
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอคณะกรรมการ 

บริษัท เงินติดล้อ จํากดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท เงินติดล้อ จ ํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ณ วนัที  

31 มีนาคม 2564 และงบกําไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของ 

ผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

แบบย่อซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี 

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบใน

การใหข้อ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน      

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ”  การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบ

ทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่

สามารถไดค้วามเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสาํคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึง

ไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทานได ้
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ข้อสรุป 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัทําขึนตามมาตรฐาน 

การบญัชีฉบบัที 34 เรือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 

วนัที 13 พฤษภาคม 2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั  



หมายเหตุ “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที ณ วนัที

31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.1 1,527,060 1,265,233

เงินใหกู้ย้มืและลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ

ทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6 20,310,248 20,035,028

ลูกหนีหมุนเวยีนอืน

    ลูกหนีตวัแทนรับชาํระหนี 273,768 322,487

    สินทรัพยท์ีเกิดจากสัญญาหมุนเวยีน 215,835 232,114

    ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 139,094 86,088

    ภาษีมูลค่าเพมิจ่ายล่วงหนา้แทนลูกคา้ 9,187 9,715

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 226 -                  

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 56,136 49,313

ทรัพยสิ์นรอการขาย 79,490 76,435

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 22,611,044 22,076,413

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินใหกู้ย้มืและลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ

ทีครบกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึงปี 6 30,381,425 28,533,003

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 7 1,406,825 1,301,907

ค่าความนิยม 294,001 294,001

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 396,098 381,720

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 660,474 664,310

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 89,010 84,168

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 33,227,833 31,259,109

รวมสินทรัพย์ 55,838,877 53,335,522

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท เงนิติดล้อ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที ณ วนัที

31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2564 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนั 8 และ 21.1 -                  2,600,000

เจา้หนีหมุนเวยีนอืน

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 21.1 3,289 7,408

เจา้หนีกรมสรรพากร 160,849 85,089

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 538,891 994,869

เจา้หนีหมุนเวยีนอืน 318,946 294,020

เงินกูย้ืมระยะยาวทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 6,349,037 4,559,663

หุน้กูร้ะยะยาวทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 7,393,224 3,398,262

หนีสินตามสัญญาเช่าทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 333,966 284,354

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 496,606 318,993

ประมาณการหนีสินหมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 14,322 9,515

หนีสินทางการเงินหมุนเวยีนอืน -                  341

หนีสินหมุนเวยีนอนื 48,130 45,045

รวมหนีสินหมุนเวยีน 15,657,260 12,597,559

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวทีครบกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึงปี 9 23,369,749 20,768,747

หุน้กูร้ะยะยาวทีครบกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึงปี 10 3,760,525 7,738,305

หนีสินตามสัญญาเช่าทีครบกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึงปี 11 376,287 345,889

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 95,883 91,058

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 46,848 45,429

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 27,649,292 28,989,428

รวมหนีสิน 43,306,552 41,586,987

บริษัท เงนิติดล้อ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที ณ วนัที

31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2564 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ 12

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 2,318,984,570 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 3.7 บาท 8,580,243 8,580,243

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 2,108,167,870 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 3.7 บาท

ชาํระครบแลว้ 7,800,221 7,800,221

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 720,034 720,034

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 13 458,751 458,751

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,548,757 2,765,419

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 4,562 4,110

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 12,532,325 11,748,535

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 55,838,877 53,335,522

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564

หน่วย : พนับาท

บริษัท เงนิติดล้อ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายไดด้อกเบียรับจากลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 282,567 384,995

รายไดด้อกเบียรับจากเงินใหกู้ย้มื 2,048,274 2,026,950

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 15 544,876 451,222

รายไดอ้ืน 7,109 5,798

รวมรายได้ 2,882,826 2,868,965

ค่าใชจ่้าย

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 1,591,929 1,502,718

รวมค่าใชจ่้าย 1,591,929 1,502,718

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,290,897 1,366,247

ผลขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน

ทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย (173,127) (166,504)

ตน้ทุนทางการเงิน (289,895) (287,810)

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า)

 ซึงเป็นไปตาม TFRS9 150,849 (35,777)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 978,724 876,156

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (195,386) (174,978)

กําไรสําหรับงวด 783,338 701,178

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 565 -                  

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (113) -                  

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 452 -                  

กําไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 452 -                  

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 783,790 701,178

“ปรับปรุงใหม่”

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 16 บาท 0.37                    0.33                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2564

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

บริษัท เงนิติดล้อ จํากดั (มหาชน)

หน่วย : พนับาท

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



รวม

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารองตามกฎหมาย ผลกําไร (ขาดทุน) ผลกําไร รวม

จากการ จากการวดัมูลค่าใหม่ องค์ประกอบอืน

ป้องกันความเสียง ของผลประโยชน์ ส่วนของ

ในกระแสเงินสด พนักงานทกีําหนดไว้ ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 8,214 7,792,007 199,800 520,234 337,945 470,082 -                     7,861 7,861 9,336,143

กาํไรเบด็เสร็จรวม -                 -                 -                 -                 -                          701,178 -                     -                            -                 701,178

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 8,214 7,792,007 199,800 520,234 337,945 1,171,260 -                     7,861 7,861 10,037,321

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 -                 7,800,221 -                 720,034 458,751 2,765,419 (218) 4,328 4,110 11,748,535

กาํไรเบด็เสร็จรวม -                 -                 -                 -                 -                          783,338 452 -                            452 783,790

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 -                 7,800,221 -                 720,034 458,751 3,548,757 234 4,328 4,562 12,532,325

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เงนิตดิล้อ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564 

หน่วย: พันบาท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น กําไรสะสมทุนทอีอกและชําระแล้ว

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 978,724 876,156

ปรับรายการทีกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ตน้ทุนทางการเงิน 289,895 287,810

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 187,165 174,365

ขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน

           ทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 173,127 166,504

(กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า)  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า

 ซึงเป็นไปตาม TFRS9 (150,849) 35,777

ขาดทุนจากการขายและดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 75,621 147,330

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายและการตดัจาํหน่ายส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,811 (32)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและตดัจาํหน่ายสินทรัพยอ์ืน 104 134

กาํไรจากปรับมูลค่ายติุธรรมดา้นความเสียงสินเชือ (2) -                      

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานระยะสัน (กลบัรายการ) 4,807 (1,695)

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 4,825 3,276

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 1,566,228 1,689,625

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

เงินใหกู้ย้มืและลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ (2,388,933) (1,239,613)

ลูกหนีตวัแทนรับชาํระหนี 48,719 84,682

สินทรัพยท์ีเกิดจากสัญญาหมุนเวยีน 16,560 33,275

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (53,006) 7,925

ภาษีมูลค่าเพมิจ่ายล่วงหนา้แทนลูกคา้ 505 (379)

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (7,185) (2,738)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (4,842) (3,819)

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2564

งบกระแสเงินสด

บริษัท เงนิติดล้อ จํากดั (มหาชน)



หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (4,119) 11,715

เจา้หนีกรมสรรพากร 75,760 (26,296)

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (412,020) (362,999)

เจา้หนีหมุนเวยีนอืน 105,048 (38,650)

หนีสินหมุนเวยีนอนื 3,085 8,205

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 1,299 2,026

เงินสดรับ (จ่าย) เพอืการดาํเนินงาน (1,052,901) 162,959

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 172,488 167,549

รายไดด้อกเบียรับจากลูกหนีสัญญาเช่าซือและเงินใหกู้ย้มื (2,330,841) (2,411,945)

เงินสดรับจากรายไดด้อกเบียจากลูกหนีสัญญาเช่าซือและเงินใหกู้ย้มื 2,321,648 2,323,274

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายดอกเบีย (304,263) (293,812)

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (14,050) (10,585)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (1,207,919) (62,560)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซือส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 5.2 (168,487) (83,900)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1,016 67

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5.2 (82,087) (43,390)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (249,558) (127,223)

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2564

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท เงนิติดล้อ จํากดั (มหาชน)



หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสัน 3,750,000 22,228,130

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสัน (6,350,000) (19,680,000)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 6,100,000 7,780,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (1,710,000) (5,050,000)

