บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั ตะวันออกพาณิชย์ ลสี ซิ่ง จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
และบริ ษ ัท ย่ อ ย (กลุ่ ม บริ ษ ัท ) และของเฉพาะบริ ษ ัท ตะวัน ออกพาณิ ชย์ลี ส ซิ่ ง จ ากัด (มหาชน) (บริ ษ ัท ) ซึ่ ง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิ น รวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสด
เฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุ
สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์
ลี สซิ่ ง จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะ
กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พ บัญชี ที่กาหนดโดยสภา
วิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ
ตามข้อ กาหนดด้านจรรยาบรรณอื่ นๆ ตามที่ ระบุ ในข้อกาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญ ชี ที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุ บนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาใน
บริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้

-2เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้ อมวิธีการตรวจสอบ มีดงั ต่ อไปนี้
ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ของลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื้ อ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ)
ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นรวมข้อ 6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ ตาม
สัญญาเช่ าซื้ อสุ ทธิ ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ จานวนรวม 4,303.78 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ
88.75 และร้ อยละ 89.47 ของยอดสิ น ทรัพ ย์รวม ตามลาดับ และค่ าเผื่อผลขาดทุ นด้านเครดิ ต ที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น
จานวน 218.88 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นจานวนที่มีสาระสาคัญต่องบการเงิน
เนื่องจากการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ต้องใช้หลักการพัฒนาแบบจาลองสาหรับการคานวณ
ที่ มีความซับซ้อน โดยต้องใช้ดุลยพิ นิจและการประมาณการอย่างมากจากผูบ้ ริ หารในการพัฒนาแบบจาลองผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดุลยพินิจที่สาคัญของผูบ้ ริ หาร
ได้แก่ การระบุเงื่ อนไขการประเมินการเพิ่มขึ้ นในความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของลูกหนี้ นับตั้งแต่การรับรู ้รายการเมื่ อ
เริ่ มแรก การเลือกข้อมูลการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ในแบบจาลอง และการปรับปรุ งส่ วนเพิ่มจาก
การบริ หารจัดการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากข้อจากัดของแบบจาลอง
ด้วยความมี ส าระส าคัญ และผูบ้ ริ ห ารต้องใช้ดุ ลยพิ นิ จอย่างมากในการพิ จารณาประมาณการดังกล่ าว ข้าพเจ้า
จึงให้ความสาคัญกับการตรวจสอบค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ โดย
 ทาความเข้าใจ ประเมิน และสุ่ มทดสอบความมีประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการปล่อย
สิ นเชื่อ การรับชาระหนี้ การจัดชั้นหนี้ และการคานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
 ประเมิน และทดสอบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
 ทาความเข้าใจ ประเมิน และทดสอบความสมเหตุสมผลของแบบจาลอง ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะ
เกิ ด ขึ้ น โดยสอบทานเอกสารประกอบการพัฒ นาแบบจาลอง และสุ่ มทดสอบความถู กต้องและความ
ครบถ้วนของข้อมูลที่นามาใช้พฒั นาแบบจาลอง
 ประเมินวิธีการคานวณและข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น รวมทั้งความเหมาะสมของการใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการปรับปรุ งส่ วนเพิ่มจากการบริ หาร
จัดการ
 ตรวจสอบการคานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น โดยตรวจสอบความครบถ้วนของ
ข้อมูลที่นามาใช้ในการคานวณและการจัดชั้นของลูกหนี้
 พิ จารณาการเปิ ดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับ ค่าเผื่อผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นของลูกหนี้ ตาม
สัญญาเช่าซื้ อ
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กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายรับรู ้รายได้ดอกผลจากการเช่าซื้ อ ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1.1 (ในปี
2564 มีรายได้ดอกผลเช่ าซื้ อในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 513.78 ล้านบาทคิ ดเป็ นร้อยละ
75.10 และร้อยละ 76.06 ของรายได้รวม ตามลาดับ) รายได้ดอกผลเช่ าซื้ อดังกล่าวเป็ นจานวนที่ มีสาระสาคัญและ
เป็ นดอกผลที่เกิดจากสัญญาเช่าซื้ อรายย่อยจานวนมาก และระยะเวลาผ่อนชาระนานการรับรู ้รายได้ดอกผลเช่าซื้ อใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผล ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญกับการตรวจสอบการรับรู ้รายได้ดอกผล
เช่าซื้ อดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับการรับรู ้รายได้ดอกผลจากสัญญาเช่าซื้ อ โดย
 ทาความเข้าใจ ประเมิ น และสุ่ มทดสอบระบบการควบคุ มภายในของกลุ่มบริ ษทั ที่ เกี่ ยวกับการปล่อย
สิ นเชื่อ การทาสัญญาเช่าซื้ อ การรับชาระเงิน การรับรู ้รายได้ และทดสอบระบบการควบคุมภายในทัว่ ไป
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสุ่ มทดสอบความถูกต้องของข้อมูล และการคานวณ
 สุ่ มตรวจสอบสัญญาเช่าซื้ อเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อ และการรับรู ้รายได้
ดอกผลเช่ าซื้ อ ว่ามี การรับรู ้รายได้เป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญา และมีการปรับปรุ งด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่
แท้จริ ง
 สุ่ มตรวจสอบรายการปรับปรุ งบัญชีที่สาคัญที่ทาผ่านใบสาคัญทัว่ ไป
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานประจาปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่า
ข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจาปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการคื อ การอ่าน
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อกับความรู ้
ที่ ไ ด้รั บ จากการตรวจสอบของข้า พเจ้าหรื อ ปรากฏว่า ข้อ มู ล อื่ น มี ก ารแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล เพื่อให้มีการดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่
แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอย่างเหมาะสม

-4ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผูบ้ ริ หารพิ จารณาว่า
จาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่ องตามความเหมาะสม และใช้เกณฑ์การ
บัญ ชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ ผูบ้ ริ หารมี ความตั้งใจที่ จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงานหรื อไม่
สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการ
ทุ จริ ต หรื อข้อ ผิ ด พลาด และเสนอรายงานผู ส้ อบบัญ ชี ซ่ ึ งรวมความเห็ น ของข้า พเจ้า อยู่ด ้ว ย ความเชื่ อ มัน่ อย่า ง
สมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญ ชี จะสามารถตรวจพบข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จจริ งอัน เป็ นสาระส าคัญ ที่ มี อยู่ไ ด้เสมอไป ข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถื อว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพิ นิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ย งจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิ น
รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บตั ิงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่ อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พ บข้อมูลที่ ข ัดต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด
เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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ที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุ สมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการ
ดาเนินงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าว
ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่ม
บริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
 ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทำงกำรเงิ นของกิ จกำรภำยใน
กลุ่ ม หรื อ กิ จ กรรมทำงธุ ร กิ จ ภำยในกลุ่ ม บริ ษ ัท เพื่ อ แสดงควำมเห็ น ต่ อ งบกำรเงิ น รวม ข้ำ พเจ้ำ
รับผิดชอบต่อกำรกำหนดแนวทำงกำรควบคุมดูแล และกำรปฏิ บตั ิ งำนตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้ำพเจ้ำ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ข้าพเจ้าได้สื่ อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แ ลในเรื่ องต่ างๆที่ ส าคัญ ซึ่ งรวมถึ งขอบเขตและช่ วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องที่ มีนัยสาคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิ สระและได้สื่ อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลเกี่ ยวกับ ความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่ นซึ่ ง
ข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้า
ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ

-6จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ อง
ดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์
ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

(นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5599

วันที่ 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565

บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

สินทรัพย์

31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

55,101,265.78

54,488,493.19

51,291,095.43

50,717,065.98

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

6

1,645,986,581.68

1,877,883,330.50

1,645,986,581.68

1,877,883,330.50

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

8

18,189,014.87

19,730,348.48

15,472,890.05

19,218,333.67

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่การร่ วมค้า

9

225,500,000.00

221,500,000.00

225,500,000.00

221,500,000.00

ทรัพย์สินรอการขาย

10

37,395,216.00

67,964,867.67

37,395,216.00

67,964,867.67

1,982,172,078.33

2,241,567,039.84

1,975,645,783.16

2,237,283,597.82

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกาหนดชาระเกินกว่าหนึ่งปี

6

2,657,796,854.54

3,437,759,857.15

2,657,796,854.54

3,437,759,857.15

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

12

0.00

0.00

5,000,000.00

5,000,000.00

เงินลงทุนในการร่ วมค้า

13

70,008,174.02

63,435,389.35

36,000,000.00

36,000,000.00

สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

11

0.00

2,022,840.45

0.00

2,022,840.45

ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น

14

2,153,019.60

3,401,541.41

2,153,019.60

3,401,541.41

เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่การร่ วมค้า

9

0.00

30,000,000.00

0.00

30,000,000.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

15

35,820,768.60

42,689,144.48

34,124,351.26

42,561,798.06

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

16

27,096,159.97

27,728,728.03

27,096,159.97

27,728,728.03

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

17

766,074.81

5,928,624.59

645,587.85

5,852,332.00

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

33.3

69,411,600.75

108,358,862.36

70,127,336.30

109,074,597.91

เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน

18

1,534,942.75

1,082,948.99

76,000.00

76,000.00

2,625,792.14

2,275,792.14

1,910,792.14

1,910,792.14

2,867,213,387.18

3,724,683,728.95

2,834,930,101.66

3,701,388,487.15

4,849,385,465.51

5,966,250,768.79

4,810,575,884.82

5,938,672,084.97

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ ……………เมื่อวันที่…………………
ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็ นความจริ งและถูกต้องทุกประการ
(ลงชื่อ) ………………………………………………............……………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-2บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

19

340,000,000.00

320,260,469.94

340,000,000.00

320,260,469.94

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

20

40,519,066.02

43,801,236.98

39,775,373.46

42,908,050.64

เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี

22

1,399,448,890.68

1,777,658,645.18

1,399,448,890.68

1,777,658,645.18

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

21.3

188,583,536.38

183,773,223.24

188,583,536.38

183,773,223.24

หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี

23

8,915,404.57

8,197,590.97

8,701,798.12

8,197,590.97

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

11,078,966.69

2,246,701.07

10,882,047.60

2,258,405.46

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

1,988,545,864.34

2,335,937,867.38

1,987,391,646.24

2,335,056,385.43

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

22

963,030,674.98

1,810,869,667.49

963,030,674.98

1,810,869,667.49

หนี้สินตามสัญญาเช่า

23

20,181,393.16

20,181,809.27

19,530,433.23

20,181,809.27

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

24

34,904,805.87

31,126,259.71

34,812,163.00

31,126,259.71

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

33.3

10,548,684.10

18,508,223.63

10,548,684.10

18,508,223.63

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

1,028,665,558.11

1,880,685,960.10

1,027,921,955.31

1,880,685,960.10

รวมหนีส้ ิน

3,017,211,422.45

4,216,623,827.48

3,015,313,601.55

4,215,742,345.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………………………………............……………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-3บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (ต่อ)

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,663,285,866 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท

1,663,285,866.00

หุน้ สามัญ 1,108,859,002 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท

1,108,859,002.00

1,663,285,866.00
1,108,859,002.00

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,108,857,244 หุน้ หุน้ ละ 1.00 บาท
หุน้ สามัญ 1,108,859,002 หุน้ หุน้ ละ 1.00 บาท

1,108,857,244.00
25

1,108,859,002.00

1,108,857,244.00
1,108,859,002.00

ส่ วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
สารองส่ วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

279,958,858.40

279,957,364.10

279,958,858.40

279,957,364.10

42,752,220.00

42,752,220.00

42,752,220.00

42,752,220.00

54,485,810.93

45,295,869.00

54,485,810.93

45,295,869.00

346,118,151.73

272,764,244.21

309,206,391.94

246,067,042.34

1,832,174,043.06

1,749,626,941.31

1,795,262,283.27

1,722,929,739.44

4,849,385,465.51

5,966,250,768.79

4,810,575,884.82

5,938,672,084.97

กาไรสะสม
สารองตามกฎหมาย

26

ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………………………………............……………… กรรมการตามอานาจ
(

)

บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

2563

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

รายได้
ดอกผลจากการขายตามสัญญาเช่าซื้ อ
513,784,169.41 692,134,927.54 513,784,169.41 692,134,927.54
ดอกเบี้ยตามสัญญาขายฝาก
0.00
1,430,464.00
0.00
1,430,464.00
ดอกเบี้ยรับ
15,559,168.62
16,630,282.28
15,559,168.62
16,630,282.28
รายได้อื่น
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริ การ
85,053,016.54 117,693,591.38
76,442,932.23 117,075,807.30
หนี้ สูญรับคืน
28,598,507.56
17,891,493.22
28,598,507.56
17,891,493.22
อื่น ๆ
41,160,281.47
45,043,948.33
41,151,312.48
45,035,142.69
รวมรายได้
684,155,143.60 890,824,706.75 675,536,090.30 890,198,117.03
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(8,517,088.97)
(5,137,996.53)
(7,370,865.99)
(5,120,113.77)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(325,819,738.06) (444,079,267.55) (322,910,550.76) (443,477,980.69)
(ผลขาดทุน)กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
22,580,655.63 (158,919,354.48)
22,580,655.63 (158,919,354.48)
รวมค่าใช้จ่าย
(311,756,171.40) (608,136,618.56) (307,700,761.12) (607,517,448.94)
กาไรจากกิจกรรมดาเนินงาน
372,398,972.20 282,688,088.19 367,835,329.18 282,680,668.09
ต้นทุนทางการเงิน
(135,066,943.83) (216,358,910.96) (135,060,935.45) (216,358,910.96)
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
ตามวิธีส่วนได้เสีย
6,572,784.67
10,369,724.59
0.00
0.00
กาไรก่อนภาษีเงินได้
243,904,813.04
76,698,901.82 232,774,393.73
66,321,757.13
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
33.1
(49,891,416.59) (15,019,553.36) (48,975,555.20) (15,016,385.33)
กาไรสาหรับปี
194,013,396.45
61,679,348.46 183,798,838.53
51,305,371.80
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
(792,071.00)
0.00
(792,071.00)
0.00
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้
158,414.20
0.00
158,414.20
0.00
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
(633,656.80)
0.00
(633,656.80)
0.00
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
193,379,739.65
61,679,348.46 183,165,181.73
51,305,371.80
กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

34

0.1750

0.0556

0.1658

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(
)

0.0463

บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ทุนที่ออก

ส่วนเกิน

สารองส่วนทุนจากการ

หมายเหตุ

และชาระแล้ว

มูลค่าหุน้

จ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

1,108,857,244.00

279,957,364.10

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

42,752,220.00

กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว

รวม

ยังไม่ได้จดั สรร

42,730,600.41

411,016,948.63

1,885,314,377.14

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ

0.00

0.00

0.00

0.00

(197,366,784.29)

(197,366,784.29)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุ ง

1,108,857,244.00

279,957,364.10

42,752,220.00

42,730,600.41

213,650,164.34

1,687,947,592.85

0.00

0.00

0.00

2,565,268.59

(2,565,268.59)

0.00

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

0.00
1,108,857,244.00

0.00
279,957,364.10

0.00
42,752,220.00

0.00
45,295,869.00

61,679,348.46
272,764,244.21

61,679,348.46
1,749,626,941.31

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

1,108,857,244.00

279,957,364.10

42,752,220.00

45,295,869.00

272,764,244.21

1,749,626,941.31

จัดสรรสารองตามกฎหมาย

รับชาระค่าหุน้

25

1,758.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,758.00

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
จัดสรรสารองตามกฎหมาย

25

0.00
0.00

1,494.30
0.00

0.00
0.00

0.00
9,189,941.93

0.00
(9,189,941.93)

1,494.30
0.00

เงินปันผลจ่าย

27

0.00

0.00

0.00

0.00

(110,835,890.20)

(110,835,890.20)

0.00

0.00

0.00

0.00

194,013,396.45

194,013,396.45

0.00
1,108,859,002.00

0.00
279,958,858.40

0.00
42,752,220.00

0.00
54,485,810.93

(633,656.80)
346,118,151.73

(633,656.80)
1,832,174,043.06

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

ทุนที่ออก

ส่วนเกิน

สารองส่วนทุนจากการ

หมายเหตุ

และชาระแล้ว

มูลค่าหุน้

จ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

1,108,857,244.00

279,957,364.10

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

42,752,220.00

กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว

รวม

ยังไม่ได้จดั สรร

42,730,600.41

394,693,723.42

1,868,991,151.93

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ

0.00

0.00

0.00

0.00

(197,366,784.29)

