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มือสะอาด มืออาชีพ
ใจบริการ
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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป็นผู้น�ำในธุรกิจบริกำร 
เพื่อสนับสนุนธุรกิจของธนำคำรกรุงไทย
สถำบันกำรเงิน และหน่วยงำนภำครัฐ

พัฒนำและเสริมสร้ำงคุณภำพ
งำนบริกำร ให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้ำ
ด้วยกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมืออำชีพ 
โปร่งใส และเป็นธรรม

VISION

MISSION
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สารจากประธานกรรมการ

 ปีท่ีผา่นมาทั่วโลกประสบกบัสถานการณเ์รือ่ง

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ท�าให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนวิถีการ

ด�ารงชีวิตและการท�างาน ธรุกิจหลายธรุกิจตอ้งปรบัตวั

ใหอ้ยูร่อด มีหลายธรุกิจท่ีตอ้งลม้หายตายจาก แต่ก็มี

ธรุกิจหลายธรุกิจท่ีรอดและพลกิวิกฤตกิลบัเป็นโอกาส  

แตท่ี่แนน่อนคือทกุคนตอ้งปรบัตวั

 การปรบัตวัมีหลายดา้นท่ีสามารถท�าได ้ ไมว่า่

จะเป็นเรือ่งการประหยดัตน้ทนุ ซึง่อาจจะมาจากการลด

ความไมจ่�าเป็นตา่งๆ  หรอืการปรบัเปลีย่นกระบวนการ

ท�างานใหมี้ประสทิธิภาพมากขึน้ โดยการน�า Process 

Improvement ท่ี Automate การใช ้Robotic มาชว่ย

ในกระบวนการท�างาน การลด Fixed Cost ต่างๆ ท่ี

เราเริม่เหน็ บางกิจการลดพืน้ท่ี Office การท�างานให ้

Work at Home มากขึน้ ใชก้ารประชมุ Online แทน 

 อยา่งไรก็ตามแมจ้ะมีเครือ่งมือดา้นเทคโนโลยี

มาชว่ยจดัการ แตก็่อยา่ลมืนกึถงึความสมัพนัธใ์นการ

ท�างานระหวา่งกนั ใหย้งัคงความเป็น One KTB

(คณุพลูพฒัน ์ศรเีปลง่)

ประธานกรรมการ

   “ธุรกิจหลายธุรกิจต้องปรับตัวให้อยู่รอด 
มีหลายธุรกิจที่ต้องล้มหายตายจาก แต่ก็มีธุรกิจ
หลายธุรกิจที่รอดและพลิกวิกฤติกลับเป็นโอกาส 
แต่ที่แน่นอนคือทุกคนต้องปรับตัว”
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สารจากกรรมการผู้จัดการ

   “เราได้ผ่านพ้นอุปสรรคมาได้ในปี 2563 ก็เพราะ
พวกเราทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันลุกข้ึนสู้ และพร้อมใจ
ให้บริการดัง DNA ของเรา 2 มือ 1 ใจ”

 เ ม่ือความท้าทายจากสังคมไร้เ งิดสดและ

วิกฤตการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) สง่ผลกระทบตอ่ธรุกิจขององคก์ร

 ส �าหรบัธุรกิจขนส่งเงินสดตัง้แต่ตน้ปีท่ีผ่านมา

ถือวา่ไดร้บัผลกระทบเป็นอยา่งมาก เพราะปัจจบุนัถือวา่เรา

ไดเ้ขา้สูย่คุดจิิทลัแบบเตม็ตวั ผูต้อ้งการใชเ้งินสดมีจ�านวน

ลดลงเพราะมีการใชด้ิจิทลัแบงคกิ์ง้ (Digital Banking) 

เพ่ิมมากขึน้ ท�าใหร้ายไดข้องธุรกิจขนสง่เงินสดมีอตัราท่ี

ลดลงเม่ือเทียบจากปีก่อน (2562) ประมาณ 13% อีกทัง้

ในช่วงท่ีผ่านมาเกิดสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค

ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดขึน้ เลย

ย่ิงท�าใหค้วามตอ้งการใชเ้งินสดลดลงอยา่งตอ่เน่ืองอยา่งท่ี

เราทราบกนั ทัง้นีบ้รษัิทฯ เองก็ไดมี้การปรบัตวั เพ่ือท่ีจะ

รกัษาฐานรายไดใ้หก้ับองคก์รจึงมีการเพ่ิมรายไดธุ้รกิจ

ด้านอ่ืนของบริษัทฯ ท่ีให้บริการอยู่ เช่น งานบริการ

ติดตามทวงหนี ้ งานบริการ Call Center งานบริหาร

อาคารและสถานท่ี งานบริการรักษาความปลอดภัย 

งานบริการรกัษาความสะอาด และชีวอนามยั

 การน�าเทคโนโลยีมาปรบัใชเ้พ่ือฝ่าวิกฤติ

 บรษัิทฯ ยงัไดพ้ฒันาระบบ ESS (Employee Self 

Service on Mobile) เพ่ือบรหิารจดัการบนัทกึเวลาการท�างาน

เขา้-ออกของพนกังานปฏิบตัิการต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น 

พนกังานปฏิบตัิการรกัษาความสะอาด พนกังานปฏิบตัิ

การรกัษาความปลอดภยั พนกังานปฏิบตักิารขบัรถ ฯลฯ 

และได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

Human Resource Management System (HRMS) 

อยา่งเตม็รูปแบบในปี 2563 นี ้ซึง่ก่อใหเ้กิดประสทิธิภาพและ

ลดงานเอกสาร ท�าใหส้ามารถบรหิารจดัการตน้ทนุไดดี้ขึน้ 

และเราหวงัจะพฒันาองคก์รไปสู ่ Paperless Organization 

นอกจากนัน้ เรายังไดพ้ฒันางานระบบหลงับา้นไปอีก

หลายงาน เชน่ ระบบ Team Mate ซึง่เป็นระบบเก็บประวตั ิ

การท�างานของทีมตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพ่ือจะ

ไดบ้ันทึกประเด็นท่ีจะตอ้งตรวจ วิธีการ ผลการตรวจ 

การตดิตามตา่งๆ เพ่ือเป็นมาตรฐานในการท�างานตรวจสอบ

ภายในและการวิเคราะหผ์ลเพ่ือใช้ในการปรับปรุงใน

อนาคต หลงัจากเกิดสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค

ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ไดมุ้่ง

พัฒนารูปแบบการอบรมบุคลากรซึ่งมีกว่า 7,800 คน

อย่างต่อเน่ือง แต่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและ

พฒันาจากรูปแบบเดมิ (Offline) เป็น การพฒันาบคุลากร

สู ่ Online ส�าหรบัการอบรมท่ีไมเ่ป็นเชิงปฏิบตั ิ ซึง่สามารถ

ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพมากขึน้ และลดตน้ทุนในการ

จดัการฝึกอบรมไดอ้ยา่งมีนยัส�าคญั

 กลบัมาเนน้การบรหิารจดัการตน้ทนุ

 ในภาวะวิกฤติแบบนีใ้นขณะท่ีรายไดจ้ากงาน

บริการขนส่งทรัพย์สินลดลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจาก

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) และแนวโนม้การใชเ้งินสดท่ีลดลง แต่

การไดร้บัความรว่มมือจากพนกังานและผูบ้ริหารในการ

บรหิารจดัการตน้ทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ จงึท�าใหเ้กิดผล
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(คณุอรจรรยา จนัทวรสทุธ์ิ)

กรรมการผูจ้ดัการ

สงูสดุอยา่งท่ีเหน็ ส �าหรบัแผนในครึง่ปีหลงันัน้บรษัิทฯ ได้

มีแนวทางเชน่เดียวกบัครึง่ปีแรก คือ การบรหิารจดัการตน้ทนุ

ใหมี้ประสิทธิภาพสงูสดุ และหารายไดเ้พ่ิมจากงานอ่ืน

นอกเหนือจากงานบรกิารขนสง่ทรพัยส์นิ พรอ้มกบัท�าเรือ่ง 

Technology Adoption ในสว่นของ Infrastructure ท่ีใชอ้ยู่

ในปัจจบุนั เน่ืองจากเราใช ้ Cloud Computing อยูแ่ลว้ 

และจะเพ่ิมประสทิธิภาพและความยืดหยุน่ดว้ยเทคโนโลยี

เรือ่ง Container ในปีตอ่ๆ ไป ซึง่จะท�าใหก้ารใช ้Application 

ตา่งๆ ท่ีใชง้านอยูส่ะดวกและมีประสทิธิภาพเพ่ิมมากขึน้ 

นอกจากนีใ้นระยะเวลา 1 ปี ท่ีผา่นมา โดยเฉพาะตัง้แต่

ตน้ปี 2563 บรษัิทฯ ไดมุ้ง่เนน้พฒันาและปรบัปรุงระบบงาน

สนบัสนนุภายในของบรษัิทฯ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสทิธิภาพ

ในการบรกิารงานหนา้บา้นใหแ้ก่ลกูคา้ในระยะยาว เช่น 

บรษัิทฯ ไดเ้ริม่ใชร้ะบบ E-Document หรอืการอนมุตัเิอกสาร

ภายในตา่งๆ รวดเรว็ย่ิงขึน้ โดยผา่นสมารท์โฟน แทบ็เลต็ 

โนต้บุ๊ก หรอืพีซี เป็นตน้ นบัวา่เป็นปีท่ีมีความทา้ทายทัง้ใน

ดา้นการบรหิารจดัการและการฟันฝ่าวิกฤตท่ีไมรู่ว้า่จะจบลง

เม่ือไหร ่ซึง่เราไดผ้า่นพน้อปุสรรคมาไดใ้นปี 2563 ก็เพราะ

พวกเราทกุคนท่ีรว่มแรงรว่มใจกนัลกุขึน้สู ้ และพรอ้มใจ

ใหบ้รกิารดงั DNA ของเรา 2 มือ 1 ใจ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2563

 คณะกรรมการตรวจสอบบรษัิท รกัษาความปลอดภยั 

กรุงไทยธรุกิจบรกิาร จ�ากดั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ

ผูท้รงคณุวฒิุ ในปี 2563 มีคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ชดุ 

ตามรายนามดงัตอ่ไปนี้

ชุดที่ 1  ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเดือน 

มกราคม ถงึเดอืนมนีาคม มกีารประชุม 4 คร้ัง 

1.  นายไพโรจน ์ เจือประทมุ 

     ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  พลโทอกุฤษฎ ์ บญุตานนท ์

     กรรมการตรวจสอบ

3.  พลต�ารวจโท สรุเชษฐ์  หกัพาล

     กรรมการตรวจสอบ

ชุดที่ 2  ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเดือน 

เมษายน ถงึเดอืนธันวาคม มกีารประชุม 9 คร้ัง 

1.  นายไพโรจน ์ เจือประทมุ 

     ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  พลโทอกุฤษฎ ์ บญุตานนท ์

     กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาววรรณนิภา อรุณรงัสกิลุ ผูช้ว่ยกรรมการ

ผูจ้ัดการ ฝ่ายตรวจสอบ ท�าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้บัมอบหมาย

ภารกิจจากคณะกรรมการบรษัิทฯ ในการปฏิบตัหินา้ท่ี

ตา่ง  ๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก�าหนดของธนาคารและกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ โดยมุ่งเนน้การตรวจสอบ 

การสอบทานระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ 

ระบบการบรหิาร การจดัการตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี 

ระบบการบรหิารความเสีย่งท่ีเหมาะสม เพ่ือสรา้งมลูคา่เพ่ิม

ตามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ 

ก�าหนด ทัง้นี ้ในระหวา่งปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ

มีการประชมุทัง้สิน้ 13 ครัง้ สรุปสาระส�าคญัดงันี ้

การสอบทานงบการเงนิ

 สอบทานผลประกอบการของบรษัิทฯ รายเดือน 

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน

ประจ�าปี รว่มกบัผูส้อบบญัชี และผูบ้รหิารฝ่ายบญัชี 

มีการหารือกบัผูส้อบบญัชีอย่างสม�่าเสมอ ในเรื่อง

ความถกูตอ้งของงบการเงิน การปรบัปรุงรายการบญัชี

ท่ีส �าคญั ซึง่มีผลกระทบตอ่งบการเงิน เพ่ือใหม้ั่นใจวา่

ระบบบญัชีและรายงานทางการเงิน จดัท�าขึน้ตาม

หลักการบัญชีท่ีรบัรองทั่วไป มีการเปิดเผยขอ้มูล

อยา่งเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้

การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

 สอบทานการบรหิารความเสี่ยงของบรษัิทฯ

คุณไพโรจน์ เจือประทุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

พลโทอุกฤษฎ์ บุญตำนนท์

กรรมการตรวจสอบ

พลต�ำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพำล

กรรมการตรวจสอบ
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ตลอดจนตดิตามผลการบรหิารความเสีย่ง โดยประชมุ

รว่มกบัผูบ้รหิารหนว่ยงานบรหิารความเสีย่ง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ 

การบรหิารความเสีย่งของบรษัิทฯ ดา้นตา่งๆ  มีความเหมาะสม 

มีประสทิธิภาพ และความเสีย่งอยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี

 ท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมตแิตง่ตัง้ บรษัิท ส�านกังาน 

อีวาย จ�ากดั เป็น ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ในรอบปีบญัชี 

2563 โดยมีคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

จ�านวนเงิน 750,000 บาท และบรษัิทฯ ไมมี่คา่ตอบแทน

ของงานบรกิารอ่ืนใหก้บัผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ

การสอบทานประสทิธิผลของระบบการควบคุมภายใน

 สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคมุ

ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ 

รวมทัง้ตดิตามการจดัท�าระบบการควบคมุภายในและ

การจดัท�าแบบประเมินการควบคมุภายในดว้ยตนเอง 

เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ 

มีความเหมาะสมเพียงพอ 

การสอบทานการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์

 สอบทานการปฏิบตัติามกฎเกณฑร์ายไตรมาส

รว่มกบัฝ่ายจดัการอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือใหม้ั่นใจว่า

บรษัิทฯ ไดป้ฏิบตัถิกูตอ้งตามกฎหมาย ขอ้ก�าหนดของ

องคก์รก�ากบัดแูล และตามระเบียบปฏิบตังิานของบรษัิทฯ 

การก�ากับดแูลงานตรวจสอบภายใน

 ใหค้วามเห็นชอบการปรบัปรุงกฎบตัรของ

ฝ่ายตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของหนา้ท่ี

ความรบัผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบตังิาน สทิธิ และ

ความเป็นอิสระในการปฏิบตัหินา้ท่ี อนมุตัแิผนกลยทุธ์

ฝ่ายตรวจสอบ แผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ปี และ

แผนการตรวจสอบประจ�าปี พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ

งบประมาณประจ�าปีของฝ่ายตรวจสอบ แผนการพฒันา

งานตรวจสอบภายในและการปฏิบตัิงาน เพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถในการตรวจสอบและใหส้อดคลอ้ง

ตามมาตรฐานสากล แผนการบริหารบุคลากร 

การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร การประเมิน

คุณภาพงานตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบ 

ตลอดจนมีการติดตามความคืบหนา้การปฏิบตัิงาน

ใหเ้ป็นไปตามแผนการตรวจสอบท่ีไดร้บัอนมุตัิ

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

 มีการทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ มีการประเมินตนเองตามแนวทางการปฏิบตัิ

ท่ีดีของส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลงั เพ่ือใหม้ั่นใจวา่การปฏิบตังิานของ

คณะกรรมการตรวจสอบมีประสทิธิภาพ และบรรลุ

วตัถปุระสงค ์ ตามท่ีก�าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ผู้สอบบญัชี

 เหน็ชอบใหเ้สนอแตง่ตัง้ และเสนอคา่ตอบแทน

ผูส้อบบญัชีท่ีเห็นว่าเหมาะสม ต่อคณะกรรมการ 

บรษัิทฯ เพ่ือขออนมุตัติอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติหน้าท่ี

ดว้ยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเหน็

อย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

ตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบ

เช่ือมั่นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และการเปิดเผย

ขอ้มูล มีความครบถว้นเช่ือถือได ้ สอดคลอ้งกับ

มาตรฐานการบญัชีและหลกัการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป 

การบรหิารความเสี่ยง และระบบการควบคมุภายใน

มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบ

ภายในมีความเป็นอิสระครอบคลุมกระบวนการ

ปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงสูง และมีกระบวนการ

ตรวจสอบท่ีสอดคลอ้งกับมาตรฐานงานตรวจสอบ 

ตลอดจนมีการก�ากบัดแูลการปฏิบตัิงานใหถ้กูตอ้ง

ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มการด�าเนินธรุกิจปัจจบุนั

(นายไพโรจน ์  เจือประทมุ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

25 มกราคม 2564
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กฎบัตร ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั รักษาความปลอดภัย กรงุไทยธรุกจิบรกิาร จ�ากดั

1. วัตถุประสงค์

 คณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึน้โดยคณะ

กรรมการบรษัิท เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของคณะ

กรรมการบรษัิท ในการก�ากบัใหก้ารปฏิบตังิานของบรษัิท

เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล และโปรง่ใส 

สอบทานความถกูตอ้งและเช่ือถือไดข้องรายงานทาง 

การเงิน ระบบการควบคมุภายใน การบรหิารความเสีย่ง 

การตรวจสอบภายใน และใหมี้การปฏิบตัติามกฎหมาย 

และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสง่เสรมิใหเ้กิดการก�ากบัดแูล

กิจการท่ีดีภายในบรษัิท ซึง่ไดก้ �าหนดขึน้ใหส้อดคลอ้ง

กบัระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยคณะกรรมการ

ตรวจสอบและหนว่ยตรวจสอบภายในของรฐัวิสาหกิจ 

พ.ศ.2555

2. ค�าจ�ากัดความ

“บรษัิท” หมายถงึ บรษัิท รกัษาความปลอดภยั 

กรุงไทยธรุกิจบรกิาร จ�ากดั

“คณะกรรมการบรษัิท” หมายถงึ คณะกรรมการ

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั กรุงไทยธรุกิจบรกิาร 

จ�ากดั

“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายถงึ คณะ

กรรมการตรวจสอบ บรษัิท รกัษาความปลอดภยั 

กรุงไทยธรุกิจบรกิาร จ�ากดั

“กรรมการผูจ้ัดการ” หมายถึง กรรมการ

ผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย 

กรุงไทยธรุกิจบรกิาร จ�ากดั

“ผูบ้รหิาร” หมายถงึ พนกังานบรษัิทท่ีด�ารง

ต�าแหนง่ รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช้ว่ยกรรมการ

ผูจ้ัดการอาวุโส ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการ 

ผูอ้ �านวยการฝ่ายอาวโุส ผูอ้ �านวยการฝ่าย 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

หรอืเทียบเทา่ (ระดบั 9 ขึน้ไป) และผูอ้ �านวยการ

ส�านกั

“ฝ่ายบรหิาร” หมายถงึ กรรมการผูจ้ดัการ 

และผูบ้รหิาร

“ผูอ้ �านวยการฝ่ายตรวจสอบ” หมายถึง 

ผู้บริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งเ พ่ือปฏิบัติ

หนา้ท่ีตามกฎบตัร

“ผูต้รวจสอบภายใน” หมายถึง พนกังาน

บรษัิท ซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้เพ่ือปฏิบตัหินา้ท่ี

เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน

“ฝ่ายตรวจสอบ” หมายถงึ ฝ่ายตรวจสอบของ

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั กรุงไทยธรุกิจบรกิาร 

จ�ากดั  ท่ีตัง้ขึน้เพ่ือด�าเนินการตรวจสอบภายใน

“การตรวจสอบภายใน” หมายถงึ งานท่ีบรษัิท

ก�าหนดขึน้เก่ียวกับการสรา้งความเช่ือมั่น

โดยการตรวจสอบประสทิธิภาพ และประสทิธิผล

ของกระบวนการควบคมุภายใน กระบวนการ

ก�ากบัดแูลท่ีดี กระบวนการบรหิารความเสีย่ง 

และการปฏิบตัิงานต่างๆ ของบริษัทอย่าง

เป็นระบบ รวมทัง้การรายงานผลการปฏิบตังิาน

และการใหค้ �าแนะน�าปรกึษาอยา่งเป็นอิสระ

และเท่ียงธรรม เพ่ือเพ่ิมคณุคา่และยกระดบั

กระบวนการปฏิบตัิงานของบริษัทใหบ้รรลุ

เป้าหมายหรือวตัถปุระสงคต์ามท่ีก�าหนดไว้

อยา่งมีประสทิธิภาพ

“ผูถื้อหุน้รายใหญ่” หมายถงึ ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้

ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มในบรษัิทรวมกนั

เกินกวา่รอ้ยละ 5 ของทนุช�าระแลว้ ซึง่การถือหุน้

ดงักลา่วใหน้บัรวมถงึหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

หรอืบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย
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4. คุณสมบตัิ

 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

ตรวจสอบตอ้งมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

5. ลักษณะตอ้งหา้มของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

ตรวจสอบตอ้งไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้

เป็นกรรมการในคณะกรรมการบรษัิท

เป็นผู้ท่ีสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติ

หนา้ท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผล

การด�าเนินงานตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย

ดว้ยความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม

ไม่เป็นข้าราชการประจ�าท่ีด �ารงต�าแหน่ง

ในกระทรวงเจา้สงักดัของบรษัิท

ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็น

ผูก้ �าหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบตัิ หรือ

มีอ�านาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร 

รวมทัง้ไมเ่ป็นพนกังาน ลกูจา้ง หรอืท่ีปรกึษา

ท่ีได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจ�า

จากบรษัิทผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรอืบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง

กบับรษัิท หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ ทัง้นีไ้มว่า่

ในขณะด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ

ตรวจสอบหรอืกรรมการตรวจสอบหรอืภายใน

ระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้

เป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรอืกรรมการ

ตรวจสอบ

ไมเ่ป็นผูมี้ความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั

บริษัท ทั้งนี ้ ไม่ว่าในขณะด�ารงต�าแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการ

