในการกระทําการใด ๆ ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะไมยินยอมปฏิบัติตามข้ันตอนและ

วิธีการฉบับนี้ และอาจพิจารณาระงับสิทธิการเขารวมการประชุมผาน Application หากในระหวางการประชุม ผูถือหุนหรือ

ผูรับมอบฉันทะไมดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการฉบับนี ้

 

 




