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ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ตะวนัออกพาณิชย์ลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ซ่ึง
ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564   
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการส าหรับปี ส้ินสุดวนัเดียวกนั  และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ตะวนัออกพาณิชย์
ลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะ
กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภา
วิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบุในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบ มดีงัต่อไปนี ้

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ  (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กจิการ) 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 6 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าซ้ือสุทธิในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวนรวม 4,303.78 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
88.75 และร้อยละ 89.47 ของยอดสินทรัพยร์วม ตามล าดับ และค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
จ านวน 218.88 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

เน่ืองจากการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ตอ้งใชห้ลกัการพฒันาแบบจ าลองส าหรับการค านวณ
ท่ีมีความซับซ้อน โดยตอ้งใช้ดุลยพินิจและการประมาณการอย่างมากจากผูบ้ริหารในการพฒันาแบบจ าลองผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดุลยพินิจท่ีส าคญัของผูบ้ริหาร 
ไดแ้ก่ การระบุเง่ือนไขการประเมินการเพ่ิมข้ึนในความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีนับตั้งแต่การรับรู้รายการเม่ือ
เร่ิมแรก การเลือกขอ้มูลการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใชใ้นแบบจ าลอง และการปรับปรุงส่วนเพ่ิมจาก
การบริหารจดัการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเน่ืองจากขอ้จ ากดัของแบบจ าลอง 

ด้วยความมีสาระส าคัญและผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาประมาณการดังกล่าว ข้าพเจ้า                                
จึงใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ โดย   

 ท าความเขา้ใจ ประเมิน และสุ่มทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัการปล่อย
สินเช่ือ การรับช าระหน้ี การจดัชั้นหน้ี และการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 ประเมิน และทดสอบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ท าความเขา้ใจ ประเมิน และทดสอบความสมเหตุสมผลของแบบจ าลอง ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน โดยสอบทานเอกสารประกอบการพฒันาแบบจ าลอง และสุ่มทดสอบความถูกตอ้งและความ
ครบถว้นของขอ้มูลท่ีน ามาใชพ้ฒันาแบบจ าลอง 

 ประเมินวิธีการค านวณและขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน รวมทั้งความเหมาะสมของการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการปรับปรุงส่วนเพ่ิมจากการบริหาร
จดัการ 

 ตรวจสอบการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยตรวจสอบความครบถว้นของ
ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการค านวณและการจดัชั้นของลูกหน้ี 

 พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีตาม
สญัญาเช่าซ้ือ 
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การรับรู้รายได้ดอกผลจากสัญญาเช่าซ้ือ (งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายรับรู้รายไดด้อกผลจากการเช่าซ้ือ ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.1.1 (ในปี 
2564 มีรายไดด้อกผลเช่าซ้ือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 513.78 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 
75.10 และร้อยละ 76.06 ของรายไดร้วม ตามล าดบั) รายไดด้อกผลเช่าซ้ือดงักล่าวเป็นจ านวนท่ีมีสาระส าคญัและ
เป็นดอกผลท่ีเกิดจากสญัญาเช่าซ้ือรายยอ่ยจ านวนมาก และระยะเวลาผอ่นช าระนานการรับรู้รายไดด้อกผลเช่าซ้ือใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผล ขา้พเจา้จึงให้ความส าคญักบัการตรวจสอบการรับรู้รายไดด้อกผล
เช่าซ้ือดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดรั้บความเช่ือมัน่ เก่ียวกบัการรับรู้รายไดด้อกผลจากสญัญาเช่าซ้ือ  โดย 

 ท าความเขา้ใจ ประเมิน และสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั ท่ีเก่ียวกบัการปล่อย
สินเช่ือ การท าสัญญาเช่าซ้ือ การรับช าระเงิน การรับรู้รายได ้ และทดสอบระบบการควบคุมภายในทัว่ไป
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสุ่มทดสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล และการค านวณ 

 สุ่มตรวจสอบสัญญาเช่าซ้ือเพ่ือตรวจสอบการบนัทึกรายการลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ และการรับรู้รายได้
ดอกผลเช่าซ้ือ ว่ามีการรับรู้รายไดเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญา และมีการปรับปรุงดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

 สุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีท่ีส าคญัท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่า
ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน
และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้
ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล เพ่ือใหมี้การด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ี
แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอยา่งเหมาะสม 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่า
จ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และใชเ้กณฑก์าร
บญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่
สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการ
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจ้าไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การ
แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าว
ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้
จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่ม
บริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

 ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยใน
กลุ่มหรือกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัท เพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำ
รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้
เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีส าคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว  ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัใน
ระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้
อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้
เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์
ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 
 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 
 
 
(นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต  เลขทะเบียน  5599 
 
 

วนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2565 



หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

สินทรัพย์หมุนเวยีน

        เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 55,101,265.78 54,488,493.19 51,291,095.43 50,717,065.98 

        ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 1,645,986,581.68 1,877,883,330.50 1,645,986,581.68 1,877,883,330.50 

        ลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 8 18,189,014.87 19,730,348.48 15,472,890.05 19,218,333.67 

        เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 9 225,500,000.00 221,500,000.00 225,500,000.00 221,500,000.00 

        ทรัพยสิ์นรอการขาย 10 37,395,216.00 67,964,867.67 37,395,216.00 67,964,867.67 

        รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,982,172,078.33 2,241,567,039.84 1,975,645,783.16 2,237,283,597.82 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

        ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีครบก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี 6 2,657,796,854.54 3,437,759,857.15 2,657,796,854.54 3,437,759,857.15 

        เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 

        เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 70,008,174.02 63,435,389.35 36,000,000.00 36,000,000.00 

        สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 11 0.00 2,022,840.45 0.00 2,022,840.45 

        ลูกหน้ีไมห่มนุเวียนอ่ืน 14 2,153,019.60 3,401,541.41 2,153,019.60 3,401,541.41 

        เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่การร่วมคา้ 9 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 

        ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 35,820,768.60 42,689,144.48 34,124,351.26 42,561,798.06 

        สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16 27,096,159.97 27,728,728.03 27,096,159.97 27,728,728.03 

        สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 17 766,074.81 5,928,624.59 645,587.85 5,852,332.00 

        สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33.3 69,411,600.75 108,358,862.36 70,127,336.30 109,074,597.91 

        เงินฝากสถาบนัการเงิน- มีภาระผกูพนั 18 1,534,942.75 1,082,948.99 76,000.00 76,000.00 

        สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 2,625,792.14 2,275,792.14 1,910,792.14 1,910,792.14 

        รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,867,213,387.18 3,724,683,728.95 2,834,930,101.66 3,701,388,487.15 

รวมสินทรัพย์ 4,849,385,465.51 5,966,250,768.79 4,810,575,884.82 5,938,672,084.97 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี ……………เม่ือวนัท่ี…………………

ขอรับรองว่ารายการขา้งตน้เป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ

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

             (                                                                                             )

บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564



หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

หนีสิ้นหมุนเวยีน

        เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19 340,000,000.00 320,260,469.94 340,000,000.00 320,260,469.94 

        เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 20 40,519,066.02 43,801,236.98 39,775,373.46 42,908,050.64 

        เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 22 1,399,448,890.68 1,777,658,645.18 1,399,448,890.68 1,777,658,645.18 

        เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21.3 188,583,536.38 183,773,223.24 188,583,536.38 183,773,223.24 

        หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 23 8,915,404.57 8,197,590.97 8,701,798.12 8,197,590.97 

        ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 11,078,966.69 2,246,701.07 10,882,047.60 2,258,405.46 

        รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,988,545,864.34 2,335,937,867.38 1,987,391,646.24 2,335,056,385.43 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

        เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22 963,030,674.98 1,810,869,667.49 963,030,674.98 1,810,869,667.49 

        หน้ีสินตามสญัญาเช่า 23 20,181,393.16 20,181,809.27 19,530,433.23 20,181,809.27 

        ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 24 34,904,805.87 31,126,259.71 34,812,163.00 31,126,259.71 

        หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33.3 10,548,684.10 18,508,223.63 10,548,684.10 18,508,223.63 

        รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,028,665,558.11 1,880,685,960.10 1,027,921,955.31 1,880,685,960.10 

        รวมหนีสิ้น 3,017,211,422.45 4,216,623,827.48 3,015,313,601.55 4,215,742,345.53 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

             (                                                                                             )

บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

- 2 -



หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ (ต่อ) หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรือนหุน้

        ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 1,663,285,866 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท 1,663,285,866.00 1,663,285,866.00 

หุน้สามญั 1,108,859,002 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท 1,108,859,002.00 1,108,859,002.00 

        ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั 1,108,857,244 หุน้ หุน้ละ 1.00 บาท 1,108,857,244.00 1,108,857,244.00 

หุน้สามญั 1,108,859,002 หุน้ หุน้ละ 1.00 บาท 25 1,108,859,002.00 1,108,859,002.00 

        ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 279,958,858.40 279,957,364.10 279,958,858.40 279,957,364.10 

ส ารองส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 42,752,220.00 42,752,220.00 42,752,220.00 42,752,220.00 

        ก  าไรสะสม

ส ารองตามกฎหมาย 26 54,485,810.93 45,295,869.00 54,485,810.93 45,295,869.00 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 346,118,151.73 272,764,244.21 309,206,391.94 246,067,042.34 

        รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,832,174,043.06 1,749,626,941.31 1,795,262,283.27 1,722,929,739.44 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,849,385,465.51 5,966,250,768.79      4,810,575,884.82 5,938,672,084.97 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

             (                                                                                             )

- 3 -

บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564



หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564  2563 2564  2563

รายได้ 

        ดอกผลจากการขายตามสญัญาเช่าซ้ือ 513,784,169.41 692,134,927.54 513,784,169.41 692,134,927.54

        ดอกเบ้ียตามสญัญาขายฝาก 0.00 1,430,464.00 0.00 1,430,464.00

        ดอกเบ้ียรับ 15,559,168.62 16,630,282.28 15,559,168.62 16,630,282.28

        รายไดอ่ื้น 

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 85,053,016.54 117,693,591.38 76,442,932.23 117,075,807.30

หน้ีสูญรับคืน 28,598,507.56 17,891,493.22 28,598,507.56 17,891,493.22

อ่ืน 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

ค่าใช้จ่าย

        คา่ใชจ่้ายในการขาย (8,517,088.97) (5,137,996.53) (7,370,865.99) (5,120,113.77)

        คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (325,819,738.06) (444,079,267.55) (322,910,550.76) (443,477,980.69)

        (ผลขาดทนุ)กลบัรายการผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 22,580,655.63 (158,919,354.48) 22,580,655.63 (158,919,354.48)

รวมคา่ใชจ่้าย (311,756,171.40) (608,136,618.56) (307,700,761.12) (607,517,448.94)

ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 372,398,972.20 282,688,088.19 367,835,329.18 282,680,668.09

ตน้ทนุทางการเงิน (135,066,943.83) (216,358,910.96) (135,060,935.45) (216,358,910.96)

ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในกิจการร่วมคา้

        ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 6,572,784.67 10,369,724.59 0.00 0.00

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 243,904,813.04 76,698,901.82 232,774,393.73 66,321,757.13

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 33.1 (49,891,416.59) (15,019,553.36) (48,975,555.20) (15,016,385.33)

ก าไรส าหรับปี 194,013,396.45 61,679,348.46 183,798,838.53 51,305,371.80
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี
รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไร(ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ (792,071.00) 0.00 (792,071.00) 0.00
หัก  :  ผลกระทบของภาษีเงินได้ 158,414.20 0.00 158,414.20 0.00

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (633,656.80) 0.00 (633,656.80) 0.00
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 193,379,739.65 61,679,348.46 183,165,181.73 51,305,371.80

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 34 0.1750 0.0556 0.1658 0.0463 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

             (                                                                                             )

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย



หน่วย : บาท

หมายเหตุ ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ส ารองส่วนทุนจากการ รวม

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุน้ จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,108,857,244.00 279,957,364.10 42,752,220.00 42,730,600.41 411,016,948.63 1,885,314,377.14

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน า

    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 0.00 0.00 0.00 0.00 (197,366,784.29) (197,366,784.29)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 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

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย  0.00 0.00 0.00 2,565,268.59 (2,565,268.59) 0.00

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 61,679,348.46 61,679,348.46
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 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

รับช าระค่าหุน้ 25 1,758.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,758.00

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 25 0.00 1,494.30 0.00 0.00 0.00 1,494.30

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 0.00 0.00 0.00 9,189,941.93 (9,189,941.93) 0.00

เงินปันผลจ่าย 27 0.00 0.00 0.00 0.00 (110,835,890.20) (110,835,890.20)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 194,013,396.45 194,013,396.45

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 (633,656.80) (633,656.80)
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,108,859,002.00 279,958,858.40 42,752,220.00 54,485,810.93 346,118,151.73 1,832,174,043.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

             (                                                                                      )

บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

งบการเงินรวม

ก าไร(ขาดทุน)สะสม



หน่วย : บาท

หมายเหตุ ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ส ารองส่วนทุนจากการ รวม

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุน้ จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,108,857,244.00 279,957,364.10 42,752,220.00 42,730,600.41 394,693,723.42 1,868,991,151.93

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน า

    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 0.00 0.00 0.00 0.00 (197,366,784.29) (197,366,784.29)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 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

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย  0.00 0.00 0.00 2,565,268.59 (2,565,268.59) 0.00

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 51,305,371.80 51,305,371.80
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 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

รับช าระค่าหุน้ 25 1,758.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,758.00

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 25 0.00 1,494.30 0.00 0.00 0.00 1,494.30

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 0.00 0.00 0.00 9,189,941.93 (9,189,941.93) 0.00

เงินปันผลจ่าย 27 0.00 0.00 0.00 0.00 (110,835,890.20) (110,835,890.20)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 183,798,838.53 183,798,838.53

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 (633,656.80) (633,656.80)
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,108,859,002.00 279,958,858.40 42,752,220.00 54,485,810.93 309,206,391.94 1,795,262,283.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

             (                                                                                      )

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไร(ขาดทุน)สะสม



หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564  2563 2564  2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

     ก  าไรส าหรับปี 194,013,396.45 61,679,348.46 183,798,838.53 51,305,371.80

     ปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 49,891,416.59 15,019,553.36 48,975,555.20 15,016,385.33

ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 20,715,594.59 22,614,560.46 20,545,341.97 22,604,079.47

ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 45,177,158.27 67,192,303.32 45,177,158.27 67,192,303.32

ผลขาดทุน(กลบัรายการ)ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (22,580,655.63) 158,919,354.48 (22,580,655.63) 158,919,354.48

ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า (67,200.00) 4,626.87 (67,200.00) 4,626.87

ส่วนแบ่ง(ก าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้

          ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (6,572,784.67) (10,369,724.59) 0.00 0.00

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 171,558.11 (91,067.55) 171,558.11 (91,067.55)
(ก าไร)ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 0.00 200,507.06 0.00 200,507.06
(ก าไร)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน 5,100,000.00 0.00 5,100,000.00 0.00

(ก าไร)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (22,777,865.72) 14,178,437.69 (22,777,865.72) 14,178,437.69

ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการกูย้มื 6,326,585.98 8,335,838.40 6,326,585.98 8,335,838.40

ค่าธรรมเนียมในการกูย้มื (4,225,000.00) 0.00 (4,225,000.00) 0.00
ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 0.00 576,433.57 0.00 576,433.57
(ก าไร)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนทัว่ไป /

     สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,022,840.45 671,452.27 2,022,840.45 671,452.27

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 2,986,475.16 2,843,985.52 2,893,832.29 2,843,985.52

ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย 128,734,349.47 207,254,468.30 128,734,349.47 207,254,468.30

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน 398,915,869.05 549,030,077.62 394,095,338.92 549,012,176.53

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 1,118,654,679.56 1,209,157,734.17 1,118,654,679.56 1,209,157,734.17

ลูกหน้ีตามสญัญาใหกู้ย้มืและขายฝาก(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 0.00 24,225,600.00 0.00 24,225,600.00

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 1,961,326.56 8,541,483.74 4,165,436.57 9,053,498.55

ทรัพยสิ์นรอการขาย(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 52,632,575.08 (38,753,373.86) 52,632,575.08 (38,753,373.86)

ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (128,562,901.91) (99,181,510.27) (128,562,901.91) (99,181,510.27)
เงินฝากสถาบนัการเงิน- มีภาระผูกพนั (451,993.76) (16,948.99) 0.00 (10,000.00)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (350,000.00) (118,343.14) 0.00 246,656.86

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (2,578,458.39) (15,498,393.25) (2,428,964.61) (16,366,579.59)
ผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 0.00 (2,089,479.81) 0.00 (2,089,479.81)

เงนิสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 1,440,221,096.19 1,635,296,846.21 1,438,556,163.61 1,635,294,722.58

จ่ายดอกเบ้ีย (128,175,448.50)       (212,593,883.76) (128,181,456.88) (212,593,883.76)

จ่ายภาษีเงินได้ (9,913,014.69)           (39,350,737.72) (9,205,776.78) (39,342,541.30)

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 1,302,132,633.00 1,383,352,224.73 1,301,168,929.95 1,383,358,297.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564



หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564  2563 2564  2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดจ่ายในการใหกู้ย้มืแก่การร่วมคา้ 0.00 (20,000,000.00) 0.00 (20,000,000.00)

เงินสดรับคืนจากการใหกู้ย้มืแก่การร่วมคา้ 26,000,000.00 0.00 26,000,000.00 0.00

เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 0.00 (2,500,000.00)

เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (66,410.00) (79,870.00) (9,260.00) 0.00

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 396,822.42 2,102,130.86 396,822.42 2,102,130.86

เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,683,473.49)           (3,879,495.62) (2,957,105.58) (3,745,245.62)

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน 21,646,938.93 (21,857,234.76) 23,430,456.84 (24,143,114.76)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิเพิม่ขึน้(ลดลง) 

เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (260,469.94) (35,597,582.30)         (260,469.94) (35,597,582.30)

รับเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 680,000,000.00 1,940,000,000.00     680,000,000.00 1,940,000,000.00

จ่ายเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (660,000,000.00) (1,980,239,000.00)    (660,000,000.00) (1,980,239,000.00)

รับเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 405,000,000.00 310,000,000.00        405,000,000.00 310,000,000.00

จ่ายเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (400,000,000.00) (345,000,000.00)       (400,000,000.00) (345,000,000.00)

รับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 580,000,000.00 1,295,700,000.00     580,000,000.00 1,295,700,000.00

จ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,808,150,332.99) (1,899,714,319.48)    (1,808,150,332.99) (1,899,714,319.48)

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (9,822,358.51)           (10,014,347.03)         (9,781,916.51) (10,014,347.03)

เงินสดจ่ายจากการซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 899,000.00               0.00 0.00 0.00

เงินสดจ่ายจากการซ้ือคืนหุน้กู้ 0.00 (600,000,000.00) 0.00 (600,000,000.00)

เงินปันผลจ่าย (110,835,890.20) 0.00 (110,835,890.20) 0.00

รับเงินค่าหุน้เพ่ิมทุน 3,252.30 0.00 3,252.30 0.00

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงนิ (1,323,166,799.34) (1,324,865,248.81) (1,324,025,357.34) (1,324,865,248.81)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 612,772.59 36,629,741.16 574,029.45 34,349,933.95

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 54,488,493.19 17,858,752.03 50,717,065.98 16,367,132.03

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 55,101,265.78 54,488,493.19 51,291,095.43 50,717,065.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

             (                                                                                             )

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
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บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
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                             ลงช่ือ.............................................................................. กรรมการตามอ านาจ 
     (                                                  ) 

บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

1.1. บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ("บริษทัฯ") เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย โดย

จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2546 และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2547 

1.2. ส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่เลขท่ี 976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ  

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

1.3. มีสาขา 5 แห่ง 

สาขาท่ี 1 :  เลขท่ี 728/10 ถนนสุขมุวิท ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 

สาขาท่ี 2 :  เลขท่ี 307 ถนนท่าแฉลบ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 

สาขาท่ี 3 :  เลขท่ี 624/4 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ ่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

สาขาท่ี 4 :  เลขท่ี 131/36 หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 

สาขาท่ี 5 :  เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นท่ี 12A หอ้งเลขท่ี 12A05 ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

1.4. บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในรูปแบบของการ

ใหเ้ช่าซ้ือรถยนต ์สญัญากูย้ืมเงินและสญัญารับขายฝากรถยนต ์

1.5. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 : 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์

ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ี

อาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือ

สถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
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                             ลงช่ือ.............................................................................. กรรมการตามอ านาจ 
     (                                                  ) 

 
2. เกณฑใ์นการจดัท าและน าเสนองบทางการเงิน 

2.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบัญชี        
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 
งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 
2.2.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

- เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯได้ลงทุนในบริษัท ไมต้ี โบรกเกอร์ จ ากัด เพ่ือ
ประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยั ซ่ึงถือหุน้ในอตัราส่วนร้อยละ 100.00  

- งบการเงินรวมของบริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ไดร้วมงบการเงินของ
บริษัทย่อย นับตั้ งแต่วนัท่ีบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการควบคุมนโยบายการเงินและการ
ด าเนินงานจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลงดงัต่อไปน้ี 
  สดัส่วนการลงทุน (%)  

 ประเทศ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 ประเภทธุรกิจ 
บริษทัย่อย     

บริษทั ไมต้ี โบรกเกอร์ จ ากดั ไทย 100.00 100.00 นายหนา้ประกนัวินาศภยั 
     (จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562) 

- งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั ส าหรับรายการบญัชีเหมือนกนั
หรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีคลา้ยกนั 

- ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับริษทัย่อย ยอดก าไรท่ีคิดระหว่างกนักบั
ท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนของบริษทัฯกบัสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยไดต้ดัออกในงบการเงินรวม
แลว้ 

- บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม (ต่อ) 

2.2.2 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
- เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  
- เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
3.1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน            
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน  
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของกลุ่มบริษทัฯ 

3.2) แนวปฏิบติัทางการบญัชี 
แนวปฏิบัตทิางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับกจิการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนีท้ี่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ี
ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซ่ึงรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 
ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการคา้ และภยัแลง้ และใหเ้ป็นทางเลือกกบัทุกกิจการท่ีใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ี
ตามมาตรการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนงัสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี ธปท.
ฝนส.(23)ว. 276/2563 เร่ือง แนวทางในการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ี
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีธปท.ฝนส.(01)ว. 
380/2563 เร่ือง มาตรการการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีเพ่ิมเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-
19 หรือมาตรการอ่ืนใดตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพ่ิมเติม ซ่ึงรวมถึง ธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจ
สินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบั และกิจการท่ีไม่ไดอ้ยู่ภายใต้
การก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ธุรกิจลิสซ่ิง ธุรกิจเช่าซ้ือ ธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ 
และธุรกิจแฟคเตอร่ิง เป็นตน้ ทั้งน้ี กิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามมาตรการของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวทุกขอ้ท่ีระบุไวใ้นแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ) 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวมีผลบงัคบัใชส้ าหรับกิจการท่ีใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากสถานการณ์ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 หรือ
จนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงและใหถื้อปฏิบติัตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดย
ให้ถือปฏิบติักบัลูกหน้ีธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหน้ีขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกหน้ีรายย่อย ซ่ึงยงัคงมี
ศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจหรือสามารถช าระหน้ีไดใ้นอนาคต และไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์
ดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยมีแนวทางการพิจารณาดงัน้ี 

- ลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Stage 1 หรือ Stage 2) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
- ลูกหน้ีท่ีดอ้ยคุณภาพ (Stage 3) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เวน้แต่กิจการสามารถพิสูจน์ไดว้่าลูกหน้ีดอ้ย

คุณภาพท่ีเกิดข้ึนก่อน 1 มกราคม 2562 เป็นลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ  

กลุ่มบริษทัเป็นกิจการท่ีใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจึงถือปฏิบติัดงัน้ี 

- จดัชั้นลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL) เป็นชั้นท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้น
เครดิต (Performing หรือ Stage 1) ไดท้นัที หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหน้ีแลว้เห็นว่าลูกหน้ี
สามารถปฏิบติัตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได ้โดยไม่ตอ้งรอติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และใหถื้อว่าการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าวเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี
ในลกัษณะเชิงป้องกนัโดยไม่ถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา ทั้งน้ี หากเป็นการให้ความ
ช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนงัสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี ธปท. ฝนส. (01) ว.380/2563 
ใหค้งการจดัชั้นหน้ีของลูกหน้ีตามเดิมก่อนเขา้มาตรการ 

- จัดชั้นลูกหน้ีท่ีด้อยคุณภาพ (NPL) เป็นชั้น Performing ได้ หากลูกหน้ีสามารถช าระเงินตามสัญญา
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะ
นานกวา่ 

- น าแนวทางการพิจารณาการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย  ตามเอกสารแนบหนงัสือเวียนดงักล่าวมาใชเ้ป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการพิจารณาเปล่ียนการจดัชั้น
เป็น Stage 2 ได ้

- ค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากยอดสินเช่ือคงคา้งเฉพาะส่วนของวงเงินท่ีเบิกใชแ้ลว้ 
- ใช้อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงท่ีค านวณใหม่เป็นอัตราคิดค านวณมูลค่าปัจจุบันของสินเช่ือท่ีปรับปรุง

โครงสร้างหน้ีภายใตแ้นวทางการให้ความช่วยเหลือตามหนงัสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยได ้
หากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิมไม่สะทอ้นประมาณการกระแสเงินสดท่ี
จะไดรั้บจากสินเช่ือนั้นแลว้ ทั้งน้ี หากเป็นการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนงัสือเวียนของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี ธปท. ฝนส. (01) ว.380/2563 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดด้อกเบ้ียในช่วงระยะเวลา
ท่ีพกัช าระหน้ีดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีค านวณใหม่ หรือตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนด หากมีการเปล่ียนแปลง 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ) 

- พิจารณาน ้าหนกัของขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตท่ีเกิดจากภาวะวิกฤตชัว่คราว เป็นน ้าหนกัท่ีนอ้ย

กวา่ขอ้มูลท่ีสะทอ้นความสามารถในการช าระหน้ีจากประสบการณ์ในอดีต ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการ

ทัว่ไป ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

3.3) แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี                            
1 มกราคม 2565  

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นมาตรการผอ่นปรนชัว่คราว                
และให้เป็นทางเลือกกบัทุกกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ี                   
ตามแนวทางในหนงัสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 เร่ือง แนวทางการ
ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแกห้น้ีอย่าง
ย ัง่ยืน) หรือมาตรการอ่ืนใดตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพ่ิมเติม ซ่ึงรวมถึงธุรกิจบตัรเครดิต 
ธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบั และกิจการท่ีไม่ไดอ้ยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ธุรกิจลิสซ่ิง ธุรกิจเช่าซ้ือ ธุรกิจเช่าซ้ือ
รถจกัรยานยนต ์และธุรกิจ แฟคเตอร่ิง เป็นตน้  

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับกิจการท่ีใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงมีการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีดงักล่าวระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 
2565 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงและให้ถือ
ปฏิบติัตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยใหถื้อปฏิบติักบัการจดัชั้นและการกนัเงินส ารองส าหรับลูกหน้ีท่ี
เขา้ตามลกัษณะซ่ึงครอบคลุมถึงลูกหน้ีทุกประเภท คือ ลูกหน้ีธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหน้ีธุรกิจขนาดกลาง                  
และขนาดยอ่ม และลูกหน้ีรายยอ่ย ดงัน้ี 

ก) หากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหแ้ก่ลูกหน้ีเป็นการก าหนดเง่ือนไขในการช่วยลดภาระการจ่ายช าระ
หน้ีของลูกหน้ีท่ีมากกวา่การขยายระยะเวลาการช าระหน้ีเพียงอยา่งเดียว ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 

- จัดชั้ นลูกหน้ีท่ีย ังไม่ด้อยคุณภาพ (Non-NPL) เป็นชั้ นท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของ                 
ความเส่ียงด้านเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ได้ทันที โดยไม่ต้องรอติดตามผลการปฏิบัติ            
ตามเง่ือนไขของการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี หากมีการระบุรายละเอียดและเง่ือนไขการจ่ายช าระหน้ี
ในขอ้ตกลงหรือสัญญาใหม่ไวช้ัดเจน และพิจารณาแลว้เห็นว่าลูกหน้ีสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไข
ดงักล่าวได ้

- จดัชั้นลูกหน้ีท่ีดอ้ยคุณภาพ (NPL) เป็นชั้น Performing หรือ Stage 1 ได ้หากลูกหน้ีสามารถช าระเงินตาม
สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการช าระเงินแลว้ แต่
ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ) 