(197,366,784.29)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุ ง

1,108,857,244.00

279,957,364.10

42,752,220.00

42,730,600.41

197,326,939.13

1,671,624,367.64

0.00

0.00

0.00

2,565,268.59

(2,565,268.59)

0.00

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

0.00
1,108,857,244.00

0.00
279,957,364.10

0.00
42,752,220.00

0.00
45,295,869.00

51,305,371.80
246,067,042.34

51,305,371.80
1,722,929,739.44

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

1,108,857,244.00

279,957,364.10

42,752,220.00

45,295,869.00

246,067,042.34

1,722,929,739.44

จัดสรรสารองตามกฎหมาย

รับชาระค่าหุน้

25

1,758.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,758.00

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

25

0.00

1,494.30

0.00

0.00

0.00

1,494.30

0.00

0.00

0.00

9,189,941.93

(9,189,941.93)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(110,835,890.20)

(110,835,890.20)

0.00

0.00

0.00

0.00

183,798,838.53

183,798,838.53

0.00
1,108,859,002.00

0.00
279,958,858.40

0.00
42,752,220.00

0.00
54,485,810.93

(633,656.80)
309,206,391.94

(633,656.80)
1,795,262,283.27

จัดสรรสารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย

27

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี

194,013,396.45

61,679,348.46

183,798,838.53

51,305,371.80

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

49,891,416.59

15,019,553.36

48,975,555.20

15,016,385.33

ค่าเสื่ อมราคาและตัดจาหน่าย

20,715,594.59

22,614,560.46

20,545,341.97

22,604,079.47

ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

45,177,158.27

67,192,303.32

45,177,158.27

67,192,303.32

ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(22,580,655.63)

158,919,354.48

(22,580,655.63)

158,919,354.48

(67,200.00)

4,626.87

(67,200.00)

4,626.87

(6,572,784.67)

(10,369,724.59)

0.00

0.00

171,558.11
0.00
5,100,000.00

(91,067.55)
200,507.06
0.00

171,558.11
0.00
5,100,000.00

(91,067.55)
200,507.06
0.00

(22,777,865.72)

14,178,437.69

(22,777,865.72)

14,178,437.69

ค่าตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายในการกูย้ มื

6,326,585.98

8,335,838.40

6,326,585.98

8,335,838.40

ค่าธรรมเนี ยมในการกูย้ มื
ค่าตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้
(กาไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทัว่ ไป /

(4,225,000.00)
0.00

0.00
576,433.57

(4,225,000.00)
0.00

0.00
576,433.57

สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

2,022,840.45

671,452.27

2,022,840.45

671,452.27

ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย

2,986,475.16

2,843,985.52

2,893,832.29

2,843,985.52

128,734,349.47

207,254,468.30

128,734,349.47

207,254,468.30

ปรับกระทบกาไรสุทธิ เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)จากการดาเนินงาน

ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า
ส่ วนแบ่ง(กาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(กาไร)ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(กาไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินไม่มีตวั ตน
(กาไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย

398,915,869.05

549,030,077.62

394,095,338.92

549,012,176.53

1,118,654,679.56

1,209,157,734.17

1,118,654,679.56

1,209,157,734.17

0.00

24,225,600.00

0.00

24,225,600.00

ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง

1,961,326.56

8,541,483.74

4,165,436.57

9,053,498.55

ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง

52,632,575.08

(38,753,373.86)

52,632,575.08

(38,753,373.86)

(128,562,901.91)
(451,993.76)

(99,181,510.27)
(16,948.99)

(128,562,901.91)
0.00

(99,181,510.27)
(10,000.00)

กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ ตามสัญญาให้กยู้ มื และขายฝาก(เพิ่มขึ้น)ลดลง

ลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดรับ(จ่ าย)จากการดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน

(350,000.00)

(118,343.14)

0.00

246,656.86

(2,578,458.39)
0.00

(15,498,393.25)
(2,089,479.81)

(2,428,964.61)
0.00

(16,366,579.59)
(2,089,479.81)

1,440,221,096.19

1,635,296,846.21

1,438,556,163.61

1,635,294,722.58

(128,175,448.50)

(212,593,883.76)

(128,181,456.88)

(212,593,883.76)

(9,913,014.69)

(39,350,737.72)

(9,205,776.78)

(39,342,541.30)

1,302,132,633.00

1,383,352,224.73

1,301,168,929.95

1,383,358,297.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่ อ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(
)

-2บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการให้กยู้ มื แก่การร่ วมค้า

0.00

(20,000,000.00)

0.00

(20,000,000.00)

26,000,000.00

0.00

26,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(2,500,000.00)

เงินสดจ่ายในการซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(66,410.00)

(79,870.00)

(9,260.00)

0.00

เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

396,822.42

2,102,130.86

396,822.42

2,102,130.86

(4,683,473.49)

(3,879,495.62)

(2,957,105.58)

(3,745,245.62)

21,646,938.93

(21,857,234.76)

23,430,456.84

(24,143,114.76)

(260,469.94)

(35,597,582.30)

(260,469.94)

(35,597,582.30)

รับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

680,000,000.00

1,940,000,000.00

680,000,000.00

1,940,000,000.00

จ่ายเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(660,000,000.00)

(1,980,239,000.00)

(660,000,000.00)

(1,980,239,000.00)

รับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

405,000,000.00

310,000,000.00

405,000,000.00

310,000,000.00

จ่ายเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

(400,000,000.00)

(345,000,000.00)

(400,000,000.00)

(345,000,000.00)

รับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

580,000,000.00

1,295,700,000.00

580,000,000.00

1,295,700,000.00

จ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(1,808,150,332.99)

(1,899,714,319.48)

(1,808,150,332.99)

(1,899,714,319.48)

(9,822,358.51)

(10,014,347.03)

(9,781,916.51)

(10,014,347.03)

899,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(600,000,000.00)

0.00

(600,000,000.00)

(110,835,890.20)

0.00

(110,835,890.20)

0.00

3,252.30

0.00

3,252.30

0.00

(1,323,166,799.34)

(1,324,865,248.81)

(1,324,025,357.34)

(1,324,865,248.81)

612,772.59

36,629,741.16

574,029.45

34,349,933.95

54,488,493.19
55,101,265.78

17,858,752.03
54,488,493.19

50,717,065.98
51,291,095.43

16,367,132.03
50,717,065.98

เงินสดรับคืนจากการให้กยู้ มื แก่การร่ วมค้า
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินเบิกเกินบัญชี เพิ่มขึ้น(ลดลง)

เงินสดจ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายจากการซื้อสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
เงินสดจ่ายจากการซื้อคืนหุน้ กู้
เงินปั นผลจ่าย
รับเงินค่าหุน้ เพิ่มทุน
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่ อ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-1บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1. บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ("บริ ษทั ฯ") เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย โดย
จดทะเบี ยนเป็ นบริ ษทั จากัด (มหาชน) เมื่ อวันที่ 15 กันยายน 2546 และเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2547
1.2. ส านักงานใหญ่ ต้ งั อยู่เ ลขที่ 976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริ มคลองสามเสน แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ
1.3. มีสาขา 5 แห่ง
สาขาที่ 1 : เลขที่ 728/10 ถนนสุ ขมุ วิท ตาบลบางปลาสร้อย อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สาขาที่ 2 : เลขที่ 307 ถนนท่าแฉลบ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
สาขาที่ 3 : เลขที่ 624/4 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร
สาขาที่ 4 : เลขที่ 131/36 หมู่ที่ 9 ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สาขาที่ 5 : เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 12A ห้องเลขที่ 12A05 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร
1.4. บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิจเกี่ยวกับการให้บริ การด้านสิ นเชื่อแก่บุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคลในรู ปแบบของการ
ให้เช่าซื้ อรถยนต์ สัญญากูย้ ืมเงินและสัญญารับขายฝากรถยนต์
1.5. การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 :
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ที่ ปัจจุ บนั ยังมี ผ ลกระทบต่ อธุ รกิ จและ
อุ ต สาหกรรมส่ ว นใหญ่ สถานการณ์ ด ั ง กล่ า วอาจน ามาซึ่ งความไม่ แ น่ น อนและผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อมของการดาเนิ นธุ รกิ จ ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ติ ดตามความคื บหน้าของสถานการณ์
ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่
อาจเกิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ง นี้ ฝ่ ายบริ ห ารได้ใ ช้ป ระมาณการและดุ ล ยพิ นิ จ ในประเด็ น ต่ า ง ๆ เมื่ อ
สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

-22. เกณฑ์ในการจัดทาและนาเสนองบทางการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พ บัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ นตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่ บริ ษ ัทฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
2.2.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
- เมื่ อ วัน ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2562 บริ ษ ัท ฯได้ล งทุ น ในบริ ษ ัท ไมตี้ โบรกเกอร์ จ ากัด เพื่ อ
ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่ งถือหุน้ ในอัตราส่ วนร้อยละ 100.00
- งบการเงิ นรวมของบริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ได้รวมงบการเงิ นของ
บริ ษ ัท ย่ อ ย นับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ บ ริ ษ ัท ฯ มี ส่ ว นร่ ว มในการควบคุ ม นโยบายการเงิ น และการ
ดาเนินงานจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลงดังต่อไปนี้
สัดส่ วนการลงทุน (%)
ประเทศ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
ประเภทธุรกิจ
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ไมตี้ โบรกเกอร์ จากัด
ไทย
100.00
100.00
นายหน้าประกันวินาศภัย
(จดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562)
- งบการเงินรวมนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี เดียวกัน สาหรับรายการบัญชี เหมือนกัน
หรื อเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายกัน
- ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อย ยอดกาไรที่คิดระหว่างกันกับ
ที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้ นของบริ ษทั ฯกับสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกในงบการเงิ นรวม
แล้ว
- บริ ษทั ฯจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

-32.2 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม (ต่อ)
2.2.2 เงินลงทุนในการร่ วมค้า
- เงินลงทุนในการร่ วมค้าที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
- เงินลงทุนในการร่ วมค้าที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี บัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ งจานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิ นที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่
เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั
ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบ
การเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ
3.2) แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ให้ ความช่ วยเหลือลูกหนีท้ ี่ได้ รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่ อเศรษฐกิจไทย
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับกิจการที่
ให้ค วามช่ วยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้รั บผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จไทย โดยมี
วัต ถุ ประสงค์เ พื่ อ เป็ นมาตรการผ่ อ นปรนชั่ว คราวส าหรั บ กิ จ การที่ ใ ห้ค วามช่ วยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จไทยเท่ า นั้น ซึ่ งรวมถึ งสถานการณ์ COVID-19
ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยแล้ง และให้เป็ นทางเลือกกับทุกกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ตามแนวทางในหนังสื อเวียนของธนาคารแห่ งประเทศไทยที่ ธปท.
ฝนส.(23)ว. 276/2563 เรื่ อง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่
ส่ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จ ไทย และหนังสื อ เวี ย นของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยที่ ธ ปท.ฝนส.(01)ว.
380/2563 เรื่ อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID19 หรื อมาตรการอื่นใดตามที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดเพิ่มเติม ซึ่ งรวมถึง ธุ รกิจบัตรเครดิต ธุ รกิจ
สิ นเชื่ อที่มีทะเบียนรถเป็ นประกัน ธุ รกิจสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลภายใต้การกากับ และกิจการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้
การกากับดูแลของธนาคารแห่ งประเทศไทย เช่ น ธุ รกิ จลิสซิ่ ง ธุ รกิ จเช่ าซื้ อ ธุ รกิ จเช่ าซื้ อรถจักรยานยนต์
และธุ รกิ จแฟคเตอริ่ ง เป็ นต้น ทั้งนี้ กิ จการที่ ให้ความช่ วยเหลื อลู กหนี้ ตามมาตรการของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยและเลือกปฏิ บตั ิ ตามแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ฉบับนี้ ตอ้ งถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรการผ่อนปรน
ชัว่ คราวทุกข้อที่ระบุไว้ในแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

-43. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ)
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ดงั กล่าวมีผลบังคับใช้สาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้นในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรื อ
จนกว่าธนาคารแห่ งประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิบตั ิตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดย
ให้ถือปฏิ บตั ิ กบั ลูกหนี้ ธุรกิ จขนาดใหญ่ ลูกหนี้ ขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกหนี้ รายย่อย ซึ่ งยังคงมี
ศักยภาพในการดาเนิ นธุ รกิ จหรื อสามารถชาระหนี้ ได้ในอนาคต และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าวไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม โดยมีแนวทางการพิจารณาดังนี้
- ลูกหนี้ที่ยงั ไม่ดอ้ ยคุณภาพ (Stage 1 หรื อ Stage 2) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
- ลูกหนี้ ที่ดอ้ ยคุณภาพ (Stage 3) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เว้นแต่กิจการสามารถพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้ ดอ้ ย
คุณภาพที่เกิดขึ้นก่อน 1 มกราคม 2562 เป็ นลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

-

-

-

-

กลุ่มบริ ษทั เป็ นกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบตามแนวทางของธนาคารแห่ งประเทศ
ไทยจึงถือปฏิบตั ิดงั นี้
จัดชั้นลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ดอ้ ยคุณภาพ (Non-NPL) เป็ นชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้าน
เครดิ ต (Performing หรื อ Stage 1) ได้ทนั ที หากวิเคราะห์ฐานะและกิ จการของลูกหนี้ แล้วเห็ นว่า ลู กหนี้
สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ได้ โดยไม่ตอ้ งรอติดตามผลการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการ
ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ และให้ถือว่าการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ดงั กล่าวเป็ นการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
ในลักษณะเชิ งป้ องกันโดยไม่ถือเป็ นการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ที่มีปัญหา ทั้งนี้ หากเป็ นการให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสื อเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท. ฝนส. (01) ว.380/2563
ให้คงการจัดชั้นหนี้ของลูกหนี้ตามเดิมก่อนเข้ามาตรการ
จัด ชั้น ลู ก หนี้ ที่ ด ้อ ยคุ ณ ภาพ (NPL) เป็ นชั้น Performing ได้ หากลู ก หนี้ สามารถช าระเงิ น ตามสั ญ ญา
ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ใหม่ได้ติดต่อกันเป็ นเวลา 3 เดือนหรื อ 3 งวดการชาระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะ
นานกว่า
นาแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้ นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของธนาคารแห่ งประเทศ
ไทย ตามเอกสารแนบหนังสื อเวียนดังกล่าวมาใช้เป็ นแนวทางเบื้ องต้นในการพิจารณาเปลี่ยนการจัดชั้น
เป็ น Stage 2 ได้
คานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากยอดสิ นเชื่อคงค้างเฉพาะส่ วนของวงเงินที่เบิกใช้แล้ว
ใช้อ ัต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้จ ริ งที่ ค านวณใหม่ เ ป็ นอัต ราคิ ด ค านวณมู ล ค่ า ปั จ จุ บัน ของสิ น เชื่ อ ที่ ป รั บ ปรุ ง
โครงสร้างหนี้ ภายใต้แนวทางการให้ความช่ วยเหลื อตามหนังสื อเวียนของธนาคารแห่ งประเทศไทยได้
หากการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ทาให้อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งเดิ มไม่สะท้อนประมาณการกระแสเงิ นสดที่
จะได้รับจากสิ นเชื่ อนั้นแล้ว ทั้งนี้ หากเป็ นการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ตามแนวทางในหนังสื อเวียนของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท. ฝนส. (01) ว.380/2563 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้ดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา
ที่พกั ชาระหนี้ ดว้ ยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งที่คานวณใหม่ หรื อตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทย
กาหนด หากมีการเปลี่ยนแปลง