ตรวจสอบ หรอืภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวนัท่ี

ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

หรอืกรรมการตรวจสอบ

ไมเ่ป็นบพุการ ีผูส้บืสนัดาน หรอืคูส่มรส ของ

กรรมการบรษัิท กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร 

ผูอ้ �านวยการฝ่ายตรวจสอบ ผูต้รวจสอบ

ภายในของบริษัท หรือผูต้รวจสอบภายใน

ของบรษัิทท่ีบรษัิทมีสว่นรว่มตดัสนิใจเก่ียวกบั

นโยบายและการด�าเนินงานของบรษัิท

คู่สมรสของกรรมการบริษัท กรรมการ

ตรวจสอบ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร 

ผูอ้ �านวยการฝ่ายตรวจสอบ หรอืผูต้รวจ

สอบภายใน

บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการ

บรษัิท กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิารสงูสดุ 

ผูบ้รหิาร ผูอ้ �านวยการฝ่ายตรวจสอบ หรอื

ผูต้รวจสอบภายใน

หา้งหุน้ส่วนสามัญซึ่งบริษัทหรือบุคคล

ตาม 1 หรอื 2 เป็นหุน้สว่น

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดซึ่งบริษัทหรือบุคคล

ตาม 1 หรอื 2 เป็นหุน้สว่นจ�าพวกไมจ่ �ากดั

ความรบัผิด หรอืเป็นหุน้สว่นจ�าพวกจ�ากดั

ความรบัผิดท่ีมีหุน้รวมกนัเกินกวา่รอ้ยละ 30 

ของหุน้ทัง้หมดของหา้งหุน้สว่นจ�ากดั

บริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัด

ท่ีบริษัทหรือบคุคลตาม 1 หรือ 2 หรือ 

หา้งหุน้สว่นตาม 3 หรอื 4 ถือหุน้รวมกนั

เกินกว่าร ้อยละ 30 ของจ�านวนหุ้น

ท่ีจ�าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทนัน้

นิตบิคุคลท่ีบรษัิทมีอ�านาจในการตดัสนิใจ

เก่ียวกบันโยบายและการด�าเนินงานของ

นิตบิคุคล

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(12)

3. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการ

ตรวจสอบไม่นอ้ยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน และ

ให้ผู้อ �านวยการฝ่ายตรวจสอบเป็นเลขานุการ

โดยต�าแหน่งโดยกรรมการอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งมี

ความรูค้วามเขา้ใจและมีประสบการณด์า้นการบญัชี

หรือการเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความน่าเช่ือถือ

ของงบการเงินได้

“ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรอืบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง” หมายถงึ

บุคคลหรือนิติบุคคล ท่ีมีความสัมพันธ ์

หรือ เ ก่ียวข้องกับบริ ษัทในลักษณะใด

ดังต่อไปนี้
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ครบก�าหนดตามวาระ

ลาออก

ตาย

พน้จากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบรษัิท

มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 5 ลกัษณะตอ้งหา้ม

ของคณะกรรมการตรวจสอบ

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

6. วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. อ�านาจหน้าที่

            คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

ตรวจสอบ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามวาระ

ของการเป็นกรรมการในบรษัิท

กรรมการตรวจสอบอาจไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ �ารง

ต�าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่ แตต่อ้งไมเ่กิน 2 วาระ

ตดิตอ่กนั หากมีเหตจุ �าเป็นไมส่ามารถด�าเนินการได้

ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทเหน็สมควร

เป็นครัง้  ๆ ไป ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบไมค่วรไดร้บั

การต่อวาระโดยอตัโนมตัิ เพ่ือใหมี้การแต่งตัง้

กรรมการตรวจสอบใหมท่ี่สามารถน�าความคดิใหม่ๆ  

เขา้มาในคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบพน้จากต�าแหนง่เม่ือ

จดัท�ากฎบตัรวา่ดว้ยการตรวจสอบภายในของ

คณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัขอบเขต

ความรบัผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัท 

โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

บรษัิท และมีการสอบทานความเหมาะสมของ

กฎบตัรดงักลา่วอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้

สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

กระบวนการควบคมุภายใน กระบวนการก�ากบั

ดแูลท่ีดี และกระบวนการบรหิารความเสีย่ง

สอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงิน

อยา่งถกูตอ้งและนา่เช่ือถือ

สอบทานการด�าเนินงานของบริษัทใหถ้กูตอ้ง

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั วิธีปฏิบตังิาน 

มตคิณะรฐัมนตร ีประกาศ หรอืค�าสั่งท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการด�าเนินงานของบรษัิท

สอบทานใหบ้รษัิทมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี 

และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบ

พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมีโอกาสเกิดการ

ทจุรติท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การปฏิบตังิานของบรษัิท

เสนอขอ้แนะน�าตอ่คณะกรรมการบรษัิทในการ

พิจารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลือ่นขัน้ เลือ่นต�าแหนง่ 

และประเมินผลงานของผูอ้ �านวยการฝ่ายตรวจสอบ

ประสานงานเก่ียวกบัผลการตรวจสอบกบัผูส้อบ

บญัชีและอาจเสนอแนะใหส้อบทานหรอืตรวจสอบ

รายการใดท่ีเหน็วา่จ�าเป็น รวมถงึเสนอคา่ตอบแทน

ของผูส้อบบญัชีตอ่คณะกรรมการบรษัิท

รายงานผลการด�าเนินงานเก่ียวกบัการตรวจสอบ

ภายในของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่คณะ

กรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ภายใน 

60 วนันบัแตว่นัสิน้สดุในแตล่ะไตรมาส ยกเวน้

รายงานผลการด�าเนินงานในไตรมาสท่ี 4 ใหจ้ดัท�า

เป็นรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี พรอ้มทัง้

สง่รายงานดงักลา่วใหก้ระทรวงการคลงัเพ่ือทราบ

ภายใน 90 วนันบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีการเงินของ

บรษัิท ทัง้นี ้รายงานผลการด�าเนินงานอยา่งนอ้ย

ตอ้งระบถุงึความเหน็เก่ียวกบัการจดัท�าและเปิดเผย

ขอ้มลูในรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของ

ระบบการควบคมุภายใน และการปฏิบตัติาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั วิธีปฏิบตังิาน มติ

คณะรฐัมนตร ีประกาศ และค�าสัง่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การด�าเนินงานของบรษัิท

ประเมินผลการด�าเนินงานเก่ียวกบัการตรวจสอบ

ภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย

ปีบญัชีการเงินละ 1 ครัง้ รวมทัง้รายงานผลการ

ประเมิน ปัญหาและอปุสรรค ตลอดจนแผนการ

ปรบัปรุงการด�าเนินงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบ

เปิดเผยรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคา่ตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชีในรายงานประจ�าปีของบรษัิท

ปฏิบตัิงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก�าหนดหรอื

คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย
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8. ในการปฏบิตัหิน้าทีต่าม ข้อ 7

 อ �านาจหนา้ท่ีใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

รบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

9. ในกรณีทีก่ารด�าเนินงานตรวจสอบภายในเร่ืองใด

ของคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามจ�าเป็นตอ้งอาศัย

ความรู้ความสามารถจากผู้เชีย่วชาญเฉพาะเร่ือง

 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะ

กรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณาใหมี้การด�าเนินการวา่จา้ง

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเรือ่งดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษัิทได ้ทัง้นี ้การ

ด�าเนินการวา่จา้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิท

 ทัง้นี ้ใหน้ �าลกัษณะตอ้งหา้มของคณะกรรมการ

ตรวจสอบในขอ้ 5.3 และ ขอ้ 5.4 มาใชบ้งัคบัแก่ลกัษณะ

ตอ้งหา้มของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเรื่องตามวรรคหนึ่ง

โดยอนโุลม

10. เมือ่คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บรายงาน

ผลการตรวจสอบภายในทีพ่บว่า มกีารปฏบิตัทิี่

ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับ วธีิปฏบิตังิาน 

มตคิณะรัฐมนตรี ประกาศ และค�าส่ังทีเ่กีย่วข้อง

กับการด�าเนินงานของบริษัท

 ใหแ้จง้ต่อผูบ้รหิารสงูสดุเพ่ือพิจารณาสั่งให้

หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบในการปฏิบตังิานของบรษัิทนัน้

ด �าเนินการแกไ้ขเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั วิธีปฏิบตัิงาน มติคณะรฐัมนตรี ประกาศ

และค�าสั่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินงานของบริษัท

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัรายงาน

ผลการตรวจสอบภายในท่ีมีขอ้สงสยัว่า มีรายการ

หรือการกระท�าท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ

ผลการด�าเนินงานของบรษัิทอยา่งรา้ยแรง การขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์ การทจุรติ หรอืมีรายการผิดปกติ

หรอืความบกพรอ่งท่ีส �าคญัในระบบการควบคมุภายใน

ใหร้ายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิททนัที เพ่ือด�าเนินการ

ปรบัปรุงแกไ้ขโดยไมช่กัชา้

11. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประชุมร่วมกัน

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

 ในกรณีจ�าเป็นอาจเชิญผูบ้รหิารสงูสดุ ผูบ้รหิาร 

หรอืบคุคลอ่ืนเขา้รว่มประชมุได ้ทัง้นี ้ในปีบญัชีการเงิน

แต่ละปีคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีการประชุม

รว่มกนักบัผูส้อบบญัชี โดยไมมี่ผูบ้รหิารสงูสดุ ผูบ้รหิาร

หรอืบคุคลอ่ืนเขา้รว่มดว้ยอยา่งนอ้ย 1 ครัง้

12. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมี

กรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจ�านวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมด จงึจะเป็น

องคป์ระชุม

 กรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบทกุครัง้ กรณีมีความจ�าเป็นท่ีตอ้ง

ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสใ์หถื้อปฏิบตัติามท่ีกฎหมาย

บญัญตัิวา่ดว้ยการประชมุผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์

13. ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทน

ในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทางหน่ึงนอก

เหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท 

 โดยเหมาจา่ยเป็นรายเดือนเทา่กบัเบีย้ประชมุ

กรรมการของกรรมการบรษัิท โดยใหป้ระธานกรรมการ

ตรวจสอบไดร้บัคา่ตอบแทนเพ่ิมขึน้ในอตัรารอ้ยละ 25 

ของค่าตอบแทนดงักล่าว และใหเ้ลขานุการไดร้บั

ค่าตอบแทนในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือน

เทา่กบักึ่งหนึง่ของคา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

 ทัง้นี ้คา่ตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ และเลขานกุาร ก�าหนดโดยท่ี

ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้

ประกาศ ณ วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2563

(นายไพโรจน ์  เจือประทมุ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กฎบตัรนีไ้ดร้บัความเหน็ชอบจาก

ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ท่ี 12/2563

เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 
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ประวัติความเป็นมาของบริษัท

 บรษัิท รกัษาความปลอดภยั กรุงไทยธรุกิจบรกิาร จ�ากดั  (KTBGS) 

เป็นบรษัิทในเครอืของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) โดยธนาคารเป็นผูถื้อหุน้ 

100% ภายใตก้ารเป็นสว่นหนึง่ของ KTB ท่ีมีประสบการณด์า้นสถาบนัการเงิน 

มีเครือข่ายครอบคลมุทั่วประเทศ บริษัทฯ ไดเ้ริ่มใหบ้ริการตัง้แต่วนัท่ี   

1 กนัยายน 2540 โดยใชช่ื้อว่า บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากดั       

จนกระทั่งในเดือนมีนาคม 2558 ไดมี้การเปลี่ยนช่ือบริษัทมาเป็น 

บจก.รกัษาความปลอดภยั กรุงไทยธรุกิจบรกิาร เพ่ือใหมี้ความสอดคลอ้ง

ตามท่ีพระราชบญัญตัธิรุกิจรกัษาความปลอดภยั พ.ศ.๒๕๕๘ ก�าหนด

          ปัจจุบันได้ให้บริการขนย้ายทรัพย์สินด้วยรถยนต์นิรภัย

แก่ธนาคารพาณิชยช์ัน้น�า เช่น บมจ.ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 

บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, บมจ.ธนาคารยูโอบี, ธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย และบมจ.บัตรกรุงไทย รวมถึงการคัดนับ เป็นตน้ 

ถึงแมว้่าบริษัทฯ มีความช�านาญในงานบริการหลากหลายประเภท 

ซึ่งนับว่าประสบความส�าเร็จอย่างมาก แต่บริษัทฯ ก็มิได้หยุดน่ิง

ท่ีจะพฒันาระบบงานการใหบ้ริการในดา้นต่าง ๆ แก่สถาบนัการเงิน

ตอ่ไป

 ตลอดเวลาท่ีผา่นมา บรษัิทฯ เป็นท่ีรูจ้กักนัอยา่งกวา้งขวาง ในฐานะ

ผูใ้หบ้ริการและผูใ้หค้ �าแนะน�าในการขนยา้ยเงินสดโดยรถยนตนิ์รภยั

และงานอ่ืน ๆ เชน่ งานบรกิารอาคารและสถานท่ี งานบรกิารรกัษา

ความปลอดภยั งานบรกิารรกัษาความสะอาด งานบรกิารยานพาหนะ 

งานบรกิาร Outsource ดา้นตา่ง ๆ และงานอ่ืน ๆ ท่ีใหบ้รกิารแก่สาขา

ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงับรหิารงาน

ศนูยฝึ์กอบรม บมจ. ธนาคารกรุงไทย (เขาใหญ่) งานบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์

(Call Center) และบรหิารงานตดิตามทวงถามหนี ้ (Loan Collectoin) 

ใหแ้ก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทยอีกดว้ย  ดว้ยการแบ่งปันประสบการณ์

และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น บรษัิทฯ ยดึมั่นกบับรรทดัฐานท่ีเขม้งวด

ในการรกัษามาตรฐานสงูสดุส�าหรบัการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ และขอ้ผกูมดั

ในการท�างานท่ีไดร้บัการตรวจสอบดา้นระบบการควบคุมคุณภาพ

ท่ีเครง่ครดั และเป็นท่ีเช่ือมั่นแก่ลกูคา้เสมอมา ดว้ยความมุง่มั่นสูจ่ดุหมาย 

“เป็นผูน้ �าในธรุกิจบรกิาร เพ่ือสนบัสนนุธรุกิจของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

สถาบนัการเงินและหนว่ยงานภาครฐั”
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ข้อมูลจ�ำเพำะของบริษัท

ชือ่บริษัท

วันทีก่่อตัง้

ทีต่ัง้ส�านักงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

ประเภทธุรกจิ

ทนุจดทะเบยีน

จ�านวนพนักงานและลูกจา้ง

เวบ็ไซต์

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั กรุงไทยธรุกิจบรกิาร จ�ากดั

KTB GENERAL SERVICES AND SECURITY CO.,LTD.

18 กรกฎาคม 2540

96/12 ซอยลาดพรา้ว 106 (บญุอดุม 1) แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

0 2791 9911

0 2935 3706 ถงึ 10

งานบรกิาร

140 ลา้นบาท

ณ ธนัวาคม ปี 2563 7,727 คน

www.ktbgs.co.th
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โครงสร้างขององค์กร
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด
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สำนักกรรมการ
ผู�จัดการ

ฝ�ายการตลาด
และสื่อสารองค�กร

ฝ�ายกฎหมาย
และกำกับ

สายงานบร�การ
อาคารและสถานที่

สายงานการเง�น
และสนับสนุนธุรกิจ

สายงานติดตามหนี้
และบร�หารลูกค�าสัมพันธ�

ฝ�ายตรวจสอบ

ทัษิรบรากมรรกะณค

คณะกรรมการตรวจสอบ

รากดัจ�ูผรากมรรก

ราหิรบนางยาส
1 นิส�ยพัรทรากดัจะลแ

ฝ�ายบร�หารและจัดการ
ทรัพย�สิน กรุงเทพและ
ปร�มณฑล

ฝ�ายบร�หารและจัดการ
ทรัพย�สิน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และตะวันออก

ฝ�ายบร�การรักษา
ความปลอดภัย

ฝ�ายบร�หารลูกค�าสัมพันธ�

ฝ�ายติดตามหนี้
ทางโทรศัพท�

ฝ�ายติดตามหนี้
ภาคสนาม

(Call Center)
ฝ�ายบร�หาร
ทรัพยากรบุคคล

ฝ�ายบัญช�และการเง�น

ฝ�ายบร�การรักษา
ความสะอาด

ฝ�ายพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ฝ�ายสนับสนุนธุรกิจ

ฝ�ายบร�การ
ยานพาหนะ

ฝ�ายบร�หาร
ศูนย�ฝ�กอบรม

ฝ�ายสารสนเทศ
เพื่อการบร�หาร

ฝ�ายบร�หารและจัดการ
ทรัพย�สิน ภาคใต�

ฝ�ายบร�หารและจัดการ
ทรัพย�สิน ภาคเหนือ

ฝ�ายบร�หาร
ธุรกิจการพิมพ�

ฝ�ายบร�หาร
การบังคับทรัพย�สิน

ราหิรบนางยาส
2 นิส�ยพัรทรากดัจะลแ

สายงาน
ลคคุบรกายพัรท

คณุอรจรรยำ จันทวรสุทธิ์

กรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ

คุณพำสนำ ยืนยำว

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานทรัพยากรบุคคลและ
รักษาการ ผู้บริหารสายงาน

บริการอาคารและสถานที่

คุณวิศิษฎ์ โตวิเวก

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานติดตามหนี้และ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์

คุณพิภพ ศรีสุโข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารและจัดการ
ทรัพย์สิน 1 และรักษาการ
ผู้บริหารสายงานบริหาร

และจัดการทรัพย์สิน 2

คุณพัฒนุช จิรวัชรำ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการเงิน

และสนับสนุนธุรกิจ
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คณะกรรมการบริษัท

คุณพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง

ประธานกรรมการ

คุณไพโรจน์ เจือประทุม

กรรมการ

พลต�ำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพำล

กรรมการ

คุณอำริศรำ ธรมธัช

กรรมการ

พลโทอุกฤษฎ์ บุญตำนนท์

กรรมการ

คุณอรจรรยำ จันทวรสุทธิ์

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คุณชำญชัย สินศุภรัตน์

กรรมการ

คุณวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย

กรรมการ

คุณพำสนำ ยืนยำว

เลขานุการคณะกรรมการ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย

ประธานกรรมการ

คุณพำสนำ ยืนยำว

กรรมการ

คุณพัฒนุช จิรวัชรำ

กรรมการ

คุณชำญชัย สินศุภรัตน์

กรรมการ

คุณวิศิษฎ์ โตวิเวก

กรรมการ

คุณเจษฎำ จันทรวิสุทธิ์เลิศ

เลขานุการคณะกรรมการ

คุณอรจรรยำ จันทวรสุทธิ์

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คุณพิภพ ศรีสุโข

กรรมการ
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คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณไพโรจน์ เจือประทุม

ประธานกรรมการ

คุณวรรณนิภำ อรุณรังสิกุล

เลขานุการคณะกรรมการ

พลโทอุกฤษฎ์ บุญตำนนท์

กรรมการ

พลต�ำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพำล

กรรมการ
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การด�าเนนิการด้านสือ่สารและภาพลักษณ์องค์กร
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ออนไลนแ์บบเฉพาะกลุม่จาก Platform ซึง่เป็นท่ีรูจ้กัอยา่ง

แพรห่ลาย อยา่ง Facebook Group จดัตัง้กลุม่ครอบครวั 

KTBGS | 2 มือ 1 ใจ ส�าหรบับคุลากร KTBGS เท่านัน้ 

อีกทัง้ยงัเปิดโอกาสใหส้ามารถแจง้ข่าวสารหรือเบาะแส

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัไวรสั COVID-19 ตลอดจนการใหค้วามรู ้

เก่ียวกบักฎระเบียบขอ้ปฏิบตัิ ประกาศค�าสั่งท่ีมีผลกบั

การปฏิบัติงานของพนักงานและพนักงานปฏิบัติการ 

รวมถึงสิทธิประโยชน์ในกรณีอยู่ในสภาวะกลุ่มเสี่ยง 

กลุม่เฝา้ระวงั หรอืเป็นผูป่้วยตดิเชือ้ นอกจากนีย้งัใชเ้ป็น

ชอ่งทางสรา้งรายได ้ เปิดพืน้ท่ีใหโ้พสตข์ายของออนไลน์

อีกดว้ย

 

 1. การสื่อสารระดับมหภาค คือ การสื่อสาร

ท่ีเก่ียวขอ้งกับนโยบายรฐับาล สาธารณสุข ตลอดจน

การรณรงคใ์นชว่งการแพรร่ะบาดของไวรสั รวมถงึการน�า

สิทธิประโยชนท่ี์รฐับาลประกาศมาสื่อสารต่อ (Digest)

ไปยังกลุ่มพนักงานและพนักงานปฏิบัติการในองคก์ร

รวมถึงการรว่มมือกบั KTBGS Hotline และฝ่ายบรหิาร

ทรพัยากรบคุคลท่ีสามารถอธิบายประโยชนท่ี์ตวัพนกังาน

จะไดร้บัหากกรณีตดิเชือ้ หรอืการหยดุงานอนัเน่ืองมาจาก

การไดร้บัเชือ้ดงักลา่ว รวมถึงการรณรงคก์ารปอ้งกนัตวั

จากเชือ้ไวรสัท่ีเขา้ใจง่าย น่าเช่ือถือ และน่าสนใจ จาก

สถานการณ ์โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ดงักล่าว บริษัทฯ จึงไดถื้อโอกาสใชช้่องทางการสื่อสาร

 เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2563 มีสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปทั่วโลก 

ซึง่สง่ผลกระทบระดบัประเทศ สงัคม และตอ่องคก์ร ดงันัน้รูปแบบการประชาสมัพนัธส์ื่อสารเนือ้หารวมถงึเปา้หมาย

ของการสื่อสารองคก์รไดมี้ทิศทางเปลี่ยนไปจากทกุๆ ปีท่ีผา่นมา โดยมีนยัส�าคญั ดงันี ้
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 2. การสื่อสารในเชิงภาพลกัษณอ์งคก์ร ยงัคง