- จดัชั้นลูกหน้ีเป็นชั้นท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing 
หรือ Stage 2) โดยพิจารณาจากจ านวนวนัค้างช าระเงินต้นหรือดอกเบ้ียท่ีเกินกว่า 30 วนั หรือ                
1 เดือน นบัแต่วนัถึงก าหนดช าระตามสญัญาหรือขอ้ตกลง 

- ใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงใหม่เป็นอตัราคิดค านวณมูลค่าปัจจุบนัของสินเช่ือท่ีปรับปรุงโครงสร้างหน้ี
ได ้หากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท าให้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิมไม่สะทอ้นประมาณการกระแส
เงินสดท่ีจะไดรั้บจากสินเช่ือนั้นแลว้ 

ข) หากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหแ้ก่ลูกหน้ีเป็นการขยายระยะเวลาเพียงอยา่งเดียว ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 

- ถือปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัชั้นและการกนัเงินส ารองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
- น าแนวทางการพิจารณาการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงด้านเครดิตตามเอกสารแนบ            

ของหนงัสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 เร่ือง แนวทางการใหค้วาม
ช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแกห้น้ีอยา่งย ัง่ยืน) มา
ใชเ้ป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการพิจารณาเปล่ียนการจดัชั้นเป็นชั้น Under-performing หรือ Stage 2 ได ้

ค) ค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากยอดสินเช่ือคงคา้งเฉพาะส่วนของวงเงินท่ีเบิกใช้
แลว้ โดยไม่ตอ้งค านวณผลขาดทุนดงักล่าวส าหรับวงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้

ง) ส าหรับลูกหน้ีรายย่อย และลูกหน้ี SMEs ท่ีอยู่ระหว่างกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแต่ไม่
สามารถปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้แลว้เสร็จไดท้นัภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามแนวทางใน
หนงัสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี ธปท.ฝนส2.ว. 594/2564 เร่ือง แนวทางการด าเนินงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเพ่ือช่วยเหลือลูกหน้ีธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 กิจการสามารถคงการจดัชั้นใหก้บัลูกหน้ีดงักล่าวไดไ้ม่เกินวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงและให้ถือปฏิบติัตามการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว 

ส าหรับลูกหน้ีท่ีไดรั้บการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564                 
ซ่ึงเป็นไปตามท่ีระบุในขอ้ ก) และขอ้ ข) กิจการสามารถน าหลกัการส าหรับการจดัชั้นและการกนัเงิน
ส ารองท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีก าหนดในแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติักบัลูกหน้ีรายดงักล่าว
ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธนัวาคม 2566 โดยในระหว่างปี 2564 กิจการยงัคงสามารถถือ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความ
ช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยได ้
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                             ลงช่ือ.............................................................................. กรรมการตามอ านาจ 
     (                                                  ) 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ) 
3.4) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั

ใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบั

ผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มของบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ี จะไม่มีผลกระทบ

อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

4. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

4.1. การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

4.1.1. รายไดจ้ากสญัญาเช่าซ้ือ  

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากสัญญาเช่าซ้ือ ตามเกณฑค์งคา้งตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง

ตลอดระยะเวลาของสญัญา โดยค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของลูกหน้ีนั้น  

ค่าใชจ่้ายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการใหบ้ริการสินเช่ือจะถูกรับรู้โดยการปันส่วนทยอยรับรู้

ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และปรับปรุงกบัรายไดด้อกเบ้ียตลอดอายขุองสัญญา เพ่ือใหส้ะทอ้น

ถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสญัญา  

เม่ือลูกหน้ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั กลุ่มบริษทัฯจะยงัคงรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามวิธีอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะค านวณจากมูลค่าสุทธิทางบญัชี (มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้สุทธิจากค่าเผื่อผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน) ของลูกหน้ีนั้น และเม่ือลูกหน้ีดงักล่าวไม่มีการดอ้ยค่าดา้น

เครดิตอีกต่อไป จึงจะเปล่ียนมาค านวณรายไดด้อกเบ้ียจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ 

4.1.2. กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืนตามเกณฑค์งคา้ง 
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                             ลงช่ือ.............................................................................. กรรมการตามอ านาจ 
     (                                                  ) 

4. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และไม่มีขอ้จ ากดัในการ

เบิกใช ้

4.3. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน หกัค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่า (ถา้มี) 

4.4. เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

ข) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน หักค่าเผื่อ        

การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

4.5. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงดว้ยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และบริษทัฯ จะ

บนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

กลุ่มบริษทั ค านวณค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานประมาณของ

สินทรัพย ์ดงัน้ี 

 จ านวนปี 

อาคารและส่วนปรับปรุง 20 

อาคารชัว่คราว 2 – 3 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 3 – 5 

เคร่ืองใชส้ านกังาน 5 

ยานพาหนะ 5 

กลุ่มบริษทั รวมตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้ส าหรับการร้ือถอนการขนยา้ยและการบูรณะสภาพของ

สินทรัพย ์ซ่ึงเป็นภาระผูกพนัของกิจการเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และคิด

ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั เม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมี

ตน้ทุนท่ีมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของทรัพยสิ์นนั้น ตอ้งมีการประมาณดว้ยมูลค่าท่ีกิจการ

คาดว่าจะไดรั้บในปัจจุบนัจากสินทรัพยน์ั้น หากมีอายุ และสภาพท่ีคาดว่าจะไดรั้บในปัจจุบนัเม่ือส้ินสุด

อายุการใชป้ระโยชน์ นอกจากน้ีตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลืออย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ิน

รอบบญัชี 
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                             ลงช่ือ.............................................................................. กรรมการตามอ านาจ 
     (                                                  ) 

4. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
4.6. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของ
สินทรัพยน์ั้น 
กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใหป้ระโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนจ์ ากดัไดแ้ก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงมีอายกุารใหป้ระโยชน์ 
10 ปี 
ไม่มีการคิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งท า 

4.7. การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุด
ซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพย์
หักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้ นผู ้ซ้ือกับผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการ
แลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยมี์ขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ัง
ล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูง
กว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวด
ก่อนๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนทนัที 
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4. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.8. ทรัพยสิ์นรอการขาย 

สินทรัพยร์อการขายเป็นสินทรัพยซ่ึ์งไดย้ึดมาจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ โดยแสดงไวใ้นราคาทุนซ่ึง

ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่างวดท่ีคา้งช าระสุทธิ หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะขายไดแ้ลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

โดยการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรับสินทรัพยท่ี์ยึดคืน 

4.9. ผลประโยชนพ์นกังาน 

4.9.1 กลุ่มบริษทั รับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิด

รายการ 

4.9.2 กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน 

กลุ่มบริษทั จัดให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีได้

ก าหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพย์

ของกลุ่มบริษทั และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าว

ไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุน

ส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 

4.9.3 ผลประโยชนข์องพนกังาน 

กลุ่มบริษทั จดัใหมี้ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัการเลิกจา้ง เพ่ือจ่ายใหแ้ก่พนกังานเป็นไปตาม

กฎหมายแรงงานไทย มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานไดถู้กรับรู้รายการในงบ

แสดงฐานะการเงินโดยการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละ

หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงค านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ท่ีได้รับอนุญาต โดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial 

Technique) อนัเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต 

และค านวณคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีก าหนดเวลาใกลเ้คียงกบัระยะเวลา

ของหน้ีสินดงักล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตนั้น ประมาณ

การจากเงินเดือนพนักงานอตัราการลาออก อายุงานและปัจจัยอ่ืน ก าไรหรือขาดทุนจากการ

เปล่ียนแปลงประมาณการจะรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี

เกิดรายการนั้น  
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4. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.10. ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

กลุ่มบริษทั บนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของ โดย

ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

กลุ่มบริษทั บนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้

อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบริษทั จะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่ กลุ่มบริษทั จะ

ไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีทั้ งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์ นอกจากน้ีกลุ่มบริษทั จะประเมินสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ใหม่ทุก

วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และจะท าการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้นั้นได้

ตามจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะท าใหไ้ดรั้บประโยชน์ใน

อนาคตในสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีดงักล่าว 

กลุ่มบริษทั จะบนัทึกรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ หากภาษีท่ีเกิดข้ึน

เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.11. ประมาณการทางบญัชี 

การจดัท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณการและ

ตั้งขอ้สมมติฐานบางประการ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงิน และการเปิดเผย

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจ านวนเงินท่ีประมาณไว ้

4.12. ประมาณการหน้ีสิน 

กลุ่มบริษทั จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผูกพนัใน

ปัจจุบนั   ตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต  ภาระผูกพนั

ดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออกของทรัพยากร เพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพนั และจ านวนท่ี

ตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือรายจ่ายท่ีไดรั้บคืนบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็

ต่อเม่ือการไดรั้บคืนคาดวา่จะไดรั้บอยา่งแน่นอน เม่ือไดจ่้ายช าระประมาณหน้ีสินไปแลว้ 
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4.13. การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอน

หน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนั

หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรม

โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกต

ไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบ

การเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณ

ข้ึน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบั

ชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั

มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

4.14. รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกลุ่มบริษทั 

หรือถูกควบคุม โดยกลุ่มบริษทั ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้มหรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั

กลุ่มบริษทั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลซ่ึงมีอิทธิพล

อย่างเป็นสาระส าคญักบักลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารคนส าคญักรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทั ท่ีมีอ  านาจ

ในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
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4.15. ก าไรต่อหุน้ 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงค านวณโดย

การหารยอดก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ถวัเฉล่ียถ่วง

น ้าหนกั 

ก าไรต่อหุน้ปรับลด ค านวณโดยหารก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี ดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย

ถ่วงน ้าหนกัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีกลุ่มบริษทั อาจตอ้ง

ออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้น

สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

4.16. เคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการ

ท ารายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน อยา่งไรกต็าม ส าหรับลูกหน้ีท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กลุ่มบริษทัจะ

รับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ 

การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั

มูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะ

ของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง

การเงินนั้นเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด

กระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไว้

เท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ

ดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะ

การเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในงบก าไรขาดทุน 



- 14 - 

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

 

4. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนการท ารายการ 

และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและ

การตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคา

ทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึง

ของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ

ตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น

ไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความ

เส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้า่จะ

ไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มี

การยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการ

เงินท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือมีการแกไ้ข

ขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน

ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณจากผลต่างของ

กระแสเงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ

ช าระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า โดย

กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บ รวมถึงกระแสเงินสดท่ีได้มาจากขายหลกัประกันท่ีถือไว ้หรือส่วน

ปรับปรุงดา้นเครดิตอ่ืน ๆ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขตามสญัญา 
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กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ สัญญาให้กูย้ืม
และขายฝาก และเงินใหกู้ย้ืมตามวิธีการทัว่ไป โดยกลุ่มบริษทัพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้น
เครดิตของลูกหน้ีดงักล่าวเป็น 3 ขั้น ดงัน้ี 
- ขั้นท่ี 1 ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) กลุ่มบริษทั

รับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนดว้ยจ านวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ ส าหรับลูกหน้ีท่ีมีระยะเวลาคงเหลือนอ้ยกว่า 12 เดือน กลุ่มบริษทัจะใช้
ความน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิดสญัญาท่ีสอดคลอ้งกบัระยะเวลาคงเหลือ 

- ขั้นท่ี 2 ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing) กลุ่ม
บริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนดว้ยจ านวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึนตลอดอายท่ีุคาดไวข้องลูกหน้ี 

- ขั้นท่ี 3 ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนดว้ยจ านวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุท่ีคาดไว้
ของลูกหน้ี 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตจะเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตาม
สญัญาเกินกวา่ 30 วนั และพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต เม่ือมีการคา้งช าระ
การจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์
ทางการเงินนั้นมีการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอย่างมีนยัส าคญัและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณา
จากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน  
ในรอบระยะเวลาต่อมา ถา้คุณภาพดา้นเครดิตของลูกหน้ีดีข้ึน และประเมินไดว้่าความเส่ียงดา้นเครดิต
ไม่ไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัจากวนัท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกเหมือนท่ีเคยประเมินไวใ้นงวดก่อน กลุ่มบริษทั
จะเปล่ียนจากการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดช่วงอายุท่ีคาดไวเ้ป็นรับรู้ดว้ยผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ หรือตามระยะเวลาคงเหลือท่ีนอ้ยกวา่ 12 เดือน 
กลุ่มบริษทัพิจารณาประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตและปรับปรุงด้วยขอ้มูลท่ีสังเกตได้ในปัจจุบนั 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลเชิงเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีการคาดการณ์ในอนาคตท่ีสนบัสนุนไดแ้ละมี
ความสมเหตุสมผล รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัพิจารณาปรับขอ้มูลท่ีคาดการณ์เหตุการณ์เศรษฐกิจในอนาคตและความน่าจะ
เป็นถ่วงน ้าหนกัในแต่ละสถานการณ์มาใชใ้นการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนอย่าง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยกลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลส่วนใหญ่ท่ีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ ปรับดว้ยมุมมองภายในของกลุ่มบริษทั สถานการณ์พ้ืนฐาน สถานการณ์ขาข้ึนและสถานการณ์ขา
ลงจะถูกพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกัของแต่ละสถานการณ์เพ่ือสะทอ้นค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนท่ีเป็นกลาง ส าหรับสถานการณ์พ้ืนฐาน  กลุ่มบริษทัใช้มุมมองท่ีเป็นกลางต่อตลาด
โดยรวม การคาดการณ์ท่ีสอดคลอ้งกนัของปัจจยัเชิงเศรษฐกิจมหภาคต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีจาก

การซ้ือสิทธิเรียกร้องและลูกหน้ีตามสัญญาเงินให้กูย้ืมแก่ผูจ้  าหน่ายรถยนต์และลูกหน้ีอ่ืน ดงันั้น ทุกวนั

ส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต 

แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของลูกหน้ีดงักล่าวโดย

อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยขอ้มูลการคาดการณ์ไปใน

อนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม

สญัญาอีกต่อไป 

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดง

ฐานะการเงิน กต่็อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และ

กิจการมีความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

4.17. สญัญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการใหสิ้ทธิในการ

ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

4.17.1 กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสญัญาเช่าทุกสญัญาเวน้แต่สัญญา