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

-53. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ)
- พิจารณาน้ าหนักของข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่เกิดจากภาวะวิกฤตชัว่ คราว เป็ นน้ าหนักที่นอ้ ย
กว่าข้อมูลที่สะท้อนความสามารถในการชาระหนี้จากประสบการณ์ในอดีต ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการ
ทัว่ ไป ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
3.3) แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี เรื่ อง แนวทางการให้ความช่ วยเหลื อลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติ ดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิ นที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2565
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี เรื่ อง แนวทางการให้ความช่ วยเหลื อลูกหนี้ ที่
ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราว
และให้เป็ นทางเลื อ กกับ ทุ กกิ จการที่ ใ ห้ค วามช่ วยเหลื อลู กหนี้ ตามมาตรการให้ความช่ วยเหลื อลู ก หนี้
ตามแนวทางในหนังสื อเวียนของธนาคารแห่ งประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 เรื่ อง แนวทางการ
ให้ความช่ วยเหลื อลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (มาตรการแก้หนี้ อย่าง
ยัง่ ยืน) หรื อมาตรการอื่นใดตามที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดเพิ่มเติ ม ซึ่ งรวมถึงธุ รกิ จบัตรเครดิ ต
ธุ รกิ จสิ นเชื่ อที่ มีทะเบี ยนรถเป็ นประกัน ธุ รกิ จสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลภายใต้การกากับ และกิ จการที่ ไม่ได้อยู่
ภายใต้ก ารก ากับ ดู แ ลของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย เช่ น ธุ ร กิ จ ลิ ส ซิ่ ง ธุ ร กิ จ เช่ า ซื้ อ ธุ ร กิ จ เช่ า ซื้ อ
รถจักรยานยนต์ และธุรกิจ แฟคเตอริ่ ง เป็ นต้น
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้สาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ซึ่ งมี การให้ความช่ วยเหลื อลูกหนี้ ดงั กล่าวระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2565 ถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรื อจนกว่าธนาคารแห่ งประเทศไทยจะมี การเปลี่ ยนแปลงและให้ถือ
ปฏิบตั ิตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบตั ิกบั การจัดชั้นและการกันเงินสารองสาหรับลูกหนี้ที่
เข้าตามลักษณะซึ่ งครอบคลุมถึงลูกหนี้ ทุกประเภท คื อ ลูกหนี้ ธุรกิ จขนาดใหญ่ ลูกหนี้ ธุรกิ จขนาดกลาง
และขนาดย่อม และลูกหนี้รายย่อย ดังนี้
ก) หากการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ให้แก่ลูกหนี้ เป็ นการกาหนดเงื่อนไขในการช่วยลดภาระการจ่ายชาระ
หนี้ของลูกหนี้ที่มากกว่าการขยายระยะเวลาการชาระหนี้เพียงอย่างเดียว ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้

- จัด ชั้ น ลู ก หนี้ ที่ ย ัง ไม่ ด ้อ ยคุ ณ ภาพ (Non-NPL) เป็ นชั้ น ที่ ไ ม่ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ของ
ความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต (Performing หรื อ Stage 1) ได้ทัน ที โดยไม่ ต้อ งรอติ ด ตามผลการปฏิ บัติ
ตามเงื่อนไขของการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ หากมีการระบุรายละเอียดและเงื่ อนไขการจ่ายชาระหนี้
ในข้อตกลงหรื อสัญญาใหม่ไ ว้ชัดเจน และพิ จารณาแล้วเห็ นว่าลูกหนี้ สามารถปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อ นไข
ดังกล่าวได้

- จัดชั้นลูกหนี้ ที่ดอ้ ยคุณภาพ (NPL) เป็ นชั้น Performing หรื อ Stage 1 ได้ หากลูกหนี้ สามารถชาระเงิ นตาม
สัญญาปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี้ ใหม่ได้ติดต่ อกันเป็ นเวลา 3 เดื อนหรื อ 3 งวดการชาระเงิ นแล้ว แต่
ระยะเวลาใดจะนานกว่า
ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

-63. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ)

- จัดชั้นลูกหนี้ เป็ นชั้นที่ มีการเพิ่ มขึ้ นอย่างมี นัยสาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิ ต (Under-performing
หรื อ Stage 2) โดยพิ จ ารณาจากจ านวนวัน ค้า งช าระเงิ น ต้น หรื อ ดอกเบี้ ย ที่ เ กิ น กว่ า 30 วัน หรื อ
1 เดือน นับแต่วนั ถึงกาหนดชาระตามสัญญาหรื อข้อตกลง

- ใช้อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งใหม่เป็ นอัตราคิดคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของสิ นเชื่อที่ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
ได้ หากการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ทาให้อตั ราดอกเบี้ยที่ แท้จริ งเดิ มไม่สะท้อนประมาณการกระแส
เงินสดที่จะได้รับจากสิ นเชื่อนั้นแล้ว
ข) หากการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้เป็ นการขยายระยะเวลาเพียงอย่างเดียว ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้

- ถือปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดชั้นและการกันเงินสารองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
- นาแนวทางการพิ จารณาการเพิ่ มขึ้ นอย่า งมี นัย ส าคัญของความเสี่ ย งด้านเครดิ ตตามเอกสารแนบ
ของหนังสื อเวียนของธนาคารแห่ งประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 เรื่ อง แนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแก้หนี้อย่างยัง่ ยืน) มา
ใช้เป็ นแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาเปลี่ยนการจัดชั้นเป็ นชั้น Under-performing หรื อ Stage 2 ได้
ค) คานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากยอดสิ นเชื่ อคงค้างเฉพาะส่ วนของวงเงินที่เบิกใช้
แล้ว โดยไม่ตอ้ งคานวณผลขาดทุนดังกล่าวสาหรับวงเงินที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้
ง) สาหรั บลูกหนี้ รายย่อย และลูกหนี้ SMEs ที่ อยู่ระหว่างกระบวนการปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี้ แต่ ไ ม่
สามารถปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ให้แล้วเสร็ จได้ทนั ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามแนวทางใน
หนังสื อเวียนของธนาคารแห่ งประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส2.ว. 594/2564 เรื่ อง แนวทางการดาเนิ นงานที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ เพื่อช่ วยเหลือลูกหนี้ ธุรกิ จที่ได้รับผลกระทบจากโรคติ ดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 กิจการสามารถคงการจัดชั้นให้กบั ลูกหนี้ดงั กล่าวได้ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2565
หรื อจนกว่าธนาคารแห่ งประเทศไทยจะมี การเปลี่ ยนแปลงและให้ถือปฏิ บตั ิ ตามการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าว
สาหรับลูกหนี้ ที่ได้รับการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
ซึ่ งเป็ นไปตามที่ระบุในข้อ ก) และข้อ ข) กิจการสามารถนาหลักการสาหรับการจัดชั้นและการกันเงิ น
สารองที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดในแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ฉบับนี้ มาถือปฏิบตั ิ กบั ลูกหนี้ รายดังกล่าว
ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยในระหว่างปี 2564 กิจการยังคงสามารถถือ
ปฏิ บัติ ตามแนวปฏิ บ ัติ ทางการบัญ ชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรั บ กิ จ การที่ ใ ห้ค วาม
ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยได้

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

-73. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ)
3.4) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ่ งจะมีผลบังคับ
ใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิ บตั ิ หรื อข้อยกเว้นชัว่ คราวกับ
ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มของบริ ษทั เชื่ อว่าการปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นนี้ จะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1. การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
4.1.1. รายได้จากสัญญาเช่าซื้ อ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้ดอกเบี้ ยจากสัญญาเช่ าซื้ อ ตามเกณฑ์คงค้างตามวิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง
ตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยคานวณจากมูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของลูกหนี้น้ นั
ค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจากการให้บริ การสิ นเชื่อจะถูกรับรู ้โดยการปันส่ วนทยอยรับรู ้
ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง และปรับปรุ งกับรายได้ดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญา เพื่อให้สะท้อน
ถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งของสัญญา
เมื่อลูกหนี้ มีการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง กลุ่มบริ ษทั ฯจะยังคงรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยตามวิธีอตั รา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง โดยจะคานวณจากมูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี (มูลค่าตามบัญชี ข้ นั ต้นสุ ทธิ จากค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น) ของลูกหนี้ น้ นั และเมื่อลูกหนี้ ดงั กล่าวไม่มีการด้อยค่าด้าน
เครดิตอีกต่อไป จึงจะเปลี่ยนมาคานวณรายได้ดอกเบี้ยจากมูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้น
4.1.2. กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นตามเกณฑ์คงค้าง