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการกูย้มืและออกหุน้กู ้ (5,913) (1,677)

เงินสดจ่ายหนีสินตามสัญญาเช่า (64,783) (94,850)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,719,304 5,181,603

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึนสุทธิ 261,827 4,991,820

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 1,265,233 714,684

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 มีนาคม 5.1 1,527,060 5,706,504

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 มีนาคม 

เงินสดในมือ 159,248 143,636

เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,367,812 5,562,872

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 5.1 1,527,060 5,706,508

เงินเบิกเกินบญัชี -                      (4)

1,527,060 5,706,504

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2564 

หน่วย : พนับาท

บริษัท เงนิติดล้อ จํากดั (มหาชน)



 

 

บริษัท เงินติดล้อ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564  

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ” 

 

หมายเหตุ เรือง 

1 ขอ้มูลทวัไปและการดาํเนินงาน 

2 เกณฑใ์นการจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน 

3 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบตัิ 

4 นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

5 ขอ้มูลเพมิเติมเกียวกบักระแสเงินสด 

6 เงินให้กูย้มืและลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 

7 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

8 เงินกูย้มืระยะสัน 

9 เงินกูย้มืระยะยาว 

10 หุน้กูร้ะยะยาว 

11 หนีสินตามสัญญาเช่า 

12 ทุนเรือนหุ้น 

13 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

14 การจดัการส่วนของทุน 

15 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 

16 กาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 

17 ส่วนงานดาํเนินงาน 

18 เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 

19 ภาระผกูพนัเกียวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานและบริการ 

20 ภาระผกูพนัและหนีสินทีอาจจะเกิดขึน 

21 รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

22 มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน 

23 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

24 การจดัประเภทรายการใหม่ 

25 การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 

 



 

 

 

บริษัท เงินติดล้อ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ” 

1. ข้อมูลทัวไปและการดําเนินงานของบริษัท 

บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัทีจดทะเบียนในประเทศไทย เมือวนัที 24 ตุลาคม 

2549 โดยมีทีอยู ่จดทะเบียนของบริษทัตังอยู่ที  428 อาคารอารีย  ์ฮิลล ์ ชัน 9 - 15 ถนนพหลโยธิน  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 บริษทัประกอบธุรกิจการให้บริการสินเชือ ให้เช่า

ซือรถทุกประเภท และประกอบกิจการนายหนา้ประกนัวินาศภยัและประกนัชีวิตโดยตรง  

เมือวนัที 17 ธันวาคม 2563 บริษทัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์ไดเ้ปลียนชือจากบริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั เป็นบริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน)   

บริษทัมีผูถื้อหุ้นใหญ่คือ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคารผูถ้ือหุ้น”) ซึงเป็นธนาคารทีจดัตงัขึน

ในประเทศไทยโดยถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนทีออกและชําระแล้วของบริษัท และสยาม เอเชีย เครดิต  

แอคเซส พีทีอี แอลทีดี เป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนทีออกและ

ชาํระแลว้ของบริษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 23.2) 

บริษัทใหญ่และบริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุดของธนาคารผู ้ถือหุ้นคือ MUFG Bank, Ltd. และบริษัท 

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ตามลาํดบั ทงัสองบริษทัจดทะเบียนในประเทศญีปุ่ น  

ผูถื้อหุ้นใหญ่ในระดับสูงสุดของ สยาม เอเชีย เครดิต แอคเซส พีทีอี แอลทีดี คือกลุ่มนักลงทุนทีนําโดย 

กองทุน CVC Capital Partners Asia Fund IV  

บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระสําคญักบับริษทัทีเกียวขอ้งกนั ดังนัน งบการเงินนีอาจจะไม่

แสดงถึงเงือนไขทีอาจมีอยู่หรือผลการดําเนินงานซึงอาจเกิดขึนในกรณีทีบริษัทได้ดาํเนินงานโดย

ปราศจากความสัมพนัธ์กนัดงักล่าว 
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การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึน

อย่างต่อเนือง ทาํให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ ่

สถานการณ์ดังกล่าวอาจนํามาซึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ 

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนืองและจะ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึนอยา่ง

สมาํเสมอ 

2. เกณฑ์ในการจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาล 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลนีได้จัดทาํขึนในสกุลเงินบาทและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 34 

เรือง “รายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีทีรับรองทวัไปในประเทศไทย 

โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยข้อมูลเพิมเติมตาม

ขอ้กาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) 

2.2 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ซึงนํามาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงิน

ของบริษทัสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัซึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการดาํเนินงานซึงยงัไม่ได้ตรวจสอบทีปรากฏในงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 

มิใช่เครืองบ่งชีและมิใช่การคาดการณถึ์งผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจาํปีทีไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินมิไดน้ํามาแสดงไว ้ณ ทีนี เนืองจากมิไดม้ีการกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าว               

ในงบการเงินระหว่างกาล ดังนัน งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  

31 มีนาคม 2564 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ซึงไดมี้

การตรวจสอบแลว้ 

2.5 ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้ง

ใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการและตงัขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที

รายงานเกียวกบัรายได ้ค่าใชจ่้าย สินทรัพยแ์ละหนีสิน และการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัสินทรัพยแ์ละ

หนีสินทีอาจเกิดขึน ซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณไว ้

2.6 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจดัทาํขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็นภาษาไทย ในกรณีทีมี

เนือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาทีแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบั

ภาษาไทยเป็นหลกั 
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3. การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ  

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสําหรับ

งวดบญัชีปัจจุบนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและกรอบแนวคิด

สําหรับการรายงานทางการเงินทีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลา

บัญชีทีเริมในหรือหลังวนัที 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน การปรับปรุงคาํนิยามของธุรกิจ การปรับปรุงคาํนิยามของความมีสาระสําคญั 

และขอ้กาํหนดทางการบัญชีเกียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง การนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินระหว่างกาล

ของบริษทั  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ฉบบัปรับปรุง ไดเ้พิม

ขอ้กาํหนดสําหรับขอ้ยกเวน้ชวัคราวทีเกิดขึนจากการปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง โดยกิจการตอ้งถือ

ปฏิบัติตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจาํปีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือ

หลงัวนัที 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทงันีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้

ซึง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงนีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมือวนัที 27 มกราคม 2564 

ผูบ้ริหารของบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งมาเริมถือปฏิบติักบังบการเงิน

ของบริษทัเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของบริษทัได้

ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว และเห็นว่าการนาํมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ

บริษทัในงวดทีจะเริมถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลจดัทาํขึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใช้ใน

งบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 
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5.  ข้อมูลเพิมเติมเกียวกบักระแสเงินสด 

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 ณ วันที   ณ วันที  

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563 

เงินสดในมือ 159,248 151,117 

เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั  123,052 110,694 

เงินฝากธนาคารออมทรัพย ์ 1,244,760 1,003,422 

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,527,060 1,265,233 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธันวาคม 2563 แสดงดว้ย

ยอดสุทธิจากเงินฝากธนาคารสําหรับค่าเบียประกนัภยัทีบริษทัไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยัเป็นจาํนวน 

400.71 ลา้นบาท และ 459.64 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงบริษทัตอ้งนําส่งเบียประกนัดังกล่าวให้แก่บริษทั

ประกันภยั และบริษทัไม่สามารถนาํเบียประกนัภยัดงักล่าวไปใชห้รือหาประโยชน์ หรือหักค่าใชจ่้ายใด ๆ  

ไดต้ามทีระบุไวใ้นสัญญานายหนา้ ยกเวน้เสียแตด่อกเบียหรือผลประโยชน์อืนซึงเกิดจากการฝากเงิน 

5.2 รายการทีไม่เป็นตวัเงินทีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม มีดงันี 

หน่วย : พันบาท 

 2564  2563 

เจา้หนีหมุนเวียนอืนสาํหรับค่าซือส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์    

ณ วนัที 1 มกราคม 58,372 24,106 

บวก ซือส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 125,710 91,216 

หกั  เงินสดจ่ายสําหรับคา่ซือส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์ (168,487) (83,900) 

เจา้หนีหมุนเวียนอืนสาํหรับค่าซือส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์   

ณ วนัที 31 มีนาคม 15,595 31,422 

   