เช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิง

พร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสิน

ตามสญัญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย

จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ี

จ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจ

ตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 
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ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามประมาณการอายุสัญญา
เช่าหรืออายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพยแ์ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

 จ านวนปี 
ท่ีดิน 3 – 4 
อาคาร 1 – 7 
อุปกรณ์ 4 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้บักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุน
ของสินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายสุญัญา
เช่า จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนั
แปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคา
ใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่าย
ค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิใน
การยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ี
เหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดข้ึน  
กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของ
สัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัฯ หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่า
ตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะเพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่าย
ช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมี
การเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมมูีลค่าต ่า 
สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

4.17.2 กลุ่มบริษทัในฐานะผู้ให้เช่า 
สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการ
ไดม้าซ่ึงสญัญาเช่าด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุ
สญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า 
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4.18. การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมี
ดงัน้ี 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซ่ึงต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะและอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
สัญญาเช่า 
การก าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษทั
ในฐานะผูเ้ช่า 
ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า โดย
ค านึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่ม
บริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 
การก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิม - กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่า 
กลุ่มบริษทัไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลย
พินิจในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสญัญาเช่า โดย
อตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิมเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจ าเป็นเพ่ือให้
ไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง 
โดยมีระยะเวลาการกูย้ืมและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง 
การจดัประเภทของสญัญาเช่า - กลุ่มบริษทัในฐานะผูใ้หเ้ช่า 
ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพ่ือพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้นของลกูหน้ี 
ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือ
ลูกหน้ีมีปัญหาในการจ่ายช าระคืนหน้ีเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ีย โดยใชก้ารวิเคราะห์สถานะของลูกหน้ีทั้ง
รายตวัและรายกลุ่ม ความน่าจะเป็นในการผิดนดัช าระของลูกหน้ี ส่วนสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนหากลูกหน้ีผิด
นดัช าระหน้ี ประสบการณ์ในการเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ี มูลค่าของหลกัประกนั ขอ้มูลสถิติและประมาณ
การตวัแปรทางเศรษฐกิจ เพ่ือน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาในการก าหนดสมมติฐานและสถานการณ์ท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต รวมทั้ งก าหนดระดับความน่าจะเป็นของแต่ละสถานการณ์ นอกจากน้ี 
ผูบ้ริหารมีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเพ่ิมเติมเป็นส ารองเพ่ือรองรับความไม่
แน่นอนของเหตุการณ์ในอนาคตท่ียงัไม่สามารถสะท้อนเข้าไปในโมเดลด้านเครดิต (Management 
Overlay) จากการประเมินและการใชว้ิจารณญาณของผูบ้ริหาร 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน  
ในการประเมินค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าว มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 
ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้
ประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
นั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายใน
อนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเม่ือมีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่คราวนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่
ละช่วงเวลา 
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4. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
มลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคา
ไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลองไดม้าจาก
การเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูล
ความสมัพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของ
สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผย
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินสด 112,108.50 289,280.25 110,168.50 287,301.00 

เงินฝากกระแสรายวนั 48,302,483.28 38,742,588.83 48,272,483.28 38,713,327.33 

เงินฝากออมทรัพย ์ 6,686,674.00 15,456,624.11 2,908,443.65 11,716,437.65 

รวม 55,101,265.78 54,488,493.19 51,291,095.43 50,717,065.98 
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6. ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

6.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือแบ่งตามระยะเวลาการครบก าหนดช าระตาม

สญัญาไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่ 1 ปี 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 2,109,474,450.39 2,485,618,997.73 3,201,234,218.27 4,271,320,170.42 

หกั ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็น 

     รายได ้– สุทธิ 

 

(404,961,750.93) 

 

(514,464,560.64) 

 

(383,085,828.09) 

 

(555,981,680.04) 

สุทธิ 1,704,512,699.46 1,971,154,437.09 2,818,148,390.18 3,715,338,490.38 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 

(58,526,117.78) 

 

(93,271,106.59) 

 

(160,351,535.64) 

 

(277,578,633.23) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ – สุทธิ 1,645,986,581.68 1,877,883,330.50 2,657,796,854.54 3,437,759,857.15 
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6. ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ (ต่อ) 

6.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนตามวิธีการทัว่ไปแยกตามขั้นของความเส่ียงดา้นเครดิตแสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 ยอดลูกหน้ีหลงั 

หกัรายได ้

ดอกเบ้ียรอรับรู้ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน                 

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่                  

จะเกิดข้ึน 

ยอดลูกหน้ีหลงั 

หกัรายได ้

ดอกเบ้ียรอรับรู้ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน                 

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่                  

จะเกิดข้ึน 

ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 

     ของความเส่ียงดา้นเครดิต 3,848,243,387.52 72,328,518.34 

 

4,588,522,802.54 98,097,721.33 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 

     ของความเส่ียงดา้นเครดิต 408,692,932.41 49,150,008.57 

 

625,670,701.97 90,369,613.81 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 265,724,769.71 97,399,126.51 472,299,422.96 182,382,404.68 

รวม 4,522,661,089.64 218,877,653.42 5,686,492,927.47 370,849,739.82 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 ลูกหน้ีเ ช่า ซ้ือ(ก่อนหักดอกเ บ้ีย ท่ีย ังไม่ถือเป็นรายได้)บางส่วน จ านวน  

4,248,105,088.87 บาท ไดน้ าไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกนัเงินกูย้ืมระยะจากธนาคาร ตามหมายเหตุ 19 และ

หมายเหตุ 22 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหน้ีเช่าซ้ือบางส่วน จ านวน 5,657,098,213.80 บาท ไดน้ าไปเป็น

หลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร) 
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6. ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ (ต่อ) 
6.3 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 
    (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน รวม 

 
 
 
 
 

 สินทรัพยท์างการเงิน 
ท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต 

(ชั้นท่ี 1) 

สินทรัพยท์างการเงิน 
ท่ีมีการเพ่ิมข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต 

(ชั้นท่ี 2) 

สินทรัพยท์างการเงิน 
ท่ีมีการดอ้ยค่า 

ดา้นเครดิต (ชั้นท่ี 3) 
 
 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 98,097,721.33 90,369,613.81 182,382,404.68 370,849,739.82 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปล่ียนการจดัชั้น 33,870,315.57 (27,930,348.87) (5,939,966.70) 0.00 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า 
     ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 

 
(71,317,361.22) 

 
3,529,042.40 

 
29,536,540.25 

 
(38,251,778.57) 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 25,052,131.29 4,584,654.01 1,306,030.89 30,942,816.19 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ (11,248,577.08) (6,737,820.08) (10,504,174.98) (28,490,572.14) 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (2,125,711.55) (14,665,132.70) (99,381,707.63) (116,172,551.88) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 72,328,518.34 49,150,008.57 97,399,126.51 218,877,653.42 
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6. ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ (ต่อ) 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

     (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 
 
 
 
 

รวม 
 
 
 
 
 

 สินทรัพยท์างการเงิน 
ท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน

อยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต 

(ชั้นท่ี 1) 

สินทรัพยท์างการเงิน 
ท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต  

(ชั้นท่ี 2) 

สินทรัพยท์างการเงิน 
ท่ีมีการดอ้ยค่า 
ดา้นเครดิต  
(ชั้นท่ี 3) 

 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.00 0.00 0.00 77,140,930.79 77,140,930.79 
ผลกระทบจากการน า TFRS 9 มาถือปฏิบติั 113,627,576.10 95,521,733.62 113,199,832.28 (77,140,930.79) 245,208,211.21 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 113,627,576.10 95,521,733.62 113,199,832.28 0.00 322,349,142.00 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปล่ียนการจดัชั้น 14,452,535.07 (33,403,159.03) 18,950,623.96 0.00 0.00 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า 
     ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 

 
(43,588,033.98) 

 
42,790,959.45 

 
121,282,830.31 

 
0.00 

 
120,485,755.78 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 26,939,320.74 13,263,822.95 14,157,358.91 0.00 54,360,502.60 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ (8,791,026.28) (6,143,809.77) (19,169,887.97) 0.00 (34,104,724.02) 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (4,542,650.32) (21,659,933.41) (66,038,352.81) 0.00 (92,240,936.54) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 98,097,721.33 90,369,613.81 182,382,404.68 0.00 370,849,739.82 
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7. การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา/หน้ีท่ีอยูภ่ายใตม้าตรการช่วยเหลือลูกหน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ ของกลุ่มบริษทัท่ีไดท้ าสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี

ท่ีมีปัญหาและหน้ีท่ีอยูภ่ายใตม้าตรการช่วยเหลือลูกหน้ี แสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
จ านวนสญัญาทั้งหมด ณ วนัส้ินปี 22,771 26,752 
การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา   

จ านวนสญัญา 29 67 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ี (ลา้นบาท) 21.34 34.01 

หน้ีท่ีอยูภ่ายใตม้าตรการช่วยเหลือลูกหน้ี   
     การพกัช าระหน้ีชัว่คราว   

จ านวนสญัญา 73 124 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ี (ลา้นบาท) 15.60 82.33 

การปรับโครงสร้างหน้ีในลกัษณะเชิงป้องกนั   
จ านวนสญัญา 295 191 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ี (ลา้นบาท) 136.68 91.81 

8. ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีคา้งภาษีมูลค่าเพ่ิม 4,148,531.90 6,215,345.76 4,148,531.90 6,215,345.76 
ส่วนลดค่าเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 4,006,967.12 2,586,694.42 1,838,917.69 2,128,287.45 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมพนกังาน 2,107,076.93 1,242,002.00 1,994,576.93 1,242,002.00 
อ่ืนๆ 8,646,387.96 10,907,423.36 8,210,812.57 10,853,815.52 

รวม 18,908,963.91 20,951,465.54 16,192,839.09 20,439,450.73 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
     ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
(719,949.04) 

 
(1,221,117.06) 

 
(719,949.04) 

 
(1,221,117.06) 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน – สุทธิ 18,189,014.87 19,730,348.48 15,472,890.05 19,218,333.67 
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9. เงินใหกู้ย้ืมแก่การร่วมคา้ 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 225,500,000.00 221,500,000.00 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 0.00 30,000,000.00 

รวม 225,500,000.00 251,500,000.00 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินให้กูย้ืมกบับริษทั อีซีแอล แอสเซท จ ากดั (การร่วมคา้) เพ่ือน าไป

ด าเนินธุรกิจใหสิ้นเช่ือจ านอง ขายฝาก ทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพย ์โดยออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน อายสุญัญา 3 

เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.25 ต่อปี 

10. ทรัพยสิ์นรอการขาย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 64,113,818.57 117,273,335.96 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า – ทรัพยสิ์นรอการขาย (26,718,602.57) (49,308,468.29) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย – สุทธิ 37,395,216.00 67,964,867.67 
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11. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วิธีราคาทุน 

   (พนับาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) 

   31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน         

1 บจ.พรีเม่ียม เซอร์วิส (ประเทศไทย)  

(เดิมช่ือบจ.อีสเทิร์น พรีเม่ียม เซอร์วิส) 

การบ ารุงรักษายานยนต ์

การซ่อมรถยนต ์

 

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 

 หกั ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน     (3,882,622.23) (1,859,781.78) (7,461,300.00) (5,438,459.55) 

 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ     0.00 2,022,840.45 0.00 2,022,840.45 

11.1 ในวัน ท่ี  16 ตุลาคม 2562 บ ริษัท  พ รี เ ม่ียม  เซอร์ วิส  (ประ เทศไทย)  จ ากัด  มีการ เ พ่ิมทุนจ านวน 224,400 หุ้น  เ ป็นจ านวนเ งิน 12,342,000 บาท                         
โดยบริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ไดล้งทุนเพ่ิมทุนตามสดัส่วน 

11.2 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษทัฯ จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั พรีเม่ียม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวนหุน้ 147,900 หุน้ ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ลดลงจาก
ร้อยละ 54.55  เป็นร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ และภายหลงัการลดสัดส่วนการถือหุ้น บริษทัฯ ไม่ไดมี้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัในบริษทั
ดงักล่าวแลว้ ท าใหบ้ริษทัฯ จดัประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ เป็นสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

11.3 เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาร่วมทุนในบริษทั พรีเม่ียม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือประกอบธุรกิจบ ารุงรักษายานยนต ์ซ่ึงถือหุน้ใน
อตัราส่วนร้อยละ 51 และในวนัท่ี 6 กนัยายน 2561 มีการเพ่ิมทุน ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้จากเดิมอตัราส่วนร้อยละ 51 เป็นอตัราส่วนร้อยละ 54.55 
โดยภายใตส้ญัญาร่วมธุรกิจ ท่ีบริษทัตกลงร่วมกบัผูร่้วมทุนอีกฝ่ายหน่ึงมีขอ้ก าหนดใหบ้ริษทัและผูร่้วมทุนอีกฝ่ายหน่ึงมีอ านาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าวร่วมกนั 
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12. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ล าดบั ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

   (พนับาท) (ร้อยละ) วธีิราคาทุน 
   31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

1 บจ.ไมต้ี โบรกเกอร์ นายหนา้ประกนัวนิาศภยั 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 บริษทั ไมต้ี โบรกเกอร์ จ ากดั ไดมี้การจดทะเบียนนิติบุคคลวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เรียกช าระ
ค่าหุน้ครบแลว้ทั้งจ านวน 

13. เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ – บนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ลกัษณะ ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วิธีราคาทุน 

   ความสมัพนัธ์ (พนับาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) 

    31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

1 บจ.อีซีแอล แอสเซท ให้สินเช่ือจ านอง 

ขายฝาก ทรัพยสิ์นท่ี

เป็นอสงัหาริมทรัพย ์

กิจการร่วมคา้  

 

60,000.00 

 

 

60,000.00 

 

 

60.00 

 

 

60.00 

 

 

70,008,174.02 

 

 

63,435,389.35 

 

 

36,000,000.00 

 

 

36,000,000.00 

      รวม  70,008,174.02 63,435,389.35 36,000,000.00 36,000,000.00 
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13. เงินลงทุนในการร่วมคา้ (ต่อ) 
13.1 ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 บริษทั อีซีแอล แอสเซท จ ากดั มีการเพ่ิมทุน โดยบริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง 

จ ากดั (มหาชน) (ECL) และบริษทั โกลบอล เบสท ์เรียล เอสเตท แลนด ์จ ากดั ไดล้งทุนเพ่ิมในอตัราส่วนการ
ลงทุนเดิม 