สานตอ่ Concept “KTBGS 2 มือ 1 ใจ” อยา่งตอ่เน่ือง

โดยการเนน้ย�า้ใหก้�าลงัใจและความส�าคญัของงานบรกิาร

ท่ีบรษัิทฯ ไดใ้หบ้รกิารแก่ลกูคา้ ไม่วา่จะเป็นงานบรกิาร

รกัษาความสะอาด งานบริการรกัษาความปลอดภัย 

งานบรกิารขนสง่ทรพัยส์นิเตมิเงินตู ้ATM ซึง่ลว้นแลว้แต่

เป็นงานท่ีเปรียบเสมือน Backbone ของสงัคม ภายใต้

วิกฤตการณโ์รคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เชน่นี ้ซึง่ทางบรษัิทฯ ไดท้ �า Clip VDO KTBGS มดงาน

ตา้นโควิด เพ่ือเป็นก�าลงัใจใหก้บัพนกังานและพนกังาน

ปฏิบตักิารทกุคน อีกทัง้ยงัควา้รางวลัสือ่สง่เสรมิคณุธรรม

ในองคก์รยอดนิยม (Popular Vote) หวัขอ้ กลยทุธใ์น

การปรบัตวัช่วงวิกฤติ COVID-19 จากศูนยค์ุณธรรม 

(องคก์ารมหาชน) ซึง่เป็นท่ีนา่ภมิูใจของพวกเราทกุคนอีกดว้ย 

นอกจากนีก้ารใชชี้วิตในรูปแบบ New Normal ไดมี้ผล

กบัรูปแบบการใชชี้วิตของคนในสงัคมโดยหนัมาสื่อสาร

ท�างานผา่นระบบ Online ดงันัน้บรษัิทฯ จงึไดเ้นน้การ

สือ่สารแบบบรูณาการ (Integration) ซึง่นอกเหนือจากการ

ท่ีไดใ้ชเ้ครือ่งมือบน Social Media ในปัจจบุนั ยงัเพ่ิม

การสื่อสารท่ีเป็น “Message” จากผูบ้รหิารสง่ตรงไปยงั

บคุคลทั่วไปท่ีนอกเหนือจากบคุลากรในองคก์ร ผา่นการ 

ท�า Content ซึ่งจะเล่าถึงแนวคิดผู้น �าองค์กรท่ีมีต่อ

ภาพลกัษณข์องธุรกิจ ควบคูไ่ปกบัการวางแผนนโยบาย

การบริหารเพ่ือสนับสนุนงานบริการต่างๆ ขององคก์ร 

โดยใช ้ Social Media Blockdit Platform เป็นสะพาน

เช่ือมการสื่อสารระหวา่งองคก์รกบัผูน้ �าองคก์รเขา้ดว้ยกนั 

และในปีนี ้KTBGS ไดว้างกลยทุธก์ารสือ่สารโดยใช ้Asset

ของบรษัิทอยา่งเวบ็ไซตเ์ป็นชอ่งทางหลกั (Host) และใช ้

Social Media เป็นชอ่งทางเสรมิในการประชาสมัพนัธ ์

เพ่ือใหส้ื่อสารไปในทิศทางเดียวกนั เช่น LINE Official 

Account, Facebook Page & Facebook Group เป็นตน้

 3. เน่ืองจาก Core Business ขององคก์ร คือ 

งานใหบ้รกิาร ดงันัน้การใหค้วามส�าคญักบั “บคุลากร” 

ซึง่ทกุๆ ปี ท่ีผา่นมาทิศทางการสื่อสารเนน้ย�า้ถงึนโยบาย

ในการดแูลคนภายในองคก์ร โดยเปรยีบเสมือนบา้นหลงั

ท่ีสอง แต่ในปีนีก้ารสื่อสารยงัมุ่งเนน้ไปยงักลุ่มท่ีสนใจ

จะเขา้ร่วมงานกับองคก์รอีกดว้ย เพราะพฤติกรรมของ

คนในสงัคม แบบ New Normal สนใจหางาน สมคัรงาน

ทาง Online เพ่ิมขึน้ ซึ่งรวมไปถึงกลุ่มระดบัพนกังาน

ปฏิบตักิารท�าความสะอาด พนกังานรกัษาความปลอดภยั 

พนกังานขบัรถและรบั-สง่เอกสารอีกดว้ย ดงันัน้ Content 

การสื่อสารท่ีผ่าน Clip VDO / Line / Facebook มี

ขอ้ความท่ีกระชับขึน้ ตรงไปตรงมา เพ่ือใหเ้ขา้ถึงง่าย

และชีใ้หเ้หน็ถงึประโยชนข์องการท�างานกบัองคก์ร
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การด�าเนินงานตามนโยบายบริหารความเสีย่งองค์กร
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 บริษัท รกัษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจบริการเพ่ือสนับสนุนธุรกิจของ 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ธนาคาร) สถาบนัการเงิน และลกูคา้อ่ืนภายใตข้อบเขตการประกอบธุรกิจท่ีไดร้บัอนญุาต

จากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมุ่งมั่นพัฒนาและเสริมสรา้งคุณภาพงานบริการให้เป็นท่ีพึงพอใจแก่ลูกค้า 

ดว้ยการบริหารจดัการอย่างมืออาชีพ โปรง่ใส และเป็นธรรม บริษัทฯ ไดน้�าการบริหารความเสี่ยงมาใชเ้ป็นเครื่องมือ

สนบัสนุนการด�าเนินงาน โดยด�าเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ 

ก�าหนด และมีความสอดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสี่ยงของกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร  ท่ีก�าหนดให้

ทกุบริษัทท่ีอยู่ภายใตก้ลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารยึดถือปฏิบตัิไปในทิศทางเดียวกนั 

 คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท�าหนา้ท่ีทบทวนและปรบัปรุงนโยบาย

การบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงในระดบัองคก์ร และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพ่ือใหม้ั่นใจวา่บรษัิทฯ มีการบรหิารความเสี่ยงท่ีเพียงพอและเหมาะสมในภาพรวม คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

จดัใหมี้การประชมุเป็นประจ�าทกุเดือนเพ่ือตดิตามและรบัทราบรายงานความเสี่ยง พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการ 

บริษัทฯ รบัทราบอย่างสม�่าเสมอ 

 การบริหารความเสี่ยงในปี 2563 บริษัทฯ  ใหค้วามส�าคญักบัความเสี่ยงดา้นต่างๆ  ประกอบดว้ย  

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk)

 ความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์ คือความเสีย่งท่ีเกิดจาก

การก�าหนดแผนกลยทุธ ์ แผนด�าเนินงาน และการน�าไป

ปฏิบตัิท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายใน

และสภาพแวดลอ้มภายนอกอนัส่งผลกระทบต่อรายได ้

เงินทนุหรอืการด�ารงอยูข่องกิจการ

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ในระดับ

คอ่นขา้งสงู การวางแผนเชิงยทุธศาสตร ์ ใชส้มมตฐิานและ

ปัจจยัตา่งๆ ทัง้จากภายในและภายนอกอยา่งสมเหตสุมผล 

โดยรวมถงึนโยบายของบรษัิทแม ่ ภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั

และแนวโนม้การแขง่ขนัทางธรุกิจ และการวิเคราะห ์SWOT 

ของบริษัทฯ มาประกอบในการพิจารณากระบวนการ

วางแผน ตัง้แต่การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 

ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และก�าหนดแผนกลยุทธ ์

ตลอดจนงบประมาณท่ีจะใชใ้นการด�าเนินงาน ด�าเนินการ

อย่างเป็นระบบ และผู้บริหารทุกฝ่ายงานมีส่วนร่วม

ในกระบวนการดังกล่าว โดยมีปัจจัยจากการด�าเนิน

นโยบาย National E-Payment ของภาครฐัอยา่งตอ่เน่ือง  

การแขง่ขนัของภาคธรุกิจทางการเงิน โดยเฉพาะการท�า

ธรุกรรมทางการเงินผา่น Mobile Banking ท่ีมีความสะดวก 

รวดเรว็ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจบริการดา้นการรบัสง่เงินสด 

และ การเติมเงิน ATM ท่ีมีแนวโนม้ลดลงอย่างตอ่เน่ือง 

ปัญหาแรงงานในธรุกิจบรกิาร สถานการณก์ารระบาดของ

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีตอ่เน่ืองมา

ตัง้แตปี่ 2562 จนถงึปัจจบุนั บรษัิทฯ มีการตดิตามทิศทาง

ของตลาด และการปรบัตวัเพ่ือการด�ารงอยู่ของกิจการ 

ดว้ยการคน้หานวัตกรรมทางดา้นเทคโนโลยีเพ่ือช่วย

หรือทดแทนการใหบ้ริการในอนาคต
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2. ความเสี่ยงดา้นเครดติ (Credit Risk)

 ความเสี่ยงดา้นเครดิต คือความเสี่ยงท่ีจะเกิด

ความเสียหายอนัเน่ืองมาจากคูส่ญัญา (Counterparty) 

ไมส่ามารถปฏิบตัติามภาระผกูพนัท่ีตกลง และระบไุวใ้น

สญัญา รวมถึงการท่ีคู่คา้จะถูกปรบัอนัดบัความเสี่ยง 

(Downgrade) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ

การด�ารงอยู่ของกิจการ

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านเครดิตในระดับ

ค่อนขา้งต�่า เน่ืองจากคู่สญัญาหรือลูกคา้ของบริษัทฯ  

เป็นสถาบนัการเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

เป็นหลกั

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือความเสี่ยง

ท่ีเกิดจากการท่ีกิจการไม่สามารถช�าระหนีส้ิน หรือ

ภาระผกูพนัเม่ือถึงก�าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปลี่ยน

สินทรพัยเ์ป็นเงินสดได ้ หรือไม่สามารถจดัหาเงินทนุได้

เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนไดด้ว้ยตน้ทุนท่ีสูง

เกินกวา่ระดบัท่ียอมรบัได ้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้

และเงินกองทนุของกิจการ ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต

 บรษัิทฯ มีความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งในระดบัต�่า 

บรษัิทฯ ใหค้วามส�าคญัในการจดัการงบดลุ กระแสเงินสด 

การบริหารตน้ทนุอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบควบคมุ

การเบิกใชง้บประมาณท่ีชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

และมีการติดตามการใชจ้่ายอย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�า

ทุกเดือน รวมถึงกรณีเกิดเหตฉุุกเฉินท่ีจะส่งผลกระทบ

ดา้นสภาพคลอ่ง บรษัิทฯ มีแผนรองรบัเพ่ือบรหิารจดัการ

กบัเหตดุงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจน

4. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)

 ความเสี่ยงด้านช่ือเสียง คือความเสี่ยงท่ี

เกิดจากการท่ีสาธารณชน ซึง่ไดแ้ก่ ลกูคา้ คูค่า้ นกัลงทนุ 

และผู้ก �ากับดูแล รับรู ้ถึงภาพลักษณ์ในเชิงลบหรือ

ขาดความเช่ือมั่นในบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

รายได ้ และ/หรือเงินกองทุนของบริษัททั้งในปัจจุบัน

และอนาคต  ความเสีย่งดา้นช่ือเสยีงอาจเกิดจากการปฏิบตัิ

ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณ หรือความคาดหวงัของ

สงัคม หรอืมาตรฐานการบรกิารของธรุกิจ หรอืไมเ่ป็นไป

ตามขอ้ตกลง หรอืการบรกิารท่ีไมเ่ป็นมิตรกบัลกูคา้

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงดา้นช่ือเสียงอยู่ในระดบั

คอ่นขา้งต�า่ ดว้ยการด�าเนินธรุกิจเป็นลกัษณะ Labor Intensive 

มีโอกาสเกิดความเสี่ยงดา้นช่ือเสียงไดง้่าย จึงก�าหนด

แนวทางเพ่ือบรรเทาความรุนแรงของระดบัความเสี่ยง

ท่ีอาจจะเกิดขึน้ รวมทัง้สือ่สารภาพลกัษณท่ี์ดีตอ่สาธารณชน

อยา่งสม�า่เสมอ มีกระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้

อยา่งเป็นระบบ และมีแผน BCP รองรบักรณีเกิดเหตกุารณ์

ขา่วลอื/ขา่วสารเชิงลบ ท่ีชดัเจน เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งสามารถ

ปฏิบตัิได ้ และบรรเทาความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ใหเ้กิด

นอ้ยท่ีสดุ 

5. ความเสี่ยงดา้นปฏบิตักิาร (Operational Risk)

 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ คือความเสี่ยงท่ี

จะเกิดความเสียหาย  อนัเน่ืองมาจากการขาดการก�ากบั

ดูแลกิจการท่ี ดี  หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร 

และการขาดการควบคุมท่ีดี โดยอาจเก่ียวข้องกับ

กระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน 

หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้

และเงินกองทนุของกิจการ ทัง้นี ้ นบัรวมถึงความเสี่ยง

ดา้นกฎหมาย แต่ไม่นบัรวมถึงความเสี่ยงดา้นกลยุทธ ์

และความเสี่ยงดา้นช่ือเสียง

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง  

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลากหลายประเภทบริการ 

โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีความสลับซับซ้อน  

กฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบรกิารแตล่ะประเภท

แตกตา่งกนั  บรษัิทฯ ใหค้วามส�าคญักบัการจดัการความ

เสี่ยงดา้นปฏิบตัิการ  รวมทัง้ความเสี่ยงจากการปฏิบตัิ

ไมเ่ป็นไปตามกฎเกณฑ ์(Compliance Risk) โดยน�าเครือ่งมือ
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การบรหิารความเสี่ยงมาใชใ้นกระบวนการบรหิารจดัการ

ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ การทบทวนความเสี่ยงและ

การควบคมุในกระบวนการท�างานตา่งๆ เป็นประจ�าทกุปี 

หรือทุกครัง้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง มีช่องทางการสื่อสาร

ขอ้มลูข่าวสาร ตลอดจนสาระความรูต้า่งๆ หลากหลาย

ช่องทาง เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กิดวัฒนธรรม

องคก์รท่ีค�านงึถงึความเสีย่ง (Risk Culture) อยา่งตอ่เน่ือง 

การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

และกฎเกณฑข์องทางการท่ีออกใหม่  และมีรายงาน 

Compliance Risk Concern เพ่ือตดิตามการด�าเนินการ

เป็นประจ�าทุกเดือน บริษัทฯ มีขั้นตอนการรายงาน 

Worst Incident โดยรวมถึงการรับเรื่องร ้องเรียน 

หรอืการแจง้เบาะแส (Whistle Blowing) ท่ีก�าหนดไว้

อยา่งเป็นระบบ และหากเป็นกรณีการทจุรติมีการด�าเนินการ

ทัง้ดา้นวินยั และทางกฎหมาย

 ส�าหรับความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

ท่ีไม่อาจป้องกันและหลีกเลี่ยงได ้ เป็นปัจจัยขัดขวาง

ใหก้ารด�าเนินธุรกิจหยุดชะงกั บริษัทฯ มีการทบทวน/

ปรับปรุงแผนการบริหารความต่อเ น่ืองทางธุร กิจ 

(Business Continuity Plan : BCP) ใหส้อดคลอ้งกบั

สภาวการณ์ท่ี มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจ�าทุกปี 

โดยครอบคลมุระบบงานส�าคญั และมีการซกัซอ้มแผน 

BCP ทุกระบบงาน เพ่ือเตรียมความพรอ้มท่ีจะแกไ้ข

สถานการณวิ์กฤติท่ีอาจเกิดขึน้ 

6. ความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Risk)

 ความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) 

คือความเสี่ยง ท่ีอาจเกิดขึ ้นจากการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ

ระบบหรอืการปฏิบตังิานของบรษัิท ซึง่รวมถงึความเสี่ยง

ท่ีเกิดจากภยัคกุคามทางไซเบอร ์(Cyber Risk)

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนขา้งต�่า 

บริษัทฯ มีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบงานดา้นการจัดการ

สารสนเทศ มีการแบง่แยกระหวา่งผูด้แูลระบบ และดแูล 

Appl icat ion อย่างชัดเจน  มีนโยบายการรักษา

ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ การก�าหนดสิทธิ

การใช้งานตามหน่วยงานและระดับชั้นของพนักงาน  

มี Disaster Recovery Plan (DRP) ส �าหรบัระบบ

สารสนเทศ เพ่ือรองรบัเหตฉุกุเฉินท่ีอาจเกิดขึน้ มีการด�าเนิน

โครงการ Data Center & Disaster Recovery Center 

By Cloud Solution  มีการใชง้านและพฒันาเทคโนโลยี

สารสนเทศใหร้องรบังานบรกิารตา่ง  ๆมากขึน้ เพ่ือการบรกิาร

ท่ีสะดวกและรวดเร็ว โดยด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง 

กรณีท่ีมีการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหค้วามส�าคัญกับการควบคุม 

ดแูล และตดิตามผูใ้หบ้รกิารภายนอก ด�าเนินงานภายใต้

เง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีบริษัทฯ ก�าหนด ซึ่งรวมถึงการ

รกัษาความปลอดภัยดา้นระบบและขอ้มูลสารสนเทศ

อย่างจริงจงั

 ส �าหรบั ปี 2564 การบรหิารความเสี่ยงภายใต้

สถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ท่ีมีผลกระทบตอ่การด�าเนินธรุกิจในหลายๆ 

ธรุกิจ และ/หรอืการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายในและภายนอก

องคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่รายไดแ้ละเงินทนุของบรษัิทฯ 

จึงตอ้งใหค้วามส�าคญั และมีการติดตามอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือปรบัแผนและทิศทางกลยุทธ์ รวมถึงการปรบัปรุง

กระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมความสามารถ

ในการแข่งขัน และการด�ารงอยู่ของกิจการต่อไป
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1. รางวัลเกียรติยศ สถานประกอบกิจการดีเด่น

ดา้นแรงงานสัมพนัธแ์ละสวัสดกิารแรงงาน ตอ่เน่ือง

เป็นปีที ่14

 KTBGS ไดร้บั รางวลัเกียรตยิศสถานประกอบกิจการ

ดีเด่นดา้นแรงงานสมัพนัธแ์ละสวสัดิการแรงงานปีท่ี 14 

ตดิตอ่กนั (พ.ศ. 2550–2563) ประเภทมีสหภาพแรงงาน

สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ในงาน Thailand 

Labour Management Excellence Award 2020 

โดยมีคณะผูบ้ริหาร เป็นตัวแทนบริษัทและกรรมการ

ผูจ้ดัการ พรอ้มดว้ยตวัแทนสหภาพ ในการเขา้รบัเกียรตบิตัร

จาก คุณอภิญญา สุจริตตานันท ์อธิบดีกรมสวสัดิการ

และคุม้ครองแรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน

2. รางวัลการประกวดสือ่ส่งเสริมคุณธรรมในองคก์ร

ยอดนิยม (Popular Vote) โครงการส่งเสริมคุณธรรม

องคก์รสุขภาวะภาคเอกชน เพือ่ขับเคลื่อนสู่องคก์ร

คุณธรรม

  KTBGS ไดร้บั โลร่างวลัการประกวดสื่อสง่เสรมิ

คณุธรรมในองคก์รยอดนิยม (Popular Vote) โครงการ

สง่เสรมิคณุธรรมองคก์รสขุภาวะภาคเอกชน เพ่ือขบัเคลือ่น

สู่องคก์รคุณธรรม โดยมี คุณหญิงชฎา วฒันศิริธรรม 

ประธานมลูนิธิหวัใจอาสา ณ หอ้งเรนโบวฮ์อลลช์ัน้ 17 

โรงแรมใบหยกสกาย ประตนู�า้ กรุงเทพฯ

การด�าเนินการตามนโยบายบรรษัทภิบาล
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3. รางวัล “องคก์รธุรกจิคุณธรรมตน้แบบ ประจ�าปี 2563” 

โดยศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน)

  KTBGS ไดร้บั โลร่างวลั “องคก์รธรุกิจคณุธรรม

ตน้แบบ ประจ�าปี 2563” ในงาน “Moral Business Forum 

2020 ธุรกิจคู่คณุธรรม น�าไทย ฝ่าวิกฤติสู่ความยั่งยืน” 

ด�าเนินการโดยศนูยค์ณุธรรม (องคก์ารมหาชน) รว่มกบั 

มูลนิธิหัวใจอาสา และส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) โดยมี คณุอรจรรยา จนัทวรสทุธ์ิ

กรรมการผูจ้ดัการ เป็นตวัแทนบรษัิท ขึน้รบัมอบโลร่างวลักบั

คณุอิทธิพล คณุปลืม้ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรม 

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์ แอท เซ็นทรลัพลาซา 

ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 

  อีกทัง้ยงัควา้รางวลัชนะเลศิ รางวลัการประกวด

สื่อสง่เสรมิคณุธรรมในองคก์รยอดนิยม (Popular Vote) 

ภายใตห้วัขอ้ กลยทุธใ์นการปรบัตวัชว่งวิกฤตกิารระบาดของ

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย KTBGS 

ไดส้ง่คลปิวิดีโอ KTBGS มดงานตา้นโควิด เขา้รว่มประกวด

4. รางวัล องคก์รทีส่นับสนุนงานดา้นคนพกิาร ระดบัด ี

ประจ�าปี 2563

 KTBGS ไดร้บั โลร่างวลั “องคก์รท่ีสนบัสนนุ

งานด้านคนพิการ ระดับดี ประจ�าปี 2563” โดยมี 

คณุอรจรรยา จนัทวรสทุธ์ิ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นตวัแทน

บรษัิท ขึน้รบัมอบโลร่างวลั กบั คณุจตุ ิไกรฤกษ ์รฐัมนตรี

วา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย ์

ณ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย ์

5. รางวัลเกียรติบัตร โครงการโรงงานสีขาวจาก

ส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

จังหวัดอ่างทอง

 KTBGS ศนูยอ์า่งทอง ไดร้บัเกียรตบิตัรโครงการ

โรงงานสีขาว ระดบั 1 จดัโดยส�านกังานสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัอา่งทอง ณ โรงเรยีนสตรอีา่งทอง
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การด�าเนินการตามนโยบายการพัฒนาบุคลากร

 ในปี 2563 ฝ่ายพฒันาทรพัยากรบคุล ไดด้ �าเนินการจดัท�าแผนพฒันาบคุลากร โดยน�าวิสยัทศัน ์ (Vision) 