เจา้หนีหมุนเวียนอนืสาํหรับค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที 1 มกราคม 38,404 6,829 

บวก ซือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 44,742 36,795 

หกั  เงินสดจ่ายสําหรับค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (82,087) (43,390) 

เจา้หนีหมุนเวยีนอนืสาํหรับค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที 31 มีนาคม 1,059 234 
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5.3 การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขึนจากกิจกรรมจัดหาเงิน สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที  

31 มีนาคม มีดงันี 

หน่วย : พันบาท 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสดรับ  การเปลยีนแปลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที   (จ่าย) สุทธ ิ  ทไีม่ใช่เงินสด  ณ วันที  

 1 มกราคม  จากกิจกรรม    31 มีนาคม 

 2564  จัดหาเงิน    2564 

เงินกูยื้มระยะสนั 2,600,000 (2,600,000) - - 

เงินกูย้มืระยะยาว 25,328,410  4,390,000  376  29,718,786 

หุ้นกูร้ะยะยาว 11,136,567  (5,913)  23,095  11,153,749 

หนีสินตามสัญญาเช่า 630,243  (64,783)  144,793  710,253 

รวม 39,695,220  1,719,304  168,264  41,582,788 

หน่วย : พันบาท 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสดรับ  การเปลยีนแปลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที   (จ่าย) สุทธ ิ  ทไีม่ใช่เงินสด  ณ วันที  

 1 มกราคม  จากกิจกรรม    31 มีนาคม 

 2563  จัดหาเงิน    2563 

เงินกูยื้มระยะสัน 7,558,340 2,548,056 10,295 10,116,691 

หุ้นกูร้ะยะสนั 1,997,621  (26)  980  1,998,575 

เงินกูย้ืมระยะยาว 16,599,164  2,728,500  139  19,327,803 

หุ้นกูร้ะยะยาว 10,937,959  (77)  2,047  10,939,929 

หนีสินตามสัญญาเช่า 1,057  (94,850)  818,100  724,307 

รวม 37,094,141  5,181,603  831,561  43,107,305 
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6. เงนิให้กู้ยืมและลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ   

เงินให้กูย้ืมและลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี 

(1) จาํแนกตามประเภทสินเชือ 

ณ วันที 31 มีนาคม 2564 

หน่วย : พันบาท 

 จํานวนเงนิทีถึงกําหนดชําระตามสัญญา 

 ไม่เกิน 1 ปี  มากกว่า 1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

เงินให้กูย้ืม 17,748,445  26,475,052  91,936  44,315,433 

บวก ดอกเบียคา้งรับ 532,898  -  -  532,898 

18,281,343  26,475,052  91,936  44,848,331 

หกั  ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (925,606) (1,340,463)  (4,655)  (2,270,724) 

เงินให้กูยื้ม  17,355,737  25,134,589  87,281  42,577,607 

        
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 4,108,497  6,582,655  87,890  10,779,042 

หกั รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (1,022,815)  (1,276,383)  (5,538)  (2,304,736) 

 3,085,682  5,306,272  82,352  8,474,306 

หกั ค่าเผือผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ (131,171)  (225,568)  (3,501)  (360,240) 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 2,954,511  5,080,704  78,851  8,114,066 

        
รวมเงินให้กูยื้มและลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 20,310,248  30,215,293  166,132  50,691,673 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

หน่วย : พันบาท 

 จํานวนเงนิทีถึงกําหนดชําระตามสัญญา 

 ไม่เกิน 1 ปี  มากกว่า 1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

เงินให้กูยื้ม 17,393,736  24,838,751  84,059  42,316,546 

บวก ดอกเบียคา้งรับ 523,705  -  -  523,705 

17,917,441  24,838,751  84,059  42,840,251 

หกั  ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ (959,061) (1,369,566)  (4,635)  (2,333,262) 

เงินให้กูยื้ม  16,958,380  23,469,185  79,424  40,506,989 

        
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 4,239,702  6,364,900  51,530  10,656,132 

หกั รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (998,971)  (1,163,239)  (2,971)  (2,165,181) 

 3,240,731  5,201,661  48,559  8,490,951 

หกั ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (164,083)  (263,367)  (2,459)  (429,909) 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 3,076,648  4,938,294  46,100  8,061,042 

        
รวมเงินให้กูยื้มและลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 20,035,028  28,407,479  125,524  48,568,031 
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(2) จาํแนกตามประเภทการจดัชนั 

ณ วันที 31 มีนาคม 2564 

หน่วย : พนับาท 

 

เงินให้กู้ยืมและ

ดอกเบยีค้างรับ 

 

 ค่าเผือผลขาดทุน 

ด้านเครดิตที 

คาดว่าจะเกิดขึน 

สินทรัพยท์างการเงินทีไม่มีการเพิมขึนอยา่งมีนยัสําคญั 

 ของความเสียงดา้นเครดิต (Performing) 

 

34,029,795 

 

860,238 

สินทรัพยท์างการเงินทีมีการเพมิขึนอย่างมีนยัสําคญั 

 ของความเสียงดา้นเครดิต (Under-performing) 

 

10,186,551 

 

884,756 

สินทรัพยท์างการเงินทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 631,985 525,730 

รวม 44,848,331  2,270,724 

 

หน่วย : พันบาท 

 

ลูกหนีตามสัญญา 

เช่าซือหลังหัก

ดอกเบยีทียัง 

ไม่ถือเป็นรายได้ 

 ค่าเผือผลขาดทุน 

ด้านเครดิตที 

คาดว่าจะเกิดขึน 

 

สินทรัพยท์างการเงินทีไมมี่การเพิมขึนอยา่งมีนยัสําคญั 

 ของความเสียงดา้นเครดิต (Performing) 

 

6,035,955 

 

91,639 

สินทรัพยท์างการเงินทีมีการเพิมขึนอยา่งมีนยัสําคญั 

 ของความเสียงดา้นเครดิต (Under-performing) 

 

2,270,372 

 

133,931 

สินทรัพยท์างการเงินทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 167,979 134,670 

รวม 8,474,306  360,240 
 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

หน่วย : พนับาท 

 

เงินให้กู้ยืมและ

ดอกเบยีค้างรับ 

 

 ค่าเผือผลขาดทุน 

ด้านเครดิตที 

คาดว่าจะเกิดขึน 

สินทรัพยท์างการเงินทีไม่มีการเพิมขึนอย่างมีนยัสําคญั 

 ของความเสียงดา้นเครดิต (Performing) 

 

32,481,754 

 

889,944 

สินทรัพยท์างการเงินทีมีการเพมิขึนอย่างมีนยัสําคญั 

 ของความเสียงดา้นเครดิต (Under-performing) 

 

9,708,899 

 

879,354 

สินทรัพยท์างการเงินทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 649,598 563,964 

รวม 42,840,251  2,333,262 
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หน่วย : พันบาท 

 

ลูกหนีตามสัญญา 

เช่าซือหลังหัก

ดอกเบยีทียัง 

ไม่ถือเป็นรายได้ 

 ค่าเผือผลขาดทุน 

ด้านเครดิตที 

คาดว่าจะเกิดขึน 

 

สินทรัพยท์างการเงินทีไม่มีการเพิมขึนอย่างมีนยัสําคญั 

 ของความเสียงดา้นเครดิต (Performing) 

 

5,927,872 

 

107,214 

สินทรัพยท์างการเงินทีมีการเพิมขึนอยา่งมีนยัสําคญั 

 ของความเสียงดา้นเครดิต (Under-performing) 

 

2,362,646 

 

154,437 

สินทรัพยท์างการเงินทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 200,433 168,258 

รวม 8,490,951  429,909 

(3) ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 

หน่วย : พนับาท 

 ณ วันที   ณ วันที  

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563 

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 2,763,171 2,702,112 

การวดัมูลค่าค่าเผือผลขาดทุนใหม่ 103,528 (447,514) 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ทีไดม้า 323,058 2,068,678 

สินทรัพยท์างการเงินทีถูกตดัรายการ/รับชาํระคืน (558,793) (1,560,105) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 2,630,964 2,763,171 
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(4) เงินใหกู้ย้มืและลูกหนีตามสัญญาเช่าซือภายใตม้าตรการช่วยเหลือลูกคา้ 