13.2 บริษทั อีซีแอล แอสเซท จ ากดั เป็นการร่วมคา้ (Joint Venture) โดยบริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ ากดั 
(มหาชน) (ECL) และบริษทั โกลบอล เบสท ์เรียล เอสเตท โลน จ ากดั ไดต้กลงร่วมทุน เพ่ือประกอบธุรกิจให้
สินเช่ือจ านอง ขายฝาก ทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพย ์เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 ในอตัราส่วนร้อยละ 60 : 40 
โดยมีตวัแทนจากบริษทัร่วมทุนเขา้เป็นกรรมการของบริษทัร่วมคา้ดงักล่าว โดยบริษทัฯและผูร่้วมทุนอีกฝ่าย
หน่ึงมีอ านาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าวร่วมกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีเงินลงทุนในการร่วมคา้ และบนัทึกตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
และบนัทึกรับรู้ส่วนแบ่งก าไรในการร่วมคา้ จ านวน 1 บริษทั ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 6.57 
ลา้นบาท  

14. ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน   
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีระหวา่งด าเนินคดี 57,104,006.95 87,604,537.18 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (54,957,838.35) (84,239,947.37) 
สุทธิ 2,146,168.60 3,364,589.81 
ลูกหน้ีตามสญัญาประนอมหน้ี 2,382,620.84 4,288,136.36 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (2,382,620.84) (4,288,136.36) 
สุทธิ 0.00 0.00 

ลูกหน้ี – สุทธิ 2,146,168.60 3,364,589.81 
อ่ืนๆ 303,180.00 333,280.60 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (296,329.00) (296,329.00) 

รวม 2,153,019.60 3,401,541.41 
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14. ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน (ต่อ) 

ลูกหน้ีระหวา่งด าเนินคดีและค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  

  (หน่วย : บาท) 

 จ านวนราย งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีหลงัหกัดอกเบ้ีย 

     ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 

72 

 

118 

 

57,104,006.95 

 

87,604,537.18 

ลูกหน้ีท่ีใชใ้นการค านวณ 

  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น 

  เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  

   

 

57,104,006.95 

 

 

87,604,537.18 

อตัราร้อยละ   96% - 100% 96% - 100% 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น 

   เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

   

(54,957,838.35) 

 

(84,239,947.37) 

ลูกหน้ีตามสัญญาประนอมหน้ีท่ีคา้งช าระและค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จ านวน

ราย 

 

ลูกหน้ีหลงัหกั

ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือ

เป็นรายได ้

ลูกหน้ีท่ีใชใ้นการค านวณ

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

อตัราค่าเผื่อผล

ขาดทุนดา้นเครดิต

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

ค่าเผื่อผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ี 

คาดวา่จะเกิดข้ึน 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระถึง 3 งวด 1 617,665.57 617,665.57 100% 617,665.57 

คา้งช าระ 4-11 งวด 4 522,021.19 522,021.19 100% 522,021.19 

คา้งช าระ 12 งวดข้ึนไป 5 1,242,934.08 1,242,934.08 100% 1,242,934.08 

รวม 10 2,382,620.84 2,382,620.84  2,382,620.84 
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14. ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน (ต่อ) 
ลูกหน้ีตามสัญญาประนอมหน้ีท่ีคา้งช าระและค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จ านวน

ราย 

 

ลูกหน้ีหลงัหกั

ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือ

เป็นรายได ้

ลูกหน้ีท่ีใชใ้นการค านวณ

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

อตัราค่าเผื่อผล

ขาดทุนดา้นเครดิต

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

ค่าเผื่อผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ี 

คาดวา่จะเกิดข้ึน 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระถึง 3 งวด 5 1,099,168.02 1,099,168.02 100% 1,099,168.02 

คา้งช าระ 4-11 งวด 4 630,330.07 630,330.07 100% 630,330.07 

คา้งช าระ 12 งวดข้ึนไป 6 2,558,638.27 2,558,638.27 100% 2,558,638.27 

รวม 15 4,288,136.36 4,288,136.36  4,288,136.36 
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15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2564 
 ท่ีดิน อาคาร ส่วนปรับปรุง 

อาคาร 
อาคารชัว่คราว เคร่ืองใช้

ส านกังาน 
เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน 

ยานพาหนะ งานระหวา่งท า รวม 

ราคาทุน          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 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 0.00 96,919,609.92 
ซ้ือ 0.00 0.00 142,500.00 314,775.42 1,059,748.35 169,251.72 2,962,248.00 34,950.00 4,683,473.49 
รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 714,942.31 0.00 714,942.31 
ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 (207,789.73) (174,663.76) (621,859.98) 0.00 (1,004,313.47) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 7,324,162.50 8,977,783.71 2,273,292.03 13,326,427.34 17,673,121.38 13,884,137.62 37,819,837.67 34,950.00 101,313,712.25 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 0.00 8,291,394.66 431,999.89 8,643,394.50 13,794,924.62 9,495,466.91 13,573,284.86 0.00 54,230,465.44 
ค่าเส่ือมราคา 0.00 344,321.74 110,482.67 3,006,676.62 1,787,243.50 1,773,608.45 4,676,078.17 0.00 11,698,411.15 
รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 (162,591.76) (173,216.96) (100,124.22) 0.00 (435,932.94) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 0.00 8,635,716.40 542,482.56 11,650,071.12 15,419,576.36 11,095,858.40 18,149,238.81 0.00 65,492,943.65 

ราคาตามบัญชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 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 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 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 
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15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2564 
 ท่ีดิน อาคาร ส่วนปรับปรุง 

อาคาร 
อาคารชัว่คราว เคร่ืองใช้

ส านกังาน 
เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน 

ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 7,324,162.50 8,977,783.71 2,130,792.03 12,877,401.92 16,821,162.76 13,889,549.66 34,764,507.34 96,785,359.92 
ซ้ือ 0.00 0.00 142,500.00 29,385.51 1,059,748.35 155,786.72 1,569,685.00 2,957,105.58 
รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 714,942.31 714,942.31 
ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 (207,789.73) (174,663.76) (621,859.98) (1,004,313.47) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 7,324,162.50 8,977,783.71 2,273,292.03 12,906,787.43 17,673,121.38 13,870,672.62 36,427,274.67 99,453,094.34 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 0.00 8,291,394.66 431,999.89 8,636,490.92 13,794,924.62 9,495,466.91 13,573,284.86 54,223,561.86 
ค่าเส่ือมราคา 0.00 344,321.74 110,482.67 2,910,137.73 1,787,243.50 1,771,380.28 4,617,548.24 11,541,114.16 
รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 (162,591.76) (173,216.96) (100,124.22) (435,932.94) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 0.00 8,635,716.40 542,482.56 11,546,628.65 15,419,576.36 11,093,630.23 18,090,708.88 65,328,743.08 

ราคาตามบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 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 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 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 
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15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 
 ท่ีดิน อาคาร ส่วนปรับปรุง 

อาคาร 
อาคารชัว่คราว เคร่ืองใช้

ส านกังาน 
เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน 

ยานพาหนะ ทรัพยสิ์น
ระหวา่งก่อสร้าง 

รวม 

ราคาทุน          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 7,324,162.50 8,977,783.71 2,130,792.03 13,328,061.96 16,385,717.79 14,041,589.87 38,847,242.89 0.00 101,035,350.75 

ซ้ือ 0.00 0.00 0.00 511,586.62 849,647.99 157,970.00 1,995,879.05 364,411.96 3,879,495.62 
รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 364,411.96 0.00 0.00 0.00 (364,411.96) 0.00 
ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 (1,192,408.62) (414,203.02) (310,010.21) (6,078,614.60) 0.00 (7,995,236.45) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 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 0.00 96,919,609.92 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.00 7,841,555.55 325,244.79 6,095,616.42 11,567,565.74 7,772,966.33 13,088,997.42 0.00 46,691,946.25 

ค่าเส่ือมราคา 0.00 449,839.11 106,755.10 3,597,633.69 2,579,858.51 1,967,708.69 4,620,390.17 0.00 13,322,185.27 
รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 (1,049,855.61) (352,499.63) (245,208.11) (4,136,102.73) 0.00 (5,783,666.08) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 0.00 8,291,394.66 431,999.89 8,643,394.50 13,794,924.62 9,495,466.91 13,573,284.86 0.00 54,230,465.44 
ราคาตามบัญชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 7,324,162.50 1,136,228.16 1,805,547.24 7,232,445.54 4,818,152.05 6,268,623.54 25,758,245.47 0.00 54,343,404.50 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 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 
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15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2563 
 ท่ีดิน อาคาร ส่วนปรับปรุง 

อาคาร 
อาคารชัว่คราว เคร่ืองใช้

ส านกังาน 
เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน 

ยานพาหนะ ทรัพยสิ์น
ระหวา่งก่อสร้าง 

รวม 

ราคาทุน          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 7,324,162.50 8,977,783.71 2,130,792.03 13,328,061.96 16,385,717.79 14,041,589.87 38,847,242.89 0.00 101,035,350.75 

ซ้ือ 0.00 0.00 0.00 377,336.62 849,647.99 157,970.00 1,995,879.05 364,411.96 3,745,245.62 
รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 364,411.96 0.00 0.00 0.00 (364,411.96) 0.00 
ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 (1,192,408.62) (414,203.02) (310,010.21) (6,078,614.60) 0.00 (7,995,236.45) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 7,324,162.50 8,977,783.71 2,130,792.03 12,877,401.92 16,821,162.76 13,889,549.66 34,764,507.34 0.00 96,785,359.92 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.00 7,841,555.55 325,244.79 6,095,616.42 11,567,565.74 7,772,966.33 13,088,997.42 0.00 46,691,946.25 

ค่าเส่ือมราคา 0.00 449,839.11 106,755.10 3,590,730.11 2,579,858.51 1,967,708.69 4,620,390.17 0.00 13,315,281.69 
รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 (1,049,855.61) (352,499.63) (245,208.11) (4,136,102.73) 0.00 (5,783,666.08) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 0.00 8,291,394.66 431,999.89 8,636,490.92 13,794,924.62 9,495,466.91 13,573,284.86 0.00 54,223,561.86 
ราคาตามบัญชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 7,324,162.50 1,136,228.16 1,805,547.24 7,232,445.54 4,818,152.05 6,268,623.54 25,758,245.47 0.00 54,343,404.50 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 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 0.00 42,561,798.06 
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15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
ค่าเส่ือมราคารวมส าหรับงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จ านวน 11,698,411.15 บาท และ 
13,322,185.27 บาท ตามล าดบั 
ค่าเส่ือมราคาเฉพาะกิจการส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จ านวน 11,541,114.16 บาท และ 
13,322,185.27 บาท ตามล าดบั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีสินทรัพยถ์าวรท่ีหักค่าเส่ือมราคาจนเต็มมูลค่าแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ โดยมีราคาทุน
จ านวน 18,441,116.67 บาท ราคาทุนสุทธิ 2,046.00 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 12,651,852.51 บาท 
ราคาทุนสุทธิ 1,298.00 บาท) 
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ไดน้ าไปจดทะเบียนจ านองเป็นหลกัทรัพย ์ค ้ าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
ระยะยาวกบัธนาคารแห่งหน่ึง ตามหมายเหตุ 19 และหมายเหตุ 22 

16. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ รวม 
ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 4,230,315.85 29,741,119.69 2,517,107.10 36,488,542.64 

เพ่ิมข้ึน 1,836,153.05 3,418,006.76 3,001,495.79 8,255,655.60 
ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 6,066,468.90 33,159,126.45 5,518,602.89 44,744,198.24 

ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,237,374.77 6,696,196.61 826,243.23 8,759,814.61 

ค่าเส่ือมราคา 1,234,000.69 6,877,092.46 777,130.51 8,888,223.66 
ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 2,471,375.46 13,573,289.07 1,603,373.74 17,648,038.27 

ราคาตามบัญชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,992,941.08 23,044,923.08 1,690,863.87 27,728,728.03 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 3,595,093.44 19,585,837.38 3,915,229.15 27,096,159.97 

ค่าเส่ือมราคาตดัจ าหน่ายในปี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,234,000.69 6,877,092.46 777,130.51 8,888,223.66 

 



- 37 - 

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

16. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ต่อ) 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ รวม 

ราคาทุน     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.00 0.00 0.00 0.00 

รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐาน 

     การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  

     มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 4,230,315.85 32,877,157.80 

 

 

2,517,107.10 

 

 

39,624,580.75 

ตดัจ าหน่าย 0.00 (3,136,038.11) 0.00 (3,136,038.11) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 4,230,315.85 29,741,119.69 2,517,107.10 36,488,542.64 

ค่าเส่ือมราคาสะสม     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.00 0.00 0.00 0.00 

ค่าเส่ือมราคา 1,237,374.77 7,230,946.73 826,243.23 9,294,564.73 

ตดัจ าหน่าย 0.00 (534,750.12) 0.00 (534,750.12) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,237,374.77 6,696,196.61 826,243.23 8,759,814.61 

ราคาตามบัญชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,992,941.08 23,044,923.08 1,690,863.87 27,728,728.03 

ค่าเส่ือมราคาตดัจ าหน่ายในปี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,237,374.77 7,230,946.73 826,243.23 9,294,564.73 

ปรับลดค่าเช่า/ปิดสาขา (48,193.41) (40,234.35) (31,153.43) (119,581.19) 

ค่าเส่ือมราคาหลงัปรับลดค่าเช่า/ปิดสาขา 1,189,181.36 7,190,712.38 795,089.80 9,174,983.54 
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17. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2564 
  

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์
ระหว่างท า 

 
 

รวม 

ราคาทุน    
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,585,550.00 5,100,000.00 6,685,550.00 
        ซ้ือ 66,410.00 0.00 66,410.00 
        รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 
       จ าหน่าย หรือ ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,651,960.00 5,100,000.00 6,751,960.00 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม    
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 756,925.41 0.00 756,925.41 
        ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 128,959.78 0.00 128,959.78 
        รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 
        จ าหน่าย หรือ ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 885,885.19 0.00 885,885.19 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า    
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 0.00 0.00 0.00 
        เพ่ิมข้ึน 0.00 5,100,000.00 5,100,000.00 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 0.00 5,100,000.00 5,100,000.00 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 828,624.59 5,100,000.00 5,928,624.59 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 766,074.81 0.00 766,074.81 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 128,959.78 0.00 128,959.78 
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17. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2564 
  

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์
ระหว่างท า 

 
 