และพนัธกิจ (Mission) ตลอดจนคณุคา่องคก์ร (Core Value) มาปรบัเป็นกลยทุธใ์นการด�าเนินนโยบายดา้นพฒันา

บคุลากร  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การเตรียม Successor ใหกั้บองคก์ร และพฒันา

กลุ่ม Role Model, กลุ่ม High Potential  

 บรษัิทมีการวางแผนและเตรยีมความพรอ้ม

ในการพัฒนาผูบ้ริหารอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนา 

Successor ท่ีไดร้บัการคัดเลือกใหมี้ความพรอ้ม

ในดา้น Competency และ Soft Skill เพ่ือใหส้ามารถ

ปฎิบัติหนา้ท่ีแทนผูบ้ริหารระดับสูงท่ีเกษียณอายุ

ในแต่ละปี โดยในปีนี ้การพัฒนา Successor 

เนน้พฒันาการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)  

การบริหารต้นทุน (Cost Management) และ

การมอบหมายงาน (Job Assignment)

 ส �าหรับกลุ่ม Role Model และกลุ่ม 

High Potential ซึง่เป็นกลุม่คนท่ีมีศกัยภาพและ

ความสามารถขบัเคลื่อนความส�าเร็จใหก้ับองค์กร 

บรษัิทฯ ไดพ้ฒันากลุม่ Role Model สายงานบรกิาร

อาคารและสถานท่ีอย่างต่อเน่ือง  โดยพนักงาน

ในกลุม่นีไ้ดร้บัการพฒันาและฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพนู

ทกัษะการตรวจงานขัน้สงู และทกัษะการจดัการอาคาร

และสถานท่ีส�าหรบัผูป้ฏิบตังิานอาคาร ตลอดจนไดร้บั

การ On the Job Training (OJT) เพ่ือฝึกฝนทกัษะ

การสอนงาน  การตรวจงานและตดิตามงาน  

 ส �าหรบักลุม่ High Potential ฝ่ายตดิตามหนี้

ทางโทรศพัท ์ สายงานติดตามหนีแ้ละบรหิารลกูคา้

สมัพนัธ ์ ในปี 2563 ไดร้บัการพฒันาและฝึกอบรม

เก่ียวกบัการพฒันาตนเองเพ่ือความสขุและความส�าเรจ็

ในการท�างาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างาน

อย่างต่อเน่ืองเช่นเดียวกัน
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2. การพฒันาศักยภาพของพนักงาน เพือ่รองรับ

การขับเคลื่อนนโยบายขององคก์รในยุคดิจิทัล 

(Digital Disruptive) และฝึกอบรมในรูปแบบ

ออนไลน์

 ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงต้นปี 2563 

สง่ผลใหก้ารท�างานในโลกธรุกิจยคุดจิิทลัเปลีย่นแปลง

ไป โดยเฉพาะทกัษะของคนท�างานท่ีทกุคนตา่งตอ้ง

ปรบัตวักบัเทคโนโลยีและนวตักรรมตา่งๆ บรษัิทให้

ความส�าคญักบัการพฒันาพนกังาน ทัง้ระดบัผูบ้ริหาร

และระดบัพนกังาน  จงึมีการปรบัรูปแบบการพฒันา

บุคลากรใหเ้หมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ 

นอกเหนือไปจากการฝึกอบรมในหอ้งเรียนแบบเดิม 

(In-House Training) ซึง่มีการปรบัใหเ้ป็น “ความปกติ

ในรูปแบบใหม่” (New Normal) มีการเพ่ิม

มาตรการดา้นสาธารณสขุในระหว่างการฝึกอบรม 

เชน่ วดัอณุหภมิู/แอลกอฮอลล์า้งมือก่อนเขา้อบรม 

นั่งเวน้ระยะหา่ง และสวมใสห่นา้กากอนามัยตลอด

ระยะเวลาในการฝึกอบรม บรษัิทฯ ยงัปรบัการพฒันา

ฝึกอบรมผา่นการเรยีนรูรู้ปแบบใหม ่ ไดแ้ก่ Virtual 

Live Training (เรยีนออนไลนส์ดผา่นโปรแกรม Google 

Meet/Zoom), Online Training (เรยีนจาก VDO) 

ผา่นหอ้งเรยีนใน Google Classroom เพ่ือเสรมิสรา้ง

ประสบการณก์ารเรียนรูใ้หม่ๆ ใหแ้ก่ผูบ้ริหารและ

พนกังานทกุระดบัในองคก์รอยา่งตอ่เน่ือง
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3. การพฒันาหอ้งสตดูโิอ เพือ่รองรับการพฒันา

และฝึกอบรมในแบบออนไลน ์

 เ น่ืองจากสถานการณ์โรคติดเ ชื ้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีการแพร่ระบาด

อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตต่น้ปี  อีกทัง้รูปแบบการฝึกอบรม

แบบปกติยงัมีความเสี่ยงต่อการแพรร่ะบาดของโรค

ดังกล่าวนั้น ท�าให้หลายๆ องค์กรต้องปรับตัว

เพ่ือความปลอดภยัของบคุลากร ดว้ยการปรบัรูปแบบ

การพัฒนาบุคลากรจากรูปแบบเดิม (ในห้องเรียน) 

มาเป็นการพัฒนาและฝึกอบรมผ่านช่องทางออนไลน์

เพ่ิมขึน้ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเรียนรู ้ด้วยตนเองผ่าน

สือ่การเรยีนรู ้ (VDO), เรยีนออนไลนส์ด (Virtual Live 

Training) ผ่านโปรแกรม Google Meet หรือ Zoom

 ปี 2563 บริษัทฯ ไดมี้การพฒันาหอ้งสตดูิโอ 

เพ่ือรองรบัการพฒันาและฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน ์

อีกทัง้ในอนาคตหอ้งสตดูิโอ สามารถรองรบัการท�างาน 

อ่ืนๆ ได ้ เช่น เป็นสถานท่ีส�าหรบัการประชุมทางไกล

สว่นกลางไปยงัศนูยต์า่งๆ ทั่วประเทศของสายงานบรหิาร

และจัดการทรัพย์สิน, การถ่ายท�าสื่อประชาสัมพันธ์

ของฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร, การสื่อสาร

นโยบายส�าคัญให้พนักงานในองค์กรรับทราบของ

ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล รวมทัง้สามารถใชป้ระโยชน์

จากหอ้งสตดูิโอในการผลิตงานอ่ืนๆ ไดเ้ช่นกนั 
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4. การค้นหาแนวทางปฏิบัติตามหลักคุณธรรม

ประจ�าบริษัทฯ  อย่างต่อเน่ือง

 นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ทางบริษัทได้

ด �าเนินการค้นหาแนวทางปฏิบัติตามหลักคุณธรรม

ประจ�าบริษัทฯ 3 ขอ้ ไดแ้ก่ (ซ่ือสตัย ์รบัผิดชอบ มีวินยั) 

ท่ีไดป้ระกาศใชแ้ละสื่อสารใหก้ับทุกฝ่ายงานรบัทราบ

โดยทั่วกนั ซึง่ในปี 2563 ท่ีผา่นมา ทางบรษัิทฯ ไดมุ้ง่เนน้

ในเรือ่งของการตดิตามผลการด�าเนินงานองคก์รคณุธรรม 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ขอ้ ดงันี ้1. การสื่อสาร/รบัรู/้เขา้ใจ 

2. การใชป้ระโยชน์ 3. การวดัผล  ซึง่จากการด�าเนินการ

ตดิตาม (Tracking) ทัง้ 3 หวัขอ้ พบวา่พนกังานสว่นใหญ่

มีความรูค้วามเขา้ใจและตระหนักถึงแนวทางปฏิบัติ

องคก์รคุณธรรมของฝ่ายงานตนเอง เน่ืองจากได้รับ

การถ่ายทอดจากผูบ้รหิารระดบัสงู หวัหนา้งานไดน้�าความรู ้

สู่พนกังานและพนกังานปฏิบตัิการ ท�าใหไ้ดน้ �าความรู ้

ในเรือ่งของคณุธรรมไปปรบัใชก้บัตนเอง และการปฏิบตัิ

งาน สง่ผลใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท�างานท่ีดีเพ่ิมขึน้ 

และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ผูร้บับรกิาร อีกทัง้ยงั

เป็นการสรา้งคณุค่าในงานสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีแก่ธุรกิจ

ของบรษัิท 
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กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

1. มติกิารศกึษา  

      KTBGS มอบทนุการศกึษา ส�าหรบับตุรพนกังาน 

ประจ�าปี 2563 ระดบัชัน้ประถมศกึษา/มธัยมศกึษา/

อดุมศกึษา รวมทัง้สิน้ จ �านวน 434 ทนุ

  

               กิจกรรม KTBGS ครูอาสาสอนหนงัสอืสามเณร 

โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมป่าแขมวิทยา สงักดัวดัศรเีมืองมาง 

จ.พะเยา
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          รว่มโครงการ รวมน�า้ใจ มอบความสขุใหน้อ้ง

บนดอย โดยฝ่ายบรหิารและจดัการทรพัยส์นิภาคเหนือ 

และเจา้หนา้ท่ีศนูยบ์รหิารและจดัการธนบตัรเชียงใหม ่

รว่มกนัท�าบญุบรจิาคเงินปัจจยั เพ่ือจดัซือ้แทง้คน์ �า้ 

อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้กับ โรงเรียน

บา้นอรุโณทยั จ.เชียงใหม ่

         ตวัแทนจาก ศนูยอ์บุลราชธานี รว่มกนัท�ากิจกรรม

และมอบสิง่ของจ�าเป็นใหก้บัโรงเรยีนอบุลปัญญานกุลู 

จ.อบุลราชธานี
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2. มติสัิงคมและสิ่งแวดล้อม 

      KTBGS มอบรถยนต ์ ใหแ้ก่ องคก์ารสงเคราะห์

ทหารผ่านศกึในพระบรมราชปูถมัภ ์ จ�านวน 2 คนั 

เพ่ือสนบัสนนุภารกิจของราชการ

  

        กิจกรรมรว่มบรจิาคโลหิต ตอ่ชีวิตเพ่ือนมนษุย ์กบั

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

ณ ส�านกังานใหญ่ ลาดพรา้ว 106
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         KTBGS รว่มบรจิาคสมทบทนุเป็นสาธารณกศุล

แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกลา้ เพ่ือสมทบทุน

สนบัสนนุโครงการระดมทนุเพ่ือก่อสรา้งอาคารพกัพิง

ส�าหรบัผูป่้วยและญาติ บา้นแสงจนัท ์จ.จนัทบรุี

            KTBGS ตั้งกล่องรับปัน ภายในอาคาร

ส�านักงานใหญ่ ลาดพรา้ว 106 เพ่ือใหพ้นักงาน

น�าสิ่งของสภาพดีมาแบ่งปัน โดยส่งมอบให้กับ 

มลูนิธิยวุพฒัน ์

       KTBGS มอบปฏิทินตัง้โต๊ะเก่า ใหก้บัมลูนิธิ

ชว่ยคนตาบอดแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชินปูถมัภ ์

เพ่ือน�าไปผลติสื่อหนงัสืออกัษรเบรลลต์อ่ไป

               KTBGS จดัท�าตูปั้นน�า้ใจ เพ่ือใหเ้พ่ือนพนกังาน

ไดแ้บง่ปันและชว่ยเหลือกนั ในสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ณ ส�านกังานใหญ่ ลาดพรา้ว 106
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         ศนูยฝึ์กอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย (เขาใหญ่) 

มอบสิ่งของและอาหาร ใหก้ับเทศบาลต�าบลหมูส ี

จ.นครราชสีมา เน่ืองในวนัเดก็แหง่ชาต ิ

      ศนูยฝึ์กอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย (เขาใหญ่) รว่ม

กิจกรรมจิตอาสา “ปรบัภมิูทศันล์ �าน�า้ล �าตะคองเขาใหญ่” 

บริเวณฝายน�า้ลน้คอนกรีตบา้นท่าปรางค ์ ทางขึน้

อทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

       ศนูยฝึ์กอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย (เขาใหญ่) 

มอบสิ่งของใหก้บัเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบตัิภารกิจดบัไฟป่า 

จากเหตุการณ์ไฟไหมป่้าในหลายจุดบริเวณพืน้ท่ี

อทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
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         ศนูยฝึ์กอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย (เขาใหญ่) 

มอบน�า้ด่ืม จ�านวน 500 ขวด ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบตัิ

หนา้ท่ี ณ ดา่นตรวจจดุสกดั จ.นครราชสีมา

     ศนูยฝึ์กอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย (เขาใหญ่) 

ร่วมใจช่วยเหลือเพ่ือนพนักงานท่ีประสบอุทกภัย 

ในพืน้ท่ีอ �าเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา

       ศนูยฝึ์กอบรม บมจ. ธนาคารกรุงไทย (เขาใหญ่) 

ผลติหนา้กากอนามยัเพ่ือสง่มอบใหส้มาคมคนตาบอด

แหง่ประเทศไทย ในการกระจายไปยงัผูพิ้การทางสายตา

ทั่วประเทศ

        ศนูยฝึ์กอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย (เขาใหญ่) 

รว่มกนัท�าจิตอาสา ท�าความสะอาดบรเิวณศาลเจา้พอ่

เขาใหญ่ และบรเิวณลานดา่นทางขึน้อทุยานแหง่ชาติ

เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
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3. มติศิาสนาและศลิปวัฒนธรรม      

         KTBGS รว่มกนัท�าบญุตกับาตรตอ้นรบัปีใหม ่

2563 ณ ส�านกังานใหญ่ ลาดพรา้ว 106

  

          ศนูยฝึ์กอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย (เขาใหญ่) 

จัดกิจกรรม “ปฏิบัติธรรมน�าสุข” ใหก้ับพนักงาน 

ณ วดัป่าทรพัยท์วีธรรมาราม จ.นครราชสีมา 

       ศนูยฝึ์กอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย (เขาใหญ่) 

รว่มกนัท�าจิตอาสา จิตสาธารณะ ในชว่งวนัมาฆบชูา, 

วนัอาสาฬหบชูา, วนัเขา้พรรษา โดยท�าความสะอาดวดั 

และถวายหนงัสอืธรรมะ/บทสวดมนต ์ใหก้บัวดักดุคลา้ 

จ.นครราชสีมา 
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         กิจกรรมใสบ่าตรเดือนเกิด ทกุวนัศกุรส์ปัดาหแ์รก

ของเดือน ณ ส�านกังานใหญ่ ลาดพรา้ว 106

            KTBGS ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุน

ซือ้กระเบือ้งมงุหลงัคาวิหารปฏิบตัธิรรม ณ ส�านกัสงฆ์

พระธาตศุรจีอมธรรม จ.พะเยา 

        KTBGS รว่มท�าบญุทอดกฐินสามคัคี โดยสมทบทนุ

สรา้งบนัไดขึน้มหาเจดีย ์ ระเบียงรอบวดัดา้นตดิชายเขา 

ณ วดัเขาหวันา จ.นครนายก 

        KTBGS รว่มท�าบญุสมทบทนุสรา้งสรา้งหอระฆงั 

วดันางช�า จ.อา่งทอง  
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4. มติกิฬีา

         กิจกรรม KBGS 2 มือ 1 ใจ ชวนเดนิ-ว่ิง 60 วนั 60 โล 

เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานได ้ หนัมาใส่ใจกบัสขุภาพ 

การออกก�าลังกาย ตระหนักถึงความส�าคัญของ

การมีสุขภาพกายและใจท่ีแข็งแรง

              KTBGS รบัมอบอปุกรณกี์ฬา จากส�านกังาน

สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพืน้ท่ี 4 

เน่ืองจาก KTBGS เขา้รว่มโครงการจดัท�ามาตรฐาน

ยาเสพติดกับทางหน่วยงาน และโครงการรณรงค์

ในรูปแบบตา่งๆ เก่ียวกบัการปอ้งกนัปัญหายาเสพตดิ

ในสถานประกอบการ
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งบการเงิน
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ความเหน็

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท 

รกัษาความปลอดภยั กรุงไทยธรุกิจบรกิาร จ�ากดั (บรษัิทฯ) 

ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลง

สว่นของเจา้ของ และงบกระแสเงินสดส�าหรบัปีสิน้สดุวนั

เดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถงึหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส �าคญั

 ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้นีแ้สดงฐานะ

การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด�าเนินงาน

และกระแสเงินสดส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท 

รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด 

โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว้

ในวรรค ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีตอ่การตรวจสอบ

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

จากบรษัิทฯ ตามขอ้ก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วิชาชีพบัญชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ได้

ปฏิบตัติามขอ้ก�าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบใุน

ขอ้ก�าหนดนัน้ดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ี

ขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้

เร่ืองอืน่

 งบการเงินของบริษัท รักษาความปลอดภัย 

กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด ส �าหรับปีสิ ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืน 

ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่ มี เ ง่ือนไขตามรายงาน

ลงวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ ์2563

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ใน

การก�ากับดแูลตอ่งบการเงนิ

 ผู้บริหาร มีหน้า ท่ี รับ ผิดชอบในการจัดท�า

และน�าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถูกต้องตามท่ีควร 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรบัผิดชอบ

เก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผูบ้รหิารพิจารณาวา่จ�าเป็น

เพ่ือใหส้ามารถจดัท�างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลู

ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคญั ไม่ว่าจะเกิดจาก

การทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด

 ในการจดัท�างบการเงิน ผูบ้รหิารรบัผิดชอบใน

การประเมินความสามารถของบรษัิทฯ ในการด�าเนินงาน

ตอ่เน่ือง การเปิดเผยเรือ่งท่ีเก่ียวกบัการด�าเนินงานตอ่เน่ือง

ในกรณีท่ีมีเรื่องดังกล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบัญชี

ส�าหรับกิจการท่ีด�าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผู้บริหารมี

ความตัง้ใจท่ีจะเลิกบริษัทฯ หรือหยุดด�าเนินงานหรือ

ไม่สามารถด�าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได้

 ผูมี้หนา้ท่ีในการก�ากบัดแูลมีหนา้ท่ีในการสอดสอ่ง

ดแูลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงินของบรษัิทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ

งบการเงนิ

 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ใหไ้ดค้วามเช่ือมั่นอยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่ นอย่าง

สมเหตสุมผลคือความเช่ือมั่นในระดบัสงู แต่ไม่ไดเ้ป็น 

การรบัประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มลูท่ีขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิ

อันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เทจ็จรงิอาจเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาดและถือวา่

มีสาระส�าคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่า

รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการหรือทกุรายการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด
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รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้

งบการเงินจากการใชง้บการเงินเหลา่นี ้

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกต 

และสงสยัเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ 

และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตังิานดงัตอ่ไปนีด้ว้ย

ระบแุละประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มลูท่ี

ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน 

ไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด ออกแบบ

และปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง

ตอ่ความเสีย่งเหลา่นัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชี

ท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสี่ยงท่ีไมพ่บขอ้มลูท่ีขดั

ต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส�าคญัซึ่งเป็นผลมาจาก

การทจุรติจะสงูกวา่ความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู ้ร่วมคิด 

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้

การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูท่ีไมต่รงตามขอ้เทจ็จรงิ 

หรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

ท�าความเขา้ใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ี

เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสิทธิผลของการควบคมุภายในของบริษัทฯ

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ี

ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทาง

บญัชี และการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้รหิารจดัท�า

สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชี

ส�าหรบักิจการท่ีด�าเนินงานตอ่เน่ืองของผูบ้รหิาร และสรุป

จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดร้บัวา่มีความไมแ่นน่อน

ท่ีมีสาระส�าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณห์รอืสถานการณ์

ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อ

ความสามารถของบรษัิทฯ ในการด�าเนินงานตอ่เน่ือง

หรอืไม ่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไมแ่นน่อนท่ีมี

สาระส�าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงาน

ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูล

ท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรอืหากเหน็วา่การเปิดเผย

ดังกล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ี

เปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยูก่บัหลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีไดร้บัจนถงึวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี

ของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณห์รอืสถานการณ์

ในอนาคตอาจเป็นเหตใุหบ้รษัิทฯ ตอ้งหยดุด�าเนินงาน

ตอ่เน่ืองได้

ประเมินการน�าเสนอโครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงิน

โดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน

ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณท่ี์

เกิดขึน้โดยถกูตอ้งตามท่ีควรหรอืไม่

 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับ

ดแูลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ

การตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ ประเดน็ท่ีมีนยัส�าคญั

ท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพรอ่งท่ีมีนยัส�าคญั

ในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน

ระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้

 ข้าพเจ้าเป็นผู้ร ับผิดชอบงานสอบบัญชีและ

การน�าเสนอรายงานฉบบันี ้

วรรณวิไล เพชรสรา้ง

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 5315

บรษัิท ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั

กรุงเทพฯ: 18 กมุภาพนัธ ์2564
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สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

เงินลงทนุชั่วคราว 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจา่ย

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุในหลกัทรพัย์

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์

สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้

สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน

ลกูหนีก้รมสรรพากร

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

รวมสินทรัพย์

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

   2563

403.623,225

215,000,000

396,769,999

5,743,666

7,298,131

1,028,435,021

10,010

133,134,560

50,385,665

7,039,596

49,168,411

118,466,883

173,120,302

531,325,427

1,559,760,448

  2562

378,447,859

170,000,000

296,498,462

49,131,311

8,367,685

902,445,317

10,010

173,112,497

-

9,965,686

46,078,657

94,657,262

171,970,040

495,794,152

1,398,239,469

หมายเหตุ

7.1.1

7.2

7.3

7.4

7.5.1

7.6

7.7

7.8

(หนว่ย : บาท)
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หนีส้ินและส่วนของเจา้ของ

หนีส้ินหมุนเวยีน

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงินท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน

รวมหนีส้ินหมุนเวยีน

หนีส้ินไม่หมุนเวยีน

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - สทุธิจากสว่นท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิจากสว่นท่ีถงึก�าหนดช�าระ