บริษทัไดใ้ช้แนวปฏิบติัทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชวัคราวสําหรับกิจการทีให้ความ

ช่วยเหลือลูกหนีทีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และมาตรการ

การช่วยเหลือลูกหนีทีสาํคญัจากผลกระทบของการระบาดของโควิด 19 (COVID-19) ตามประกาศ

ของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ในการจดัทาํงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 

31 มีนาคม 2564 และสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ดงัต่อไปนี 

การจดัชนั 

บริษัทยึดตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรืองมาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับกิจการทีให ้                  

ความช่วยเหลือลูกหนีทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดย                     

จัดชันหนีทียังไม่ด้อยค่าด้านเครดิตเป็นชันทีไม่มีการเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญของความเสียง                      

ด้านเครดิต (ชนัที 1 Performing) ได้ทันที หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหนีแลว้ เห็นว่า

ลูกหนีสามารถปฏิบติัตามสัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหนีได ้ส่วนหนีทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต

แลว้ แต่ยงัมีศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจ บริษทัจะจดัเป็นชนัทีไม่มีการเพิมขึนอยา่งมีนัยสาํคญัของ

ความเสียงดา้นเครดิต (ชนัที 1 Performing) ได ้หากลูกหนีชาํระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้าง

หนีใหม่ไดติ้ดตอ่กนัเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการชาํระเงิน แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

การกนัเงินสาํรอง 

บริษัทยึดตามหลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน                    

ทีกาํหนดให้คาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (Expected Credit Loss) โดยพิจารณา

ถึงสภาพเศรษฐกิจทงัในอดีต ปัจจุบนั และอนาคตภายใตส้มมติฐานและสถานการณ์ต่าง ๆ ดงันัน 

ในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน บริษทัจึงไดมี้การพิจารณาคาดการณ์

ปัจจยัทางเศรษฐกิจในอนาคตทีสะทอ้นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทงัในระยะ

สันและระยะยาว รวมถึงได้พิจารณาการตงัสํารองเพิมเติมภายหลังการคาํนวณตามแบบจาํลอง 

(Management Overlay) จากค่าทีได้จากแบบจาํลองไปอีกระดับหนึง เพือให้สํารองของบริษัท

สามารถรองรับต่อการเพิมขึนของการผิดนัดชําระหนีของลูกหนีสินเชือทีได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์นีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับกรณีลูกหนีมีวงเงินทียงัไม่ไดเ้บิกใช้ บริษทัยึดตาม

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรืองมาตรการผ่อนปรนชวัคราวสําหรับกิจการทีให้ความช่วยเหลือลูกหนี

ทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยคาํนวณผลขาดทุนดา้น

เครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนจากยอดสินเชือคงคา้งเฉพาะส่วนของวงเงินทีเบิกใชแ้ลว้ 
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธันวาคม 2563 เงินให้กู้ยืมและลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ

ภายใตม้าตรการช่วยเหลือลูกคา้ของบริษทัเท่ากบั 898.47 ลา้นบาท และ 14,146.84 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ทงันีบริษทัจะดาํเนินการติดตามอย่างใกลชิ้ดและประเมินผลกระทบจากมาตรการการช่วยเหลือที

สําคัญตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย สืบเนืองจากผลกระทบของการระบาดของ 

COVID-19 ดงักล่าวขา้งตน้ตอ่ไป 

(5) เงินให้กูย้ืมและลูกหนีตามสัญญาเช่าซือทีมีการเปลียนแปลงเงือนไขใหม่ และการปรับโครงสร้าง

หนีทีมีปัญหา  

ยอดคงเหลือของลูกหนีปรับโครงสร้างหนีและค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน  

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 มีดงันี 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 เงินให้กูย้ืมและลูกหนีตามสัญญาเช่าซือทีมีการ

เปลียนแปลงเงือนไขใหม่และมีค่าเผือผลขาดทุนในจาํนวนเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะ

เกิดขึนตลอดอายุ (lifetime ECL) มีดงันี 

หน่วย : พันบาท 

 2564 

เงนิให้กู้ ยืมและลูกหนตีามสัญญาเช่าซือทีมีการเปลียนแปลงเงือนไขระหว่างงวด *  

ราคาทุนตดัจาํหน่ายก่อนการเปลียนแปลงเงือนไข 17,244 

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงเงือนไขสุทธิ 2,967 

*  ไม่รวมรายการเงินให้กูย้ืมและลูกหนีตามสัญญาเช่าซือทีมีการเปลียนแปลงเงือนไขใหม่ภายใตม้าตรการผ่อนปรนชวัคราวของ ธปท. 
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7. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

รายการเคลือนไหวของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

2564 มีดงันี 

   หน่วย : พนับาท 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2564  1,301,907 

สินทรัพยสิ์ทธิการเช่าเพมิขึน  140,216 

ซือสินทรัพย ์(รวมงานระหว่างก่อสร้าง)  125,710 

จดัประเภท/ปรับปรุง  (754) 

ราคาทุนของสินทรัพยที์จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย  (36,615) 

ค่าเสือมราคาสะสม - จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย  33,162 

ค่าเสือมราคา  (156,801) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 31 มีนาคม 2564  1,406,825 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 ราคาทุนของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ของบริษทัทีไดค้ิดค่าเสือมราคา

เต็มจาํนวนแลว้และยงัคงใชง้านอยูมี่จาํนวน 670.7 ลา้นบาท 

8. เงินกู้ยืมระยะสัน 

เงินกูย้มืระยะสนั ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 ณ วันที  ณ วันที 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563 

เงินกูย้มืระยะสนั - 2,600,000 

รวม  - 2,600,000 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีวงเงินสําหรับเงินกู ้ยืมระยะสันจากธนาคาร

จาํนวน 8,801 ลา้นบาท และ 9,801 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตขุอ้ 20.3) ทงันีบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจาก

ธนาคารผูถ้ือหุ้นซึงยงัมิได้เบิกใช้จาํนวน 20 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบียต่อปีเท่ากับอตัราดอกเบียที

ธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายใหญช่นัดีประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (MOR) (ดูหมายเหตุขอ้ 20.2) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 เงินกู ้ยืมระยะสันเป็นเงินกูย้ืมไม่มีหลกัประกันทีครบกาํหนดชําระภายใน 1 ปี                 

จากธนาคาร จาํนวน 2,600 ล้านบาท มีอัตราดอกเบียร้อยละ 1.20 ต่อปี โดยมีก ําหนดการจ่ายดอกเบีย 

ทุกเดือน และจ่ายชาํระคืนเงินตน้เมือทวงถาม  
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9. เงินกู้ยืมระยะยาว 

เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัต่อไปนี 

หน่วย : พนับาท 

 ณ วันท ี  ณ วันที 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563 

เงินกูย้มืระยะยาว  29,720,000 25,330,000 

หัก ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืรอการตดับญัชี (1,214) (1,590) 

รวม 29,718,786 25,328,410 

หัก เงินกูย้มืระยะยาวทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (6,349,037) (4,559,663) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 23,369,749 20,768,747 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีวงเงินสําหรับกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารจาํนวน 

30,648 ลา้นบาท และ 30,348 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 20.3) 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้มืระยะยาวเป็นเงินกูย้มืทีไม่มีหลกัประกนัทีครบ

กาํหนดชาํระภายในหนึงปีจาํนวน 6,349 ลา้นบาท และ 4,560  ลา้นบาท ตามลาํดับ มีอัตราดอกเบียร้อยละ 

2.96 ตอ่ปี ถึงร้อยละ 3.89 ต่อปี และร้อยละ 2.96  ต่อปี ถึงร้อยละ 4.05 ต่อปี ตามลาํดบั และเป็นเงินกูย้มืระยะยาว

ทีไม่มีหลกัประกนัจาํนวน 23,370 ลา้นบาท และ 20,769  ลา้นบาท ตามลาํดบั มีอตัราดอกเบียเงินกูย้มืร้อยละ 

2.00 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.81 ต่อปี ทงันี เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวมีวนัครบกาํหนดในปี 2564 - 2567 

เพือเป็นการป้องกนัความเสียงจากอตัราดอกเบีย ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั

มีภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียกับธนาคารผูถ้ือหุ้น ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะจ่าย

ดอกเบียในอตัราคงทีให้กบัธนาคารผูถื้อหุ้น เพือแลกกบัดอกเบียในอตัรา BIBOR บวกอตัราร้อยละคงทีต่อปี 

ซึงสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียจะครบกาํหนดในเดือนพฤศจิกายน 2565 เช่นเดียวกับเงือนไขการจ่าย

ชาํระเงินกูย้มื 

เงินกู้ยืมระยะยาวมีขอ้ตกลงในการรักษาอตัราส่วนทางการเงินตามทีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเงือนไขใน

สัญญาของเงินกู ้ยืมของบริษัทกับสถาบันการเงินบางราย กาํหนดให้มีการดํารงสัดส่วนการถือหุ้นของ 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทั และอตัราส่วนทางการเงินอืนๆ ทงันีขึนอยูก่บัเงือนไขในสัญญาเงินกูย้มืแต่ละฉบบั 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยงัคงอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงทีกาํหนดไว ้
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10. หุ้นกู้ระยะยาว 

หุน้กูร้ะยะยาว ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัตอ่ไปนี 

หน่วย : พนับาท 

 ณ วันที  ณ วันท ี

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563 

หุ้นกูร้ะยะยาว 11,153,749  11,136,567 

หกั หุ้นกูร้ะยะยาวทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (7,393,224)  (3,398,262) 

หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3,760,525  7,738,305 

หน่วย : พนับาท 

หุ้นกู้ อายุหุ้นกู้  วันทอีอกหุ้นกู้ วันทีครบกาํหนด อัตราดอกเบีย ณ วันที  ณ วันท ี

    ร้อยละต่อปี 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

     2564  2563 

1 4 ปี 14 ธนัวาคม 2560 14 ธนัวาคม 2564 2.71 1,500,000 1,500,000 

       
2 5 ปี 14 ธนัวาคม 2560 14 ธนัวาคม 2565 3.00 450,000 450,000 

       
3 2 ปี 24 กรกฎาคม 2562  24 กรกฎาคม 2564 2.68 1,900,000 1,900,000 

       
4 2.5 ปี 24 กรกฎาคม 2562 24 มกราคม 2565 2.80 4,000,000 4,000,000 

       
5 1.5 ปี 1 ตุลาคม 2563 1 เมษายน 2565 - 3,400,000 3,400,000 

หกั  ส่วนลดมลูค่าหุน้กู ้ (83,432) (103,688) 

 3,316,568 3,296,312 

รวม     11,166,568 11,146,312 

หกั  ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อการตดับญัชี  (12,819) (9,745) 

หุ้นกู้ระยะยาว    11,153,749 11,136,567 

หุ้นกูด้งักล่าวขา้งตน้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั ซึงจาํหน่าย

ให้แก่นกัลงทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

มูลค่าต่อหน่วย 1,000 บาท มีกําหนดจ่ายดอกเบียทุก 6 เดือน และกาํหนดชําระเงินต้นพร้อมดอกเบีย 

งวดสุดทา้ยในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้นอกจากนียงัรวมถึงหุ้นกูท้ีไม่มีการชาํระดอกเบียตลอดอายุ

ของหุน้กูด้ว้ย 

หุน้กูมี้ขอ้ตกลงในการรักษาอตัราส่วนทางการเงินและรักษาการดาํรงสัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุ้นรายใหญ่

ในบริษทัตามทีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเงือนไขทีเกียวขอ้ง ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

บริษทัยงัคงอยู่ภายใตข้อ้ตกลงทีกาํหนดไว ้

ณ วนัที 19 มีนาคม 2564 ทีประชุมผูถื้อหุ้นกูไ้ดม้ีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกูข้องบริษทั 

ครังที 4/2560 ชุดที 2 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2564 และชุดที 3 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2565 จากเดิมกาํหนดให้

บริษทัดาํรงสถานะความเป็นบริษทัร่วมของธนาคารผูถื้อหุน้ให้มีสัดส่วนไม่ตาํกวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวนหุ้น

ทงัหมดของบริษทั เป็นบริษทัมีหนา้ทีตอ้งดาํรงสถานะความเป็นบริษทัร่วมของธนาคารผูถื้อหุ้นซึงถือหุน้

ในบริษทัในสัดส่วนไม่ตาํกวา่ร้อยละ 30 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของบริษทั 
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11. หนสิีนตามสัญญาเช่า 

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564  

หน่วย : พนับาท

 จํานวนเงินทีถึงกําหนดชําระตามสัญญา 

 ไม่เกนิ 1 ปี  มากกว่า 1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขนัตน้ตามสัญญาเช่า 348,265  368,053  22,045  738,363 

หกั  ดอกเบียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี (14,299)  (13,605)  (206)  (28,110) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํ 

 ทีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 

 

333,966 

  

354,448 

  

21,839 

  

710,253 

 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563  

หน่วย : พนับาท

 จํานวนเงินทีถึงกําหนดชําระตามสัญญา 

 ไม่เกนิ 1 ปี  มากกว่า 1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขนัตน้ตามสัญญาเช่า 297,234  332,341  26,428  656,003 

หกั  ดอกเบียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี (12,880)  (12,550)  (330)  (25,760) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํ 

 ทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 

 

284,354 

  

319,791 

  

26,098 

  

630,243 
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12. ทุนเรือนหุ้น 

เมือวนัที 14 ธันวาคม 2563 ทีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครังที 3/2563 มีมติอนุมติัการแปรสภาพบริษทัจาก

บริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และอนุมตัิการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไวข้องหุ้นสามญัและ

หุ้นบุริมสิทธิจากเดิมมูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 37 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 3.7 บาท ทาํให้จาํนวนหุ้นทงัหมด

เปลียนจาก 210,816,787 หุ้น เป็น 2,108,167,870 หุน้ และอนุมตัิเพิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญั

ใหม่จาํนวน 210,816,700 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 3.7 บาท รวมเป็นหุ้นสามญัจดทะเบียน 2,318,984,570 หุ้น

เพิมขึนจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 7,800,221,119 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 8,580,242,909 บาท 

โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพือเสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไปเป็นครังแรก (Initial Public Offering)  

ซึงรวมถึงการกนัหุ้นบางส่วนสําหรับการเสนอขายต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลอืนตามที

กาํหนดต่อไป และการจดัสรรหุ้นส่วนเกินสําหรับกระบวนการจดัสรรหุ้นเกินกว่าจาํนวนทีจัดจาํหน่าย ทงันี 

บริษทัจะดาํเนินการดงักล่าวเมือไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่จากสํานกังาน ก.ล.ต. แลว้ ทงันี บริษทั

ได้จดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือวนัที 17 ธันวาคม 2563 นอกจากนีทีประชุม

วิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 3/2563 ได้มีมติอนุมติัให้หุ้นบุริมสิทธิของบริษทัสามารถแปลงเป็นหุ้นสามญัได ้

ซึงบริษัทได้จดทะเบียนแปลงหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทจํานวน 2,220,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจํานวน 

2,220,000 หุ้น กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือวนัที 18 ธนัวาคม 2563 

เมือวนัที 28 มกราคม 2564 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2564 ได้มีมติอนุมติัให้โอนส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิจาํนวน 199,800,000 บาท เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั ทาํให้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั

เท่ากับ 720,033,757 บาท เพือให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในวันที  

18 ธนัวาคม 2563 

13. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 

(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 

จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนีจะนําไปจ่ายเป็น 

เงินปันผลไม่ได ้



 
- 16 - 

 

14. การจัดการส่วนของทุน 

วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันนัเพือดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง

ต่อเนืองของบริษทัเพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีมีส่วนไดเ้สียอืน และเพือดาํรง

ไวซึ้งโครงสร้างของทุนทีเหมาะสมเพือลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน บริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุน

ให้แก่ผูถ้ือหุน้ การออกหุน้ใหม ่หรือการขายทรัพยสิ์นเพือลดภาระหนีสิน 

15. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม มีดงันี 

หน่วย : พนับาท 

 สําหรับงวดสามเดือน 

 สินสุดวันที 31 มีนาคม 

 2564  2563 

รายไดค้่านายหนา้จากธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยัและประกนัชีวิต 326,678  136,349 

รายไดค้า่ตอบแทนอืนจากธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยั 

และประกนัชีวิต 

 

123,044 

  

39,958 

รายไดค้่าธรรมเนียมอืน 87,995  266,983 

รายไดค้่าบริการอืน 7,159  7,932 

รวม 544,876  451,222 
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16. กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐานสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 คํานวณจากกําไร

สาํหรับงวดทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดใน

แต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั แสดงการคาํนวณดงันี 

 สําหรับงวดสามเดือน 

 สินสุดวันที 31 มีนาคม 

 2564  2563 

กาํไรสาํหรับงวดทีเป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (พนับาท) 783,338 701,178 

   

  “ปรบัปรุงใหม”่ 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีถือโดยผูถื้อหุ้น (พนัหุน้) 2,108,168 2,105,948 

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.37 0.33 
 

17. ส่วนงานดําเนินงาน 

การจาํแนกส่วนงานทางธุรกิจได้จดัทาํขึนตามเกณฑ์ทีใช้ในการจดัทาํรายงานภายในทีเสนอต่อผูบ้ริหาร

(Management report) ของบริษทัทีสะท้อนจากโครงสร้างการบริหารจัดการองคก์ร ผลการดาํเนินงานจาํแนก

ตามส่วนงานทางธุรกิจทีนําเสนอต่อผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานเพือใช้ในการตัดสินใจ

เกียวกบัการจดัสรรทรัพยากร และการประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานมีการวดัค่าทีเป็นไป

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของบริษัทคือ 

คณะกรรมการของบริษทั 

ส่วนงานทางธุรกิจมีการจําแนกไว้เป็นการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า โดยมีการเสนอผลิตภัณฑ ์

และบริการให้กับลูกค้า ซึงแบ่งเป็นการให้สินเชือและให้เช่าซือรถทุกประเภท และการเป็นนายหน้า 

ประกนัวินาศภยั ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงาน 
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ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม มีดงันี 

หน่วย : พนับาท 

 ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย  ธุรกิจให้สินเชือและให้เช่าซือรถ  รวม 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

รายไดด้อกเบียรับจากลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ -  -  282,567  384,995  282,567  384,995 

รายไดด้อกเบียรับจากเงินให้กูย้ืม 19,923  13,081  2,028,351  2,013,869  2,048,274  2,026,950 

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 259,599  176,307  285,277  274,915  544,876  451,222 

รายไดอื้น 691  357  6,418  5,441  7,109  5,798 

รวมรายได้ 280,213  189,745  2,602,613  2,679,220  2,882,826  2,868,965 

           

ค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหาร         1,591,929  1,502,718 

รวมค่าใช้จ่าย         1,591,929  1,502,718 

            

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน         1,290,897  1,366,247 

ขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินทวีดัมูลค่า            

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย         (173,127)  (166,504) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (289,895)  (287,810) 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า)            

ซึงเป็นไปตาม TFRS 9         150,849  (35,777) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         978,724  876,156 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงินได ้         (195,386)  (174,978) 

กําไรสําหรับงวด         783,338  701,178 
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หน่วย : พนับาท 

 ธุรกิจนายหน้าประกนัวินาศภัย  ธุรกิจให้สินเชือและให้เช่าซือรถ  รวม 

 ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที  ณ วันที  ณ วันท ี  ณ วันท ี

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,764  2,616  1,525,296  1,262,617  1,527,060  1,265,233 

เงินให้กูยื้มและลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ 825,564  771,390  49,866,109  47,796,641  50,691,673  48,568,031 

สินทรัพยอ์นื 11,643  9,145  3,608,501  3,493,113  3,620,144  3,502,258 

สินทรัพย์รวม 838,971  783,151  54,999,906  52,552,371  55,838,877  53,335,522 

ข้อมูลเกยีวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

บริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดงันนัรายไดแ้ละสินทรัพยที์แสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภมิูศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกยีวกบัลกูค้ารายใหญ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัไมมี่รายไดจ้ากลูกคา้รายใดทีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
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18. เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดใ้ช้เงินฝากประจาํจาํนวน 1.1 ลา้นบาท สําหรับ

การดาํรงสินทรัพยใ์นการประกอบธุรกิจนายหน้าประกนัวินาศภัยตามทีกาํหนดในพระราชบญัญัติประกัน

วินาศภัย พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม และประกาศคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภยั เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขในการออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้า

ประกนัวนิาศภยั และการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2562  

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไดใ้ชเ้งินฝากประจาํจาํนวน 2 ลา้นบาท สําหรับ

การดาํรงสินทรัพย ์ในการประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัชีวิต ตามทีกาํหนดในพระราชบญัญติัประกนัชีวิต 

พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม และประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

เรืองหลกัเกณฑ์และเงือนไขในการออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกนัชีวิต 

และการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัชีวิต พ.ศ. 2562   

19. ภาระผูกพนัเกยีวกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและบริการ 

บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าพืนทีสํานักงานและบริการโดยมีจาํนวนเงินค่าเช่าทีตอ้งจ่ายในอนาคต  

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี 

หน่วย : พนับาท 

 ณ วันที  ณ วันที 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563 

ภายใน 1 ปี 102,131 117,774 

เกินกว่า 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 136,341 141,997 

 238,472 259,771 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไดว้างเงินประกนัภายใตเ้งือนไขของสัญญาเช่า

จาํนวน 89.23 ลา้นบาท และ 84.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทับันทึกสัญญาเช่าดาํเนินงานระยะยาว

เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจาํนวน 15.28 ลา้นบาท และ 19.32 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 
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20. ภาระผกูพนัและหนสิีนทีอาจจะเกดิขึน 

20.1 ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีวงเงินคาํประกันทีออกโดยธนาคาร

สาํหรับดาํเนินงานทางธุรกิจจาํนวน 6 ลา้นบาท ในแต่ละปี  

20.2 ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารซึงยงั

ไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 20 ลา้นบาท ในแตล่ะปี 

20.3 ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคารใน

ประเทศ จาํนวน 8,801 ลา้นบาท และ 9,801 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีวงเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร

ในประเทศจาํนวน 30,648 ลา้นบาท และ 30,348 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

20.4 ในปี 2554 บริษทัถูกฟ้องร้องต่อศาลแพ่งขอ้หาละเมิด โดยจาํนวนเงินทีฟ้องร้องดงักล่าวมีสาระสําคญั

และฟ้องร้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือในขอ้หาเอกสารเท็จ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจาํหน่าย                  

คดีชวัคราว 

21. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเกียวข้องกนั 

กิจการทีเกียวขอ้งกันได้แก่กิจการทีมีความเกียวข้องกับบริษทั โดยการมีผูถื้อหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการ

ร่วมกนั รายการทีมีขึนกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัได้กาํหนดขึนโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาทีตกลงกนั

ตามสัญญา หากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัคือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัทีจดัตงัขึนในประเทศไทย

โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนทีออกและชาํระแลว้ของบริษทั และสยาม เอเชีย เครดิต แอคเซส พีทีอี แอลทีดี 

ทีถือหุน้ร้อยละ 50 ของทุนทีออกและชาํระแลว้ของบริษทั 

บริษทัใหญ่และบริษทัใหญ่ลําดับสูงสุดของธนาคารผูถื้อหุ้นคือ MUFG Bank, Ltd. และบริษทั Mitsubishi 

UFJ Financial Group, Inc. ตามลาํดบั ทงัสองบริษทัจดทะเบียนในประเทศญีปุ่ น  

ผูถื้อหุ้นใหญ่ในระดับสูงสุดของ สยาม เอเชีย เครดิต แอคเซส พีทีอี แอลทีดี คือกลุ่มนักลงทุนทีนําโดย 

กองทุน CVC Capital Partners Asia Fund IV  
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รายชือของบริษทัทีเกียวขอ้งกนัโดยมีความสมัพนัธ์กบัธนาคารผูถื้อหุน้และบริษทัใหญ่ และ/หรือมีกรรมการ

ร่วมกนัมีดงันี 

บริษทั เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จาํกดั 

บริษทั โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชนัส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 