รวม 
ราคาทุน    
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,505,680.00 5,100,000.00 6,605,680.00 
        ซ้ือ 9,260.00 0.00 9,260.00 
        รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 
       จ าหน่าย หรือ ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,514,940.00 5,100,000.00 6,614,940.00 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม    
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 753,348.00 0.00 753,348.00 
        ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 116,004.15 0.00 116,004.15 
        รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 
        จ าหน่าย หรือ ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 869,352.15 0.00 869,352.15 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า    
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 0.00 0.00 0.00 
        เพ่ิมข้ึน 0.00 5,100,000.00 5,100,000.00 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 0.00 5,100,000.00 5,100,000.00 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 752,332.00 5,100,000.00 5,852,332.00 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 645,587.85 0.00 645,587.85 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 116,004.15 0.00 116,004.15 
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17. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 

  

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์

ระหว่างท า 

 

 

รวม 

ราคาทุน    

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,505,680.00 5,100,000.00 6,605,680.00 

        ซ้ือ 79,870.00 0.00 79,870.00 

        รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 

       จ าหน่าย หรือ ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,585,550.00 5,100,000.00 6,685,550.00 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม    

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 639,533.76 0.00 639,533.76 

        ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 117,391.65 0.00 117,391.65 

        รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 

        จ าหน่าย หรือ ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 756,925.41 0.00 756,925.41 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 866,146.24 5,100,000.00 5,966,146.24 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 828,624.59 5,100,000.00 5,928,624.59 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 117,391.65 0.00 117,391.65 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 109,056.70 0.00 109,056.70 
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17. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

  

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์

ระหว่างท า 

 

 

รวม 

ราคาทุน    

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,505,680.00 5,100,000.00 6,605,680.00 

        ซ้ือ 0.00 0.00 0.00 

        รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 

       จ าหน่าย หรือ ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,505,680.00 5,100,000.00 6,605,680.00 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม    

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 639,533.76 0.00 639,533.76 

        ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 113,814.24 0.00 113,814.24 

        รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 

        จ าหน่าย หรือ ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 753,348.00 0.00 753,348.00 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 866,146.24 5,100,000.00 5,966,146.24 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 752,332.00 5,100,000.00 5,852,332.00 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 113,814.24 0.00 113,814.24 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 109,056.70 0.00 109,056.70 
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18. เงินฝากสถาบนัการเงิน – มีภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากประจ าตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 1.53 
ลา้นบาท และ 0.08 ลา้นบาท ตามล าดบั ใชเ้ป็นเงินวางประกนักบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกนัการใชไ้ฟฟ้ากบัธนาคารแห่งหน่ึง ค ้าประกนัการ
เป็นตัวแทนนายหน้ากับบริษัทประกันแห่งหน่ึง ค ้ าประกันการใช้บริการกับธนาคารแห่งหน่ึง และใช้เป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัไปรษณีย ์ตามหมายเหตุ 35 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากประจ าตามงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 1.08 ลา้นบาท และ 0.08 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

19. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินเบิกเกินบญัชี 0.00 260,469.94 

เงินกูย้ืมระยะสั้น – ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 340,000,000.00 320,000,000.00 

รวม 340,000,000.00 320,260,469.94 

19.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคาร 5 แห่ง วงเงิน 100 ลา้นบาท 

จดจ านองโดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามหมายเหตุ 15 

19.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีวงเงินกูย้ืมจากธนาคาร 4 แห่ง โดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน ครบก าหนด

ตามระยะเวลา วงเงินรวม 560 ลา้นบาท ดงัน้ี   

19.2.1 ธนาคารแห่งท่ี 1 วงเงินจ านวน 200 ลา้นบาท  

19.2.2 ธนาคารต่างประเทศ แห่งท่ี 2 วงเงินจ านวน 300 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ1.70 ต่อปี ค ้าประกนั

โดยกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศ 

19.2.3 ธนาคารแห่งท่ี 3 วงเงินจ านวน 40 ลา้นบาท มีการเบิกใชว้งเงินกูแ้ลว้และมีภาระหน้ีคงเหลือ 20 ลา้น

บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.70  ต่อปี ค ้าประกนัโดยการโอนสิทธิลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือบางส่วน 

ตามหมายเหตุ 6 

19.2.4 ธนาคารแห่งท่ี 4 วงเงินจ านวน 20 ลา้นบาท มีการเบิกใชว้งเงินกูแ้ลว้และมีภาระหน้ีคงเหลือ 20 ลา้น

บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
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20. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 927,305.11 1,631,017.68 927,305.11 1,631,017.68 
เงินทดรองรับ 18,722,892.11 16,196,162.84 18,495,416.96 15,464,146.84 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 12,493,253.97 17,111,241.60 12,493,253.97 17,111,168.38 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,147,633.63 4,565,327.27 2,796,736.33 4,411,301.91 
อ่ืนๆ 5,227,981.20 4,297,487.59 5,062,661.09 4,290,415.83 

รวม 40,519,066.02 43,801,236.98 39,775,373.46 42,908,050.64 

21. รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ส่วนหน่ึงในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เกิดข้ึนจากรายการตามบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่าน้ีเป็นรายการและเง่ือนไขดงัน้ี 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มบริษทั กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 
รายช่ือบุคคลที่เกีย่วข้องกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการและนโยบายราคา 

นายปรีชา วีระพงษ ์ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นประธาน
กรรมการบริษทัฯ 

เ ป็น เ งินกู้ยื มครบก าหนดตาม
ระยะเวลา จ่ายดอกเบ้ียล่วงหน้า 
ตามอตัราร้อยละ 3.00 ต่อปี 

นายประภากร วีระพงษ ์ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นกรรมการ
ผูจ้ดัการของบริษทัฯ 

เป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามราคา
ท่ีตกลงร่วมกนัราคาถวัเฉล่ียจากผู ้
ประเมินราคาอิสระ 

Premium Financial Services Co., Ltd. 
(สญัชาติญ่ีปุ่น) 

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั สดัส่วน 
ร้อยละ 25.40 

ค่าตอบแทนตามสัญญาร่วมธุรกิจ 
และค่าท่ีปรึกษาโดยคิดตามราคาท่ี
ตกลงร่วมกนั 

  ค่าธรรมเนียมการค ้ าประกันเงิน
กูย้ืมอตัราร้อยละ 1.20 ต่อปี 
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21. รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

รายช่ือบุคคลที่เกีย่วข้องกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการและนโยบายราคา 

บริษทั อีซีแอล แอสเซท จ ากดั บริษทัร่วมของบริษทัฯ เ งินให้กู ้ยื ม  อัตราดอกเ บ้ี ยตาม

ตน้ทุนของบริษทัฯ บวกเพ่ิมไม่ต ่า

กวา่ร้อยละ 1.75 

  รายได้ค่าเช่าคิดตามราคาท่ีตกลง

ร่วมกนั 

บริษทั เอน็เอน็ซีวนั จ ากดั มีผูถื้อหุน้และกรรมการบริษทัร่วมกนักบั 

บริษทั อีซีแอล แอสเซท จ ากดั                   

(การร่วมคา้) 

ขายท่ีดินใหก้บั บริษทั อีซีแอล แอส

เซท จ ากดั (การร่วมคา้) ในราคา 35 

ลา้นบาท ซ่ึงต ่ากว่าราคาประเมินผู ้

ประเมินอิสระ(ราคาประเมิน 85.20 

ลา้นบาท) 

บริษทั ไมต้ี โบรกเกอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ รายได้ค่าเช่าคิดตามราคาท่ีตกลง

ร่วมกนั 

  รายได้ค่านายหน้าคิดตามราคาท่ี  

ตกลงร่วมกนั 

21.1 ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษทั อีซีแอล แอสเซท จ ากดั(การร่วมคา้) มีการซ้ือท่ีดินจาก บริษทั เอน็เอน็ซีวนัจ ากดั 

ในราคา 35 ลา้นบาท ซ่ึงต ่ากว่าราคาประเมินผูป้ระเมินอิสระ (ราคาประเมิน 85.20 ลา้นบาท) และ บริษทั อีซี

แอล แอสเซท จ ากดั (การร่วมคา้) ไดใ้ห้กูย้ืมโดยการท าสัญญาเช่าซ้ือในการขายท่ีดินแปลงดงักล่าวให้กบั

บุคคลธรรมดารายหน่ึงในราคา 50 ลา้นบาท ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน อตัราร้อยละ 15 ต่อปี และช าระเงินตน้

เม่ือครบก าหนดระยะเวลา 2 ปี การกูย้ืมดงักล่าวไดจ่้ายช าระเงินสดจ านวน 15 ลา้นบาท ใหก้บัผูกู้ย้ืม ส่วนท่ี

เหลือจ านวนเงิน 35 ลา้นบาท ไดซ้ื้อท่ีดินแปลงดงักล่าวคืนจากบริษทั เอน็เอน็ซีวนั จ ากดั ท่ีบุคคลดงักล่าวได้

ขายฝากไว ้โดยในระหว่างปี 2563 สัญญาเช่าซ้ือดงักล่าวครบก าหนดช าระ ซ่ึงผูกู้ย้ืมยงัไม่ไดช้ าระคืนเงินตน้ 

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายท่ีดินแปลงดงักล่าวกบับริษทัแห่งหน่ึง มีก าหนดช าระภายใน

เดือนมิถุนายน 2564 ต่อมาบริษทัดงักล่าวไม่สามารถช าระเงินไดต้ามก าหนด กลุ่มบริษทัจึงบอกเลิกสัญญา

ซ้ือขายท่ีดิน และอยูร่ะหวา่งหาผูซ้ื้อรายใหม่ 
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21. รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

21.2 เงินใหกู้ย้ืมแก่การร่วมคา้ 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 31 ธนัวาคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2564 
บริษทั อีซีแอล แอสเซท จ ากดั     
     - เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 221,500,000.00 971,000,000.00 967,000,000.00 225,500,000.00 
     - เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 30,000.000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 

รวม 251,500,000.00   225,500,000.00 

21.3 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 31 ธนัวาคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2564 
นายปรีชา วีระพงษ ์ 185,000,000.00 405,000,000.00 (400,000,000.00) 190,000,000.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (1,226,776.76) (6,097,902.30) 5,908,215.44 (1,416,463.62) 

รวม 183,773,223.24   188,583,536.38 

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 มี เ งินกู้ยืมจากบุคคลท่ีเ ก่ียวข้องกัน  จ านวน 1 ราย  โดยออกตั๋วแลกเ งิน 
ครบก าหนดเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2565 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 ต่อปี 

21.4 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
Premium Financial Services Co., Ltd.   

ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัเงินกูย้ืม 1,345,083.02 1,348,442.03 
บริษทั ไมต้ี โบรกเกอร์ จ ากดั   

รายไดค่้านายหนา้คา้งรับ 1,523,146.58 281,216.52 
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21. รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

21.5 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

     บริษทั ไฮเทคแลนดช์ลบุรี (2002) จ ากดั 2,084,443.05 3,236,458.75 

นายประภากร วีระพงษ ์ 1,706,947.32 1,657,431.48 

21.6 รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั อีซีแอล แอสเซท จ ากดั   

รายไดค่้าเช่า 480,000.00 480,000.00 

Premium Financial Services Co., Ltd.   

ค่าตอบแทนความสญัญาร่วมธุรกิจ 0.00 2,400,000.00 

ค่าท่ีปรึกษา 0.00 400,000.00 

ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัเงินกูย้ืม 3,603,359.02 3,630,930.55 

บริษทั ไมต้ี โบรกเกอร์ จ ากดั   

รายไดค่้าเช่า 360,000.00 60,000.00 

รายไดค่้านายหนา้ 11,266,139.61 501,829.20 
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22. เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

เป็นเงินกูย้ืมจากธนาคาร 7 แห่ง ประกอบดว้ย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564    

 (หน่วย : ลา้นบาท)   (หน่วย : บาท) 

 วงเงิน วงเงินคงเหลือ อตัราดอกเบ้ีย 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

แห่งท่ี 1 500 259.17 3.75% ถึง 4.90%, MLR–1.75% 240,826,500.00 314,410,500.00 

แห่งท่ี 2 3,540 0.00 Fixed Rate (IRS)(3.70 ถึง 4.58%) 961,719,000.00 1,452,116,000.00 

แห่งท่ี 3 200 0.00 MLR – 2.00% 61,100,000.00 127,772,000.00 

แห่งท่ี 4 2,300 287.95 MLR – (1.325% ถึง 2.625%) 743,131,000.00 960,264,000.00 

แห่งท่ี 5 150 0.00 BBL’s MLR – 1.70% 0.00 30,208,332.95 

แห่งท่ี 6 1,000 100.00 MLR – 1.50% 234,010,666.51 459,066,666.55 

แห่งท่ี 7 250 0.00 2.00% 124,900,000.00 250,000,000.00 

รวม 7,940 647.12  2,365,687,166.51 3,593,837,499.50 

หกั ค่าใชจ่้ายในการกูย้ืมรอตดับญัชี (3,207,600.85) (5,309,186.83) 

 สุทธิ   2,362,479,565.66 3,588,528,312.67 

หกั เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี (1,399,448,890.68) (1,777,658,645.18) 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 963,030,674.98 1,810,869,667.49 

สญัญาเงินกูย้ืมมีขอ้จ ากดัหลายประการ ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามไดแ้ก่ การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 

การเปล่ียนแปลงเงินกูย้ืมระยะยาว ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูย้ืมยกมา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 3,593,837,499.50 

รับเงินกูเ้พ่ิมในระหวา่งปี 580,000,000.00 

จ่ายคืนเงินกูใ้นระหวา่งปี (1,808,150,332.99) 

เงินกูย้ืมคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 2,365,687,166.51 
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22. เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ต่อ) 

22.1  แห่งท่ี 1 มีวงเงินกูย้ืมจากธนาคารจ านวนเงิน 500 ลา้นบาท และมีการเบิกใช้เงินกูแ้ลว้ เม่ือมีการช าระคืน

สามารถน าวงเงินกูม้าใชไ้ดใ้หม่ (วงเงินคงเหลือ 259.17 ลา้นบาท)  ค ้ าประกนัโดยการโอนสิทธิลูกหน้ีตาม

สญัญาเช่าซ้ือบางส่วน ตามหมายเหตุ 6 

22.2 แห่งท่ี 2 มีวงเงินกูย้ืมจากธนาคารจ านวน 3,540 ลา้นบาท เป็นการทยอยเบิกเงินกูแ้ต่ละคร้ังไม่เกินร้อยละ 75 