ภายในหนึง่ปี

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน

รวมหนีไ้ม่สินหมุนเวยีน

รวมหนีส้ิน 

ส่วนของเจา้ของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบียน 

หุน้สามญั 1,400,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท

ทนุท่ีออกและช�าระแลว้

หุน้สามญั 1,400,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท 

ก�าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส �ารองตามกฎหมาย

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร

รวมส่วนของเจา้ของ

รวมหนีส้ินและส่วนของเจา้ของ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

   2563

24,857,691

216,674,431

30,717,406 

-

17,636,367

289,885,895

18,040,008

-

559,328,433

16,765,287

594,133,728

884,019,623

140,000,000

140,000,000

23,418,493

512,322,332

675,740,825

1,559,760,448

หมายเหตุ

7.9

7.10

7.5.2

7.5.3

7.5.2

7.5.3

7.11

7.14

(หนว่ย : บาท)

  2562

41,711,175

211,943,250

-

11,384,388 

17,009,816

282,048,629

-

17,094,725

458,218,367

15,134,887

490,447,979

772,469,608

140,000,000

140,000,000

23,418,493

462,324,368

625,742,861

1,398,239,469

(นางอรจรรยา จนัทวรสทุธ์ิ)

กรรมการผูจ้ดัการ

(นางสาวนิภาพร ภิญญาธินนัทน)์

ผูอ้ �านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน
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รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

รายไดอ่ื้น

รวมรายได้

ค่าใช้จา่ย

คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัพนกังานและลกูจา้ง

คา่ตอบแทนกรรมการ

คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัอปุกรณ ์

คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัยานพาหนะ

คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัอาคารและสถานท่ี

คา่ใชจ้า่ยด�าเนินงานอ่ืน 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ�าหนา่ย

รวมค่าใช้จา่ย

ก�าไรก่อนตน้ทนุทางการเงนิและค่าใช้จา่ยภาษีเงนิได้

ตน้ทนุทางการเงิน

ก�าไรก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงนิได้

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้

ก�าไรส�าหรับปี

ก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่

รายการท่ีไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก�าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

ก�าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของก�าไรเบด็เสรจ็อ่ืน

ก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่ส�าหรับปี (ขาดทนุ)

ก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส�าหรับปี

ก�าไรตอ่หุน้

ก�าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

   2563

2,451,465,618

10,446,584

2,461,912,202

1,901,174,493

2,307,674

74,263,556

140,029,324

4,780,699

77,048,343

54,200,139

2,253,804,228

208,107,974 

2,958,846

205,149,128 

32,775,730

172,373,398

(79,031,792)

15,806,358

(63,225,434)

109,147,964

123.12

  2562

2,539,079,737

10,906,614

2,549,986,351

2,037,890,223

1,914,265

103,539,007

 196,002,274

7,720,184

86,954,630

45,249,170

2,479,269,753

70,716,598 

1,293,739

69,422,859

9,960,870

59,461,989

 

(25,382,400)

5,076,480

(20,305,920)

39,156,069

42.47

หมายเหตุ

7.18

7.7.2

7.15

(หนว่ย : บาท)

(นางอรจรรยา จนัทวรสทุธ์ิ)

กรรมการผูจ้ดัการ

(นางสาวนิภาพร ภิญญาธินนัทน)์

ผูอ้ �านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน
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ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562

ก�าไรส�าหรบัปี

ขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส�าหรบัปี

เงินปันผลจา่ย (หมายเหต ุ7.13)

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563

ก�าไรส�าหรบัปี

ขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส�าหรบัปี

เงินปันผลจา่ย (หมายเหต ุ7.13)

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

ก�าไรสะสม 
ยังไม่ไดจ้ดัสรร

541,818,299

59,461,989

(20,305,920)

(118,650,000)

462,324,368

462,324,368

172,373,398

(63,225,434)

(59,150,000)

512,322,332

ทนุเรือนหุน้ทีอ่อก

และช�าระแล้ว

140,000,000

-

-

-

140,000,000

140,000,000

-

-

-

140,000,000

(หนว่ย : บาท)

 
รวม

705,236,792

59,461,989

(20,305,920)

(118,650,000)

625,742,861

625,742,861

172,373,398

(63,225,434)

(59,150,000)

675,740,825

ก�าไรสะสม  
จดัสรรแล้ว

23,418,493

-

-

-

23,418,493

23,418,493

-

-

-

23,418,493

(นางอรจรรยา จนัทวรสทุธ์ิ)

กรรมการผูจ้ดัการ

(นางสาวนิภาพร ภิญญาธินนัทน)์

ผูอ้ �านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้

รายการปรบักระทบก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น 

เงินสดรบั (จา่ย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน 

คา่การกศุล (บรจิาคทรพัยส์นิ)

คา่ใชจ้า่ยตอ้งหา้ม (ขอคืนภาษีไมไ่ด)้

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ�าหนา่ย

ตน้ทนุทางการเงิน

ก�าไรจากการจ�าหนา่ยทรพัยส์นิ

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนข์องพนกังาน

รายการรบัคืนเงินภาษีอากร ปี 2560

รายไดด้อกเบีย้รบั

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิด�าเนินงาน

สนิทรพัยด์ �าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน

หนีส้นิด�าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน

เงินสดรบั (จา่ย) จากการด�าเนินงาน

เงินสดรบัจากดอกเบีย้

รบัคืนภาษีเงินได ้

จา่ยภาษีเงินได้

เงนิสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรมด�าเนินงาน

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกระแสเงินสด
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

   2563

205,149,128

-

10,427

54,200,139

2,958,846

(2,374,619)

59,306,562

-

(3,543,635)

315,706,848

(100,615,270)

(2,269,370)

480,138

(4,274,181)

4,731,181

(37,228,288)

626,551

177,157,609

3,887,368

46,068,230

(46,522,658)

180,590,549

   2562

69,422,859

309,073

-

45,249,170

1,293,739

(288,775)

133,266,162

(1,095,844)

(4,643,726)

243,512,658

107,932,905

(973,193)

589,403

839,187

826,966

(36,172,288)

(15,010)

316,540,628

5,355,057

30,736,079

(78,485,119)

274,146,645

หมายเหตุ

7.5.4

(หนว่ย : บาท)
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงินสดรบัจากการขายอปุกรณ์

เงินสดรบัจากการขายยานพาหนะ

เงินสดรบัจากเงินลงทนุชั่วคราว 

เงินสดรบัส�าหรบัเงินฝากประจ�าในธนาคาร

เงินสดจา่ยในเงินลงทนุชั่วคราว

เงินสดจา่ยส�าหรบัเงินฝากประจ�าในธนาคาร

เงินสดจา่ยในการซือ้อปุกรณ์

เงินสดจา่ยในการซือ้สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน

เงนิสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทนุ

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินปันผลจา่ย

เงินสดจา่ยช�าระหนีส้ญัญาเชา่การเงิน

เงินสดจา่ยช�าระดอกเบีย้สญัญาเชา่การเงิน

เงินสดจา่ยช�าระหนีส้นิทรพัยส์ทิธิการใช้

เงินสดจา่ยช�าระดอกเบีย้สนิทรพัยส์ทิธิการใช้

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันที ่1 มกราคม

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันที ่31 ธันวาคม

ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบกระแสเงนิสด

รายการจดัหาเงินท่ีมิใชเ่งินสด

สนิทรพัยส์ทิธิการใช้

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.1

(หนว่ย : บาท)

  2563

67,369

3,999,457

-

-

(45,000,000)

-

(19,057,652)

(4,522,600)

(64,513,426)

(59,150,000)

-

-

(28,856,993)

(2,894,764)

(90,901,757)

25,175,366

378,447,859

403,623,225

16,520,338

  2562

-

-

410,000,000

30,000,000

(120,000,000) 

(155,000,000)

(16,833,879)

(4,382,449)

143,783,672

(118,650,000)

(10,918,850)

(1,309,937)

-

-

(130,878,787)

287,051,530

91,396,329

378,447,859

-

(นางอรจรรยา จนัทวรสทุธ์ิ)

กรรมการผูจ้ดัการ

(นางสาวนิภาพร ภิญญาธินนัทน)์

ผูอ้ �านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน
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1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 

 บรษัิท รกัษาความปลอดภยั กรุงไทยธรุกิจบรกิาร 

จ�ากัด (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทจ�ากัดซึ่งจัดตั้งเม่ือวันท่ี 

18 กรกฎาคม 2540 และมีภูมิล �าเนาในประเทศไทย 

ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ท่ี เลขท่ี 96/12 

ซอยลาดพรา้ว 106 (ซอยบุญอุดม 1) แขวงพลบัพลา 

เขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร และมีธนาคารกรุงไทย 

จ�ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษัิทมหาชนจดทะเบียนจดัตัง้ใน

ประเทศไทย ถือหุน้ในอตัรา รอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียน

ช�าระแลว้ (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ “บมจ. ธนาคารกรุงไทย”)

 บรษัิทฯ ประกอบธรุกิจตามท่ีไดร้บัอนญุาตจาก

ธนาคารแหง่ประเทศไทย ดงันี ้ ประกอบธรุกิจในการบรหิาร

ศนูยฝึ์กอบรมฯ การใหบ้รกิารดา้นยานพาหนะ งานสง่หนงัสอื 

งานบรหิารคลงัพสัดแุละคลงัเอกสาร งานท�าความสะอาด 

งานดา้นรกัษาความปลอดภยั งานขบัรถ งานบรหิารอาคาร 

งานซอ่มเครือ่งปรบัอากาศ งานพิมพพ์รอ้มพบับรรจซุอง

และพบัปิดผนกึอตัโนมตัิ บรหิารงานศนูยล์กูคา้สมัพนัธ ์

งานขนสง่เหรยีญกษาปณ ์ งานท�าความสะอาดเครือ่งอปุกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส ์ งานดแูลแกไ้ขเครือ่งปรบัสมดุเงินฝากอตัโนมตั ิ

งานเร่งรดัติดตามทวงถามใหช้�าระหนี ้ และงานขนส่ง

ทรพัยส์นิใหแ้ก่ธนาคารกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน) บรษัิท

ในเครอืของธนาคารกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน) และใหบ้รกิาร

ขนสง่เงินสดและเอกสาร งานท�าความสะอาด งานดา้น

รกัษาความปลอดภยั และงานพิมพพ์รอ้มพบับรรจซุอง

และพบัปิดผนึกอตัโนมตัิใหแ้ก่ธนาคารของรฐั ธนาคาร

พาณิชยอ่ื์นในภาคเอกชนท่ีมีขนาดกลางและขนาดเลก็

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

 สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีปัจจบุนัยงัมีผลกระทบตอ่

ธรุกิจและอตุสาหกรรมสว่นใหญ่ สถานการณด์งักลา่วอาจ

น�ามาซึง่ความไมแ่นน่อนและผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้ม

ของการด�าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ติดตาม

ความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมิน

ผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์

ประมาณการหนีส้นิและหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

ทัง้นีฝ่้ายบรหิารของบรษัิทฯ ไดใ้ชป้ระมาณการและดลุยพินิจ

ในประเดน็ตา่งๆ เม่ือสถานการณมี์การเปลี่ยนแปลง

2. เกณฑใ์นการจดัท�างบการเงนิ 

 งบการเงินนีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547 แนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศโดย

สภาวิชาชีพและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก�าหนดในประกาศ

กรมพฒันาธรุกิจการคา้ ลงวนัท่ี 11 ตลุาคม 2559 ออกตาม

ความในพระราชบญัญตักิารบญัชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินนีไ้ดจ้ดัท�าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดมิ

เวน้แตจ่ะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบงัคับใช้

ในปีปัจจุบนั 

 ในระหวา่งปี บรษัิทฯ ไดน้ �ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2562) และฉบบัใหม ่

จ�านวนหลายฉบบั ซึง่มีผลบงัคบัใชส้ �าหรบังบการเงินท่ีมี

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่ว

ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหมี้ขึน้เพ่ือใหมี้เนือ้หาเทา่เทียม

กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธี

ปฏิบตัิทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชี

กบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563
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ดังกล่าวมาถือปฏิบัตินีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ

ส�าคญัตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ อยา่งไรก็ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัใหมซ่ึง่ไดมี้การเปลี่ยนแปลง

หลกัการส�าคญั สามารถสรุปไดด้งันี ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

กลุ่มเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่เครือ่งมือ

ทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

จ�านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 7     การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมือทางการเงิน

ฉบบัท่ี 9     เครือ่งมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 32   การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 16   การปอ้งกนัความเสี่ยงของเงินลงทนุสทุธิ

      ในหนว่ยงานตา่งประเทศ

ฉบบัท่ี 19   การช�าระหนีส้นิทางการเงินดว้ยตราสารทนุ

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ดงักลา่ว

ขา้งตน้ ก�าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและ                 

การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม

หรือราคาทนุตดัจ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ

ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญา

และโมเดลธรุกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ

เก่ียวกบัวิธีการค�านวณการดอ้ยคา่ของเครือ่งมือทางการเงิน

โดยใชแ้นวคดิของผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 

และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีปอ้งกนัความเสีย่ง รวมถงึ

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือ

ทางการเงิน 

 มาตรฐานกลุ่มนีไ้ม่มีผลกระทบอย่างมีสาระ

ส�าคญัตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 16 เร่ือง 

สัญญาเช่า

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 

ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เรือ่ง สญัญา

เช่า และการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

มาตรฐานฉบับนี ้ได้ก�าหนดหลักการของการรับรู ้

รายการ การวดัมลูคา่ การแสดงรายการและการเปิดเผย

ขอ้มลูของสญัญาเชา่ และก�าหนดใหผู้เ้ชา่รบัรูส้นิทรพัย์

และหนีส้ินส�าหรบัสญัญาเช่าทกุรายการท่ีมีระยะเวลา

ในการเชา่มากกวา่ 12 เดือน เวน้แตส่นิทรพัยอ์า้งอิงนัน้

มีมลูคา่ต�่า

 การบญัชีส�าหรบัผูใ้หเ้ชา่ไมมี่การเปลีย่นแปลง

อยา่งมีสาระส�าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

ผูใ้หเ้ชา่ยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเชา่เป็นสญัญาเชา่

ด�าเนินงานหรอืสญัญาเชา่เงินทนุ

 บริษัทฯ รับรูผ้ลกระทบสะสมของการน�า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีม้าถือปฎิบตัิ

เป็นครั้งแรกโดยปรับปรุงกับก�าไรสะสม ณ วันท่ี 

1 มกราคม 2563 และไมป่รบัยอ้นหลงังบการเงินปีก่อน 

ท่ีแสดงเปรยีบเทียบ

 ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี

แสดงอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 4

ข) แนวปฏบิตัทิางการบญัช ีเร่ือง มาตรการผ่อนปรน

ช่ัวคราวส�าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อ

รองรับผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาด

ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบตัิ

ทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่ วคราว

ส�าหรบัทางเลอืกเพ่ิมเตมิทางบญัชีเพ่ือรองรบัผลกระทบ

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ

ลดผลกระทบในบางเรือ่งจากการปฏิบตัติามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพ่ือใหเ้กิด

ความชดัเจนในวิธีปฏิบตัิทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมี

ความไมแ่นน่อนเก่ียวกบัสถานการณด์งักลา่ว

 แนวปฏิบตัทิางการบญัชีดงักลา่วไดป้ระกาศ

ลงในราชกิจจานเุบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 

และมีผลบังคับใช้ส �าหรับการจัดท�างบการเงินท่ีมี

รอบระยะเวลารายงานสิน้สดุภายในชว่งเวลาระหวา่ง

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

สนิทรพัยส์ทิธิการใช้

ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์

หนีส้ินและส่วนของเจา้ของ

หนีส้นิหมุนเวยีน

สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเชา่ท่ีถงึ

ก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี

หนีส้นิไม่หมุนเวยีน

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - สทุธิ

จากสว่นท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี

(หนว่ย : พนับาท)

 บริษัทฯ เลือกใชม้าตรการผ่อนปรนชั่วคราว

ส�าหรบัทางเลอืกเพ่ิมเตมิทางบญัชีส�าหรบักรณีการพิจารณา

การดอ้ยคา่โดยเลือกท่ีจะไมน่�าสถานการณ ์ COVID-19 

มาถือเป็นขอ้บง่ชีข้องการดอ้ยคา่ตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 36 เรือ่ง การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคับใช้

ส�าหรับงบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ร่ิมในหรือ

หลังวันที ่1 มกราคม 2564

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการ

รายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรบัปรุง ซึง่จะมีผลบงัคบัใชส้ �าหรบังบ

การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 

1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่ว

ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหมี้ขึน้เพ่ือใหมี้เนือ้หาเทา่เทียม

กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

โดยสว่นใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิ

ทางการบัญชีและการใหแ้นวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่าง

การประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตอ่งบการเงินในปีท่ีเริม่น�า

มาตรฐานดงักลา่วมาถือปฏิบตัิ

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

เน่ืองจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

มาถอืปฏบิตั ิ

 ตามท่ีกลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 3 

บรษัิทฯ ไดน้ �ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 

มาถือปฏิบตัิในระหว่างปีปัจจบุนั โดยบริษัทฯ ไดเ้ลือก

ปรบัผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรบัปรุงกบัก�าไร

สะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไมป่รบัยอ้นหลงังบ

การปีก่อนท่ีแสดงเปรยีบเทียบ อยา่งไรก็ตาม การเปลีย่นแปลง

นโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก�าไรสะสม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 แตมี่ผลกระทบตอ่การแสดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ดงันี ้

31 ธันวาคม 2562

-

173,112

11,384

17,095

ผลกระทบจากมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิฉบบัที ่16

63,592

(30,141)

15,210

18,241

1 มกราคม 2563

63,592

142,971

26,594

35,336
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ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

หกั: สญัญาเชา่ระยะสัน้และสญัญาเชา่ท่ีสนิทรพัยอ์า้งอิงมีมลูคา่ต�า่

หกั: อ่ืนๆ

หกั: ดอกเบีย้จา่ยรอตดับญัชี

หนีส้นิตามสญัญาเชา่เพ่ิมขึน้จากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16

มาถือปฏิบตัคิรัง้แรก (หนีส้นิตามสญัญาเชา่ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563)

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563

(หนว่ย : พนับาท)

ประกอบดว้ย

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - สทุธิจากสว่นท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี

(หนว่ย : พนับาท)

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร

ยานพาหนะ

รวมสิทธิการใช้สินทรัพย์

(หนว่ย : พนับาท)

สัญญาเช่า

 การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 

มาถือปฏิบตัคิรัง้แรก บรษัิทฯ รบัรูห้นีส้นิตามสญัญาเชา่

ส�าหรบัสญัญาเชา่ท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญาเชา่ด�าเนินงาน

ดว้ยมลูคา่ปัจจบุนัของเงินจา่ยช�าระตามสญัญาเชา่ท่ีเหลอือยู่

คิดลดดว้ยอัตราดอกเบีย้เงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส�าหรบัสญัญาเชา่ท่ีเคยจดั

ประเภทเป็นสญัญาเชา่เงินทนุ บรษัิทฯ รบัรูม้ลูคา่ตามบญัชี

ของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินตามสญัญาเช่าดว้ยมลูค่าตาม

บญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัคิรัง้แรก

55,130

(17,563)

(1,295)

36,272

(2,821)

33,451

28,479

61,930

26,594

35,336

61,930

1 มกราคม 2563

13,157

50,435

63,592

รายการปรบัปรุงสินทรพัยส์ิทธิการใช ้ จากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิ

ครัง้แรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี ้
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5. นโยบายการบญัชีทีส่�าคัญ

5.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใช้จา่ย

รายไดค่้าบริการ

 รายไดค้่าบรกิารรบัรูต้ลอดช่วงเวลาท่ีใหบ้รกิาร

โดยพิจารณาถงึขัน้ความส�าเรจ็ของงาน

รายไดด้อกเบีย้

 รายได้ดอกเบี ้ยรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้างด้วย

วิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง โดยจะน�ามูลค่าตามบัญชีขั้นตน้

ของสนิทรพัยท์างการเงินมาคณูกบัอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ 

ยกเวน้สินทรพัยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยคา่ดา้นเครดิต

ในภายหลงั ท่ีจะน�ามลูค่าตามบญัชีสทุธิของสินทรพัย์

ทางการเงิน (สทุธิจากคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดวา่

จะเกิดขึน้) มาคณูกบัอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ

ค่าธรรมเนียมและบริการจา่ย

 คา่ธรรมเนียมและบรกิารจา่ยบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ย

ตามเกณฑค์งคา้ง

5.2 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง 

เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้น                                   

ท่ีมีสภาพคล่องสูงซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะ

เวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไมมี่ขอ้จ�ากดั

ในการเบิกใช้

5.3 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์และค่าเสื่อมราคา

 ท่ีดนิแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์

แสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่เสื่อมราคาสะสม และคา่

เผ่ือการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์(ถา้มี)

 อาคาร            20    ปี

 สว่นปรบัปรุงส�านกังาน             5    ปี

 อปุกรณส์�านกังาน       3, 5    ปี

 ยานพาหนะ            5    ปี

 

 บรษัิทฯ จะตดัสนิทรพัยอ์อกจากบญัชีเม่ือจ�าหนา่ย

สนิทรพัยห์รอืคาดวา่จะไมไ่ดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตจากการใชห้รอืการจ�าหนา่ยสนิทรพัย ์ รายการผลก�าไร

หรอืขาดทนุจากการจ�าหนา่ยสนิทรพัย ์ จะรบัรูใ้นสว่นของ

ก�าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯ ตัดรายการสินทรพัยน์ั้น

ออกจากบญัชี 

5.4 สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนและค่าตดัจ�าหน่าย

 บริษัทฯ บันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์

ไมมี่ตวัตนตามราคาทนุ ภายหลงัการรบัรูร้ายการเริม่แรก 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดั

จ�าหนา่ยสะสมและคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ (ถา้มี) ของสนิทรพัยน์ัน้

 บรษัิทฯ ตดัจ�าหนา่ยสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตนท่ีมีอายุ

การใหป้ระโยชนจ์�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของสนิทรพัยน์ัน้ และจะประเมิน

การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยด์งักลา่วเม่ือมีขอ้บง่ชีว้า่สนิทรพัย์