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

-84. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
4.2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีขอ้ จากัดในการ
เบิกใช้
4.3. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่ แสดงอยู่ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน หักค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)
4.4. เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ก) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสี ย
ข) เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่ แสดงอยู่ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน หักค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
4.5. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ ดินแสดงด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และบริ ษทั ฯ จะ
บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
กลุ่ มบริ ษทั ค านวณค่ า เสื่ อมราคาส าหรั บสิ นทรั พ ย์โดยวิธีเ ส้นตรงตามอายุการใช้งานประมาณของ
สิ นทรัพย์ ดังนี้
จานวนปี
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
20
อาคารชัว่ คราว
2–3
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
3–5
เครื่ องใช้สานักงาน
5
ยานพาหนะ
5
กลุ่มบริ ษทั รวมต้นทุนที่ ประมาณในเบื้ องต้นสาหรับการรื้ อถอนการขนย้ายและการบูรณะสภาพของ
สิ นทรัพย์ ซึ่ งเป็ นภาระผูกพันของกิจการเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และคิด
ค่ าเสื่ อมราคาสาหรั บส่ วนประกอบแต่ ละส่ วนแยกต่ างหากจากกัน เมื่ อส่ วนประกอบแต่ ละส่ วนนั้นมี
ต้นทุนที่มีนยั สาคัญเมื่อเที ยบกับต้นทุนทั้งหมดของทรัพย์สินนั้น ต้องมีการประมาณด้วยมูลค่าที่ กิจการ
คาดว่าจะได้รับในปั จจุบนั จากสิ นทรัพย์น้ นั หากมีอายุ และสภาพที่คาดว่าจะได้รับในปั จจุบนั เมื่อสิ้ นสุ ด
อายุการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ ตอ้ งทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลืออย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ น
รอบบัญชี
ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
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4.6. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของ
สิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่า
สิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดได้แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ ึ งมีอายุการให้ประโยชน์
10 ปี
ไม่มีการคิดค่าตัดจาหน่ายสาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างทา
4.7. การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะทาการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั หากมีขอ้ บ่งชี้ วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริ ษทั ใช้แบบจาลองการประเมินมูลค่าที่ ดีที่สุด
ซึ่ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึงจานวนเงิ นที่ กิจการสามารถจะได้มาจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
หัก ด้ว ยต้น ทุ น ในการจ าหน่ า ย โดยการจ าหน่ า ยนั้น ผู ้ซ้ื อ กับ ผู ข้ ายมี ค วามรอบรู ้ แ ละเต็ ม ใจในการ
แลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์มีขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าของ
สิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นของ
สิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู ้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ ใช้กาหนดมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้ง
ล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูง
กว่ามูลค่าตามบัญชี ที่ควรจะเป็ น หากกิ จการไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวด
ก่อนๆ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึ กกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุนทันที
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4.8. ทรัพย์สินรอการขาย
สิ นทรัพย์รอการขายเป็ นสิ นทรัพย์ซ่ ึ งได้ยึดมาจากลูกหนี้ ตามสัญญาเช่ าซื้ อ โดยแสดงไว้ในราคาทุนซึ่ ง
ส่ วนใหญ่ประกอบด้วยค่างวดที่คา้ งชาระสุ ทธิ หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะขายได้แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
โดยการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสาหรับสิ นทรัพย์ที่ยึดคืน
4.9. ผลประโยชน์พนักงาน
4.9.1 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่ อเกิ ด
รายการ
4.9.2 กองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน
กลุ่ มบริ ษทั จัด ให้มีก องทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ซึ่ งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ า ยสมทบตามที่ ไ ด้
กาหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์
ของกลุ่มบริ ษทั และได้รับการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าว
ได้รับเงิ นสะสมเข้ากองทุ นจากพนักงานและเงิ นสมทบจากกลุ่ มบริ ษทั เงิ นจ่ ายสมทบกองทุ น
สารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
4.9.3 ผลประโยชน์ของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้าง เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็ นไปตาม
กฎหมายแรงงานไทย มูลค่ าปั จจุ บนั ของหนี้ สินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู ้รายการในงบ
แสดงฐานะการเงิ นโดยการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่ งคานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าต โดยใช้เ ทคนิ ค การประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย (Actuarial
Technique) อันเป็ นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต
และคานวณคิดลดโดยใช้อตั ราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีกาหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลา
ของหนี้ สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงิ นสดที่ คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้น ประมาณ
การจากเงิ นเดื อ นพนักงานอัต ราการลาออก อายุงานและปั จจัย อื่ น กาไรหรื อขาดทุ นจากการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่
เกิดรายการนั้น
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4.10. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่ คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของ โดย
คานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะ
ไม่มีกาไรทางภาษี เพี ยงพอต่ อ การนาสิ นทรั พย์ภาษี เ งิ นได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้
ประโยชน์ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั จะประเมินสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ที่ยงั ไม่ได้รับรู ้ใหม่ทุก
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และจะทาการรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่ยงั ไม่ได้รับรู ้น้ นั ได้
ตามจานวนที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตที่ จะทาให้ได้รับประโยชน์ใน
อนาคตในสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดงั กล่าว
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกรายการภาษีเงินได้รอการตัด บัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.11. ประมาณการทางบัญชี
การจัดทางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณการและ
ตั้งข้อสมมติฐานบางประการ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิ น และการเปิ ดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่ งผลที่เกิดขึ้นจริ งภายหลังอาจแตกต่างไปจากจานวนเงินที่ประมาณไว้
4.12. ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึ กประมาณการหนี้ สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ของการเกิ ดภาระผูกพันใน
ปั จจุ บนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุ มานอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุ การณ์ ในอดี ต ภาระผูกพัน
ดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้ตอ้ งเกิ ดการไหลออกของทรัพยากร เพื่อจ่ายชาระภาระผูกพัน และจานวนที่
ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่ าเชื่ อถือรายจ่ายที่ ได้รับคื นบันทึ กเป็ นสิ นทรั พย์แยกต่างหากก็
ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอน เมื่อได้จ่ายชาระประมาณหนี้สินไปแล้ว
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4.13. การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิ ดขึ้ นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ า ด้วย
มูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกัน
หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกต
ได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมู ลค่ ายุติธรรมที่ ใช้วดั มู ลค่ า และเปิ ดเผยมู ลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สินในงบ
การเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
 ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
 ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่ สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
 ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณ
ขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั ฯจะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่ มีการวัด
มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
4.14. รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั
หรื อถูกควบคุม โดยกลุ่มบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อมหรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
กลุ่มบริ ษทั นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วม และบุคคลซึ่ งมีอิทธิ พล
อย่างเป็ นสาระสาคัญกับกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารคนสาคัญกรรมการหรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ที่มีอานาจ
ในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
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4.15. กาไรต่อหุน้
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานที่แสดงไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน ซึ่ งคานวณโดย
การหารยอดกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี ด้วยจานวนหุ น้ สามัญที่ออกจาหน่ายและเรี ยกชาระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก
กาไรต่อหุ น้ ปรับลด คานวณโดยหารกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี ด้วยผลรวมของจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักที่ออกอยู่ในระหว่างงวดกับจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญที่กลุ่มบริ ษทั อาจต้อง
ออกเพื่อแปลงหุ ้นสามัญเที ยบเท่าปรั บลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ ้นสามัญ โดยสมมติ ว่าได้มีการแปลงเป็ นหุ ้น
สามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
4.16. เครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการ
ทารายการเฉพาะในกรณี ที่เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน อย่างไรก็ตาม สาหรับลูกหนี้ที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญ กลุ่มบริ ษทั จะ
รับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่ าของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงิ น ณ วันที่รับรู ้รายการเริ่ มแรก เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ วดั
มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรื อขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะ
ของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ ทางการเงินที่วดั มูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เมื่อกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทาง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นก่อให้เกิ ด
กระแสเงิ นสดที่ เป็ นการรับชาระเพี ยงเงิ นต้นและดอกเบี้ ยจากยอดคงเหลื อของเงิ นต้นในวันที่ ระบุไว้
เท่านั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีการประเมินการ
ด้อยค่ า ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจากการตัดรายการ การเปลี่ ยนแปลง หรื อการด้อยค่ าของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ ทางการเงินที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรมผ่ านกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นที่ วดั มูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติ ธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุ น จะแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้การเปลี่ยนแปลงสุ ทธิ ของมูลค่ายุติธรรมในงบกาไรขาดทุน
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของหนีส้ ิ นทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกสาหรับหนี้ สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทารายการ
และจัดประเภทหนี้ สินทางการเงินเป็ นหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้ สินทางการเงินและ
การตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน โดยการคานวณมูลค่าราคา
ทุนตัดจาหน่ ายคานึ งถึงส่ วนลดหรื อส่ วนเกิ นมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนี ยมหรื อต้นทุนที่ ถือเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ต้นทุนทางการเงินในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงิ นสดของสิ นทรัพย์น้ นั
ได้สิ้นสุ ดลง หรื อได้มีการโอนสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีการโอนความ
เสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั แม้วา่ จะ
ไม่มีการโอนหรื อไม่ได้คงไว้ซ่ ึ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงิ นก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิ บตั ิ ตามภาระผูกพันของหนี้ สินนั้นแล้ว มี
การยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรื อมีการสิ้ นสุ ดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนหนี้ สินทางการ
เงินที่มีอยูใ่ ห้เป็ นหนี้ สินใหม่จากผูใ้ ห้กรู้ ายเดียวกันซึ่ งมีขอ้ กาหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรื อมีการแก้ไข
ข้อกาหนดของหนี้ สินที่มีอยู่อย่างเป็ นสาระสาคัญ จะถือว่าเป็ นการตัดรายการหนี้ สินเดิมและรับรู ้หนี้สิน
ใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวในส่ วนของกาไรขาดทุน
การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นของตราสารหนี้ ท้ งั หมดที่ ไม่ได้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคานวณจากผลต่างของ
กระแสเงิ นสดที่ จะครบกาหนดชาระตามสัญญากับกระแสเงิ นสดทั้งหมดที่ กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับ
ชาระ และคิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งโดยประมาณของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น ณ วันที่ ได้มา โดย
กระแสเงิ นสดที่ คาดว่า จะได้รับ รวมถึ งกระแสเงิ นสดที่ ได้มาจากขายหลักประกันที่ ถือไว้ หรื อส่ ว น
ปรับปรุ งด้านเครดิตอื่น ๆ ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของเงื่อนไขตามสัญญา
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กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นสาหรับลูกหนี้ ตามสัญญาเช่ าซื้ อ สัญญาให้กูย้ ืม
และขายฝาก และเงินให้กยู้ ืมตามวิธีการทัว่ ไป โดยกลุ่มบริ ษทั พิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ ยงด้าน
เครดิตของลูกหนี้ดงั กล่าวเป็ น 3 ขั้น ดังนี้
- ขั้นที่ 1 ลูกหนี้ ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Performing) กลุ่มบริ ษทั
รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า สาหรับลูกหนี้ ที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือน กลุ่มบริ ษทั จะใช้
ความน่าจะเป็ นของการปฏิบตั ิผิดสัญญาที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือ
- ขั้นที่ 2 ลูกหนี้ ที่มีการเพิ่ มขึ้ นอย่างมี นยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิ ต (Under-performing) กลุ่ม
บริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของลูกหนี้
- ขั้นที่ 3 ลูกหนี้ ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-performing) กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นด้วยจานวนเงิ นเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นตลอดอายุที่คาดไว้
ของลูกหนี้
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ เมื่อมีการค้างชาระการจ่ายเงิ นตาม
สัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการด้อยค่าด้านเครดิต เมื่อมีการค้างชาระ
การจ่ายเงิ นตามสัญญาเกิ นกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริ ษทั อาจพิ จารณาว่าสิ นทรั พย์
ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ ยงด้านเครดิตอย่างมีนยั สาคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณา
จากข้อมูลภายในหรื อข้อมูลภายนอกอื่น
ในรอบระยะเวลาต่อมา ถ้าคุณภาพด้านเครดิ ตของลูกหนี้ ดีข้ ึ น และประเมินได้ว่าความเสี่ ยงด้านเครดิต
ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับจากวันที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกเหมือนที่เคยประเมินไว้ในงวดก่อน กลุ่มบริ ษทั
จะเปลี่ยนจากการรั บรู ้ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นตลอดช่ วงอายุที่คาดไว้เป็ นรับรู ้ดว้ ยผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า หรื อตามระยะเวลาคงเหลือที่นอ้ ยกว่า 12 เดือน
กลุ่ มบริ ษ ทั พิ จารณาประสบการณ์ ผลขาดทุ นในอดี ต และปรั บปรุ งด้วยข้อมู ลที่ สังเกตได้ใ นปั จจุ บนั
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลเชิ งเศรษฐกิ จมหภาคที่ มีการคาดการณ์ในอนาคตที่สนับสนุ นได้และมี
ความสมเหตุสมผล รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั พิจารณาปรับข้อมูลที่คาดการณ์เหตุการณ์เศรษฐกิจในอนาคตและความน่าจะ
เป็ นถ่วงน้ าหนักในแต่ละสถานการณ์มาใช้ในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยกลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยหรื อหน่วยงาน
ภาครัฐ ปรับด้วยมุมมองภายในของกลุ่มบริ ษทั สถานการณ์พ้ืนฐาน สถานการณ์ขาขึ้นและสถานการณ์ขา
ลงจะถูกพิจารณาความน่าจะเป็ นถ่วงน้ าหนักของแต่ละสถานการณ์เพื่อสะท้อนค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นที่ เป็ นกลาง สาหรั บสถานการณ์ พ้ื นฐาน กลุ่มบริ ษทั ใช้มุมมองที่ เ ป็ นกลางต่ อ ตลาด
โดยรวม การคาดการณ์ที่สอดคล้องกันของปัจจัยเชิงเศรษฐกิจมหภาคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นสาหรับลูกหนี้ จาก
การซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้องและลูกหนี้ ตามสัญญาเงิ นให้กูย้ ืมแก่ผูจ้ าหน่ายรถยนต์และลูกหนี้ อื่น ดังนั้น ทุกวัน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จึงไม่มีการติ ดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ ยงทางด้านเครดิ ต
แต่จะรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้ ดงั กล่าวโดย
อ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปใน
อนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจาหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป
การหักกลบของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นจะนามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุ ทธิ ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ บงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู ้ และ
กิจการมีความตั้งใจที่จะชาระด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
4.17. สัญญาเช่า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่ า กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิ ในการ
ควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
4.17.1 กลุ่มบริษทั ในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการบัญชีเดียวสาหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญาเว้นแต่สัญญา
เช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล (วันที่สินทรัพย์อา้ งอิง
พร้อมใช้งาน) กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ซ่ ึ งแสดงสิ ทธิ ในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงและหนี้ สิน
ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วย
จานวนเงินของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู ้เริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่ เกิดขึ้ น จานวนเงิ นที่
จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจ
ตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
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ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คานวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามประมาณการอายุสัญญา
เช่าหรื ออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
จานวนปี
ที่ดิน
3–4
อาคาร
1–7
อุปกรณ์
4
หากความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงได้โอนให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่าหรื อราคาทุน
ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิ เลือกซื้ อ ค่าเสื่ อมราคาจะคานวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์
หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า
หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสญ
ั ญา
เช่า จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่ หกั ด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผัน
แปรที่ข้ ึนอยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตรา จานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคา
ใช้สิทธิ ของสิ ทธิ เลือกซื้ อซึ่ งมีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ น้ นั และการจ่าย
ค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ ใน
การยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตราเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่
เหตุการณ์หรื อเงื่อนไขซึ่ งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชาระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั คิ ดลดมูลค่ าปั จจุ บนั ของจานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ ายตามสัญญาเช่ าด้วยอัตราดอกเบี้ ยตามนัยของ
สัญญาเช่ าหรื ออัตราดอกเบี้ ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ฯ หลังจากวันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมีผล มูลค่า
ตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่าย
ชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชี ของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า หรื อการเปลี่ยนแปลงในการ
ประเมินสิ ทธิ เลือกซื้ อสิ นทรัพย์อา้ งอิง
สั ญญาเช่ าระยะสั้ นและสั ญญาเช่ าซึ่งสิ นทรัพย์ อ้างอิงมีมูลค่ าต่า
สัญญาเช่ าที่ มีอายุสัญญาเช่ า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมีผล หรื อสัญญาเช่ าซึ่ ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
4.17.2 กลุ่มบริษทั ในฐานะผู้ให้ เช่ า
สัญญาเช่าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถื อเป็ น
สัญญาเช่ าดาเนิ นงาน กลุ่มบริ ษทั บันทึ กจานวนเงิ นที่ ได้รับตามสัญญาเช่ าดาเนิ นงานเป็ นรายได้ในส่ วน
ของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่ เกิ ดขึ้ นจากการ
ได้มาซึ่ งสัญญาเช่าดาเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์อา้ งอิงและรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุ
สัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า
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4.18. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่ มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่ งผล
กระทบต่อจานวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมี
ดังนี้
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้ นตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้อ งอาศัย ข้อสมมติ ฐานต่ า ง ๆในการประมาณการนั้น เช่ น อัต ราคิ ด ลด อัต ราการขึ้ น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
สัญญาเช่ า
การกาหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิ การเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริ ษทั
ในฐานะผูเ้ ช่า
ในการกาหนดอายุสัญญาเช่ า ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิ นว่ากลุ่มบริ ษทั มี ความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิ เลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่า โดย
คานึ งถึงข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ ทาให้เกิ ดสิ่ งจูงใจทางเศรษฐกิจสาหรับกลุ่ม
บริ ษทั ในการใช้หรื อไม่ใช้สิทธิ เลือกนั้น
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่ม - กลุ่มบริ ษทั ในฐานะผูเ้ ช่า
กลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถกาหนดอัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลย
พินิจในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ในการคิดลดหนี้ สินตามสัญญาเช่า โดย
อัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มเป็ นอัตราดอกเบี้ ยที่ กลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ายในการกูย้ ืมเงิ นที่ จาเป็ นเพื่ อให้
ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง
โดยมีระยะเวลาการกูย้ ืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง
การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริ ษทั ในฐานะผูใ้ ห้เช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั ได้โอนความเสี่ ยง
และผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
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ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อ
ลูกหนี้มีปัญหาในการจ่ายชาระคืนหนี้เงินต้นและ/หรื อดอกเบี้ย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้ ท้ งั
รายตัวและรายกลุ่ม ความน่าจะเป็ นในการผิดนัดชาระของลูกหนี้ ส่ วนสู ญเสี ยที่อาจเกิดขึ้นหากลูกหนี้ ผิด
นัดชาระหนี้ ประสบการณ์ในการเรี ยกเก็บหนี้ จากลูกหนี้ มูลค่าของหลักประกัน ข้อมูลสถิติและประมาณ
การตัวแปรทางเศรษฐกิจ เพื่อนามาใช้ประกอบการพิจารณาในการกาหนดสมมติฐานและสถานการณ์ที่
คาดว่า จะเกิ ด ขึ้ นในอนาคต รวมทั้งกาหนดระดับความน่ า จะเป็ นของแต่ ละสถานการณ์ นอกจากนี้
ผูบ้ ริ หารมีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นเพิ่มเติ มเป็ นสารองเพื่อรองรับความไม่
แน่ นอนของเหตุ การณ์ ในอนาคตที่ ย งั ไม่ ส ามารถสะท้อนเข้า ไปในโมเดลด้า นเครดิ ต (Management
Overlay) จากการประเมินและการใช้วิจารณญาณของผูบ้ ริ หาร
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสินทรั พย์ ที่ไม่ ใช่ สินทรั พย์ ทางการเงิน
ในการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
นั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุ ลยพิ นิจที่ เ กี่ ย วข้องกับการคาดการณ์ รายได้แ ละค่ า ใช้จ่า ยใน
อนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีเมื่อมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่ คราวนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริ ษทั ควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี เป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่
ละช่วงเวลา
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มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้ อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคา
ได้ในตลาดซื้ อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพิ นิจในการประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมื อทาง
การเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิ คและแบบจาลองการประเมินมูลค่า ซึ่ งตัวแปรที่ใช้ในแบบจาลองได้มาจาก
การเที ย บเคี ย งกับตัวแปรที่ มีอยู่ในตลาด โดยค านึ งถึ งความเสี่ ย งทางด้านเครดิ ต สภาพคล่ อง ข้อมู ล
ความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของ
สมมติ ฐานที่ เกี่ ยวข้องกับตัวแปรที่ ใช้ในการคานวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผย
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

112,108.50

289,280.25

110,168.50

287,301.00

48,302,483.28

38,742,588.83

48,272,483.28

38,713,327.33

6,686,674.00

15,456,624.11

2,908,443.65

11,716,437.65

55,101,265.78

54,488,493.19

51,291,095.43

50,717,065.98
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6. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ
6.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อแบ่งตามระยะเวลาการครบกาหนดชาระตาม
สัญญาได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี

ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระเกินกว่า 1 ปี

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ
หัก ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ น
รายได้ – สุ ทธิ

2,109,474,450.39 2,485,618,997.73

3,201,234,218.27

4,271,320,170.42

(404,961,750.93) (514,464,560.64)

(383,085,828.09)

(555,981,680.04)

สุ ทธิ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1,704,512,699.46 1,971,154,437.09

2,818,148,390.18

3,715,338,490.38

(93,271,106.59)

(160,351,535.64)

(277,578,633.23)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ – สุ ทธิ

1,645,986,581.68 1,877,883,330.50

2,657,796,854.54

3,437,759,857.15

(58,526,117.78)
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6. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ (ต่อ)
6.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตามวิธีการทัว่ ไปแยกตามขั้นของความเสี่ ยงด้านเครดิตแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

ยอดลูกหนี้หลัง

ค่าเผื่อผลขาดทุน

ยอดลูกหนี้หลัง

ค่าเผื่อผลขาดทุน

หักรายได้

ด้านเครดิตที่คาดว่า

หักรายได้

ด้านเครดิตที่คาดว่า

ดอกเบี้ยรอรับรู ้

จะเกิดขึ้น

ดอกเบี้ยรอรับรู ้

จะเกิดขึ้น

ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ของความเสี่ ยงด้านเครดิต

3,848,243,387.52

72,328,518.34 4,588,522,802.54

98,097,721.33

ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ของความเสี่ ยงด้านเครดิต

408,692,932.41

49,150,008.57

625,670,701.97

90,369,613.81

ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต

265,724,769.71

97,399,126.51

472,299,422.96

182,382,404.68

218,877,653.42 5,686,492,927.47

370,849,739.82

รวม

4,522,661,089.64

ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ลู ก หนี้ เช่ า ซื้ อ(ก่ อ นหั ก ดอกเบี้ ยที่ ย ัง ไม่ ถื อ เป็ นรายได้ ) บางส่ ว น จ านวน
4,248,105,088.87 บาท ได้นาไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงิ นกูย้ ืมระยะจากธนาคาร ตามหมายเหตุ 19 และ
หมายเหตุ 22 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้ เช่าซื้ อบางส่ วน จานวน 5,657,098,213.80 บาท ได้นาไปเป็ น
หลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร)
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6.3 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
ที่มีการเพิ่มขึ้น
ที่มีการด้อยค่า
อย่างมีนยั สาคัญของ
อย่างมีนยั สาคัญของ
ด้านเครดิต (ชั้นที่ 3)
ความเสี่ ยงด้านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิต
(ชั้นที่ 1)
(ชั้นที่ 2)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
สิ นทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซ้ื อหรื อได้มา
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ
ส่ วนที่ตดั ออกจากบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รวม

98,097,721.33
33,870,315.57

90,369,613.81
(27,930,348.87)

182,382,404.68
(5,939,966.70)

370,849,739.82
0.00

(71,317,361.22)
25,052,131.29
(11,248,577.08)
(2,125,711.55)
72,328,518.34

3,529,042.40
4,584,654.01
(6,737,820.08)
(14,665,132.70)
49,150,008.57

29,536,540.25
1,306,030.89
(10,504,174.98)
(99,381,707.63)
97,399,126.51

(38,251,778.57)
30,942,816.19
(28,490,572.14)
(116,172,551.88)
218,877,653.42

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 24 6. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ (ต่อ)
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนา TFRS 9 มาถือปฏิบตั ิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
สิ นทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซ้ื อหรื อได้มา
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ
ส่ วนที่ตดั ออกจากบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ทางการเงิน สิ นทรัพย์ทางการเงิน สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
ที่มีการด้อยค่า
อย่างมีนยั สาคัญของ
นัยสาคัญของความ
ด้านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิต
เสี่ ยงด้านเครดิต
(ชั้นที่ 3)
(ชั้นที่ 1)
(ชั้นที่ 2)
0.00
0.00
0.00
77,140,930.79
113,627,576.10
95,521,733.62
113,199,832.28
(77,140,930.79)
113,627,576.10
95,521,733.62
113,199,832.28
0.00
14,452,535.07
(33,403,159.03)
18,950,623.96
0.00
(43,588,033.98)
26,939,320.74
(8,791,026.28)
(4,542,650.32)
98,097,721.33

42,790,959.45
13,263,822.95
(6,143,809.77)
(21,659,933.41)
90,369,613.81

121,282,830.31
14,157,358.91
(19,169,887.97)
(66,038,352.81)
182,382,404.68

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รวม

77,140,930.79
245,208,211.21
322,349,142.00
0.00
120,485,755.78
54,360,502.60
(34,104,724.02)
(92,240,936.54)
370,849,739.82