ของยอดลูกหน้ีเช่าซ้ือตามสญัญาเช่าซ้ือ ก าหนดจ่ายคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4 

ปีนบัแต่วนัท่ีมีการรับเงินกูย้ืม วงเงินกูร้วมจ านวน 3,540 ลา้นบาท แบ่งเป็นวงเงินจ านวน 240 ลา้นบาท และ

วงเงินจ านวน 3,300 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ทั้งจ านวน ค ้าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือ และค ้าประกนัโดยจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามหมายเหตุ 6 และหมายเหตุ 15 

22.3 แห่งท่ี 3 มีวงเงินกูย้ืมจากธนาคาร จ านวน 200 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ทั้งจ านวน ค ้าประกนัโดยโอนสิทธิตาม

สญัญาเช่าซ้ือบางส่วน ตามหมายเหตุ 6 

22.4 แห่งท่ี 4 มีวงเงินกูย้ืมจากธนาคาร จ านวน 2,300 ลา้นบาท โดยทยอยเบิกใชเ้งินกูแ้ต่ละคร้ังไม่เกินร้อยละ 75 

ของยอดลูกหน้ีเช่าซ้ือตามสญัญาเช่าซ้ือ ก าหนดจ่ายคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4 

ปี นบัแต่วนัท่ีมีการรับเงินกูย้ืม วงเงินกูร้วมจ านวน 2,300 ลา้นบาท แบ่งเป็นวงเงิน จ านวน 1,900 ลา้นบาท 

(วงเงินคงเหลือ 90.00 ลา้นบาท) และวงเงินจ านวน 400 ลา้นบาท มีการเบิกใชเ้งินกูแ้ลว้ เม่ือมีการช าระคืน 

สามารถน าวงเงินกูม้าใชไ้ดใ้หม่ (วงเงินคงเหลือ 197.95 ลา้นบาท) ค ้าประกนัโดยโอนสิทธิลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือบางส่วน ตามหมายเหตุ 6 

22.5 แห่งท่ี 5 มีวงเงินกูย้ืมจากธนาคาร จ านวน 150 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ทั้งจ านวน โดยทยอยเบิกใชเ้งินกูแ้ต่ละ

คร้ังไม่เกินร้อยละ 80 ของยอดลูกหน้ีเช่าซ้ือตามสัญญาเช่าซ้ือ ก าหนดจ่ายคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นราย

เดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี ค ้าประกนัโดยโอนสิทธิตามสญัญาเช่าซ้ือบางส่วน ตามหมายเหตุ 6 

22.6 แห่งท่ี 6 มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคาร จ านวน 1,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นวงเงินจ านวน 500 ลา้นบาท (วงเงิน

คงเหลือ 100 ลา้นบาท) และวงเงินจ านวน 500 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ทั้งจ านวน โดยทยอยเบิกใชเ้งินกูแ้ต่ละ

คร้ังไม่เกินร้อยละ 75-80 ของยอดลูกหน้ีเช่าซ้ือตามสัญญาเช่าซ้ือ ก าหนดจ่ายคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็น

รายเดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี ค ้าประกนัโดยโอนสิทธิตามสญัญาเช่าซ้ือบางส่วน ตามหมายเหตุ 6 

22.7 แห่งท่ี 7 มีวงเงินกูย้ืมจากธนาคาร จ านวน 250 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ทั้งจ านวน ก าหนดจ่ายคืนเงินตน้พร้อม

ดอกเบ้ียเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 2 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดช าระเงินตน้ 12 เดือนแรก ค ้าประกนัโดย

โอนสิทธิตามสญัญาเช่าซ้ือบางส่วน ตามหมายเหตุ 6 
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23. หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 31,574,067.83 30,891,966.73 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (2,477,270.10) (2,512,566.49) 

รวม 29,096,797.73 28,379,400.24 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (8,915,404.57) (8,197,590.97) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 

 

20,181,393.16 

 

20,181,809.27 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 30,643,901.83 30,891,966.73 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (2,411,670.48) (2,512,566.49) 

รวม 28,232,231.35 28,379,400.24 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (8,701,798.12) (8,197,590.97) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 

 

19,530,433.23 

 

20,181,809.27 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารส านกังาน และอุปกรณ์ เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของกิจการ อายุของ

สญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 6 ปี 
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23. หน้ีสินตามสญัญาเช่า (ต่อ) 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2564 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน  

   ตามสญัญาเช่า 10,022,515.52 21,551,552.31 0.00 31,574,067.83 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (1,107,110.95) (1,370,159.15) 0.00 (2,477,270.10) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย

ทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 8,915,404.57 20,181,393.16 0.00 29,096,797.73 

 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน  

   ตามสญัญาเช่า 9,779,863.52 20,864,038.31 0.00 30,643,901.83 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (1,078,065.40) (1,333,605.08) 0.00 (2,411,670.48) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย

ทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 8,701,798.12 19,530,433.23 0.00 28,232,231.35 
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23. หน้ีสินตามสญัญาเช่า (ต่อ) 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน  

   ตามสญัญาเช่า 9,317,707.02 21,574,259.71 0.00 30,891,966.73 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (1,120,116.05) (1,392,450.44) 0.00 (2,512,566.49) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย

ทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 8,197,590.97 20,181,809.27 0.00 28,379,400.24 

 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 8,943,475.99 8,888,223.66 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,452,300.40 1,446,292.02 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 0.00 0.00 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 448,734.74 448,734.74 

อ่ืน ๆ 

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ใน

ระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 9.82 ลา้นบาท และจ านวน 9.78 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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24. ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน  
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

 
31,126,259.71 

 
30,371,754.00 

ส่วนรับรู้ในก าไรขาดทุน :   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 
 

2,986,475.16 2,843,985.52 

จ่ายเงินชดเชยพนกังาน-เกษียณ 
จ่ายเงินชดเชยพนกังาน-เลิกจา้ง 

0.00 
0.00 

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

ส่วนรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :   
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 792,071.00 0.00 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ 
     ผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
34,904,805.87 

 
31,126,259.71 

 
    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

 
31,126,259.71 

 
30,371,754.00 

ส่วนรับรู้ในก าไรขาดทุน :   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 
 

2,893,832.29 2,843,985.52 

จ่ายเงินชดเชยพนกังาน-เกษียณ 
จ่ายเงินชดเชยพนกังาน-เลิกจา้ง 

0.00 
0.00 

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

ส่วนรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :   
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 792,071.00 0.00 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ   
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     ผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 34,812,163.00 31,126,259.71 

 

24. ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน (ต่อ) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 รับรู้ใน
รายการค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สมมติฐานหลกัท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 2564 2563 

 อตัราร้อยละต่อปี อตัราร้อยละต่อปี 

อตัราคิดลด 1.15 1.65 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 5.00 5.00 

อตัราการมรณะ ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 

 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชนร์ะยะยาวของ
พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (1,469,685.77) 1,568,196.47 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 1,605,461.29 (1,515,210.43) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10) (936,134.36) 1,039,410.34 
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25. ทุนจดทะเบียน 

รายการกระทบยอดหุน้สามญั 

 หุน้สามญัจดทะเบียน หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้ 

 จ านวนหุน้ จ านวน จ านวนหุน้ ทุนช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

 (หุน้) (บาท) (หุน้) (บาท) (บาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,663,285,866 1,663,285,866.00 1,108,857,244 1,108,857,244.00 279,957,364.10 

จดทะเบียนลดทุน 554,426,864 554,426,864.00 - - - 

เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิ 

   ของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 

- 

 

- 

 

1,758 

 

1,758.00 

 

1,494.30 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,108,859,002 1,108,859,002.00 1,108,859,002 1,108,859,002.00 279,958,858.40 

25.1 ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2564 กลุ่มบริษัทได้รับช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนจากการใช้สิทธิใบส าคัญแสดง

สิทธิ(ECL-W3) ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงส่งผลให้มีหุ้นสามญัเพ่ิมข้ึน 1,758 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 

3,252.30 บาท (มูลค่าหุน้สามญั 1,758 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,494.30 บาท) ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิ

ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไดห้มดอายแุลว้ในวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2564 

25.2 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของกลุ่ม

บริษทัจากเดินทุนจดทะเบียน 1,663,285,866.00 บาท เป็น 1,108,859,002.00 บาท โดยการตัดหุ้นท่ียงั

ไม่ไดอ้อกจ าหน่าย จ านวน 554,426,864 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนการลดทุน

ดงักล่าวแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 

26. ส ารองตามกฎหมาย  

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ างวด เป็นทุนส ารองตาม 

กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ5 ของก าไรสุทธิประจ างวดหลงัจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุน

ส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวจะน าไปจ่ายเป็น 

เงินปันผลไม่ได ้

27. เงินปันผลจ่าย 
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ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 มีมติใหจ่้ายเงินปันผลจากก าไรสะสม อตัราหุน้
ละ 0.10 บาท รวมจ านวน 110.84 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 
 

28. กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน  

บริษทัฯ และพนกังานไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพช่ือ "กองทุนส ารองเล้ียงชีพกรุงไทย  มาสเตอร์ 

พูล ฟันด์" ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนกังานจะจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนดว้ย 

ความสมคัรใจรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือน และบริษทัฯ จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 - 10 โดย 

มี เง่ือนไขตามอายุงาน และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของ

บริษทัฯ  

บริษทัฯจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จ านวน 5,573,041.55 บาท 

และ 5,786,975.00 ตามล าดบั  

29. ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

29.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชนท่ี์จ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทัฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติั

บริษทัมหาชน จ ากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการ 

29.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใหแ้ก่กรรมการเฉพาะ

ในฐานะผูบ้ริหาร และให้แก่ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์อนั

ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการหรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูซ่ึ้งด ารง

ต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย   
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30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

30.1 วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีตาม

สัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีตามสัญญาให้กูย้ืมและขายฝาก เงินให้กูย้ืม เงินฝากสถาบนัการเงิน- มีภาระผูกพนั      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินกูย้ืม

ระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และหุน้กู ้กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดติ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนั

การเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนๆ โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือ

คือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการใหสิ้นเช่ืออย่างเหมาะสม จึงไม่

คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั และกลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีตาม

สัญญาเช่าซ้ืออย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ี การใหสิ้นเช่ือของกลุ่มบริษทัเป็นการใหสิ้นเช่ือแบบไม่กระจุกตวั

สูง เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จ านวนมาก  

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับกลุ่ม

ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั การค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดข้ึนค านึงถึงขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได ้ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีรายงาน

เก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทัว่ไปกลุ่ม

บริษทัจะตดัจ าหน่ายลูกหน้ีออกจากบญัชี เม่ือกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามทวงถามใหช้ าระหน้ีตามสมควรแก่กรณี 

โดยมีหลกัฐานการติดตามทวงถามอยา่งชดัแจง้และไม่ไดรั้บช าระหน้ี 

ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงด้านเครดติ 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงสูงสุดเป็นมูลค่าขั้นตน้ของเคร่ืองมือทางการเงินโดยไม่ค านึงถึงหลกัประกนัและการ

ด าเนินการใดๆ เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ฐานะ
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เปิดสูงสุดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต คือ มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ก่อนหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึน 

 

 

30. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน มีดงัน้ี 
    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 55,101,265.78 54,488,493.19 
เงินฝากสถาบนัการเงิน - มีภาระผกูพนั 1,534,942.75 1,082,948.99 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  4,303,783,436.22 5,315,643,187.65 

รวมฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 4,360,419,644.75 5,371,214,629.83 

 
    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 51,291,095.43 50,717,065.98 
เงินฝากสถาบนัการเงิน - มีภาระผกูพนั 76,000.00 76,000.00 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  4,303,783,436.22 5,315,643,187.65 

รวมฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 4,355,150,531.65 5,366,436,253.63 

 

การวเิคราะห์คุณภาพด้านเครดติ 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงท่ีลูกหน้ีหรือคู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามสัญญาส่งผลให้กลุ่ม

บริษทัขาดทุน กลุ่มบริษทัก าหนดนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงดา้นเครดิต โดยท าการวิเคราะห์ความ

เส่ียงจากขอ้มูลของลูกคา้ และติดตามสถานะของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง  

หลกัประกนัและการด าเนินการใด ๆ เพ่ือเพิม่ความน่าเช่ือถือ 

กลุ่มบริษทัมีหลกัประกนัท่ีถือไวแ้ละการด าเนินการใด ๆ เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ โดยรายละเอียดของฐานะ

เปิดต่อความเส่ียงท่ีมีหลกัประกนัท่ีกลุ่มบริษทัถือไวส้ าหรับสินทรัพยท์างการเงินแต่ละประเภทมีดงัน้ี 
   (หน่วย: บาท) 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ฐานะเปิดต่อความเส่ียงท่ีมีหลกัประกนั  

 31 ธนัวาคม 2564 ประเภทของหลกัประกนัหลกั 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 4,303,783,436.22 รถยนต-์จกัรยานยนต-์รถบรรทุก 

30. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

ความเส่ียงด้านตลาด 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด คือ ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบ

เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนและราคาของหลกัทรัพย ์ซ่ึงส่งผลกระทบ

ต่อฐานะการเงินของกิจการ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ

และไม่มีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ดงันั้น ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดจึงมีเฉพาะความเส่ียง

ดา้นอตัราดอกเบ้ียเท่านั้น กลุ่มบริษทัไดมี้การบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย โดย

การปรับโครงสร้างและสัดส่วนการถือครองสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีระยะเวลาการปรับอตัราดอกเบ้ียท่ี

แตกต่างกนัใหเ้หมาะสมเพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับได ้

ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

เงินใหกู้ย้ืม เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และเงินกูย้ืม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา

ดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบ

ก าหนดหรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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30. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2564 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  

 ภายใน มากกวา่ 1 ปี มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม อตัรา  
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 

       
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 6.69 48.41 55.10 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 1,645.98 2,657.80 - - - 4,303.78 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 225.50 - - - - 225.50 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - - 0.00 0.00 
เงินฝากสถาบนัการเงิน- มีภาระผกูพนั 1.46 0.07 - - - 1.53 

 1,872.94 2,657.87 - 6.69 48.41 4,585.91 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น       
 จากสถาบนัการเงิน 340.00 - - - - 340.00 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - - - - 40.52 40.52 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 188.58 - - - - 188.58 
เงินกูย้มืระยะยาว 643.86 557.84 - 1,160.78 - 2,362.48 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 8.91 20.18 - - - 29.09 

 1,181.35 578.02 - 1,160.78 40.52 2,960.67 
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30. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  