นัน้เกิดการดอ้ยคา่ บรษัิทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตดั

จ�าหน่ายและวิธีการตดัจ�าหน่ายของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

ดงักลา่วทกุสิน้ปีเป็นอยา่งนอ้ย คา่ตดัจ�าหนา่ยและคา่เผ่ือ

การดอ้ยคา่รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในสว่นของก�าไรหรอืขาดทนุ

 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์

จ�ากดั มีดงันี ้

 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์        3    ปี

 ลขิสทิธ์ิ                   3    ปี

5.5  รายการธุรกจิกับบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ 

หมายถงึ บคุคลหรอืกิจการท่ีมีอ�านาจควบคมุบรษัิทฯ หรอื          

ถกูบรษัิทฯ ควบคมุไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม

หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดียวกนักบับรษัิทฯ

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

ยงัหมายรวมถงึบรษัิทรว่ม และบคุคลหรอืกิจการท่ีมีสทิธิ

ออกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางออ้ม ซึง่ท �าใหมี้อิทธิพลอยา่ง

เป็นสาระส�าคญัตอ่บรษัิทฯ ผูบ้รหิารส�าคญั กรรมการหรอื

พนกังานของบรษัิทฯ ท่ีมีอ �านาจในการวางแผนและควบคมุ

การด�าเนินงานของบรษัิทฯ

5.6  ผลประโยชนข์องพนักงาน

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนักงาน

 บรษัิทฯ รบัรู ้เงินเดือน คา่จา้ง เงินเพ่ิมพิเศษ และ

เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใชจ้า่ยเม่ือเกิดรายการ
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ผลประโยชนห์ลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงนิ กองทนุส�ารองเลีย้งชพีพนักงาน 

 บริษัทฯ ไดจ้ัดตั้งกองทุนส�ารองเลีย้งชีพ ซึ่ง

ประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯ 

จา่ยสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สนิทรพัยข์องกองทนุส�ารอง

เลีย้งชีพไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษัิทฯ เงินท่ีบรษัิทฯ 

จ่ายสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายใน

งวดท่ีเกิดรายการ

โครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงาน 

 บริษัทฯ มีภาระส�าหรบัเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่าย

ใหแ้ก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน

และตามโครงการเงินบ�าเหน็จพิเศษและโครงการเงิน

รางวลัการปฏิบตัิงานครบก�าหนดระยะเวลา ซึง่บรษัิทฯ 

ถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงั

ออกจากงานส�าหรบัพนกังาน

 บรษัิทฯ ค�านวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชวิ้ธีคดิลดแตล่ะหนว่ย

ท่ีประมาณการไว ้ (Projected Unit Credit Method) 

โดยผู้เ ช่ียวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพัน

ดงักลา่วตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั

 ผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกันภัย ส �าหรบัโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรบัรูท้นัทีในก�าไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็อ่ืน

 ตน้ทนุบรกิารในอดีตจะถกูรบัรูท้ัง้จ �านวนในก�าไร

หรอืขาดทนุทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรอืลดขนาดโครงการ

หรอืเม่ือกิจการรบัรูต้น้ทนุการปรบัโครงสรา้งท่ีเก่ียวขอ้ง

5.7 ภาษีเงนิได ้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบัน

และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บรษัิทฯ บนัทกึภาษีเงินไดปั้จจบุนัตามจ�านวนท่ี

คาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรฐั โดย

ค�านวณจากก�าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก�าหนดใน

กฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี

 บริษัทฯ บนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของ

ผลแตกตา่งชั่วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสนิทรพัย์

และหนีส้นิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษี

ของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีเก่ียวขอ้งนัน้โดยใชอ้ตัราภาษี

ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน

 บริษัทฯ รบัรูห้นีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ของผลแตกตา่งชั่วคราวท่ีตอ้งเสยีภาษีทกุรายการ แตร่บัรู ้

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส�าหรบัผลแตกต่าง

ชั่วคราวท่ีใชห้ักภาษีในจ�านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้

คอ่นขา้งแนท่ี่บรษัิทฯ จะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ 

ท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกตา่งชั่วคราวท่ีใชห้กัภาษี

 บรษัิทฯ จะทบทวนมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

และจะท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมี

ความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนว่า่บรษัิทฯ จะไมมี่ก�าไรทางภาษี

เพียงพอต่อการน�าสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ทัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน์

 บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี

โดยตรงไปยงัสว่นของเจา้ของหากภาษีท่ีเกิดขึน้เก่ียวขอ้ง

กบัรายการท่ีไดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของเจา้ของ

 สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีส้นิภาษี

เงินไดร้อการตดับญัชี ตอ้งหกักลบรายการเม่ือกิจการมีสทิธิ

ตามกฎหมาย ท่ีจะน�าสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ของงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนีส้นิภาษี เงินไดร้อการ

ตดับญัชีของงวดปัจจบุนั และภาษีเงินไดนี้ป้ระเมินโดย

หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั ส �าหรบัหน่วย

ภาษีเดียวกนั

5.8 ก�าไรตอ่หุน้ 

 ก�าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยการหารก�าไร

สุทธิส �าหรบัปี (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ย

จ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่

ในระหวา่งปี

5.9 สัญญาเช่า

 ณ วันเริ่มตน้สัญญา บริษัทฯ จะประเมินว่า

สญัญาเป็นสญัญาเชา่หรอืประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรอืไม่
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 โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบดว้ย

สญัญาเชา่ ถา้สญัญานัน้มีการใหส้ทิธิในการควบคมุการใช้

สินทรัพย์ท่ีระบุได้ส �าหรับช่วงเวลาหนึ่งเพ่ือเป็นการ

แลกเปลี่ยนกบัสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ ในฐานะผู้เช่า

นโยบายการบัญชีทีถ่อืปฏิบัตตัิง้แต่วันที ่1 มกราคม 2563

 บริษัทฯ ใชวิ้ธีการบัญชีเดียวส�าหรบัการรบัรู ้

รายการและการวดัมลูค่าสญัญาเช่าทกุสญัญา เวน้แต่

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิง

มีมลูคา่ต�่า ณ วนัท่ีสญัญาเชา่เริม่มีผล บรษัิทฯ บนัทกึ

สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ ซึง่แสดงสทิธิในการใชส้นิทรพัยอ์า้งอิง

และหนีส้นิตามสญัญาเชา่ตามการจา่ยช�าระตามสญัญาเชา่

สินทรัพยส์ิทธิการใช้

 สนิทรพัยส์ทิธิการใชว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ราคาทนุ

หกัค่าเสื่อมราคาสะสมผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าสะสม 

และปรบัปรุงดว้ยการวดัมลูคา่ของหนีส้นิตามสญัญาเชา่ใหม ่

ราคาทนุของสนิทรพัยส์ทิธิการใชป้ระกอบดว้ยจ�านวนเงิน

ของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก 

ตน้ทุนทางตรงเริ่มแรกท่ีเกิดขึน้ จ �านวนเงินท่ีจ่ายช�าระ

ตามสญัญาเชา่ ณ วนัท่ีสญัญาเชา่เริม่มีผลหรอืก่อนวนัท่ี

สญัญาเช่าเริ่มมีผล และหกัดว้ยสิ่งจงูใจตามสญัญาเช่า

ท่ีไดร้บั

 ค่าเสื่อมราคาของสินทรพัยส์ิทธิการใชค้ �านวณ

จากราคาทนุโดยวิธีเสน้ตรงตามอายสุญัญาเช่าหรอือายุ

การใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรพัยส์ิทธิการใช้

แลว้แตร่ะยะเวลาใดจะสัน้กวา่ ดงันี ้

 อาคารและสว่นปรบัปรุง           3    ปี

 ยานพาหนะ            5    ปี

 หากความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้บั

บรษัิทฯ เม่ือสิน้สดุอายสุญัญาเชา่หรอืราคาทนุของสนิทรพัย์

ดงักลา่วไดร้วมถงึการใชส้ทิธิเลอืกซือ้ คา่เสือ่มราคาจะค�านวณ

จากอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสนิทรพัย์

หนีส้ินตามสัญญาเช่า

 หนีส้นิตามสญัญาเชา่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ปัจจบุนั

ของจ�านวนเงินท่ีตอ้งจา่ยตามสญัญาเชา่ตลอดอายสุญัญาเชา่ 

จ�านวนเงินท่ีตอ้งจา่ยตามสญัญาเชา่ ประกอบดว้ย คา่เชา่คงท่ี

หกัดว้ยสิง่จงูใจตามสญัญาเชา่ คา่เชา่ผนัแปร ท่ีขึน้อยูก่บั

ดชันีหรอือตัรา และจ�านวนเงินท่ีคาดวา่ผูเ้ชา่จะจา่ยช�าระ

ภายใตก้ารรบัประกนัมลูคา่คงเหลือ รวมถงึราคาใชส้ทิธิ

ของสทิธิเลือกซือ้ ซึง่มีความแนน่อนอยา่งสมเหตสุมผลท่ี

บรษัิทฯ จะใชส้ทิธินัน้ และการจา่ยคา่ปรบัเพ่ือการยกเลกิ

สญัญาเชา่ หากขอ้ก�าหนดสญัญาเชา่แสดงใหเ้หน็วา่บรษัิทฯ 

จะใชส้ทิธิเลือกในการยกเลกิสญัญาเชา่ บรษัิทฯ บนัทกึ

ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึน้อยู่กบัดชันีหรอือตัราเป็นค่าใชจ้่าย

ในงวดท่ีเหตุการณห์รือเง่ือนไขซึ่งเก่ียวขอ้งกับการจ่าย

ช�าระนัน้เกิดขึน้

 บริษัทฯ คิดลดมลูค่าปัจจบุนัของจ�านวนเงินท่ี

ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบีย้ตามนยัของ

สญัญาเชา่หรอือตัราดอกเบีย้เงินกูยื้มสว่นเพ่ิมของบรษัิทฯ 

หลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบญัชีของ

หนีส้ินตามสญัญาเช่าจะเพ่ิมขึน้จากดอกเบีย้ของหนีส้ิน

ตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช�าระหนีส้ินตาม  

สญัญาเช่า นอกจากนี ้ มลูค่าตามบญัชีของหนีส้ินตาม

สญัญาเชา่จะถกูวดัมลูคา่ใหมเ่ม่ือมีการเปลี่ยนแปลงอายุ

สญัญาเชา่ การเปลีย่นแปลงการจา่ยช�าระตามสญัญาเชา่ 

หรือมีการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซือ้

สนิทรพัยอ์า้งอิง

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซึง่สนิทรัพยอ้์างองิ

มมูีลค่าต�า่

 สญัญาเช่าท่ีมีอายุสญัญาเช่า 12 เดือนหรือ

นอ้ยกวา่นบัตัง้แตว่นัท่ีสญัญาเชา่เริม่มีผล หรอืสญัญาเชา่

ซึง่สนิทรพัยอ์า้งอิงมีมลูคา่ต�่า จะถกูบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ย

ตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเชา่

นโยบายการบัญชีทีถ่อืปฏิบัตก่ิอนวันที ่1 มกราคม 2563

 สญัญาเชา่ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณท่ี์ความเสีย่ง

และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อน

ไปใหก้บัผูเ้ชา่ถือเป็นสญัญาเชา่การเงิน สญัญาเชา่การเงิน

จะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรพัยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ�านวนเงินท่ี

ตอ้งจา่ยตามสญัญาเชา่แลว้แตม่ลูคา่ใดจะต�่ากวา่ ภาระ

ผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัคา่ใชจ้่ายทางการเงินจะบนัทกึ
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เป็นหนีส้ินระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบันทึกใน

ส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า 

สนิทรพัยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเชา่การเงินจะคดิคา่เสือ่มราคา

ตลอดอายกุารใชง้านของสนิทรพัยท่ี์เชา่

 สญัญาเชา่ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณท่ี์ความเสีย่ง

และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่

ไม่ไดโ้อนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน 

จ�านวนเงินท่ีจ่ายตามสญัญาเช่าด�าเนินงานรบัรูเ้ป็นค่า

ใชจ้่ายในสว่นของก�าไรหรอืขาดทนุตามวิธีเสน้ตรงตลอด

อายขุองสญัญาเชา่

5.10 เคร่ืองมอืทางการเงนิ

นโยบายการบัญชีทีถ่อืปฏิบัตตัิง้แต่วันที ่1 มกราคม 2563

 บริษัทฯ รบัรูร้ายการเม่ือเริ่มแรกของสินทรพัย์

ทางการเงินดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม และบวกดว้ยตน้ทนุการท�า

รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรพัยท์างการเงินท่ีไม่ได้

วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก�าไรหรอืขาดทนุ อยา่งไร

ก็ตาม ส�าหรบัลกูหนีก้ารคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบั

การจัดหาเงินท่ีมีนัยส�าคัญ บริษัทฯ จะรบัรูส้ินทรพัย์

ทางการเงินดงักลา่วดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกลา่วไว้

ในนโยบายการบญัชีเรือ่งการรบัรูร้ายได ้

การจดัประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสนิทรัพย์

ทางการเงนิ 

 บรษัิทฯ จดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ี

รบัรูร้ายการเริม่แรก เป็นสนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่

ในภายหลงัดว้ยราคาทนุตดัจ�าหนา่ย โดยบรษัิทฯ วดัมลูคา่

สนิทรพัยท์างการเงินดว้ยราคาทนุตดัจ�าหนา่ย เม่ือบรษัิทฯ 

ถือครองสินทรพัยท์างการเงินนั้นเพ่ือรบักระแสเงินสด

ตามสญัญา และเง่ือนไขตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงิน

ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรบัช�าระเพียงเงินตน้

และดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไว้

เทา่นัน้

 สนิทรพัยท์างการเงินดงักลา่ววดัมลูคา่ในภายหลงั

โดยใชวิ้ธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยคา่ 

ทัง้นี ้ ผลก�าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึน้จากการตดัรายการ 

การเปลี่ยนแปลง หรอืการดอ้ยคา่ของสินทรพัยด์งักลา่ว

จะรบัรูใ้นสว่นของก�าไรหรอืขาดทนุ

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีส้ิน

ทางการเงนิ 

 บริษัทฯ รบัรูร้ายการเม่ือเริ่มแรกส�าหรบัหนีส้ิน

ทางการเงินดว้ยมลูค่ายตุิธรรมหกัตน้ทนุการท�ารายการ 

และจดัประเภทหนีส้ินทางการเงินเป็นหนีส้ินทางการเงิน

ท่ีวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทนุตดัจ�าหน่าย โดยใช้

วิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ ทัง้นี ้ ผลก�าไรและขาดทนุท่ีเกิดขึน้จาก

การตดัรายการหนีส้ินทางการเงินและการตดัจ�าหน่าย

ตามวิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิจะรบัรูใ้นสว่นของก�าไรหรอืขาดทนุ 

โดยการค�านวณมูลค่าราคาทุนตัดจ�าหน่ายค�านึงถึง

ค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนท่ีถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตรา

ดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงนัน้ดว้ย ทัง้นี ้ ค่าตดัจ�าหน่ายตามวิธี

ดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทนุทางการ

เงินในสว่นของก�าไรหรอืขาดทนุ

การตดัรายการของเคร่ืองมอืทางการเงนิ

 สินทรพัยท์างการเงินจะถกูตดัรายการออกจาก

บญัชี เม่ือสทิธิท่ีจะไดร้บักระแสเงินสดของสนิทรพัยน์ัน้

ไดส้ิน้สดุลง หรอืไดมี้การโอนสทิธิท่ีจะไดร้บักระแสเงินสด

ของสินทรพัยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของสนิทรพัยน์ัน้ หรอืมีการโอน

การควบคมุในสนิทรพัยน์ัน้ แมว้า่จะไมมี่การโอนหรอืไมไ่ด้

คงไวซ้ึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ

สนิทรพัยน์ัน้

 บรษัิทฯ ตดัรายการหนีส้นิทางการเงินก็ตอ่เม่ือ

ได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว 

มีการยกเลกิภาระผกูพนันัน้ หรอืมีการสิน้สดุลงของภาระ

ผกูพนันัน้ ในกรณีท่ีมีการเปลีย่นหนีส้นิทางการเงินท่ีมีอยู่

ใหเ้ป็นหนีส้ินใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนัซึ่งมีขอ้ก�าหนด

ท่ีแตกต่างกนัอย่างมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก�าหนดของ

หนีส้ินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส�าคญั จะถือว่าเป็นการตดั

รายการหนี้สินเดิมและรับรู ้หนี ้สินใหม่ โดยรับรู ้ผล

แตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก�าไร

หรอืขาดทนุ

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงนิ

 บริษัทฯ รับรูค้่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ี

คาดวา่จะเกิดขึน้ของตราสารหนีท้ัง้หมดท่ีไม่ไดว้ดัมลูคา่
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ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก�าไรหรอืขาดทนุ ผลขาดทนุดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ค �านวณจากผลตา่งของกระแส

เงินสดท่ีจะครบก�าหนดช�าระตามสญัญากบักระแสเงินสด

ทัง้หมดท่ีบริษัทฯ คาดว่าจะไดร้บัช�าระ และคิดลดดว้ย

อัตราดอกเบี ้ยท่ีแท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์

ทางการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า

 บริษัทฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการค�านวณ

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ส �าหรบัลกูหนี้

การคา้และลูกหนีอ่ื้น ดงันัน้ ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลา

รายงาน บรษัิทฯ จงึไมมี่การตดิตามการเปลีย่นแปลงของ

ความเสี่ยงทางดา้นเครดิต แต่จะรบัรูค้่าเผ่ือผลขาดทนุ

จากผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุ

ของลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น โดยอา้งอิงจากขอ้มูล

ผลขาดทนุดา้นเครดิตจากประสบการณใ์นอดีตปรบัปรุง

ดว้ยขอ้มลูการคาดการณไ์ปในอนาคตเก่ียวกบัลกูหนีน้ัน้

และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ

 สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจ�าหน่ายออก

จากบญัชี เม่ือกิจการคาดวา่จะไมไ่ดร้บัคืนกระแสเงินสด

ตามสญัญาอีกตอ่ไป

นโยบายการบัญชีทีถ่อืปฏิบัตก่ิอนวันที ่1 มกราคม 2563

ลูกหนีก้ารค้า

 ลกูหนีก้ารคา้แสดงมลูคา่ตามจ�านวนมลูคา่สทุธิ

ท่ีจะไดร้บั บรษัิทฯ บนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส�าหรบั           

ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึน้จากการเก็บเงิน

จากลกูหนีไ้มไ่ด ้ ซึง่โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์

การเก็บเงินและการวิเคราะหอ์ายหุนี ้

5.11  การวัดมูลค่ายุตธิรรม

 มลูคา่ยตุธิรรม หมายถงึ ราคาท่ีคาดวา่จะไดร้บั

จากการขายสนิทรพัยห์รอืราคาท่ีจะตอ้งจา่ยเพ่ือโอนหนีส้นิ

ใหผู้อ่ื้น โดยรายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพ

ปกตริะหวา่งผูซื้อ้และผูข้าย (ผูร้ว่มในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมลูคา่ 

บรษัิทฯ ใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งใน

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน ยกเวน้

ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งส�าหรบัสินทรพัยห์รอื

หนีส้ินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอ

ซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งได ้ บรษัิทฯ จะประมาณ

มลูคา่ยตุธิรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมลูคา่ท่ีเหมาะสม

กบัแต่ละสถานการณ ์ และพยายามใชข้อ้มลูท่ีสามารถ

สงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิท่ีจะวดัมลูคา่

ยตุธิรรมนัน้ใหม้ากท่ีสดุ 

 ล �าดบัชัน้ของมลูค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมลูค่าและ

เปิดเผยมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินในงบการ

เงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูท่ีน�า

มาใชใ้นการวดัมลูคา่ยตุธิรรม ดงันี ้

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือ้ขายของสินทรพัยห์รือ   

              หนีส้นิอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่ง

ระดบั 2  ใชข้อ้มลูอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอื

                  หรอืหนีส้นิ ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม

ระดบั 3  ใชข้อ้มลูท่ีไมส่ามารถสงัเกตได ้เชน่ ขอ้มลูเก่ียวกบั

                 กระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึน้

 ทุกวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะ

ประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล�าดบัชัน้

ของมูลค่ายุติธรรมส�าหรบัสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีถืออยู ่

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมลูคา่ยตุธิรรม

แบบเกิดขึน้ประจ�า

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่�าคัญ

 ในการจดัท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจและการ

ประมาณการในเรือ่งท่ีมีความไมแ่นน่อนเสมอ การใชด้ลุยพินิจ

และการประมาณการดังกล่าวนีอ้าจส่งผลกระทบต่อ

จ�านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มลูท่ีเปิดเผย

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจ

แตกตา่งไปจากจ�านวนท่ีประมาณการไว ้ การใชด้ลุยพินิจ

และการประมาณการท่ีส �าคญั มีดงันี ้

6.1 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมอืทางการเงนิ

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ

ทางการเงินท่ีรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงินของเครื่องมือ

ทางการเงินท่ีไม่มีการซือ้ขายในตลาดและไม่สามารถ

หาราคาไดใ้นตลาดซือ้ขายคลอ่ง ฝ่ายบรหิารตอ้งใชด้ลุยพินิจ

ในการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
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ดงักลา่ว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ�าลองการประเมินมลูคา่ 

ซึง่ตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ�าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบั

ตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยค�านงึถงึความเสีย่งทางดา้นเครดติ 

สภาพคลอ่ง ขอ้มลูความสมัพนัธ ์ และการเปลี่ยนแปลง

ของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทัง้นี ้

การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับตัวแปร

ท่ีใชใ้นการค�านวณอาจมีผลกระทบต่อมลูค่ายุติธรรมท่ี

แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยล�าดบัชัน้

ของมลูคา่ยตุธิรรม

6.2 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์และค่าเสื่อมราคา

 ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและ

อปุกรณ ์ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นตอ้งท�าการประมาณอายกุารให้

ประโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคาร

และอปุกรณ ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละ

มลูคา่คงเหลือใหมห่ากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้

 นอกจากนีฝ่้ายบริหารจ�าเป็นตอ้งสอบทานการ

ดอ้ยคา่ของท่ีดนิ อาคารและอปุกรณใ์นแตล่ะชว่งเวลาและ

บนัทกึขาดทนุจากการดอ้ยคา่หากคาดวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่

จะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น 

ในการนีฝ่้ายบริหารจ�าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคต ซึ่ง

เก่ียวเน่ืองกบัสินทรพัยน์ัน้

6.3 การก�าหนดอายุสัญญาเช่าทีม่สีทิธิการเลอืกในการ

ขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลกิสัญญาเช่า - ในฐานะผู้เช่า

 ในการก�าหนดอายสุญัญาเชา่ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็น

ตอ้งใชด้ลุยพินิจในการประเมินวา่บรษัิทฯ มีความแนน่อน

อย่างสมเหตสุมผลหรือไม่ท่ีจะใชส้ิทธิเลือกในการขยาย

อายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค�านึงถึง

ขอ้เทจ็จรงิ และสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมดท่ีท�าให้

เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจส�าหรบับริษัทฯ ในการใช้

หรือไม่ใชส้ิทธิเลือกนัน้

6.4 สินทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี

 บริษัทฯ จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ

ตัดบัญชีส�าหรบัผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้ักภาษีเม่ือมี

ความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนว่า่บรษัิทฯ จะมีก�าไรทางภาษี

ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง

ชั่วคราวนัน้ ในการนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นตอ้งประมาณการ

ว่าบริษัทฯ ควรรบัรูจ้ �านวนสินทรพัยภ์าษีเงินได ้ รอการ

ตดับญัชีเป็นจ�านวนเทา่ใด โดยพิจารณาถงึจ�านวนก�าไร

ทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแตล่ะชว่งเวลา

6.5 ผลประโยชนห์ลังออกจากงานของพนักงานตาม

โครงการผลประโยชน์

 หนีส้นิตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน

ของพนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

ซึง่ตอ้งอาศยัขอ้สมมตฐิานตา่งๆ  ในการประมาณการ เชน่ อตัรา

คดิลด อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต อตัราการหมนุเวียน

ของพนกังาน อตัรามรณะและอตัราเงินเฟอ้ เป็นตน้

6.6 คดฟ้ีองร้อง

 บริษัทฯ มีหนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการถูก

ฟ้องรอ้งเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารไดใ้ชด้ลุยพินิจ

ในการประเมินผลของคดีท่ีถกูฟอ้งรอ้งแลว้และเช่ือมั่นวา่

จะไม่มีความเสียหายเกิดขึน้จึงไม่ไดบ้ันทึกประมาณ

การหนีส้นิดงักลา่ว ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน

7. ข้อมูลเพิม่เตมิ

7.1 ข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกับกระแสเงนิสด

7.1.1 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด

เงินสด

เงินฝากธนาคาร    -    กระแสรายวนั

          -    ออมทรพัย์

รวม

(หนว่ย : พนับาท)
2562

741

(1,628)

379,335

378,448

2563

690

(1,109)

404,042

403,623
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7.1.2 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

7.1.3 สินทรัพยไ์ม่มตีวัตน

7.1.4 รายการกระทบยอดหนีส้ินทีเ่กดิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

การเปลี่ยนแปลงของหนีส้นิท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน ซึง่รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นเงินสดและท่ีไมใ่ชเ่งินสด

7.2 เงนิลงทุนช่ัวคราว

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ�า จ�านวน 215 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ย เงินฝากประจ�า 3 เดือน อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.25 ต่อปี จ�านวน 100 ลา้นบาท 

 และบรษัิทฯ ส�ารองไวส้ �าหรบัการจา่ยเงินชดเชยใหแ้ก่พนกังานเป็นเงินฝากประจ�า 12 เดือน อตัราดอกเบีย้

รอ้ยละ 0.375 ตอ่ปี จ�านวน 115 ลา้นบาท

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณร์าคาทนุ เพ่ิมขึน้ระหวา่งปี (หมายเหต ุ7.4)

       บวก เจา้หนีค้า่ซือ้อปุกรณย์กมา

 หกั   ปรบัปรุงงานระหวา่งท�าเขา้สนิทรพัยถ์าวร

         เงินสดจา่ยคา่ซือ้อปุกรณ์

คงเหลือเจา้หนีค่้าซือ้อุปกรณค้์างช�าระ

(หนว่ย : พนับาท)

สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตนราคาทนุ เพ่ิมขึน้ระหวา่งปี (หมายเหต ุ7.6)

 บวก เจา้หนีค้า่ซือ้สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตนยกมา

 หกั   ปรบัปรุงงานระหวา่งท�าเขา้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

          เงินสดจา่ยคา่ซือ้สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน

คงเหลือเจา้หนีค่้าซือ้สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนค้างช�าระ

(หนว่ย : พนับาท)

หนีส้นิตามสญัญาเชา่

รวม

(หนว่ย : พนับาท)

เงินฝากธนาคาร -    เงินฝากประจ�า

รวม

(หนว่ย : พนับาท)

2562

28,297

996

(493)

(16,834)

11,966

2562

6,253

1,584

(1,975)

(4,382)

1,480

31 ธันวาคม 2563 

48,757

48,757

 2562

170,000

170,000

รายการทีไ่ม่ใช่              
เงนิสดเพิม่ขึน้ 

15,684

15,684

2563

215,000

215,000

กระแสเงนิสด
ลดลง

(28,857)

(28,857)

1 มกราคม 2563 

61,930

61,930

2563

9,374

11,966

-

(19,058)

2,282

2563

5,967

1,480

(2,735)

(4,522)

190
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7.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่

7.4 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

ลกูหนีค้า่บรกิาร   -   บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ลกูหนีค้า่บรกิาร   -   บรษัิทอ่ืน

ลกูหนี ้  -   อ่ืน

เงินทดรองจา่ย

ดอกเบีย้คา้งรบั

คา่เบีย้ประกนัจา่ยลว่งหนา้

คา่ใชจ้า่ยลว่งหนา้อ่ืน

อ่ืน ๆ

รวม

(หนว่ย : พนับาท)

ราคาทนุ  

1 มกราคม 2563

รายการปรบัปรุงสนิทรพัย์

สทิธิการใชจ้ากการน�ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16

มาถือปฏิบตัคิรัง้แรก

เพ่ิมขึน้/รบัโอน

จ�าหนา่ย/โอนออก

31 ธนัวาคม 2563

ค่าเสื่อมราคาสะสม  

1 มกราคม 2563

รายการปรบัปรุงสนิทรพัย์

สทิธิการใชจ้ากการน�ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16

มาถือปฏิบตัคิรัง้แรก

จ�าหนา่ย/ตดัจ�าหนา่ย

คา่เสื่อมราคาส�าหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2563

มูลค่าสุทธิตามบญัชี
31 ธนัวาคม 2563

คา่เสื่อมราคาส�าหรบัปีท่ีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563

2562

(หนว่ย : พนับาท)

 2562

252,162

10,776

1,972

118

774 

30,154

518

25

296,499

27,351

-

326

(31)

27,646

23,238

-

(31)

1,413

24,620

3,026

ยาน
พาหนะ

1,273,404

(49,561)

-

(52,335)

1,171,508

1,243,262

(19,420)

(52,335)

-

1,171,507

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ทีด่นิ 

81,156

-

-

-

81,156

-

-

-

-

-

81,156

อาคาร 

61,122

-

-

-

61,122

43,886

-

-

3,056

46,942

14,180

อุปกรณ์

342,751

-

9,048

(5,653)

346,146

302,286

-

(5,647)

14,736

311,375

34,771

รวม

1,785,784

(49,561)

9,374

(58,019)

1,687,578

1,612,672

(19,420)

(58,013)

19,205

1,554,444

133,134

19,205

40,129

2563

355,100

10,254

1,739

1

430

27,153

797

1,296

396,770

2563

ส่วนปรับปรุง
ส�านักงาน

อุปกรณ์
ระหว่างพฒันา
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7.4 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์(ตอ่)

ราคาทนุ  

1 มกราคม 2562

เพ่ิมขึน้/รบัโอน

จ�าหนา่ย/โอนออก

31 ธนัวาคม 2562

ค่าเสื่อมราคาสะสม  

1 มกราคม 2562

จ�าหนา่ย/ตดัจ�าหนา่ย

คา่เสื่อมราคาส�าหรบัปี 

31 ธนัวาคม 2562

มูลค่าสุทธิตามบญัชี

31 ธนัวาคม 2562

(หนว่ย : พนับาท)

ส่วน

ปรับปรุง

ส�านักงาน

26,039 

1,312

-

27,351

21,776

-
1,462

23,238

4,113

ยาน

พาหนะ

1,290,464

-

(17,060)

1,273,404

1,240,045

(17,060)
20,277

1,243,262

30,142

อุปกรณ์

ระหว่าง

พฒันา

287

206

(493)

-

-

-

-

-

ทีด่นิ 

81,156

-

-

81,156

-

-

-

-

81,156

อาคาร 

61,122

-

-

61,122

40,830

-
3,056

43,886

17,236

อุปกรณ์

 317,155

26,779

(1,183)

342,751

288,135

(1,183)
15,334

302,286

40,465

รวม

1,776,223

28,297

(18,736)

1,785,784

1,590,786

(18,243)
40,129

1,612,672

173,112

2562

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษัิทฯ มีอปุกรณค์อมพิวเตอร ์เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้ �านกังาน

จ�านวนหนึ่ง ซึ่งตดัค่าเสื่อมราคาหมดแลว้แต่ยังใชง้านอยู่ ราคาทุนเดิมก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรพัย์

ดงักลา่วมีจ�านวน 1,471 ลา้นบาท และ 1,517 ลา้นบาท ตามล�าดบั
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 (1) ยอดตน้งวดแสดงตามรายการปรบัปรุงสนิทรพัยส์ทิธิการใชจ้ากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัคิรัง้แรก ตามท่ีกลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 4

7.5 สัญญาเช่า

 บรษัิทฯ ไดท้ �าสญัญาเชา่สนิทรพัย ์ไดแ้ก่ อาคาร อปุกรณ ์และยานพาหนะ เพ่ือใชใ้นการด�าเนินงานของบรษัิทฯ 

อายขุองสญัญาเชา่มีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถงึ 5 ปี

7.5.1 สินทรัพยส์ิทธิการใช้

ราคาทนุ

1 มกราคม 2563 (1)

รายการปรบัปรุงสนิทรพัยส์ทิธิการใชจ้ากการน�า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัคิรัง้แรก

เพ่ิมขึน้

ตดัจ�าหนา่ย/จ�าหนา่ย

31 ธนัวาคม 2563

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2563 (1)

รายการปรบัปรุงสนิทรพัยส์ทิธิการใชจ้ากการน�า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัคิรัง้แรก

คา่เสื่อมราคาสะสมสว่นท่ีตดัจ�าหนา่ย/จ�าหนา่ย 

คา่เสื่อมราคาส�าหรบัปี

31 ธนัวาคม 2563

มูลค่าสุทธิตามบญัชี

31 ธนัวาคม 2563

คา่เสื่อมราคาส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

(หนว่ย : พนับาท)

รวม

83,012

16,520 

(3,624)

95,908 

19,420 

(2,734) 
28,837

45,523  

50,385

28,837

ยานพาหนะ

69,855

1,884 

(445)

71,294 

19,420 

(445) 
18,059

37,034  

34,260 

อาคาร

13,157

14,636 

(3,179)

24,614

-

(2,289) 
10,778

8,489  

16,125 

2563

7.5.2 หนีส้ินตามสัญญาเช่า

หนีส้นิตามสญัญาเชา่

หกั : ดอกเบีย้รอการตดัจ�าหนา่ย

หกั : สว่นท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - สทุธิจากสว่นท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี

(หนว่ย : พนับาท)
 2563

51,380

(2,623)

48,757

(30,717)

18,040
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7.5.3 หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ

7.5.4 ค่าใช้จา่ยเกีย่วกับสัญญาเช่าทีรั่บรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทนุ

คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัสญัญาเชา่ท่ีรบัรูใ้นสว่นของก�าไรหรอืขาดทนุส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี ้

7.5.5 อืน่ๆ

บรษัิทฯ มีกระแสเงินสดจา่ยทัง้หมดของสญัญาเชา่ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ�านวน 64.39 ลา้นบาท 

ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสญัญาเช่าระยะสัน้ สญัญาเช่าซึ่งสินทรพัยอ์า้งอิงมีมูลค่าต�่า และค่าเช่าผันแปร

ท่ีไม่ขึน้อยู่กับดชันีหรืออตัรา

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน

หกั : ดอกเบีย้รอการตดัจ�าหนา่ย

หกั : สว่นท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน-สทุธิจากสว่นท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี

(หนว่ย : พนับาท)

คา่เสื่อมราคาของสนิทรพัยส์ทิธิการใช้

ดอกเบีย้จา่ยจากหนีส้นิตามสญัญาเชา่

คา่ใชจ้า่ยท่ีเก่ียวกบัสญัญาเชา่ระยะสัน้

คา่ใชจ้า่ยท่ีเก่ียวกบัสญัญาเชา่ซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิงมีมลูคา่ต�่า

รวม

(หนว่ย : พนับาท)

 2562

29,777

(1,298)

28,479

(11,384)

17,095

 ส�าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

28,837

2,959

19,527

20,111

71,434
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7.6 สินทรัพยไ์ม่มตีวัตน

ราคาทนุ

1 มกราคม 2563

เพ่ิมขึน้/รบัโอน

จ�าหนา่ย/โอนออก

31 ธนัวาคม 2563

ค่าตดัจ�าหน่ายสะสม

1 มกราคม 2563

จ�าหนา่ย

คา่ตดัจ�าหนา่ยส�าหรบัปี

31 ธนัวาคม 2563 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี

31 ธนัวาคม 2563

คา่ตดัจ�าหนา่ยส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม

2563 

2562

(หนว่ย : พนับาท)

ราคาทนุ

1 มกราคม 2562

เพ่ิมขึน้/รบัโอน

จ�าหนา่ย/โอนออก

31 ธนัวาคม 2562

ค่าตดัจ�าหน่ายสะสม

1 มกราคม 2562

จ�าหนา่ย

คา่ตดัจ�าหนา่ยส�าหรบัปี

31 ธนัวาคม 2562 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี

31 ธนัวาคม 2562

(หนว่ย : พนับาท)

รวม

41,609

5,967

(4,964)

42,612 

31,643

(2,229)

6,158 

35,572

7,040

6,158

5,050

รวม

37,331

6,253

(1,975)

41,609 

26,593

-

5,050

31,643

9,966

ระบบ

ระหว่างพฒันา

1,350

1,385

(2,735) 

-

-

-

- 

-

 

-

ระบบ

ระหว่างพฒันา

1,041

2,284

(1,975) 

1,350

-

-

- 

-

 

1,350

ลิขสิทธิ์

7,419

-

- 

7,419

5,767

-

736

6,503

 

916

ลิขสิทธิ์

6,154

1,265

- 

7,419

5,049

-

718

5,767

 

1,652

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์

32,840

4,582

(2,229) 

35,193 

25,876

(2,229)

5,422

29,069

 

6,124 

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์

30,136

2,704

-

32,840 

21,544

-

4,332

25,876

 

6,964 

2563

2562

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษัิทฯ มีคอมพิวเตอรซ์อฟทแ์วรจ์ �านวนหนึง่ซึง่ตดัจ�าหนา่ยหมดแลว้ 

แตย่งัใชง้านอยู ่โดยมีราคาทนุเดมิก่อนหกัคา่ตดัจ�าหนา่ยสะสมเป็นจ�านวน 23.13 ลา้นบาท และ 23.04 ลา้นบาท ตามล�าดบั
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7.7 สินทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละภาษีเงนิได้

7.7.1 สินทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรพัยแ์ละหนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงันี ้

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปี มีดงันี ้

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

หนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

สุทธิ

(หนว่ย : พนับาท)
2562

94,989

(332)

94,657

2563

125,120

(6,653) 

118,467

สินทรัพยภ์าษีเงนิได้

รอการตดับญัชี

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์

ภาระผกูพนัผลประโยชน์

พนกังาน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์

พนกังาน - ระยะสัน้

หนีส้นิตามสญัญาเชา่

อ่ืน ๆ

รวม

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี

สนิทรพัยส์ทิธิการใช้

อ่ืน ๆ 

รวม

สุทธิ

(หนว่ย : พนับาท)

31 ธันวาคม 

2563 

ก�าไร (ขาดทนุ) 

เบด็เสร็จอืน่

ก�าไร 

(ขาดทนุ)

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิฉบบัที ่16

1 มกราคม 

2563 

3,029

91,644

- 

-

316

94,989 

- 

332

332

94,657

-

-

- 

6,690

-

6,690

6,690

-

6,690

-

(1,331)

4,417

 

4,957

(363)

(45)

7,635

(658) 

289

(369)

8,004

-

15,806

-

-

-

15,806

-

-

-

15,806

1,698

111,867

 

4,957

6,327

271

125,120

6,031 

622

6,653

118,467

บนัทกึเป็นรายจา่ย/รายไดใ้น
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7.7.2 ภาษีเงนิได้

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดส้ �าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี ้

จ �านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส�าหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี ้

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก�าไรขาดทนุ

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั

(หนว่ย : พนับาท)

ภาษีเงนิไดปั้จจุบนั :

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส�าหรบัปี

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี:

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่งชั่วคราว

และการกลบัรายการผลแตกตา่งชั่วคราว

ค่าใช้จา่ยภาษีเงนิไดท้ีแ่สดงอยูใ่นงบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

(หนว่ย : พนับาท)

2562

5,076

2562

29,354

(19,393) 

9,961

2563

15,806

2563

40,780

(8,004)

32,776

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน

อ่ืน ๆ

รวม

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี

อ่ืน ๆ 

รวม

(หนว่ย : พนับาท)

31 ธันวาคม

2562 

ก�าไร ขาดทนุ 

เบด็เสร็จอืน่

ก�าไรหรือ 

ขาดทนุ

1 มกราคม

25632

2,864

67,148

303

70,315

128 

70,187

165

19,419

14

19,598

204

19,394

-

5,076

-

5,076

-

5,076

3,029

91,643

317

94,989 

332

94,657

บนัทกึเป็นรายจา่ย/รายไดใ้น

ส�าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม
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รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดก้ับผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีท่ีใช้

ส �าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งันี ้

7.9 เจา้หนีก้ารค้าและเจา้หนีอ้ืน่

เงินฝากประจ�า จ�านวน 155.26 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินฝากธนาคารประเภทประจ�า 12 เดือน  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.60 

ตอ่ปี จ�านวน 0.26 ลา้นบาท ซึง่บรษัิทฯ น�าไปค�า้ประกนัคา่สาธารณปูโภค จ�านวน 0.20 ลา้นบาท และเงินฝากธนาคารประเภท

ประจ�า 24 เดือน อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.10 ตอ่ปี จ�านวน 155 ลา้นบาท ส�ารองไวส้ �าหรบัการจา่ยเงินชดเชยใหแ้ก่พนกังาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากออมทรพัยต์ดิภาระจ�านวน 16.77 ลา้นบาท และ 15.14 ลา้นบาท ตามล�าดบั 

เป็นเงินค�า้ประกนัความเสยีหายจากการปฏิบตังิานของลกูจา้ง โดยบรษัิทฯ หกัจากเงินคา่จา้งแลว้น�าไปเปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัย์

ตามจ�านวนท่ีหกัเงินประกนัความเสยีหายของลกูจา้งแตล่ะรายไว ้ และบรษัิทฯ จะคืนเงินค�า้ประกนัใหแ้ก่ลกูจา้งท่ีมีสทิธิขอคืน

เม่ือเขา้หลกัเกณฑต์ามท่ีบรษัิทฯ ก�าหนด โดยบรษัิทฯ จะจา่ยคืนเงินค�า้ประกนัสะสมตัง้แตง่วดแรกท่ีหกัพรอ้มดอกเบีย้เงินฝาก

หกัดว้ยคา่ความเสยีหายของบรษัิทฯ และคา่ธรรมเนียมในการโอนเงินตามระเบียบของธนาคาร (ถา้มี)

ก�าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้

อตัราภาษีเงินได้

ก�าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดค้ณูอตัราภาษี

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยท่ีไมถื่อเป็นรายได้

และคา่ใชจ้า่ยทางภาษี - สทุธิ

ค่าใช้จา่ยภาษีเงนิไดท้ีแ่สดงอยูใ่นงบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

(หนว่ย : พนับาท)

เจา้หนีก้ารคา้

รายไดค้า่บรกิารรบัลว่งหนา้

เจา้หนี ้- กรมสรรพากร

เจา้หนี ้- เงินประกนัความเสยีหาย

อ่ืน ๆ

รวม

(หนว่ย : พนับาท)

2562

69,423

20%

13,885

(3,924)

9,961

2562

23,038

62

11,128

6,962

521

41,711

2563

205,149

20%

41,030

(8,254)

32,776

2563

4,979

32

12,218

6,417

1,212

24,858

ส�าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม

7.8 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่

เงินฝากประจ�า

เงินฝากออมทรพัยต์ดิภาระ

เงินประกนัและเงินมดัจ�า

รวม

(หนว่ย : พนับาท)
2562

155,261

15,135

1,574

171,970

2563

155,264

16,765

1,091

173,120
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7.10 ค่าใช้จา่ยค้างจา่ย

7.11 ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนพ์นักงาน

บรษัิทฯ คาดวา่จะจา่ยช�าระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจ�านวนประมาณ 17.83 ลา้นบาท 
(2562: 17.49 ลา้นบาท) และบรษัิทฯ ไดน้ �าเงินฝากธนาคารประเภทประจ�า จ�านวน 215 ลา้นบาท เพ่ือส�ารองไวส้ �าหรบั
การจ่ายเงินชดเชยใหแ้ก่พนกังาน (หมายเหต ุขอ้ 7.2 และ ขอ้ 7.8)

บรษัิทฯ ไดด้ �าเนินการจา้งผูเ้ช่ียวชาญในการค�านวณประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน เพ่ือใหก้ารจดัท�า
งบการเงินเป็นมาตรฐานเดียวกับธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) โดยแบ่งพนักงานออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
กลุ่มพนกังาน และกลุ่มพนกังานปฏิบตัิการ