- 25 7. การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา/หนี้ที่อยูภ่ ายใต้มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ ของกลุ่มบริ ษทั ที่ได้ทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ที่มีปัญหาและหนี้ที่อยูภ่ ายใต้มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ แสดงได้ดงั นี้

จานวนสัญญาทั้งหมด ณ วันสิ้ นปี
การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
จานวนสัญญา
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ (ล้านบาท)
หนี้ที่อยูภ่ ายใต้มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
การพักชาระหนี้ชวั่ คราว
จานวนสัญญา
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ (ล้านบาท)
การปรับโครงสร้างหนี้ในลักษณะเชิงป้องกัน
จานวนสัญญา
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ (ล้านบาท)

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
22,771
26,752
29
21.34

67
34.01

73
15.60

124
82.33

295
136.68

191
91.81

8. ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้คา้ งภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส่ วนลดค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ
ลูกหนี้เงินให้กยู้ ืมพนักงาน
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – สุ ทธิ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
4,148,531.90
6,215,345.76
4,006,967.12
2,586,694.42
2,107,076.93
1,242,002.00
8,646,387.96
10,907,423.36
18,908,963.91
20,951,465.54
(719,949.04)
18,189,014.87

(1,221,117.06)
19,730,348.48

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
4,148,531.90
6,215,345.76
1,838,917.69
2,128,287.45
1,994,576.93
1,242,002.00
8,210,812.57
10,853,815.52
16,192,839.09
20,439,450.73
(719,949.04)
15,472,890.05

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

(1,221,117.06)
19,218,333.67

- 26 9. เงินให้กยู้ ืมแก่การร่ วมค้า
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น

225,500,000.00

221,500,000.00

เงินให้กยู้ ืมระยะยาว

0.00

30,000,000.00

225,500,000.00

251,500,000.00

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงิ นให้กูย้ ืมกับบริ ษทั อีซีแอล แอสเซท จากัด (การร่ วมค้า) เพื่อนาไป
ดาเนินธุรกิจให้สินเชื่อจานอง ขายฝาก ทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ โดยออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน อายุสญ
ั ญา 3
เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี
10. ทรัพย์สินรอการขาย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

ทรัพย์สินรอการขาย

64,113,818.57

117,273,335.96

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า – ทรัพย์สินรอการขาย

(26,718,602.57)

(49,308,468.29)

ทรัพย์สินรอการขาย – สุ ทธิ

37,395,216.00

67,964,867.67

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 27 11. สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ลาดับ

ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

ทุนชาระแล้ว

สัดส่วนเงินลงทุน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน

(พันบาท)

(ร้อยละ)

(บาท)

(บาท)

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

32,912.00

32,912.00

15.00

15.00

3,882,622.23

3,882,622.23

7,461,300.00

7,461,300.00

(3,882,622.23)

(1,859,781.78)

(7,461,300.00)

(5,438,459.55)

0.00

2,022,840.45

0.00

2,022,840.45

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1

บจ.พรี เมี่ยม เซอร์วิส (ประเทศไทย)

การบารุ งรักษายานยนต์

(เดิมชื่อบจ.อีสเทิร์น พรี เมี่ยม เซอร์วิส)

การซ่อมรถยนต์

หัก ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ

11.1 ในวั น ที่ 16 ตุ ล าคม 2562 บริ ษั ท พรี เมี่ ย ม เซอร์ วิ ส (ประเทศไทย) จ ากั ด มี ก ารเพิ่ ม ทุ น จ านวน 224,400 หุ ้ น เป็ นจ านวนเงิ น 12,342,000 บาท
โดยบริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ได้ลงทุนเพิ่มทุนตามสัดส่ วน
11.2 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ฯ จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั พรี เมี่ยม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัด จานวนหุน้ 147,900 หุน้ ทาให้สดั ส่ วนการถือหุน้ ลดลงจาก
ร้ อยละ 54.55 เป็ นร้ อยละ 15.00 ของทุ นจดทะเบี ยนชาระแล้ว และภายหลังการลดสัดส่ วนการถื อหุ ้น บริ ษทั ฯ ไม่ได้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญในบริ ษทั
ดังกล่าวแล้ว ทาให้บริ ษทั ฯ จัดประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
11.3 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาร่ วมทุนในบริ ษทั พรี เมี่ยม เซอร์ วิส (ประเทศไทย) จากัด เพื่อประกอบธุ รกิจบารุ งรักษายานยนต์ ซึ่ งถือหุ น้ ใน
อัตราส่ วนร้อยละ 51 และในวันที่ 6 กันยายน 2561 มีการเพิ่มทุน ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ น้ จากเดิมอัตราส่ วนร้อยละ 51 เป็ นอัตราส่ วนร้อยละ 54.55
โดยภายใต้สญ
ั ญาร่ วมธุรกิจ ที่บริ ษทั ตกลงร่ วมกับผูร้ ่ วมทุนอีกฝ่ ายหนึ่งมีขอ้ กาหนดให้บริ ษทั และผูร้ ่ วมทุนอีกฝ่ ายหนึ่งมีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ดังกล่าวร่ วมกัน

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 28 12. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ลาดับ

1

ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

บจ.ไมตี้ โบรกเกอร์

นายหน้าประกันวินาศภัย

ทุนชาระแล้ว
สัดส่วนเงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
(พันบาท)
(ร้อยละ)
วิธีราคาทุน
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
5,000.00
5,000.00
100.00
100.00
5,000,000.00
5,000,000.00
รวม
5,000,000.00
5,000,000.00

12.1 บริ ษทั ไมตี้ โบรกเกอร์ จากัด ได้มีการจดทะเบียนนิติบุคคลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียนจานวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท เรี ยกชาระ
ค่าหุน้ ครบแล้วทั้งจานวน
13. เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในการร่ วมค้า – บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย
ลาดับ

ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

ลักษณะ

ทุนชาระแล้ว

สัดส่ วนเงินลงทุน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน

ความสัมพันธ์

1

บจ.อีซีแอล แอสเซท

ให้สินเชื่อจานอง

(พันบาท)

(ร้อยละ)

(บาท)

(บาท)

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

2564

2563

2564

2563

60,000.00

60,000.00

70,008,174.02

63,435,389.35

36,000,000.00

36,000,000.00

70,008,174.02

63,435,389.35

36,000,000.00

36,000,000.00

กิจการร่ วมค้า

ขายฝาก ทรัพย์สินที่
เป็ นอสังหาริ มทรัพย์

60.00
รวม

60.00

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 29 13. เงินลงทุนในการร่ วมค้า (ต่อ)
13.1 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 บริ ษทั อีซีแอล แอสเซท จากัด มีการเพิ่มทุน โดยบริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง
จากัด (มหาชน) (ECL) และบริ ษทั โกลบอล เบสท์ เรี ยล เอสเตท แลนด์ จากัด ได้ลงทุนเพิ่มในอัตราส่ วนการ
ลงทุนเดิม
13.2 บริ ษทั อี ซีแอล แอสเซท จากัด เป็ นการร่ วมค้า (Joint Venture) โดยบริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด
(มหาชน) (ECL) และบริ ษทั โกลบอล เบสท์ เรี ยล เอสเตท โลน จากัด ได้ตกลงร่ วมทุน เพื่อประกอบธุ รกิจให้
สิ นเชื่อจานอง ขายฝาก ทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ในอัตราส่ วนร้อยละ 60 : 40
โดยมีตวั แทนจากบริ ษทั ร่ วมทุนเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ร่ วมค้าดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯและผูร้ ่ วมทุนอีกฝ่ าย
หนึ่งมีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ดังกล่าวร่ วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนในการร่ วมค้า และบันทึกตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
และบันทึกรับรู ้ส่วนแบ่งกาไรในการร่ วมค้า จานวน 1 บริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 6.57
ล้านบาท
14. ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้ระหว่างดาเนินคดี
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาประนอมหนี้
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ
ลูกหนี้ – สุ ทธิ
อื่นๆ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
57,104,006.95
87,604,537.18
(54,957,838.35)
(84,239,947.37)
2,146,168.60
3,364,589.81
2,382,620.84
4,288,136.36
(2,382,620.84)
(4,288,136.36)
0.00
0.00
2,146,168.60
3,364,589.81
303,180.00
333,280.60
(296,329.00)
(296,329.00)
2,153,019.60
3,401,541.41

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 30 14. ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (ต่อ)
ลูกหนี้ระหว่างดาเนินคดีและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(หน่วย : บาท)
จานวนราย

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

ลูกหนี้หลังหักดอกเบี้ย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

72

118

57,104,006.95

87,604,537.18

57,104,006.95

87,604,537.18

96% - 100%

96% - 100%

(54,957,838.35)

(84,239,947.37)

ลูกหนี้ที่ใช้ในการคานวณ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
อัตราร้อยละ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้ ตามสัญญาประนอมหนี้ ที่คา้ งชาระและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน

ลูกหนี้หลังหัก

ลูกหนี้ที่ใช้ในการคานวณ

อัตราค่าเผื่อผล

ค่าเผื่อผลขาดทุน

ราย

ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือ

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน

ขาดทุนด้านเครดิต

ด้านเครดิตที่

เป็ นรายได้

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

คาดว่าจะเกิดขึ้น

ยังไม่ถึงกาหนดชาระถึง 3 งวด

1

617,665.57

617,665.57

100%

617,665.57

ค้างชาระ 4-11 งวด

4

522,021.19

522,021.19

100%

522,021.19

ค้างชาระ 12 งวดขึ้นไป

5

1,242,934.08

1,242,934.08

100%

1,242,934.08

รวม

10

2,382,620.84

2,382,620.84

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

2,382,620.84

- 31 14. ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (ต่อ)
ลูกหนี้ ตามสัญญาประนอมหนี้ ที่คา้ งชาระและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน

ลูกหนี้หลังหัก

ลูกหนี้ที่ใช้ในการคานวณ

อัตราค่าเผื่อผล

ค่าเผื่อผลขาดทุน

ราย

ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือ

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน

ขาดทุนด้านเครดิต

ด้านเครดิตที่

เป็ นรายได้

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

คาดว่าจะเกิดขึ้น

ยังไม่ถึงกาหนดชาระถึง 3 งวด

5

1,099,168.02

1,099,168.02

100%

1,099,168.02

ค้างชาระ 4-11 งวด

4

630,330.07

630,330.07

100%

630,330.07

ค้างชาระ 12 งวดขึ้นไป

6

2,558,638.27

2,558,638.27

100%

2,558,638.27

รวม

15

4,288,136.36

4,288,136.36

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

4,288,136.36

- 32 15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย : บาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้อ
รับโอน/โอนออก
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคา
รับโอน/โอนออก
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อาคาร

ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

อาคารชัว่ คราว

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
เครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่ง
สานักงาน
สานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่างทา

รวม

7,324,162.50 8,977,783.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,324,162.50 8,977,783.71

2,130,792.03 13,011,651.92 16,821,162.76 13,889,549.66 34,764,507.34
142,500.00
314,775.42 1,059,748.35
169,251.72 2,962,248.00
0.00
0.00
0.00
0.00
714,942.31
0.00
0.00 (207,789.73) (174,663.76) (621,859.98)
2,273,292.03 13,326,427.34 17,673,121.38 13,884,137.62 37,819,837.67

0.00
34,950.00
0.00
0.00
34,950.00

96,919,609.92
4,683,473.49
714,942.31
(1,004,313.47)
101,313,712.25

0.00 8,291,394.66
0.00 344,321.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 8,635,716.40

431,999.89 8,643,394.50 13,794,924.62 9,495,466.91 13,573,284.86
110,482.67 3,006,676.62 1,787,243.50 1,773,608.45 4,676,078.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 (162,591.76) (173,216.96) (100,124.22)
542,482.56 11,650,071.12 15,419,576.36 11,095,858.40 18,149,238.81

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

54,230,465.44
11,698,411.15
0.00
(435,932.94)
65,492,943.65

7,324,162.50

686,389.05

1,698,792.14

4,368,257.42

3,026,238.14

4,394,082.75 21,191,222.48

0.00

42,689,144.48

7,324,162.50

342,067.31

1,730,809.47

1,676,356.22

2,253,545.02

2,788,279.22 19,670,598.86

34,950.00

35,820,768.60

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 33 15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
(หน่วย : บาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้ อ
รับโอน/โอนออก
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคา
รับโอน/โอนออก
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อาคาร

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
อาคารชัว่ คราว
เครื่ องใช้
สานักงาน

เครื่ องตกแต่ง
สานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

7,324,162.50
0.00
0.00
0.00
7,324,162.50

8,977,783.71
0.00
0.00
0.00
8,977,783.71

2,130,792.03
142,500.00
0.00
0.00
2,273,292.03

12,877,401.92
29,385.51
0.00
0.00
12,906,787.43

16,821,162.76
1,059,748.35
0.00
(207,789.73)
17,673,121.38

13,889,549.66
155,786.72
0.00
(174,663.76)
13,870,672.62

34,764,507.34
1,569,685.00
714,942.31
(621,859.98)
36,427,274.67

96,785,359.92
2,957,105.58
714,942.31
(1,004,313.47)
99,453,094.34

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8,291,394.66
344,321.74
0.00
0.00
8,635,716.40

431,999.89
110,482.67
0.00
0.00
542,482.56

8,636,490.92
2,910,137.73
0.00
0.00
11,546,628.65

13,794,924.62
1,787,243.50
0.00
(162,591.76)
15,419,576.36

9,495,466.91
1,771,380.28
0.00
(173,216.96)
11,093,630.23

13,573,284.86
4,617,548.24
0.00
(100,124.22)
18,090,708.88

54,223,561.86
11,541,114.16
0.00
(435,932.94)
65,328,743.08

7,324,162.50

686,389.05

1,698,792.14

4,240,911.00

3,026,238.14

4,394,082.75

21,191,222.48

42,561,798.06

7,324,162.50

342,067.31

1,730,809.47

1,360,158.78

2,253,545.02

2,777,042.39

18,336,565.79

34,124,351.26

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 34 15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
(หน่วย : บาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้ อ
รับโอน/โอนออก
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคา
รับโอน/โอนออก
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดิน

อาคาร

ส่ วนปรับปรุ ง อาคารชัว่ คราว
อาคาร

7,324,162.50
0.00
0.00
0.00
7,324,162.50

8,977,783.71
0.00
0.00
0.00
8,977,783.71

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7,841,555.55
449,839.11
0.00
0.00
8,291,394.66

7,324,162.50
7,324,162.50

1,136,228.16
686,389.05

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
เครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่ง
สานักงาน
สานักงาน

ยานพาหนะ

2,130,792.03 13,328,061.96 16,385,717.79 14,041,589.87 38,847,242.89
0.00
511,586.62
849,647.99
157,970.00 1,995,879.05
0.00
364,411.96
0.00
0.00
0.00
0.00 (1,192,408.62) (414,203.02) (310,010.21) (6,078,614.60)
2,130,792.03 13,011,651.92 16,821,162.76 13,889,549.66 34,764,507.34
325,244.79 6,095,616.42 11,567,565.74
106,755.10 3,597,633.69 2,579,858.51
0.00
0.00
0.00
0.00 (1,049,855.61) (352,499.63)
431,999.89 8,643,394.50 13,794,924.62
1,805,547.24
1,698,792.14

7,232,445.54
4,368,257.42

4,818,152.05
3,026,238.14

ทรัพย์สิน
ระหว่างก่อสร้าง

รวม

0.00
364,411.96
(364,411.96)
0.00
0.00

101,035,350.75
3,879,495.62
0.00
(7,995,236.45)
96,919,609.92

7,772,966.33 13,088,997.42
1,967,708.69 4,620,390.17
0.00
0.00
(245,208.11) (4,136,102.73)
9,495,466.91 13,573,284.86

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

46,691,946.25
13,322,185.27
0.00
(5,783,666.08)
54,230,465.44

6,268,623.54 25,758,245.47
4,394,082.75 21,191,222.48

0.00
0.00

54,343,404.50
42,689,144.48

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 35 15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
(หน่วย : บาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้ อ
รับโอน/โอนออก
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคา
รับโอน/โอนออก
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ส่ วนปรับปรุ ง อาคารชัว่ คราว
เครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่ง
อาคาร
สานักงาน
สานักงาน

ที่ดิน

อาคาร

7,324,162.50
0.00
0.00
0.00
7,324,162.50

8,977,783.71
0.00
0.00
0.00
8,977,783.71

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7,841,555.55
449,839.11
0.00
0.00
8,291,394.66