บริษทั เทสโก ้คาร์ด เซอร์วิสเซส จาํกดั 

บริษทั โลตสัส์ เจเนอรัล อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั  

บริษทั โลตสัส์ ไลฟ์ แอสชวัรันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั  

บริษทั กรุงศรี เจเนอรัล อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั 

บริษทั กรุงศรี ไลฟ์ แอสชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั  

บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั อยธุยา คาร์ด เซอร์วิส จาํกดั 

บริษทั อยธุยา ดีเวลลอปเมน้ท ์ลีสซิง จาํกดั 

บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลตีแอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั  

บริษทั ศรีอยธุยาแคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารหตัถา จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จาํกดั 

บริษทั หลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 

21.1 ยอดคงเหลือกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี 

หน่วย : พันบาท 

ประเภทรายการ/ชือบริษทั ความสัมพนัธ์ ณ วันท ี  ณ วันที 

  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

  2564  2563 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด   

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้อืหุ้นใหญ ่ 1,251,824  942,069 

     
ค่านายหน้ารอตัดจ่าย   

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุน้ใหญ ่ 7,278  7,319 

     
สินทรัพย์ทีเกิดจากสัญญาหมุนเวียน   

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ ่ 2,004  11 

     
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า   

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ ่ -  469 
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    หน่วย : พันบาท 

ประเภทรายการ/ชือบริษัท ความสัมพันธ์ ณ วันที  ณ วันที 

  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

  2564  2563 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน   

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 226  - 

     

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน    

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 1,290  1,244 

     
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (แสดงรวมใน    

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์)    

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 1,478  1,086 

บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลตีแอนด ์     

เซอร์วิส จาํกดั กิจการทีเกียวขอ้งกนั 64,714  75,468 

  66,192  76,554 

     
ซือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน    

บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จาํกดั (มหาชน) กิจการทีเกียวขอ้งกนั -  10,759 

บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จาํกดั กิจการทีเกียวขอ้งกนั -  56,630 

  -  67,389 

     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน    

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 3,464  3,743 

     
เงินกู้ยืมระยะสัน   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นใหญ่ -  2,600,000 

     
เจ้าหนีกิจการทีเกียวข้องกนั     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 2,240  7,174 

บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลตีแอนด ์เซอร์วิส จาํกดั กิจการทีเกียวขอ้งกนั 21  12 

บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จาํกดั กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,028  222 

  3,289  7,408 

    
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุน้ใหญ่ 23,032  16,239 

     
หนีสินทางการเงนิหมุนเวียนอืน     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นใหญ่ -  341 

     
หนีสินหมุนเวียนอืน     

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 162  227 

     
เงินกู้ยืมระยะยาว   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 15,270,000  10,180,000 

     
หุ้นกู้ระยะยาว     

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นใหญ่ 1,144,800  1,144,800 
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    หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ/ชือบริษัท ความสัมพนัธ์ ณ วันที  ณ วนัที 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  2564  2563 

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุน้ใหญ ่ 3,379  4,620  

     
หนีสินตามสัญญาเช่า     

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ ่ 1,834  1,544 

บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลตีแอนดเ์ซอร์วสิ จาํกดั กิจการทีเกียวขอ้งกนั 75,230  74,771 

  77,064  76,315 

   
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุน้ใหญ ่ 67  67 

21.2 รายการทีสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม มีดงันี 

  หน่วย : พนับาท

ประเภทรายการ/ชือบริษัท ความสัมพันธ์ 2564  2563 

รายได้อืน    

-  รายไดด้อกเบียรับ    

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นใหญ่ 1,993  301 

-  รายไดอื้น     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 111  169 

บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโตล้ีส จาํกดั (มหาชน) กิจการทีเกียวขอ้งกนั -  (4) 

  2,104  466 

     
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้อืหุ้นใหญ่ 4,544  5,864 

บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโตล้ีส จาํกดั (มหาชน) กิจการทีเกียวขอ้งกนั -  2,354 

บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลตีแอนด์     

เซอร์วิส จาํกดัจาํกดั กิจการทีเกียวขอ้งกนั 10,776  13,072 

กรรมการ  -  600 

  15,320  21,890 
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  หน่วย : พนับาท

ประเภทรายการ/ชือบริษัท ความสัมพนัธ์ 2564  2563 

ต้นทุนทางการเงิน    

-  ดอกเบียจ่าย    

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 106,679  149,255 

บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลตีแอนด์     

เซอร์วิส  จาํกดั กิจการทีเกียวขอ้ง 458  - 

  107,137  149,255 

   
กําไรจากการป้องกันความเสียงกระแสเงินสด   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 228  - 

รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเกิดขึนตามเงือนไขปกติของธุรกิจ ค่าบริการทงัหมดคิด

ในอตัราทีตกลงกนัระหวา่งกิจการ 

21.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําคญัและกรรมการ สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม มีดงันี 

  หน่วย : พนับาท 

  สําหรับงวดสามเดือน 

  สินสุดวันที 31 มีนาคม 

  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะสัน 37,690  41,775 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 419  336 

 38,109  42,111 

ผลประโยชน์ทีจ่ายแก่กรรมการและผูมี้อาํนาจในการจดัการ 

บริษทัไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อืนแก่กรรมการและผูบ้ริหาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ทีพึงจ่าย

ตามปกติ รวมถึงค่าตอบแทนทีผูกพนัตามสัญญาจา้งงานและสิทธิประโยชน์อืน 

บริษทัไม่มีการขาย ให้ หรือให้เช่าทรัพยสิ์นใด ๆ แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคล

ดงักล่าว หรือรับซือหรือเช่าทรัพยสิ์นใด ๆ จากบุคคลดงักล่าวนนั  
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21.4 สัญญาทีสาํคญักบับริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

สัญญาการบริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ 

เมือวนัที 4 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดท้าํสัญญากบัธนาคารผูถื้อหุ้นใหญ่ สําหรับการใชบ้ริการดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ โดยมีระยะเวลา 5 ปี ตังแต่วนัที 1 มกราคม 2561 สัญญา                     

จะขยายอายุสัญญาต่อไปอีก 1 ปี ถ้าไม่มีการบอกเลิกสัญญาก่อนกาํหนด บริษทัมีภาระผูกพนัใน          

การจ่ายคา่บริการตามทีระบุไวใ้นสัญญา 

สัญญาเช่ารถยนต ์

เมือวนัที 1 ธนัวาคม 2553 บริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทัทีเกียวขอ้งกนัแห่งหนึง โดยมีผลบงัคบัใช้

ตงัแต่วนัที 1 ธันวาคม 2553 และจะขยายอายุสัญญาต่อไปอีก 1 ปี ถา้ไม่มีการบอกเลิกสัญญาก่อน

กาํหนด บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าบริการตามทีระบุไวใ้นสัญญา 

สัญญาสนบัสนุนดา้นการตลาด 

เมือวนัที 22 กุมภาพันธ์ 2562 บริษทัได้ทาํสัญญากับธนาคารผูถื้อหุ้นใหญ่ สําหรับการใช้บริการ

แนะนาํ โดยมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัที 31 ธันวาคม 2562 และจะขยายอายุสัญญาต่อไปอีก 1 ปี ถา้ไม่

มีการบอกเลิกสัญญาก่อนกาํหนด บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าบริการตามทีระบไุวใ้นสัญญา 

22. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของบริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทงัสินทรัพยแ์ละ

หนีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินทีผูซื้อและผูข้ายตกลง

แลกเปลียนสินทรัพยห์รือชาํระหนีสินกนั ในขณะทีทงัสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนกัน 

และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไม่มีความเกียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์อง

การวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมกําหนดโดยวิธีต่อไปนีโดยข้อมูลเพิมเติมเกียวกับ

สมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหนีสินนนั ๆ 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาทีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพือโอนหนีสินในรายการทีเกิดขึน

ในสภาพปกติในตลาดหลกัระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่า ในกรณีทีไม่มีตลาดหลกั ใช้ราคาใน

ตลาดทีมีสภาพคล่องสูงสุดทีสามารถเขา้ทาํรายการได ้
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การกาํหนดลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน มีดงันี 