สมมติฐานท่ีส�าคญัในการประมาณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั สรุปไดด้งันี ้

เงินเพ่ิมพิเศษคา้งจา่ย

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน - ระยะสัน้

คา่น�า้มนัยานพาหนะคา้งจา่ย

เงินประกนัสงัคมคา้งจา่ย

คา่โทรศพัทค์า้งจา่ย

คา่สวสัดกิารพนกังานคา้งจา่ย 

อ่ืน ๆ

รวม

(หนว่ย : พนับาท)

ยอดยกมา

ตน้ทนุบรกิารปัจจบุนั

ตน้ทนุดอกเบีย้

ตน้ทนุบรกิารในอดีต

การวดัมลูคา่ใหมข่องหนีส้นิผลประโยชนข์องพนกังาน :

(ก�าไร) ขาดทนุ จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัท่ีเกิดจาก

-   ขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร์

-   ขอ้สมมตทิางการเงิน

-   การปรบัปรุงคา่ประสบการณ์

จา่ยผลประโยชนข์องพนกังานระหวา่งปี

ยอดคงเหลอื

(หนว่ย : พนับาท)

2562

172,744

-

8,445

9,146

3,384

1,494

16,730

211,943

2562

335,742

33,631

18,030

81,605

204,186

37,381

(216,185)

(36,172)

458,218

2563

147,443

24,784

7,363

9,155

762

2,275

24,892

216,674

2563

458,218

50,049

9,258

-

42

20,192

58,797

(37,228)

559,328

อตัราคดิลดเฉลี่ย

อตัราขึน้เงินเดือนเฉลี่ย

อตัราการลาออกเฉลี่ย

(หนว่ย : รอ้ยละตอ่ปี)

2562

1.96%

5%

1.43% - 17.19%

2562

1.63% - 1.74%

3%

2.87% - 34.38%

2563

1.17% - 1.60%

5%

1.43% - 17.19%

2563

0.74% - 1.49%

3%

2.87% - 34.38%

พนักงาน พนักงานปฏบิตักิาร
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีระยะเวลาถวัเฉลี่ยถ่วงน�า้หนกัของภาระผกูพนัตามโครงการ

ผลประโยชนข์องพนกังาน และพนกังานปฏิบตัิการ สรุปไดด้งันี ้

การวิเคราะหก์ารครบก�าหนดของการจา่ยช�าระผลประโยชน์

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวเชิงปรมิาณของขอ้สมมติหลกัท่ีส �าคญัท่ีมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัตามโครงการผล

ประโยชน ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งันี ้

ระยะเวลาการจา่ยช�าระผลประโยชน ์- ถวัเฉลี่ยถ่วงน�า้หนกั(ปี)

อตัราคดิลด

เพ่ิมขึน้ 1%

ลดลง 1%

อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต

เพ่ิมขึน้ 1%

ลดลง 1%

อตัราการลาออก

เพ่ิมขึน้ 20% ของสมมตฐิานหลกั

ลดลง 20% ของสมมตฐิานหลกั

2562

10 - 11

2562

17

2563

6 - 11

2563

9 - 16

2563

(50,242)

59,100

51,516 

(45,177)

(18,592)

20,546

2563

(8,913)

10,045

- 

-

(7,239)

8,354

2562

(42,889)

50,774 

44,179  

(38,473)

(22,286)

24,629

2562

(8,214)

9,285 

- 

-

(7,337)

8,444

พนักงานปฏบิตักิาร

พนักงานปฏบิตักิาร

พนักงาน

พนักงาน

(หนว่ย : พนับาท)

หนีส้ินเพิม่ขึน้ (ลดลง)

7.12 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาว

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ ไดท้ �าสญัญาเช่าระยะยาวท่ีมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่า

ตามสญัญาเช่าจากการด�าเนินงาน ดงันี ้

สญัญาเชา่ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์

ยอดคงเหลอื

(หนว่ย : พนับาท)

สญัญาเชา่ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์

สญัญาเชา่ยานพาหนะ

ยอดคงเหลอื

(หนว่ย : พนับาท)

รวม

16,604 

16,604

รวม

31,125

24,005 

55,130

1 - 5 ปี

76 

76

1 - 5 ปี

7,863

15,156 

23,019

ไม่เกนิ 1 ปี 

16,528

16,528

ไม่เกนิ 1 ปี 

23,262

8,849

32,111

2563

2562
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เงนิปันผล

เงินปันผลจากก�าไรสทุธิ

ส �าหรบัปี 2562

เงินปันผลจากก�าไรสทุธิ

ส �าหรบัปี 2561

เงนิปันผลจา่ยตอ่หุน้

42.25

84.75

อนุมัตโิดย

ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563

ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี

เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2562

เงนิปันผลจา่ย

59.15

118.65

(ล้านบาท)(บาท)

7.13 เงนิปันผล

ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษัิทฯ มีการจา่ยเงินปันผลดงันี ้

7.14 ทุนส�ารองตามกฎหมาย

ตามบทบญัญตัิแหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรษัิทฯ จะตอ้งจดัสรรทนุส�ารองตามกฎหมาย อยา่งนอ้ย

รอ้ยละ 5 ของก�าไรสุทธิทุกครัง้ท่ีมีการจ่ายเงินปันผล จนกว่าส�ารองดงักล่าวมีจ�านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของ

ทนุจดทะเบียน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ทุนส�ารองตามกฎหมายของบริษัทฯ ไดส้ �ารองเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของ

ทนุจดทะเบียนแลว้

7.15 ก�าไรตอ่หุน้

ก�าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรบัปี (ไมร่วมก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน) ดว้ยจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั

ของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี

7.16 กองทุนส�ารองเลีย้งชพี

บรษัิทฯ และพนกังานไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุส�ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 

โดยพนกังานจะจา่ยสมทบเขา้กองทนุเป็นรายเดือนในอตัรารอ้ยละ 3 - 15 ของเงินเดือน และบรษัิทฯ จะจา่ยสมทบเขา้

กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรารอ้ยละ 7 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทนุกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน) และจะจา่ยใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทนุของ 

บรษัิทฯ ในระหวา่งปี 2563 บรษัิทฯ รบัรูเ้งินสมทบดงักลา่วเป็นคา่ใชจ้า่ยจ�านวน 41.98 ลา้นบาท (2562: 41.29 ลา้นบาท)
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7.17 รายการธุรกจิกับกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน

7.17.1 รายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งบรษัิทฯ กบั ธนาคารกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน) (บรษัิทใหญ่) บรษัิทรว่ม

และบรษัิทยอ่ยของบรษัิทใหญ่ ประกอบดว้ย

รายการในงบแสดงฐานะการเงนิ

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด

ธนาคารกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน)

 เงินฝากธนาคาร

สินทรัพยห์มุนเวยีน - เงนิลงทนุช่ัวคราว

ธนาคารกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน)

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - ลูกหนีค่้าบริการ 

ธนาคารกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน)

บรษัิทยอ่ยของบรษัิทใหญ่

 บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน)

 บรษัิท กรุงไทย คอมพิวเตอร ์เซอรว์ิสเซส จ�ากดั

 บรษัิท กรุงไทยธรุกิจลีสซิ่ง จ�ากดั

 บรษัิท กรุงไทยกฎหมาย จ�ากดั

 บรษัิท บตัรกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน)

บรษัิทรว่มของบรษัิทใหญ่

 บรษัิท กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน)

 บรษัิท กรุงไทย - แอกซา่ ประกนัชีวิต จ�ากดั (มหาชน)

 บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ�ากดั 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - ดอกเบีย้ค้างรับเงนิฝากธนาคาร

และตั๋วแลกเงนิ

ธนาคารกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ - เงนิฝากประจ�า

ธนาคารกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน)

รายไดรั้บล่วงหน้า - รับฝากกล่องเอกสาร

บรษัิทยอ่ยของบรษัิทใหญ่

 บรษัิท กรุงไทย แอดไวซเ์ซอรี ่จ �ากดั

ค่าเบีย้ประกันภยัจา่ยล่วงหน้า

บรษัิทรว่มของบรษัิทใหญ่

 บรษัิท กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน)

ค่าใช้จา่ยค้างจา่ย - ค่าเบีย้ประกัน

บรษัิทรว่มของบรษัิทใหญ่

      บรษัิท กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน)

ค่าใช้จา่ยค้างจา่ย - ค่าบริหารงานตามนโยบาย Secondment

ธนาคารกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน)

(หนว่ย : พนับาท)

31 ธันวาคม 2562

377,698

170,000

239,498

1,641

1,676

892

63 

7,352 

705 

211 

124

774 

155,261 

36 

7,602 

-

- 

31 ธันวาคม 2563

402,925

215,000

343,577

658

1,040

745

65

6,921

646

52

127

430

155,264

32

6,056

445

478
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รายการในงบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)

ค่าใช้จา่ยค้างจา่ย - ค่าน�า้มันยานพาหนะค้างจา่ย

ธนาคารกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน)

ค่าใช้จา่ยค้างจา่ย - ค่าไฟฟ้าและค่าน�า้ประปา

ธนาคารกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน)

ค่าใช้จา่ยค้างจา่ย - ค่าเช่าพืน้ทีแ่ละส�านักงาน

ธนาคารกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน)

ค่าใช้จา่ยค้างจา่ย - ค่าเช่าอุปกรณแ์ละระบบสารสนเทศ

บรษัิทยอ่ยของบรษัิทใหญ่

 บรษัิท กรุงไทย คอมพิวเตอร ์เซอรวิ์สเซส จ�ากดั

ค่าใช้จา่ยค้างจา่ย - ค่าธรรมเนียมจา่ย - อืน่ ๆ

บรษัิทยอ่ยของบรษัิทใหญ่

 บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ�ากดั (มหาชน) 

ค่าใช้จา่ยค้างจา่ย - ค่าธรรมเนียมวชิาชพี

บรษัิทยอ่ยของบรษัิทใหญ่

 บรษัิท กรุงไทยกฎหมาย จ�ากดั

เจา้หนีต้ามสัญญาเช่าระยะยาว

บรษัิทรว่มของบรษัิทใหญ่

  บรษัิท กรุงไทย ไอบีเจ ลสิซิง่ จ �ากดั 

หนีส้นิภายใตสั้ญญาเช่า

บรษัิทรว่มของบรษัิทใหญ่

 บรษัิท กรุงไทย ไอบีเจ ลสิซิง่ จ �ากดั 

(หนว่ย : พนับาท)

รายการในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ

ธนาคารกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน)

บรษัิทยอ่ยของบรษัิทใหญ่

 บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ�ากดั (มหาชน)

 บรษัิท กรุงไทย คอมพิวเตอร ์เซอรวิ์สเซส จ�ากดั

 บรษัิท กรุงไทยธรุกิจลสีซิง่ จ �ากดั 

 บรษัิท กรุงไทยกฎหมาย จ�ากดั 

 บรษัิท บตัรกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน)

 บรษัิท กรุงไทย แอดไวซเ์ซอรี ่จ �ากดั

(หนว่ย : พนับาท)

31 ธันวาคม 2562

8,445

 -

-

1,763

173

-

28,479

-

2562

2,370,718

9,818

9,430

9,614

355

46,600

4

31 ธันวาคม 2563

7,177

33

34

1,709

166

3

17,120

955

2563

2,317,437

8,013

11,716

7,764

719

45,304

4

ส�าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม
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รายการในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ตอ่)

บรษัิทรว่มของบรษัิทใหญ่      

 บรษัิท กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน)

      บรษัิท กรุงไทย - แอกซา่ ประกนัชีวิต จ�ากดั (มหาชน)

      บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ�ากดั 

รายไดด้อกเบีย้รับ

ธนาคารกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน)

ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร

ธนาคารกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน)

 คา่ธรรมเนียมธนาคาร

 คา่บรหิารงานตามนโยบาย Secondment

 คา่เชา่พืน้ท่ีและส�านกังาน

 คา่บ�ารุงรกัษาซอ่มแซม - รถยนตนิ์รภยั

 คา่ไฟฟา้และคา่น�า้ประปา

บรษัิทยอ่ยของบรษัิทใหญ่

 บรษัิท กรุงไทย คอมพิวเตอร ์เซอรวิ์สเซส จ�ากดั

คา่เชา่อปุกรณแ์ละระบบสารสนเทศ

      บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ�ากดั (มหาชน)

คา่ธรรมเนียมจา่ย - อ่ืน ๆ

      บรษัิท กรุงไทยกฎหมาย จ�ากดั 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ

บรษัิทรว่มของบรษัิทใหญ่

 บรษัิท กรุงไทย ไอบีเจ ลสิซิง่ จ �ากดั

คา่เชา่จา่ย

 บรษัิท กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน)

คา่เบีย้ประกนั

(หนว่ย : พนับาท)

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ของพนกังาน

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน

รวม

(หนว่ย : พนับาท)

2562

3,596

889

1,793

4,644

943

-

4,039

12

452

12,460

162

-

12,624

18,471

2562

30,290

1,014

31,304

2563

6,536

292

1,420

3,544

1,121

3,672

4,134

11

386

9,767

156

3

12,624

16,021

2563

27,755

526

28,281

ส�าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม

ส�าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม

7.17.2 บริษัทฯ ไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชนอ่ื์นทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินจ่ายใหก้รรมการ และ

ผูบ้ริหาร นอกเหนือจากผลประโยชนท่ี์พึงจ่ายตามปกติ ดงันี ้
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รายไดจ้ากบรกิารงานขนสง่ทรพัยส์นิ

รายไดจ้ากบรกิารงานลกูจา้ง

รายไดจ้ากบรกิารงานอ่ืน ๆ 

รวม

(หนว่ย : พนับาท)

2562

1,506,818

781,779

250,483

2,539,080

2563

1,393,737

797,952

259,776

2,451,465

ส�าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม

7.18 รายการจากการใหบ้ริการ

7.19 ข้อมูลทางการเงนิจ�าแนกตามส่วนงาน

บรษัิทฯ ด�าเนินกิจการในสว่นงานธรุกิจเดียว คือ ธรุกิจบรกิาร และด�าเนินธรุกิจในสว่นงานทางภมิูศาสตรเ์ดียว คือ 

ในประเทศไทย ดงันัน้ รายได ้ ก�าไร และสนิทรพัยท์ัง้หมดท่ีแสดงในงบการเงินจงึเก่ียวกบัสว่นงานธรุกิจและสว่นงาน

ทางภมิูศาสตรต์ามท่ีกลา่วไว้

7.20 หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ 

      ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้เป็นคดีท่ีถูกฟ้องรอ้งในคดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย

จากบริษัทฯ 1 คดี เป็นจ�านวนทนุทรพัยร์วม 1.02 ลา้นบาท ซึ่งเป็นคดีละเมิดจากการกระท�าของพนกังานในทางการ

ท่ีจา้ง และบริษัทฯ ไดจ้ดัท�าประกนัภยัไวใ้หร้ว่มรบัผิดชอบแทน ภายใตเ้ง่ือนไขตามกรมธรรม ์ปัจจบุนัคดีอยู่ระหว่าง

นดัสืบพยานศาลชัน้ตน้

7.21 ล�าดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรม

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษัิทฯ มีสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิท่ีเปิดเผยมลูคา่ยตุธิรรมโดยแยกแสดง

ตามล�าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม ดงันี ้

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

เงินลงทนุชั่วคราว

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน

หนีส้นิทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย

หนีส้นิตามสญัญาเชา่

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน

(หนว่ย : ลา้นบาท)

รวม

403,623

215,000

396,770

7,298

173,120

24,858

216,674

48,757

17,636

16,765

ระดบั 3 

-

-

396,770

7,298

-

24,858

216,674

-

17,636

-

ระดบั 2

-

-

-

-

17,856

-

-

48,757

-

16,765

ระดบั 1

403,623

215,000

-

-

155,264

-

-

-

-

-

2563
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สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

เงินลงทนุชั่วคราว

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน

หนีส้นิทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย

หนีส้นิตามสญัญาเชา่

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน

(หนว่ย : ลา้นบาท)

รวม

378,448

170,000

296,499

8,368

171,970

41,711

211,943

28,479

17,010

15,135

ระดบั 3 

-

-

296,499

8,368

-

41,711

211,943

-

17,010

-

ระดบั 2

-

-

-

-

16,709

-

-

28,479

-

15,135

ระดบั 1

378,448

170,000

-

-

155,261

-

-

-

-

-

2562

7.22 เคร่ืองมอืทางการเงนิ

7.22.1 วัตถุประสงคแ์ละนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงนิ

เครือ่งมือทางการเงินท่ีส �าคญัของบรษัิทฯประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เงินลงทนุ ลกูหนีก้ารคา้

และลกูหนีอ่ื้น สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย หนีส้นิ

ตามสญัญาเชา่ หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน และหนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน บรษัิทฯ มีความเสีย่งทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครือ่งมือ

ทางการเงินดงักลา่วและมีนโยบายในการบรหิารความเสี่ยง ดงันี ้

ความเสี่ยงดา้นเครดติ 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหนีอ่ื้น และรายไดค้า้งรบั โดยจ�านวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯ 

อาจตอ้งสญูเสียจากการใหส้ินเช่ือคือมลูค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินท่ีส �าคญัสามารถจัดตามประเภท

อตัราดอกเบีย้ และส�าหรบัสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก�าหนด

หรอืวนัท่ีมีการก�าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม ่(หากวนัท่ีมีการก�าหนดอตัราดอกเบีย้ใหมถ่งึก่อน) ไดด้งันี ้
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สินทรัพยท์างการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

เงินลงทนุชั่วคราว

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน

หนีส้ินทางการเงนิ

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย

หนีส้นิตามสญัญาเชา่

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน

(หนว่ย : พนับาท)

สินทรัพยท์างการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

เงินลงทนุชั่วคราว

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน

หนีส้ินทางการเงนิ

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย

หนีส้นิตามสญัญาเชา่

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน

(หนว่ย : พนับาท)

อัตรา

ดอกเบีย้

ทีแ่ทจ้ริง

(% ตอ่ปี)

อัตรา

ดอกเบีย้

ทีแ่ทจ้ริง

(% ตอ่ปี)

รวม

รวม

ไม่มอัีตรา

ดอกเบีย้

ไม่มอัีตรา

ดอกเบีย้

อัตราดอกเบีย้

ปรับขึน้ลงตาม

ราคาตลาด

อัตราดอกเบีย้

ปรับขึน้ลงตาม

ราคาตลาด

อัตราดอกเบีย้คงที่

อัตราดอกเบีย้คงที่

มากกว่า

1 ปี

-

-

- 

-

-

-

-

48,757

-

-

มากกว่า

1 ปี

-

-

- 

-

155,000

-

-

28,479

-

-

น้อยกว่า 

1 ปี

-

215,000

-

-

155,264

-

-

- 

-

-

น้อยกว่า 

1 ปี

-

170,000

-

-

261

-

-

- 

-

-

404,042

-

- 

-

16,765

-

-

-

-

16,765

379,335

-

- 

-

15,135

-

-

-

-

15,135

(419)

- 

396,770

7,296

1,091

24,858

216,674

-

17,636

-

(887)

- 

296,499

8,368

1,574

41,711

211,943

-

17,010

-

403,623

215,000

396,770

7,296

173,120

24,858

216,674

48,757

17,636

16,765

378,448

170,000

296,499

8,368

171,970

41,711

211,943

28,479

17,010

15,135

0.13

0.25 – 0.38

-

-

0.13 - 1.10

-

-

6.03

-

0.13

0.38

0.60 – 1.05

-

-

0.38 - 1.10

-

-

7.12

-

0.38

2563

2562
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7.22.2 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง

ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ จะไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัไดเ้ม่ือครบก�าหนด 

เน่ืองจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรพัยเ์ป็นเงินสดหรือไม่สามารถจดัหาเงินทนุไดเ้พียงพอตามความตอ้งการในเวลาท่ี

เหมาะสมซึง่อาจท�าใหเ้กิดความเสียหายได้

บรษัิทฯ มีการควบคมุความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่ง โดยการรกัษาระดบัเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

ใหเ้พียงพอตอ่การด�าเนินงานของบรษัิทฯ 

วนัท่ีครบก�าหนดของเครื่องมือทางการเงินนบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

และ 2562 มีดงันี ้

สินทรัพยท์างการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

เงินลงทนุชั่วคราว

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน

หนีส้นิทางการเงนิ

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย

หนีส้นิตามสญัญาเชา่

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน

(หนว่ย : พนับาท)

สินทรัพยท์างการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

เงินลงทนุชั่วคราว

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน

หนีส้นิทางการเงนิ

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน

(หนว่ย : พนับาท)

รวม

403,623

215,000

396,770

7,298

173,120

24,858

216,674

48,757

17,636

16,765

รวม

378,448

170,000

296,499

8,368

171,970

41,711

211,943

28,479

17,010

15,135

ไม่มกี�าหนด 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่มกี�าหนด 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มากกว่า 1 ปี

-

-

-

-

17,856

-

-

18,040

-

16,765

มากกว่า 1 ปี

-

-

-

-

171,709

-

-

17,095

-

15,135

ภายใน 1 ปี

-

215,000

233,190

7,298

155,264

24,858

216,674

30,717

17,636

-

ภายใน 1 ปี

-

170,000

247,556

8,368

261

41,711

211,943

11,384

17,010

-

เมือ่ทวงถาม

403,623

-

163,580

-

-

-

-

-

-

-

เมือ่ทวงถาม

378,448

-

48,943

-

-

-

-

-

-

-

2563

2562
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7.23 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมอืทางการเงนิ

เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินสว่นใหญ่ของบรษัิทฯ จดัอยู่ในประเภทระยะสัน้หรือมีอตัราดอกเบีย้ใกลเ้คียงกบั

อตัราดอกเบีย้ในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมลูค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมลูค่าตามบญัชี

ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

7.24 การอนุมัตงิบการเงนิ

งบการเงินนีไ้ดร้บัการอนมุตัใิหอ้อกงบการเงินโดยกรรมการผูจ้ดัการ เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2564