7,324,162.50
7,324,162.50

1,136,228.16
686,389.05

ยานพาหนะ

2,130,792.03 13,328,061.96 16,385,717.79 14,041,589.87 38,847,242.89
0.00
377,336.62
849,647.99
157,970.00 1,995,879.05
0.00
364,411.96
0.00
0.00
0.00
0.00 (1,192,408.62) (414,203.02) (310,010.21) (6,078,614.60)
2,130,792.03 12,877,401.92 16,821,162.76 13,889,549.66 34,764,507.34
325,244.79 6,095,616.42 11,567,565.74
106,755.10 3,590,730.11 2,579,858.51
0.00
0.00
0.00
0.00 (1,049,855.61) (352,499.63)
431,999.89 8,636,490.92 13,794,924.62
1,805,547.24
1,698,792.14

7,232,445.54
4,240,911.00

4,818,152.05
3,026,238.14

ทรัพย์สิน
ระหว่างก่อสร้าง

รวม

0.00
364,411.96
(364,411.96)
0.00
0.00

101,035,350.75
3,745,245.62
0.00
(7,995,236.45)
96,785,359.92

7,772,966.33 13,088,997.42
1,967,708.69 4,620,390.17
0.00
0.00
(245,208.11) (4,136,102.73)
9,495,466.91 13,573,284.86

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

46,691,946.25
13,315,281.69
0.00
(5,783,666.08)
54,223,561.86

6,268,623.54 25,758,245.47
4,394,082.75 21,191,222.48

0.00
0.00

54,343,404.50
42,561,798.06

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 36 15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ค่ า เสื่ อ มราคารวมส าหรั บ งวดปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 จ านวน 11,698,411.15 บาท และ
13,322,185.27 บาท ตามลาดับ
ค่าเสื่ อมราคาเฉพาะกิ จการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จานวน 11,541,114.16 บาท และ
13,322,185.27 บาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มี สินทรั พย์ถาวรที่ หักค่ าเสื่ อมราคาจนเต็มมูลค่ าแล้วแต่ ยงั ใช้งานอยู่ โดยมี ราคาทุน
จานวน 18,441,116.67 บาท ราคาทุนสุ ทธิ 2,046.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 12,651,852.51 บาท
ราคาทุนสุ ทธิ 1,298.00 บาท)
ที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ได้นาไปจดทะเบี ยนจานองเป็ นหลักทรัพย์ ค้ าประกันวงเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกูย้ ืม
ระยะยาวกับธนาคารแห่งหนึ่ง ตามหมายเหตุ 19 และหมายเหตุ 22
16. สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
(หน่วย : บาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
อาคาร
อุปกรณ์

รวม

4,230,315.85
1,836,153.05
0.00
6,066,468.90

29,741,119.69
3,418,006.76
0.00
33,159,126.45

2,517,107.10
3,001,495.79
0.00
5,518,602.89

36,488,542.64
8,255,655.60
0.00
44,744,198.24

1,237,374.77
1,234,000.69
0.00
2,471,375.46

6,696,196.61
6,877,092.46
0.00
13,573,289.07

826,243.23
777,130.51
0.00
1,603,373.74

8,759,814.61
8,888,223.66
0.00
17,648,038.27

2,992,941.08

23,044,923.08

1,690,863.87

27,728,728.03

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

3,595,093.44

19,585,837.38

3,915,229.15

27,096,159.97

ค่ าเสื่ อมราคาตัดจาหน่ ายในปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1,234,000.69

6,877,092.46

777,130.51

8,888,223.66

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคา
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
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- 37 16. สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ (ต่อ)
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ที่ดิน

อาคาร

อุปกรณ์

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

0.00

0.00

0.00

0.00

4,230,315.85

32,877,157.80

2,517,107.10

39,624,580.75

0.00

(3,136,038.11)

0.00

(3,136,038.11)

4,230,315.85

29,741,119.69

2,517,107.10

36,488,542.64

0.00

0.00

0.00

0.00

1,237,374.77

7,230,946.73

826,243.23

9,294,564.73

0.00

(534,750.12)

0.00

(534,750.12)

1,237,374.77

6,696,196.61

826,243.23

8,759,814.61

2,992,941.08

23,044,923.08

1,690,863.87

27,728,728.03

1,237,374.77

7,230,946.73

826,243.23

9,294,564.73

(48,193.41)

(40,234.35)

(31,153.43)

(119,581.19)

1,189,181.36

7,190,712.38

795,089.80

9,174,983.54

รายการปรับปรุ งจากการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคา
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาตัดจาหน่ ายในปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ปรับลดค่าเช่า/ปิ ดสาขา
ค่าเสื่ อมราคาหลังปรับลดค่าเช่า/ปิ ดสาขา

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
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- 38 17. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(หน่ วย : บาท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้ อ
รับโอน/โอนออก
จาหน่าย หรื อ ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
รับโอน/โอนออก
จาหน่าย หรื อ ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าตัดจาหน่ ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ างทา

รวม

1,585,550.00
66,410.00
0.00
0.00
1,651,960.00

5,100,000.00
0.00
0.00
0.00
5,100,000.00

6,685,550.00
66,410.00
0.00
0.00
6,751,960.00

756,925.41
128,959.78
0.00
0.00
885,885.19

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

756,925.41
128,959.78
0.00
0.00
885,885.19

0.00
0.00
0.00

0.00
5,100,000.00
5,100,000.00

0.00
5,100,000.00
5,100,000.00

828,624.59
766,074.81

5,100,000.00
0.00

5,928,624.59
766,074.81

128,959.78

0.00

128,959.78

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
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- 39 17. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (ต่อ)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่ างทา
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้ อ
รับโอน/โอนออก
จาหน่าย หรื อ ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
รับโอน/โอนออก
จาหน่าย หรื อ ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าตัดจาหน่ ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รวม

1,505,680.00
9,260.00
0.00
0.00
1,514,940.00

5,100,000.00
0.00
0.00
0.00
5,100,000.00

6,605,680.00
9,260.00
0.00
0.00
6,614,940.00

753,348.00
116,004.15
0.00
0.00
869,352.15

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

753,348.00
116,004.15
0.00
0.00
869,352.15

0.00
0.00
0.00

0.00
5,100,000.00
5,100,000.00

0.00
5,100,000.00
5,100,000.00

752,332.00
645,587.85

5,100,000.00
0.00

5,852,332.00
645,587.85

116,004.15

0.00

116,004.15

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
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- 40 17. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (ต่อ)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ างทา

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้ อ
รับโอน/โอนออก
จาหน่าย หรื อ ตัดจาหน่าย

1,505,680.00
79,870.00
0.00
0.00

5,100,000.00
0.00
0.00
0.00

6,605,680.00
79,870.00
0.00
0.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1,585,550.00

5,100,000.00

6,685,550.00

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
รับโอน/โอนออก
จาหน่าย หรื อ ตัดจาหน่าย

639,533.76
117,391.65
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

639,533.76
117,391.65
0.00
0.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

756,925.41

0.00

756,925.41

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

866,146.24

5,100,000.00

5,966,146.24

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

828,624.59

5,100,000.00

5,928,624.59

ค่ าตัดจาหน่ ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

117,391.65
109,056.70

0.00
0.00

117,391.65
109,056.70

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
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- 41 17. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (ต่อ)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ างทา

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้ อ
รับโอน/โอนออก
จาหน่าย หรื อ ตัดจาหน่าย

1,505,680.00
0.00
0.00
0.00

5,100,000.00
0.00
0.00
0.00

6,605,680.00
0.00
0.00
0.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1,505,680.00

5,100,000.00

6,605,680.00

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
รับโอน/โอนออก
จาหน่าย หรื อ ตัดจาหน่าย

639,533.76
113,814.24
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

639,533.76
113,814.24
0.00
0.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

753,348.00

0.00

753,348.00

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

866,146.24

5,100,000.00

5,966,146.24

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

752,332.00

5,100,000.00

5,852,332.00

ค่ าตัดจาหน่ ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

113,814.24
109,056.70

0.00
0.00

113,814.24
109,056.70

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
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- 42 18. เงินฝากสถาบันการเงิน – มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีเงินฝากประจาตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 1.53
ล้านบาท และ 0.08 ล้านบาท ตามลาดับ ใช้เป็ นเงินวางประกันกับสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิ จประกันภัย (คปภ.) ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้ ากับธนาคารแห่ งหนึ่ ง ค้ าประกันการ
เป็ นตัว แทนนายหน้า กับบริ ษ ัท ประกัน แห่ ง หนึ่ ง ค้ า ประกัน การใช้บ ริ ก ารกับ ธนาคารแห่ ง หนึ่ ง และใช้เ ป็ น
หลักทรัพย์ค้ าประกันไปรษณี ย ์ ตามหมายเหตุ 35 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีเงิ นฝากประจาตามงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 1.08 ล้านบาท และ 0.08 ล้านบาท ตามลาดับ)
19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้น – ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม

0.00
340,000,000.00

260,469.94
320,000,000.00

340,000,000.00

320,260,469.94

19.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิ กเกิ นบัญชี กบั ธนาคาร 5 แห่ ง วงเงิน 100 ล้านบาท
จดจานองโดยที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ตามหมายเหตุ 15
19.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีวงเงินกูย้ ืมจากธนาคาร 4 แห่ ง โดยออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน ครบกาหนด
ตามระยะเวลา วงเงินรวม 560 ล้านบาท ดังนี้
19.2.1 ธนาคารแห่งที่ 1 วงเงินจานวน 200 ล้านบาท
19.2.2 ธนาคารต่างประเทศ แห่งที่ 2 วงเงินจานวน 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.70 ต่อปี ค้ าประกัน
โดยกิจการที่เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศ
19.2.3 ธนาคารแห่งที่ 3 วงเงินจานวน 40 ล้านบาท มีการเบิกใช้วงเงินกูแ้ ล้วและมีภาระหนี้คงเหลือ 20 ล้าน
บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.70 ต่อปี ค้ าประกันโดยการโอนสิ ทธิ ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อบางส่ วน
ตามหมายเหตุ 6
19.2.4 ธนาคารแห่งที่ 4 วงเงินจานวน 20 ล้านบาท มีการเบิกใช้วงเงินกูแ้ ล้วและมีภาระหนี้คงเหลือ 20 ล้าน
บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
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- 43 20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินทดรองรับ
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม

31 ธันวาคม 2564
927,305.11
18,722,892.11
12,493,253.97
3,147,633.63
5,227,981.20
40,519,066.02

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
1,631,017.68
927,305.11
16,196,162.84
18,495,416.96
17,111,241.60
12,493,253.97
4,565,327.27
2,796,736.33
4,297,487.59
5,062,661.09
43,801,236.98

39,775,373.46

31 ธันวาคม 2563
1,631,017.68
15,464,146.84
17,111,168.38
4,411,301.91
4,290,415.83
42,908,050.64

21. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนหนึ่งในสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย เกิดขึ้นจากรายการตามบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้เป็ นรายการและเงื่อนไขดังนี้
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริ ษทั กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่ อบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
ลักษณะความสั มพันธ์
ลักษณะรายการและนโยบายราคา
นายปรี ชา วีระพงษ์
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และเป็ นประธาน
เป็ นเงิ นกู้ ยื ม ครบก าหนดตาม
กรรมการบริ ษทั ฯ
ระยะเวลา จ่ า ยดอกเบี้ ยล่ ว งหน้า
ตามอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี
นายประภากร วีระพงษ์
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และเป็ นกรรมการ
เป็ นหนี้ สินตามสัญญาเช่าตามราคา
ผูจ้ ดั การของบริ ษทั ฯ
ที่ ตกลงร่ วมกันราคาถัวเฉลี่ ยจากผู ้
ประเมินราคาอิสระ
Premium Financial Services Co., Ltd. เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั สัดส่ วน
ค่ าตอบแทนตามสัญญาร่ วมธุ ร กิ จ
(สัญชาติญี่ปุ่น)
ร้อยละ 25.40
และค่าที่ ปรึ กษาโดยคิดตามราคาที่
ตกลงร่ วมกัน
ค่ า ธรรมเนี ย มการค้ า ประกัน เงิ น
กูย้ ืมอัตราร้อยละ 1.20 ต่อปี

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 44 21. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายชื่ อบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั อีซีแอล แอสเซท จากัด

ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯ

ลักษณะรายการและนโยบายราคา
เงิ น ให้ กู้ ยื ม อั ต ราดอกเบี้ ยตาม
ต้นทุ นของบริ ษทั ฯ บวกเพิ่ มไม่ ต่ า
กว่าร้อยละ 1.75
รายได้ค่ า เช่ า คิ ด ตามราคาที่ ต กลง
ร่ วมกัน

บริ ษทั เอ็นเอ็นซี วนั จากัด

มีผถู ้ ือหุ น้ และกรรมการบริ ษทั ร่ วมกันกับ

ขายที่ดินให้กบั บริ ษทั อีซีแอล แอส

บริ ษทั อีซีแอล แอสเซท จากัด

เซท จากัด (การร่ วมค้า) ในราคา 35

(การร่ วมค้า)

ล้านบาท ซึ่ งต่ ากว่าราคาประเมิ นผู ้
ประเมินอิสระ(ราคาประเมิน 85.20
ล้านบาท)

บริ ษทั ไมตี้ โบรกเกอร์ จากัด

บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ

รายได้ค่ า เช่ า คิ ด ตามราคาที่ ต กลง
ร่ วมกัน
รายได้ค่ า นายหน้า คิ ด ตามราคาที่
ตกลงร่ วมกัน

21.1 ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริ ษทั อีซีแอล แอสเซท จากัด(การร่ วมค้า) มีการซื้ อที่ดินจาก บริ ษทั เอ็นเอ็นซี วนั จากัด
ในราคา 35 ล้านบาท ซึ่ งต่ากว่าราคาประเมินผูป้ ระเมินอิสระ (ราคาประเมิน 85.20 ล้านบาท) และ บริ ษทั อีซี
แอล แอสเซท จากัด (การร่ วมค้า) ได้ให้กูย้ ืมโดยการทาสัญญาเช่ าซื้ อในการขายที่ ดินแปลงดังกล่าวให้กบั
บุคคลธรรมดารายหนึ่ งในราคา 50 ล้านบาท ชาระดอกเบี้ยทุกเดือน อัตราร้อยละ 15 ต่อปี และชาระเงิ นต้น
เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 2 ปี การกูย้ ืมดังกล่าวได้จ่ายชาระเงินสดจานวน 15 ล้านบาท ให้กบั ผูก้ ยู้ ืม ส่ วนที่
เหลือจานวนเงิน 35 ล้านบาท ได้ซ้ื อที่ดินแปลงดังกล่าวคืนจากบริ ษทั เอ็นเอ็นซี วนั จากัด ที่บุคคลดังกล่าวได้
ขายฝากไว้ โดยในระหว่างปี 2563 สัญญาเช่าซื้ อดังกล่าวครบกาหนดชาระ ซึ่ งผูก้ ยู้ ืมยังไม่ได้ชาระคืนเงินต้น
อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อขายที่ ดินแปลงดังกล่าวกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง มีกาหนดชาระภายใน
เดือนมิถุนายน 2564 ต่อมาบริ ษทั ดังกล่าวไม่สามารถชาระเงิ นได้ตามกาหนด กลุ่มบริ ษทั จึ งบอกเลิกสัญญา
ซื้ อขายที่ดิน และอยูร่ ะหว่างหาผูซ้ ้ื อรายใหม่

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 45 21. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
21.2 เงินให้กยู้ ืมแก่การร่ วมค้า
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั อีซีแอล แอสเซท จากัด
- เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
- เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
รวม

เพิ่มขึ้น

ลดลง

221,500,000.00 971,000,000.00
30,000.000.00
0.00
251,500,000.00

967,000,000.00
30,000,000.00

ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2564
225,500,000.00
0.00
225,500,000.00

21.3 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

นายปรี ชา วีระพงษ์
หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
รวม

ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2563
185,000,000.00
(1,226,776.76)
183,773,223.24

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
31 ธันวาคม 2564
405,000,000.00 (400,000,000.00)
190,000,000.00
(6,097,902.30)
5,908,215.44
(1,416,463.62)
188,583,536.38

ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 มี เ งิ น กู้ ยื ม จากบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น จ านวน 1 ราย โดยออกตั๋ ว แลกเงิ น
ครบกาหนดเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2565 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี
21.4 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
Premium Financial Services Co., Ltd.
ค่าธรรมเนียมการค้ าประกันเงินกูย้ ืม
บริ ษทั ไมตี้ โบรกเกอร์ จากัด
รายได้ค่านายหน้าค้างรับ

1,345,083.02

1,348,442.03

1,523,146.58

281,216.52

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 46 21. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
21.5 หนี้สินตามสัญญาเช่า
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั ไฮเทคแลนด์ชลบุรี (2002) จากัด
นายประภากร วีระพงษ์