 ภายใน มากกวา่ 1 ปี มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม อตัรา  
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 

       
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 2.91 48.38 51.29 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 1,645.98 2,657.80 - - - 4,303.78 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 225.50 - - - - 225.50 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - - 0.00 0.00 
เงินฝากสถาบนัการเงิน- มีภาระผกูพนั - 0.07 - - - 0.07 

 1,871.48 2,657.87 - 2.91 48.38 4,580.64 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น       
 จากสถาบนัการเงิน 340.00 - - - - 340.00 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - - - - 39.78 39.78 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 188.58 - - - - 188.58 
เงินกูย้มืระยะยาว 643.86 557.84 - 1,160.78 - 2,362.48 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 8.70 19.53 - - - 28.23 

 1,181.14 577.37 - 1,160.78 39.78 2,959.07 
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30. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  

 ภายใน มากกวา่ 1 ปี มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม อตัรา  
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 

       
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 15.46 39.03 54.59 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 1,877.88 3,437.76 - - - 5,315.64 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 221.50 - - - - 221.50 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่การร่วมคา้ 30.00 - - - - 30.00 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - - 2.02 2.02 
เงินฝากสถาบนัการเงิน- มีภาระผกูพนั 1.02 0.06 - - - 1.08 

 2,130.40 3,437.82 - 15.46 41.05 5,624.83 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น       
 จากสถาบนัการเงิน 320.26 - - - - 320.26 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - - - - 43.80 43.80 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 183.77 - - - - 183.77 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,001.56 1,013.29 - 1,573.68 - 3,588.53 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 8.20 20.18 - - - 28.38 

 1,513.79 1,033.47 - 1,573.68 43.80 4,164.74 
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30. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  

 ภายใน มากกวา่ 1 ปี มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม อตัรา  
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 

       
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 11.72 39.00 50.72 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 1,877.88 3,437.76 - - - 5,315.64 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 221.50 - - - - 221.50 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่การร่วมคา้ 30.00 - - - - 30.00 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - - 2.02 2.02 
เงินฝากสถาบนัการเงิน- มีภาระผกูพนั 0.01 0.06 - - - 0.07 

 2,129.39 3,437.82 - 11.72 41.02 5,619.95 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น       
 จากสถาบนัการเงิน 320.00 - - 0.26 - 320.26 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - - - - 42.91 42.91 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 183.77 - - - - 183.77 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,001.56 1,013.29 - 1,573.68 - 3,588.53 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 8.20 20.18 - - - 28.38 

 1,513.53 1,033.47 - 1,573.94 42.91 4,163.85 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย เป็นการแสดงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีเป็นไปไดต่้องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทั โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืน

คงท่ี อย่างไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง การเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานของกลุ่มบริษทั

ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระส าคญัต่องบการเงิน 
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30. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสด

ตามสญัญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
    (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2564 

 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 – 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

หนีสิ้นทางการเงนิ      
  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 
     จากสถาบนัการเงิน 

 
300.00 

 
40.00 

 
- 

 
- 

 
340.00 

  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - 40.52 - - 40.52 
  เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 188.58 - - 188.58 
  เงินกูย้มืระยะยาว - 1,399.45 963.03 - 2,362.48 
  หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 8.91 20.18 - 29.09 

     รวม 300.00 1,677.46 983.21 - 2,960.67 

 
    (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 

 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 – 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

หนีสิ้นทางการเงนิ      
  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 
     จากสถาบนัการเงิน 

 
300.00 

 
40.00 

 
- 

 
- 

 
340.00 

  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - 39.78 - - 39.78 
  เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 188.58 - - 188.58 
  เงินกูย้มืระยะยาว - 1,399.45 963.03 - 2,362.48 
  หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 8.70 19.53 - 28.23 

     รวม 300.00 1,676.51 982.56 - 2,959.07 
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30. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 
การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม 
กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตาม
มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ หุน้กูแ้ละเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยการค านวณ
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั 

ค) เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและเปิดเผยมูลค่า
ยติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2564 

  มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
ขอ้มูล
ระดบั 1 

ขอ้มูล
ระดบั 2 

ขอ้มูล
ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 55.10 55.10 - - 55.10 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 4,303.78 - - 4,451.93 4,451.93 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 225.50 - 225.50 - 225.50 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.00 - - - 0.00 
เงินฝากสถาบนัการเงิน- มีภาระผกูพนั 1.53 1.53 - - 1.53 

หนีสิ้นทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 340.00 

 
340.00 

 
- 

 
- 340.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 40.52 40.52 - - 40.52 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 188.58 - 170.26 - 170.26 
เงินกูย้ืมระยะยาว 2,362.48 - 2,368.47 - 2,368.47 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 29.09 - - 29.09 29.09 
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30. เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 

  มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
ขอ้มูล
ระดบั 1 

ขอ้มูล
ระดบั 2 

ขอ้มูล
ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 51.29 51.29 - - 51.29 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 4,303.78 - - 4,451.93 4,451.93 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 225.50 - 225.50 - 225.50 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.00 - - - 0.00 
เงินฝากสถาบนัการเงิน- มีภาระผกูพนั 0.07 0.07 - - 0.07 

หนีสิ้นทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 340.00 

 
340.00 

 
- 

 
- 340.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 39.78 39.78 - - 39.78 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 188.58 - 170.26 - 170.26 
เงินกูย้ืมระยะยาว 2,362.48 - 2,368.47 - 2,368.47 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 28.23 - - 28.23 28.23 
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31. ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

ด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและ

ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัฯ ด าเนินการในส่วนงานธุรกิจเดียว ธุรกิจการใหบ้ริการสินเช่ือแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในรูปแบบ

ของการให้เช่าซ้ือและด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ ก าไรและ

สินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

32. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้าย 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 112,244,211.40 123,355,736.06 109,875,803.07 123,116,142.95 

ค่าตอบแทนกรรมการ 5,632,000.00 6,592,000.00 5,632,000.00 6,592,000.00 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 32,542,870.00 33,819,730.00 32,542,870.00 33,819,730.00 

ค่าเส่ือมราคา 20,715,594.59 22,614,560.46 20,545,341.97 22,604,079.47 

ค่านายหนา้ตดัจ่าย 44,979,735.19 67,192,303.32 44,979,735.19 67,192,303.32 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

     เงินลงทุนทัว่ไป 

 

2,022,840.45 

 

671,452.27 

 

2,022,840.45 

 

671,452.27 

ผลขาดทุน(กลบัรายการ)ดา้น 

     เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 

(22,580,655.63) 

 

158,919,354.48 

 

(22,580,655.63) 

 

158,919,354.48 
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33. ภาษีเงินได ้
33.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั :     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 18,745,280.31 25,502,493.75 17,829,418.92 25,500,909.73 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี :     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว 
     และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 
31,146,136.28 

 
(10,482,940.39) 

 
31,146,136.28 

 
(10,484,524.40) 

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดง 
     อยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
49,891,416.59 

 
15,019,553.36 

 
48,975,555.20 

 
15,016,385.33 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุน 
     จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
158,414.20 

 
0.00 

 
158,414.20 

 
0.00 

33.2 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้
     นิติบุคคล 

 
243,904,813.04 

 
76,698,901.82 

 
232,774,393.73 

 
66,321,757.13 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้
     นิติบุคคลคูณอตัราภาษี 

 
48,780,962.61 

 
15,339,780.36 

 
46,554,878.75 

 
13,264,351.43 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ :     
รายการตอ้งหา้มทางภาษี (30,035,682.30) 10,162,713.39 (28,725,459.83) 12,236,558.30 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีกระทบต่อ 
     ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 
31,146,136.28 

 
(10,482,940.39) 

 
31,146,136.28 

 
(10,484,524.40) 

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดง 
     อยูใ่นงบก าไรขาดทุน 

 
49,891,416.59 

 
15,019,553.36 

 
48,975,555.20 

 
15,016,385.33 

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงร้อยละ 20.46% 19.58% 21.04% 22.64% 
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33. ภาษีเงินได ้(ต่อ) 
33.3 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน – 

     ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 

 

43,775,530.68 

 

74,169,947.96 

 

43,775,530.68 

 

74,169,947.96 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน –  

     ลูกหน้ีคดี 

 

10,301,609.27 

 

16,150,031.08 

 

10,301,609.27 

 

16,150,031.08 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน –  

     ลูกหน้ีประนอมหน้ี 

 

476,524.17 

 

857,627.27 

 

476,524.17 

 

857,627.27 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน –  

     ลูกหน้ีอ่ืน 

 

71,430.79 

 

87,665.80 

 

71,430.79 

 

87,665.80 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน –  

     ลูกหน้ีคดี Car loan 

 

689,958.40 

 

697,958.40 

 

689,958.40 

 

697,958.40 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าทรัพยสิ์น - รถยดึ 4,776,120.51 9,331,693.66 4,776,120.51 9,331,693.66 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับ 

     ผลประโยชน์พนกังาน 

 

6,962,432.60 

 

6,225,251.94 

 

6,962,432.60 

 

6,225,251.94 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าจากเงินลงทุน 776,524.45 371,956.36 1,492,260.00 1,087,691.91 

ส ารองค่าเผือ่หน้ีสูญ – ลูกหน้ีคา้งภ.พ. 131,824.82 215,823.41 131,824.82 215,823.41 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช(้ค่างวด-ค่าเส่ือมราคาสะสม) 429,645.06 250,906.48 429,645.06 250,906.48 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,020,000.00 0.00 1,020,000.00 0.00 

รวม 69,411,600.75 108,358,862.36 70,127,336.30 109,074,597.91 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

      ผลต่างของรายไดท่ี้รับรู้ทางบญัชีและทางภาษี 779,401.91 3,856,980.41 779,401.91 3,856,980.41 

      ค่านายหนา้สินเช่ือรอตดัจ่าย 9,769,282.19 14,651,243.22 9,769,282.19 14,651,243.22 

รวม 10,548,684.10 18,508,223.63 10,548,684.10 18,508,223.63 

สุทธิ 58,862,916.65 89,850,638.73 59,578,652.20 90,566,374.28 
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34. ก าไรต่อหุน้ 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
ก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ย
ผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้น
สามญัท่ีอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็น
หุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 ก าไร(ขาดทุน) จ านวนหุน้ ก าไรต่อหุน้ ก าไร(ขาดทุน) จ านวนหุน้ ก าไรต่อหุน้ 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 194,013,396.45 1,108,858,867 0.1750 61,679,348.46 1,108,857,244 0.0556 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 ก าไร(ขาดทุน) จ านวนหุน้ ก าไรต่อหุน้ ก าไร(ขาดทุน) จ านวนหุน้ ก าไรต่อหุน้ 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 183,798,838.53 1,108,858,867 0.1658 51,305,371.80 1,108,857,244 0.0463 

 

35. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
35.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้ธนาคารออกหนังสือค ้าประกนัการใช้

ไฟฟ้า และค ้าประกนัไปรษณีย ์เป็นวงเงิน 76,000.00 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ในวงเงิน 76,000.00 
บาท) 

35.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการวางเงินประกนักบัส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั(คปภ.) เป็นวงเงิน 1.00 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ในวงเงิน 1.00 ลา้นบาท) 
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35. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน (ต่อ) 
35.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการค ้าประกนัการเป็นตวัแทนนายหนา้กบับริษทั

ประกนัแห่งหน่ึง เป็นวงเงิน 0.20 ลา้นบาท  
35.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการค ้าประกนัการใชบ้ริการกบัธนาคารแห่งหน่ึง 

เป็นวงเงิน 0.25 ลา้นบาท  
35.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่า ภายใน 1 ปี จ านวน 0.35 ลา้นบาท 

และส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ปี จ านวน 0.27 ลา้นบาท  

36. สญัญาส าคญั 

สญัญาการร่วมมือทางธุรกิจ 

36.1 บริษทัฯ กบั Premium Financial services Co., Ltd. ("PFS") ไดท้ าสัญญาร่วมมือทางธุรกิจโดยมีอายุสัญญา 
2 ปี และต่ออายุอีกคราวละ 1 ปี วตัถุประสงค์หลกัเพ่ือพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ จากการน าความรู้เชิง
ปฏิบติัการ (Know-How) ของ PFS มาใช ้และมีการแต่งตั้งตวัแทนของ PFS เขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ
และมีระดบัพนกังานเขา้ท างานในบริษทัฯ โดยก าหนดค่าตอบแทนเดือนละ 600,000.00 บาท (ไม่รวมภาษี/
เงินจ านวนน้ีไดร้วมถึงเงินเดือนและค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีบริษทัฯ จะช าระใหแ้ก่ตวัแทนของ PFS ท่ีไดม้าเป็น
พนกังานของบริษทัฯ) โดยสัญญาส้ินสุดในวนัท่ี 26 เมษายน 2563 และบริษทัฯ ไม่ท าการต่ออายุสัญญา
ดงักล่าว 

36.2 ณ วนัท่ี 8 มิถุนายน 2561 บริษทัฯ กบั Premium Financial services Co., Ltd. ("PFS") ไดท้ าสญัญาท่ีปรึกษา
ของธุรกิจ Warrantyโดยมีอายุสัญญา 1 ปี และต่ออายุอีกคราวละ 1 ปี โดยก าหนดค่าตอบแทนเดือนละ 
100,000.00 บาท โดยสัญญาส้ินสุดในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 และบริษทัฯ ไม่ท าการต่ออายุสัญญา
ดงักล่าว 

37. การบริหารจดัการทุน 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงินคือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและการ
ด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 1.65 1.68 
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38. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 มีมติเห็นชอบใหเ้สนอ

ขออนุมัติต่อท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จ านวน 

1,108,859,002 หุน้ รวมเป็นเงิน 88.71 ลา้นบาท ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 

39. การจดัประเภทบญัชีใหม่ 
รายการบางรายการในงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563

ก่อนจดัประเภท 
จดัประเภท
รายการใหม่ 

31 ธนัวาคม 2563
หลงัจดัประเภท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี    
ค่าใช้จ่าย    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 0.00 5,137,996.53 5,137,996.53 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 449,217,264.08 (5,137,996.53) 444,079,267.55 

 
   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2563

ก่อนจดัประเภท 
จดัประเภท
รายการใหม่ 

31 ธนัวาคม 2563
หลงัจดัประเภท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี    
ค่าใช้จ่าย    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 0.00 5,120,113.77 5,120,113.77 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 448,598,094.46 (5,120,113.77) 443,477,980.69 

40. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2565 
 