31 ธันวาคม 2563

2,084,443.05
1,706,947.32

3,236,458.75
1,657,431.48

21.6 รายได้และค่าใช้จ่าย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั อีซีแอล แอสเซท จากัด
รายได้ค่าเช่า
Premium Financial Services Co., Ltd.
ค่าตอบแทนความสัญญาร่ วมธุรกิจ
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าธรรมเนียมการค้ าประกันเงินกูย้ ืม
บริ ษทั ไมตี้ โบรกเกอร์ จากัด
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่านายหน้า

31 ธันวาคม 2563

480,000.00

480,000.00

0.00
0.00
3,603,359.02

2,400,000.00
400,000.00
3,630,930.55

360,000.00
11,266,139.61

60,000.00
501,829.20

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 47 22. เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เป็ นเงินกูย้ ืมจากธนาคาร 7 แห่ง ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : ล้านบาท)
วงเงิน วงเงินคงเหลือ
แห่งที่ 1
แห่งที่ 2
แห่งที่ 3
แห่งที่ 4
แห่งที่ 5
แห่งที่ 6
แห่งที่ 7
รวม

อัตราดอกเบี้ย
3.75% ถึง 4.90%, MLR–1.75%
Fixed Rate (IRS)(3.70 ถึง 4.58%)
MLR – 2.00%
MLR – (1.325% ถึง 2.625%)
BBL’s MLR – 1.70%
MLR – 1.50%
2.00%

31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2563

240,826,500.00
961,719,000.00
61,100,000.00
743,131,000.00
0.00
234,010,666.51
124,900,000.00

314,410,500.00
1,452,116,000.00
127,772,000.00
960,264,000.00
30,208,332.95
459,066,666.55
250,000,000.00

500
3,540
200
2,300
150
1,000
250

259.17
0.00
0.00
287.95
0.00
100.00
0.00

7,940

647.12

2,365,687,166.51

3,593,837,499.50

หัก ค่าใช้จ่ายในการกูย้ ืมรอตัดบัญชี

(3,207,600.85)

(5,309,186.83)

สุ ทธิ
หัก เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

2,362,479,565.66 3,588,528,312.67
(1,399,448,890.68) (1,777,658,645.18)
963,030,674.98

1,810,869,667.49

สัญญาเงินกูย้ ืมมีขอ้ จากัดหลายประการ ซึ่ งต้องปฏิบตั ิตามได้แก่ การดารงอัตราส่ วนทางการเงิน เป็ นต้น
การเปลี่ยนแปลงเงินกูย้ ืมระยะยาว สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกูย้ ืมยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รับเงินกูเ้ พิ่มในระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกูใ้ นระหว่างปี

3,593,837,499.50
580,000,000.00
(1,808,150,332.99)

เงินกูย้ ืมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

2,365,687,166.51

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 48 22. เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ)
22.1 แห่ งที่ 1 มีวงเงิ นกูย้ ืมจากธนาคารจานวนเงิ น 500 ล้านบาท และมีการเบิ กใช้เงิ นกูแ้ ล้ว เมื่อมีการชาระคื น
สามารถนาวงเงิ นกูม้ าใช้ได้ใหม่ (วงเงิ นคงเหลือ 259.17 ล้านบาท) ค้ าประกันโดยการโอนสิ ทธิ ลูกหนี้ ตาม
สัญญาเช่าซื้ อบางส่ วน ตามหมายเหตุ 6
22.2 แห่ งที่ 2 มีวงเงินกูย้ ืมจากธนาคารจานวน 3,540 ล้านบาท เป็ นการทยอยเบิกเงินกูแ้ ต่ละครั้งไม่เกินร้อยละ 75
ของยอดลูกหนี้เช่าซื้ อตามสัญญาเช่าซื้ อ กาหนดจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4
ปี นับแต่วนั ที่มีการรับเงินกูย้ ืม วงเงินกูร้ วมจานวน 3,540 ล้านบาท แบ่งเป็ นวงเงินจานวน 240 ล้านบาท และ
วงเงินจานวน 3,300 ล้านบาท เบิกใช้แล้วทั้งจานวน ค้ าประกันโดยการโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องลูกหนี้ ตามสัญญา
เช่าซื้ อ และค้ าประกันโดยจดจานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ตามหมายเหตุ 6 และหมายเหตุ 15
22.3 แห่ งที่ 3 มีวงเงินกูย้ ืมจากธนาคาร จานวน 200 ล้านบาท เบิกใช้แล้วทั้งจานวน ค้ าประกันโดยโอนสิ ทธิ ตาม
สัญญาเช่าซื้ อบางส่ วน ตามหมายเหตุ 6
22.4 แห่ งที่ 4 มีวงเงินกูย้ ืมจากธนาคาร จานวน 2,300 ล้านบาท โดยทยอยเบิกใช้เงินกูแ้ ต่ละครั้งไม่เกิ นร้อยละ 75
ของยอดลูกหนี้เช่าซื้ อตามสัญญาเช่าซื้ อ กาหนดจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4
ปี นับแต่วนั ที่ มีการรับเงิ นกูย้ ืม วงเงิ นกูร้ วมจานวน 2,300 ล้านบาท แบ่งเป็ นวงเงิ น จานวน 1,900 ล้านบาท
(วงเงิ นคงเหลือ 90.00 ล้านบาท) และวงเงิ นจานวน 400 ล้านบาท มีการเบิ กใช้เงิ นกูแ้ ล้ว เมื่อมีการชาระคืน
สามารถนาวงเงินกูม้ าใช้ได้ใหม่ (วงเงินคงเหลือ 197.95 ล้านบาท) ค้ าประกันโดยโอนสิ ทธิ ลูกหนี้ ตามสัญญา
เช่าซื้ อบางส่ วน ตามหมายเหตุ 6
22.5 แห่ งที่ 5 มีวงเงิ นกูย้ ืมจากธนาคาร จานวน 150 ล้านบาท เบิ กใช้แล้วทั้งจานวน โดยทยอยเบิ กใช้เงิ นกูแ้ ต่ละ
ครั้งไม่เกินร้อยละ 80 ของยอดลูกหนี้ เช่าซื้ อตามสัญญาเช่าซื้ อ กาหนดจ่ายคืนเงิ นต้นพร้อมดอกเบี้ ยเป็ นราย
เดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี ค้ าประกันโดยโอนสิ ทธิ ตามสัญญาเช่าซื้ อบางส่ วน ตามหมายเหตุ 6
22.6 แห่ งที่ 6 มี วงเงิ น กู้ยื มจากธนาคาร จานวน 1,000 ล้า นบาท แบ่ งเป็ นวงเงิ นจานวน 500 ล้า นบาท (วงเงิ น
คงเหลือ 100 ล้านบาท) และวงเงินจานวน 500 ล้านบาท เบิกใช้แล้วทั้งจานวน โดยทยอยเบิกใช้เงิ นกูแ้ ต่ ละ
ครั้งไม่เกิ นร้อยละ 75-80 ของยอดลูกหนี้ เช่ าซื้ อตามสัญญาเช่าซื้ อ กาหนดจ่ายคื นเงิ นต้นพร้อมดอกเบี้ ยเป็ น
รายเดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี ค้ าประกันโดยโอนสิ ทธิ ตามสัญญาเช่าซื้ อบางส่ วน ตามหมายเหตุ 6
22.7 แห่ งที่ 7 มีวงเงินกูย้ ืมจากธนาคาร จานวน 250 ล้านบาท เบิกใช้แล้วทั้งจานวน กาหนดจ่ายคื นเงิ นต้นพร้อม
ดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน ภายในระยะเวลา 2 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดชาระเงินต้น 12 เดือนแรก ค้ าประกันโดย
โอนสิ ทธิ ตามสัญญาเช่าซื้ อบางส่ วน ตามหมายเหตุ 6

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 49 23. หนี้สินตามสัญญาเช่า
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

หนี้สินตามสัญญาเช่า

31,574,067.83

30,891,966.73

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย

(2,477,270.10)

(2,512,566.49)

รวม

29,096,797.73

28,379,400.24

หัก: ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

(8,915,404.57)

(8,197,590.97)

20,181,393.16

20,181,809.27

หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

หนี้สินตามสัญญาเช่า

30,643,901.83

30,891,966.73

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย

(2,411,670.48)

(2,512,566.49)

รวม

28,232,231.35

28,379,400.24

หัก: ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

(8,701,798.12)

(8,197,590.97)

19,530,433.23

20,181,809.27

หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี

กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาเช่าที่ ดิน อาคารสานักงาน และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดาเนิ นงานของกิ จการ อายุของ
สัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 6 ปี

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 50 23. หนี้สินตามสัญญาเช่า (ต่อ)
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่าตามสัญญาเช่าดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี

รวม

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น
ตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี

10,022,515.52 21,551,552.31
(1,107,110.95) (1,370,159.15)

0.00 31,574,067.83
0.00 (2,477,270.10)

มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
ทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

8,915,404.57 20,181,393.16

0.00 29,096,797.73

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี

รวม

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น
ตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี

9,779,863.52 20,864,038.31
(1,078,065.40) (1,333,605.08)

0.00 30,643,901.83
0.00 (2,411,670.48)

มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
ทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

8,701,798.12 19,530,433.23

0.00 28,232,231.35

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 51 23. หนี้สินตามสัญญาเช่า (ต่อ)
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี

รวม

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น
ตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี

9,317,707.02 21,574,259.71
(1,120,116.05) (1,392,450.44)

0.00 30,891,966.73
0.00 (2,512,566.49)

มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
ทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

8,197,590.97 20,181,809.27

0.00 28,379,400.24

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้ อสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

8,943,475.99
1,452,300.40
0.00
448,734.74

8,888,223.66
1,446,292.02
0.00
448,734.74

อื่น ๆ
กลุ่มบริ ษทั มี กระแสเงิ นสดจ่ ายทั้งหมดของสัญญาเช่ า ของงบการเงิ นรวม และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ใน
ระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 9.82 ล้านบาท และจานวน 9.78 ล้านบาท ตามลาดับ

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 52 24. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ 2563 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม
31,126,259.71
30,371,754.00
ส่ วนรับรู ้ในกาไรขาดทุน :
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั และดอกเบี้ย
2,986,475.16
2,843,985.52
จ่ายเงินชดเชยพนักงาน-เกษียณ
จ่ายเงินชดเชยพนักงาน-เลิกจ้าง
ส่ วนรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

0.00
0.00

(568,606.70)
(1,520,873.14)

792,071.00

0.00

34,904,805.87

31,126,259.71

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่ วนรับรู ้ในกาไรขาดทุน :
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั และดอกเบี้ย
จ่ายเงินชดเชยพนักงาน-เกษียณ
จ่ายเงินชดเชยพนักงาน-เลิกจ้าง
ส่ วนรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ

31,126,259.71

30,371,754.00

2,893,832.29

2,843,985.52

0.00
0.00

(568,606.70)
(1,520,873.14)

792,071.00

0.00

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 53 ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

34,812,163.00

31,126,259.71

24. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รับรู ้ใน
รายการค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สมมติฐานหลักที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
2564

2563

อัตราร้อยละต่อปี

อัตราร้อยละต่อปี

อัตราคิดลด

1.15

1.65

อัตราการขึ้นเงินเดือน

5.00

5.00

ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560

ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560

อัตราการมรณะ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
เพิ่มขึ้น
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

ลดลง

(1,469,685.77)

1,568,196.47

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

1,605,461.29

(1,515,210.43)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10)

(936,134.36)

1,039,410.34

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)
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25. ทุนจดทะเบียน
รายการกระทบยอดหุน้ สามัญ
หุน้ สามัญจดทะเบียน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
จดทะเบียนลดทุน

หุน้ สามัญที่ออกและชาระแล้ว

จานวนหุน้

จานวน

จานวนหุน้

ทุนชาระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

(หุน้ )

(บาท)

(หุน้ )

(บาท)

(บาท)

1,663,285,866 1,663,285,866.00

1,108,857,244 1,108,857,244.00

279,957,364.10

554,426,864

554,426,864.00

-

-

-

-

-

1,758

1,758.00

1,494.30

1,108,859,002 1,108,859,002.00

279,958,858.40

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1,108,859,002 1,108,859,002.00

25.1 ในระหว่ า งไตรมาส 1 ปี 2564 กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้รั บ ช าระค่ า หุ ้น เพิ่ ม ทุ น จากการใช้สิ ท ธิ ใ บส าคัญ แสดง
สิ ทธิ (ECL-W3) ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญ เพิ่ มทุ น ซึ่ งส่ งผลให้มีหุ้นสามัญเพิ่ มขึ้ น 1,758 หุ ้น เป็ นจานวนเงิ น
3,252.30 บาท (มูลค่าหุน้ สามัญ 1,758 บาท และส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ 1,494.30 บาท) ทั้งนี้ การใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวได้หมดอายุแล้วในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
25.2 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2564 มีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของกลุ่ม
บริ ษทั จากเดิ นทุ นจดทะเบี ย น 1,663,285,866.00 บาท เป็ น 1,108,859,002.00 บาท โดยการตัด หุ ้นที่ ยงั
ไม่ได้ออกจาหน่ าย จานวน 554,426,864 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท และบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบี ยนการลดทุน
ดังกล่าวแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
26. สารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจางวด เป็ นทุนสารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละ5 ของกาไรสุ ทธิ ประจางวดหลังจากหักยอดขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าทุ น
สารองนี้ จะมี จานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ยน สารองตามกฎหมายดังกล่าวจะนาไปจ่ า ยเป็ น
เงินปันผลไม่ได้
27. เงินปั นผลจ่าย
ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 55 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 มีมติให้จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสม อัตราหุ น้
ละ 0.10 บาท รวมจานวน 110.84 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
28. กองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กกองทุนสารองเลี้ยงชี พชื่ อ "กองทุนสารองเลี้ยงชีพกรุ งไทย มาสเตอร์
พูล ฟั นด์" ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจะจ่ายเงิ นสมทบเข้ากองทุนด้วย
ความสมัครใจรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงิ นเดื อน และบริ ษทั ฯ จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 - 10 โดย
มี เงื่ อนไขตามอายุงาน และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบี ยบว่าด้วยกองทุ นของ
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯจ่ายเงิ นสมทบเข้ากองทุน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จานวน 5,573,041.55 บาท
และ 5,786,975.00 ตามลาดับ
29. ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
29.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชน จากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการ
29.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะ
ในฐานะผูบ้ ริ หาร และให้แก่ผูบ้ ริ หารตามนิ ยามในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ อัน
ได้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การหรื อผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริ หารสี่ รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงมา และผูซ้ ่ ึ งดารง
ตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย
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30. เครื่ องมือทางการเงิน
30.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงิ นที่ สาคัญของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ลูกหนี้ ตาม
สัญญาเช่ าซื้ อ ลูกหนี้ ตามสัญญาให้กูย้ ืมและขายฝาก เงิ นให้กูย้ ืม เงิ นฝากสถาบันการเงิ น - มี ภาระผูกพัน
เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น เงิ นกูย้ ืม
ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน และหุ น้ กู้ กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ ยงด้ านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่ องกับ ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อ เงินฝากกับธนาคารและสถาบัน
การเงิน และเครื่ องมือทางการเงินอื่นๆ โดยจานวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อ
คือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่
คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงิ นที่ มีสาระสาคัญ และกลุ่มบริ ษทั มีการติ ดตามยอดคงค้างของลูกหนี้ ตาม
สัญญาเช่าซื้ ออย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ การให้สินเชื่ อของกลุ่มบริ ษทั เป็ นการให้สินเชื่ อแบบไม่กระจุกตัว
สู ง เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าจานวนมาก
กลุ่มบริ ษทั พิ จารณาการด้อยค่ าทุ กวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสารองของผลขาดทุ นด้าน
เครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นคานวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้ คงค้างนับจากวันที่ ถึงกาหนดชาระสาหรั บกลุ่ม
ลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน การคานวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นคานึ งถึ งข้อมูลที่ มีความสมเหตุ สมผลและสามารถสนับสนุ นได้ ที่ มีอยู่ ณ วันที่ รายงาน
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนั และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทัว่ ไปกลุ่ม
บริ ษทั จะตัดจาหน่ายลูกหนี้ ออกจากบัญชี เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้ติดตามทวงถามให้ชาระหนี้ ตามสมควรแก่กรณี
โดยมีหลักฐานการติดตามทวงถามอย่างชัดแจ้งและไม่ได้รับชาระหนี้
ฐานะเปิ ดสู งสุ ดต่ อความเสี่ ยงด้ านเครดิต
ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงสู งสุ ดเป็ นมูลค่าขั้นต้นของเครื่ องมือทางการเงินโดยไม่คานึ งถึงหลักประกันและการ
ดาเนิ นการใดๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่ อถือ สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิ น ฐานะ
ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
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- 57 เปิ ดสู งสุ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต คือ มูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น

30. เครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน มีดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
55,101,265.78
54,488,493.19
เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน
1,534,942.75
1,082,948.99
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ
4,303,783,436.22
5,315,643,187.65
4,360,419,644.75
5,371,214,629.83
รวมฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต
(หน่วย: บาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน - มีภาระผูกพัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ
รวมฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
51,291,095.43
50,717,065.98
76,000.00
76,000.00
4,303,783,436.22
5,315,643,187.65
4,355,150,531.65
5,366,436,253.63

การวิเคราะห์ คุณภาพด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตเป็ นความเสี่ ยงที่ ลูกหนี้ หรื อคู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตามสัญญาส่ งผลให้กลุ่ม
บริ ษทั ขาดทุน กลุ่มบริ ษทั กาหนดนโยบายในการป้ องกันความเสี่ ยงด้านเครดิต โดยทาการวิเคราะห์ความ
เสี่ ยงจากข้อมูลของลูกค้า และติดตามสถานะของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
หลักประกันและการดาเนินการใด ๆ เพื่อเพิม่ ความน่ าเชื่ อถือ
กลุ่มบริ ษทั มีหลักประกันที่ถือไว้และการดาเนิ นการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดยรายละเอียดของฐานะ
เปิ ดต่อความเสี่ ยงที่มีหลักประกันที่กลุ่มบริ ษทั ถือไว้สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภทมีดงั นี้
(หน่วย: บาท)
ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
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ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงที่มีหลักประกัน
31 ธันวาคม 2564
ประเภทของหลักประกันหลัก
4,303,783,436.22 รถยนต์-จักรยานยนต์-รถบรรทุก

30. เครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
ความเสี่ ยงด้ านตลาด
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด คื อ ความเสี่ ยงที่ กลุ่มบริ ษทั อาจได้รับความเสี ยหายอันสื บ
เนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่ งส่ งผลกระทบ
ต่อฐานะการเงิ นของกิ จการ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ไม่มีสินทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ
และไม่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนั้น ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเฉพาะความเสี่ ยง
ด้านอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น กลุ่มบริ ษทั ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดย
การปรั บโครงสร้ างและสัดส่ วนการถื อครองสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ มีระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ ยที่
แตกต่างกันให้เหมาะสมเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อ
เงินให้กยู้ ืม เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกูย้ ืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ ย และสาหรั บสิ นทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นทางการเงิ นที่ มีอตั ราดอกเบี้ ยคงที่ สามารถแยกตามวัน ที่ ค รบ
กาหนดหรื อวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
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- 59 30. เครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่การร่ วมค้า
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า

มากกว่า 1 ปี
ถึง 5 ปี

มากกว่า ปรับขึ้นลงตาม
5 ปี
ราคาตลาด

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

1,645.98
225.50
1.46

2,657.80
0.07

-

6.69
-

48.41
0.00
-

55.10
4,303.78
225.50
0.00
1.53

1,872.94

2,657.87

-

6.69

48.41

4,585.91

340.00
188.58
643.86
8.91

557.84
20.18

-

1,160.78
-

40.52
-

340.00
40.52
188.58
2,362.48
29.09

1,181.35

578.02

-

1,160.78

40.52

2,960.67

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
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- 60 30. เครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่การร่ วมค้า
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า

มากกว่า 1 ปี
ถึง 5 ปี

มากกว่า ปรับขึ้นลงตาม
5 ปี
ราคาตลาด

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

1,645.98
225.50
-

2,657.80
0.07

-

2.91
-

48.38
0.00
-

51.29
4,303.78
225.50
0.00
0.07

1,871.48

2,657.87

-

2.91

48.38

4,580.64

340.00
188.58
643.86
8.70

557.84
19.53

-

1,160.78
-

39.78
-

340.00
39.78
188.58
2,362.48
28.23

1,181.14

577.37

-

1,160.78

39.78

2,959.07

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 61 30. เครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่การร่ วมค้า
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่การร่ วมค้า
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า

มากกว่า 1 ปี
ถึง 5 ปี

มากกว่า ปรับขึ้นลงตาม
5 ปี
ราคาตลาด

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

1,877.88
221.50
30.00
1.02

3,437.76
0.06

-

15.46
-

39.03
2.02
-

54.59
5,315.64
221.50
30.00
2.02
1.08

2,130.40

3,437.82

-

15.46

41.05

5,624.83

320.26
183.77
1,001.56
8.20

1,013.29
20.18

-

1,573.68
-

43.80
-

320.26
43.80
183.77
3,588.53
28.38

1,513.79

1,033.47

-

1,573.68

43.80

4,164.74

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 62 30. เครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่การร่ วมค้า
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่การร่ วมค้า
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า

มากกว่า 1 ปี
ถึง 5 ปี

มากกว่า ปรับขึ้นลงตาม
5 ปี
ราคาตลาด

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

1,877.88
221.50
30.00
0.01

3,437.76
0.06

-

11.72
-

39.00
2.02
-

50.72
5,315.64
221.50
30.00
2.02
0.07

2,129.39

3,437.82

-

11.72

41.02

5,619.95

320.00
183.77
1,001.56
8.20

1,013.29
20.18

-

0.26
1,573.68
-

42.91
-

320.26
42.91
183.77
3,588.53
28.38

1,513.53

1,033.47

-

1,573.94

42.91

4,163.85

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ย เป็ นการแสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยที่เป็ นไปได้ต่องบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของกลุ่มบริ ษทั โดยกาหนดให้ตวั แปรอื่ น
คงที่ อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทาง การเงิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานของกลุ่มบริ ษทั
ส่ ว นใหญ่ มี อ ัต ราดอกเบี้ ย คงที่ ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงอัต ราดอกเบี้ ย จึ ง ไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงิน
ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 63 30. เครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ให้เพียงพอต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
รายละเอียดการครบกาหนดชาระของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ งพิจารณาจากกระแสเงินสด
ตามสัญญาที่ยงั ไม่คิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
เมื่อทวงถาม
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

ไม่เกิน 1 ปี

1 – 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

300.00
-

40.00
40.52
188.58
1,399.45
8.91

963.03
20.18

-

340.00
40.52
188.58
2,362.48
29.09

300.00

1,677.46

983.21

-

2,960.67

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
เมื่อทวงถาม
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

ไม่เกิน 1 ปี

1 – 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

300.00
-

40.00
39.78
188.58
1,399.45
8.70

963.03
19.53

-

340.00
39.78
188.58
2,362.48
28.23

300.00

1,676.51

982.56

-

2,959.07

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 64 30. เครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่ องมือทางการเงิน
การประมาณการมูลค่ ายุตธิ รรม
กลุ่มบริ ษทั มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ก) สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้น เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ธนาคารและเงิ นกูย้ ืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตาม
มูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ หุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ ืมระยะยาวที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคานวณ
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั
ค) เงินกูย้ ืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่ มบริ ษ ทั มี สิ นทรั พ ย์และหนี้ สินที่ วดั มู ลค่ าด้วยมู ลค่ ายุติ ธรรมและเปิ ดเผยมูลค่ า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่า
ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
55.10
55.10
55.10
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ
4,303.78
- 4,451.93 4,451.93
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่การร่ วมค้า
225.50
225.50
225.50
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
0.00
0.00
เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน
1.53
1.53
1.53
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
340.00
340.00
340.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
40.52
40.52
40.52
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
188.58
170.26
170.26
เงินกูย้ ืมระยะยาว
2,362.48
- 2,368.47
- 2,368.47
หนี้สินตามสัญญาเช่า
29.09
29.09
29.09
ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 65 30.

เครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)
(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่า
ตามบัญชี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่การร่ วมค้า
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
มูลค่ายุติธรรม
ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3

รวม

51.29
4,303.78
225.50
0.00
0.07

51.29
0.07

225.50
-

4,451.93
-

51.29
4,451.93
225.50
0.00
0.07

340.00
39.78
188.58
2,362.48
28.23

340.00
39.78
-

170.26
2,368.47
-

28.23

340.00
39.78
170.26
2,368.47
28.23

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 66 31. ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่ นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ ที่ ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
ดาเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการในส่ วนงานธุ รกิจเดียว ธุ รกิจการให้บริ การสิ นเชื่ อแก่บุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคลในรู ปแบบ
ของการให้เ ช่ า ซื้ อและด าเนิ นธุ รกิ จในส่ วนงานทางภู มิศ าสตร์ เ ดี ย วในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กาไรและ
สิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
32. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาคัญมีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าเสื่ อมราคา
ค่านายหน้าตัดจ่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่า
เงินลงทุนทัว่ ไป
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

112,244,211.40
5,632,000.00
32,542,870.00
20,715,594.59
44,979,735.19

123,355,736.06
6,592,000.00
33,819,730.00
22,614,560.46
67,192,303.32

109,875,803.07
5,632,000.00
32,542,870.00
20,545,341.97
44,979,735.19

123,116,142.95
6,592,000.00
33,819,730.00
22,604,079.47
67,192,303.32

2,022,840.45

671,452.27

2,022,840.45

671,452.27

(22,580,655.63)

158,919,354.48

(22,580,655.63)

158,919,354.48

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 67 33. ภาษีเงินได้
33.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดง
อยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

18,745,280.31

25,502,493.75

17,829,418.92

25,500,909.73

31,146,136.28

(10,482,940.39)

31,146,136.28

(10,484,524.40)

49,891,416.59

15,019,553.36

48,975,555.20

15,016,385.33

158,414.20

0.00

158,414.20

0.00

33.2 รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
กาไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ :
รายการต้องห้ามทางภาษี
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่กระทบต่อ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดง
อยูใ่ นงบกาไรขาดทุน
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ งร้อยละ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

243,904,813.04
20%

76,698,901.82
20%

232,774,393.73
20%

66,321,757.13
20%

48,780,962.61

15,339,780.36

46,554,878.75

13,264,351.43

(30,035,682.30)

10,162,713.39

(28,725,459.83)

12,236,558.30

31,146,136.28

(10,482,940.39)

31,146,136.28

(10,484,524.40)

49,891,416.59

15,019,553.36
19.58%

48,975,555.20

15,016,385.33
22.64%

20.46%

21.04%
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33.3 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

43,775,530.68

74,169,947.96

43,775,530.68

74,169,947.96

10,301,609.27

16,150,031.08

10,301,609.27

16,150,031.08

476,524.17

857,627.27

476,524.17

857,627.27

71,430.79

87,665.80

71,430.79

87,665.80

689,958.40

697,958.40

689,958.40

697,958.40

4,776,120.51

9,331,693.66

4,776,120.51

9,331,693.66

ผลประโยชน์พนักงาน

6,962,432.60

6,225,251.94

6,962,432.60

6,225,251.94

ค่าเผือ่ การด้อยค่าจากเงินลงทุน

776,524.45

371,956.36

1,492,260.00

1,087,691.91

สารองค่าเผือ่ หนี้สูญ – ลูกหนี้คา้ งภ.พ.

131,824.82

215,823.41

131,824.82

215,823.41

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้(ค่างวด-ค่าเสื่ อมราคาสะสม)

429,645.06

250,906.48

429,645.06

250,906.48

1,020,000.00

0.00

1,020,000.00

0.00

69,411,600.75

108,358,862.36

70,127,336.30

109,074,597.91

779,401.91

3,856,980.41

779,401.91

3,856,980.41

9,769,282.19

14,651,243.22

9,769,282.19

14,651,243.22

10,548,684.10

18,508,223.63

10,548,684.10

18,508,223.63

58,862,916.65

89,850,638.73

59,578,652.20

90,566,374.28

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น –
ลูกหนี้เช่าซื้อ
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น –
ลูกหนี้คดี
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น –
ลูกหนี้ประนอมหนี้
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น –
ลูกหนี้อื่น
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น –
ลูกหนี้คดี Car loan
ค่าเผือ่ การด้อยค่าทรัพย์สิน - รถยึด
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ

ค่าเผือ่ การด้อยค่า - สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลต่างของรายได้ที่รับรู ้ทางบัญชีและทางภาษี
ค่านายหน้าสิ นเชื่อรอตัดจ่าย
รวม
สุ ทธิ
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กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้น (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น)
ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กาไรต่อหุ น้ ปรับลดคานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วย
ผลรวมของจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ ออกอยู่ในระหว่างปี กับจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้น
สามัญที่อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ น้ สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ น้ สามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็ น
หุน้ สามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงการคานวณได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
กาไร(ขาดทุน)
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

จานวนหุน้

194,013,396.45 1,108,858,867

31 ธันวาคม 2563
กาไรต่อหุน้

กาไร(ขาดทุน)

จานวนหุน้

0.1750

61,679,348.46

1,108,857,244

กาไรต่อหุน้
0.0556
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
กาไร(ขาดทุน)
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

จานวนหุน้

183,798,838.53 1,108,858,867

31 ธันวาคม 2563
กาไรต่อหุน้

กาไร(ขาดทุน)

จานวนหุน้

0.1658

51,305,371.80

1,108,857,244

กาไรต่อหุน้
0.0463

35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
35.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีภาระหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการให้ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกันการใช้
ไฟฟ้า และค้ าประกันไปรษณี ย ์ เป็ นวงเงิน 76,000.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในวงเงิน 76,000.00
บาท)
35.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีภาระหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการวางเงิ นประกันกับสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย(คปภ.) เป็ นวงเงิ น 1.00 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ในวงเงิน 1.00 ล้านบาท)
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35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น (ต่อ)
35.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีภาระหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ าประกันการเป็ นตัวแทนนายหน้ากับบริ ษทั
ประกันแห่งหนึ่ง เป็ นวงเงิน 0.20 ล้านบาท
35.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีภาระหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ าประกันการใช้บริ การกับธนาคารแห่ งหนึ่ง
เป็ นวงเงิน 0.25 ล้านบาท
35.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่า ภายใน 1 ปี จานวน 0.35 ล้านบาท
และส่ วนที่เกินกว่า 1 ปี จานวน 0.27 ล้านบาท
36. สัญญาสาคัญ
สัญญาการร่ วมมือทางธุรกิจ
36.1 บริ ษทั ฯ กับ Premium Financial services Co., Ltd. ("PFS") ได้ทาสัญญาร่ วมมือทางธุ รกิ จโดยมีอายุสัญญา
2 ปี และต่ ออายุอีกคราวละ 1 ปี วัตถุประสงค์หลักเพื่ อพัฒ นาธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ จากการนาความรู ้ เ ชิ ง
ปฏิบตั ิการ (Know-How) ของ PFS มาใช้ และมีการแต่งตั้งตัวแทนของ PFS เข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
และมีระดับพนักงานเข้าทางานในบริ ษทั ฯ โดยกาหนดค่าตอบแทนเดือนละ 600,000.00 บาท (ไม่รวมภาษี/
เงินจานวนนี้ ได้รวมถึงเงินเดือนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่บริ ษทั ฯ จะชาระให้แก่ตวั แทนของ PFS ที่ได้มาเป็ น
พนักงานของบริ ษทั ฯ) โดยสัญญาสิ้ นสุ ดในวันที่ 26 เมษายน 2563 และบริ ษทั ฯ ไม่ทาการต่ออายุสัญญา
ดังกล่าว
36.2 ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ฯ กับ Premium Financial services Co., Ltd. ("PFS") ได้ทาสัญญาที่ปรึ กษา
ของธุ รกิ จ Warrantyโดยมีอายุสัญญา 1 ปี และต่ออายุอีกคราวละ 1 ปี โดยกาหนดค่าตอบแทนเดื อ นละ
100,000.00 บาท โดยสัญญาสิ้ นสุ ด ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และบริ ษ ทั ฯ ไม่ ทาการต่ ออายุสัญญา
ดังกล่าว
37. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทางการเงิ นคือ การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องและการ
ดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุน

1.65

1.68

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 71 -

38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ขออนุ ม ัติ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ให้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ในอัต ราหุ ้ น ละ 0.08 บาท จ านวน
1,108,859,002 หุน้ รวมเป็ นเงิน 88.71 ล้านบาท กาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
39. การจัดประเภทบัญชีใหม่
รายการบางรายการในงบการเงิน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงบการเงิน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
จัดประเภท
31 ธันวาคม 2563
ก่อนจัดประเภท
รายการใหม่
หลังจัดประเภท
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
0.00
5,137,996.53
5,137,996.53
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
449,217,264.08
(5,137,996.53)
444,079,267.55
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
จัดประเภท
31 ธันวาคม 2563
ก่อนจัดประเภท
รายการใหม่
หลังจัดประเภท
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

0.00
448,598,094.46

5,120,113.77
(5,120,113.77)

5,120,113.77
443,477,980.69

40. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
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