 ระดบั 1 - ราคาเสนอซือขาย (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินอย่าง

  เดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนนั ณ วนัทีวดัมูลค่า 

 ระดบั 2 -  ราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินทีคลา้ยคลึงกนัในตลาดทีมีสภาพคล่องหรือ 

 สินทรัพยห์รือหนีสินอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันในตลาดทีไม่มีการซือขายคล่อง และ

  มูลค่ าทีได้จากเทคนิคการประเมินมูลค่ า โดยใช้ข้อมูลอืนทีสังเกตได้ในตลาดเป็ น

 องคป์ระกอบสาํคญัในการประเมินมูลค่า 

 ระดบั 3 -  มูลค่าทีไดจ้ากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยใชข้อ้มูลทีไม่มีในตลาดเป็นองคป์ระกอบสําคญั

 ในการประเมินมูลค่า 

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที  

31 ธนัวาคม 2563 มีดงัตอ่ไปนี 

หน่วย : พันบาท 

 ณ วันที 31 มีนาคม 2564 ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

 วัดมูลค่าด้วย

มูลค่า

ยุตธิรรม 

ไม่วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่า

ยุติธรรม 

รวมยอด

คงเหลือ 

วัดมูลค่าด้วย

มูลค่า

ยุตธิรรม 

ไม่วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่า

ยุตธิรรม 

 รวมยอด

คงเหลือ 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 1,527,060 1,527,060 - 1,265,233 1,265,233 

เงินให้กูย้มืและลกูหนีตามสัญญาเช่าซือ - 50,691,673 50,691,673 - 48,568,031 48,568,031 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื 226 - 226 - - - 

สินทรัพยท์างการเงินอนื - 498,790 498,790 - 564,316 564,316 

รวม 226 52,717,523 52,717,749 - 50,397,580 50,397,580 

     

หนีสินทางการเงิน     

เงินกูย้ืมระยะสนั - - - - 2,600,000 2,600,000 

เจา้หนีหมุนเวียนอืน - 1,021,975 1,021,975 - 1,381,386 1,381,386 

เงินกูย้ืมระยะยาว - 29,718,786 29,718,786 - 25,328,410 25,328,410 

หุน้กูร้ะยะยาว - 11,153,749 11,153,749 - 11,136,567 11,136,567 

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน - - - 341 - 341 

รวม - 41,894,510 41,894,510 341 40,446,363 40,446,704 
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สินทรัพย์และหนีสินทางการเงนิทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ตารางต่อไปนีแสดงการวิเคราะห์สินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 
หน่วย : พันบาท 

 ณ วันที 31 มีนาคม 2564  ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

 มูลค่ายุติธรรม  มูลค่ายุติธรรม 

 ระดบั 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม  ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน          

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 

- สัญญาแลกเปลยีนอตัราดอกเบีย - 226 - 226 - - - - 

 

หนสิีนทางการเงนิ 

         

หนสิีนทางการเงินหมุนเวียนอืน          

หนีสินอนุพนัธ์ 

- สญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย - - - - - 341 - 341 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ไม่มีการโอนเปลียนประเภทสินทรัพยท์างการเงินและ

หนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ระหว่างระดบั 1 และระดบั 2 

วธีิการทีบริษทัไดใ้ชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน มีดงันี 

อนุพนัธ์ทางการเงิน 

เทคนิคทีใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับตราสารอนุพนัธ์ ขึนอยู่กบัประเภทตราสารอนุพนัธ์และ

การมีอยู่ของขอ้มูลตลาดทีจะนํามาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม โดยเทคนิคดังกล่าวประกอบด้วย 

วิธีคิดลดกระแสเงินสด Option pricing model รวมทังแบบจาํลองมาตรฐานทีใช้กันทัวไปโดยผูร่้วม

ตลาด โดยขอ้มูลทีนาํมาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าก็จะเป็นขอ้มูลทีสังเกตได ้ไดแ้ก่ อตัราดอกเบีย 

และการปรับปรุงมูลค่าทางด้านเครดิต (Credit valuation adjustment) ซึงเป็นการประมาณการของ 

การปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในกรณีทีมีความเป็นไปไดท้ีคู่สัญญาอาจผิดนัดชาํระหนี 

และบริษทัอาจไม่ไดรั้บชาํระราคาเตม็ตามมูลค่าตลาดของรายการดงักล่าว 
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สินทรัพย์ทางการเงนิและหนีสินทางการเงนิทีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

ตารางต่อไปนีแสดงการวิเคราะห์สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีไม่ได้วดัด้วยมูลค่า

ยติุธรรมตามลาํดบัของลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

หน่วย : พนับาท 

 ณ  วันท ี31 มีนาคม 2564  ณ วันที 31 ธันวาคม 2563   

 มูลค่า 

ตามบัญชี 

 มูลค่า 

ยุติธรรม 

 มูลค่า 

ตามบัญชี 

 มูลค่า 

ยุติธรรม 

 ลําดับชัน 

มูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,527,060  1,527,060  1,265,233 1,265,233 มูลค่ายุติธรรมถือ

ตามยอดคงเหลือ 

เงินใหกู้ย้ืมและลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 50,691,673  49,186,089  48,568,031 47,222,325 ระดบั 3 

ลูกหนีหมนุเวียนอืน 498,790 

 

 498,790 

 

 564,316 

 

564,316 

 

มูลค่ายุติธรรมถือ

ตามยอดคงเหลือ 

        

หนีสินทางการเงิน        

เงินกูย้ืมระยะสนั -  -  2,600,000  2,600,000 ระดบั 3 

เจา้หนีหมนุเวียนอืน 1,021,975  1,021,975  1,381,386  1,318,386 มูลค่ายุติธรรมถือ

ตามยอดคงเหลือ 

เงินกูยื้มระยะยาว 29,718,786  29,771,884  25,328,410  25,526,429 ระดบั 3 

หุ้นกูร้ะยะยาว 11,153,749  11,233,695  11,136,567  11,230,377 ระดบั 2 
 

วิธีการทีบริษทัใชใ้นการประมาณมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม มีดงันี 

สินทรัพยที์จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพยท์าง

การเงินอืน เช่น ลูกหนีตัวแทนรับชาํระหนี สินทรัพยต์ามสัญญา และภาษีมูลค่าเพิมจ่ายล่วงหน้าแทน

ลูกคา้และหนีสินทางการเงินทีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน ไดแ้ก่ เจา้หนีหมนุเวียนอืนแสดงมูลค่า

ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้มืและลูกหนีตามสัญญาเช่าซือประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด

คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียตลาดปัจจุบนัของเงินให้กูย้มืและลูกหนีตามสัญญาเช่าซือประเภทเดียวกนั 

เงินกูย้ืมระยะสัน มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกับมูลค่ายุติธรรม เนืองจากเครืองมือทางการเงินเหล่านีจะ

ครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน 
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หุ้นกู ้ระยะยาวแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณตามอตัราผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคมตลาด

ตราสารหนีไทย ณ สินวนัทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

เงินกู้ยืมระยะยาวทีจ่ายดอกเบียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีทแีสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

เงินกู้ยืมระยะยาวทีจ่ายดอกเบียในอตัราคงที แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของ

กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั สําหรับเงินกูย้มืทีมี

เงือนไขใกลเ้คียงกนั 

23. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

23.1 เมือวนัที 2 เมษายน 2564 และวนัที 7 เมษายน 2564 บริษทัไดอ้อก และเสนอขายหุ้นกูร้ะยะยาว 

เป็นหุ้นกูช้นิดระบุชือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั ดงัต่อไปนี 

- ชนิดมีผู แ้ทนผูถ้ ือหุ ้นกู ้ (II/HNW) ครังที  1/2564 ชุดที  1 เมือวนัที  2 เมษายน 2564 

ครบกาํหนดวนัที 2 เมษายน 2566 มีอตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 2.65 ต่อปี เป็นจาํนวนเงิน 

1,000 ลา้นบาท  

- ชนิดมีผู แ้ทนผู ถ้ ือหุ ้นกู ้ (II/HNW) ครังที  1/2564 ชุดที  2 เมือวนัที  2 เมษายน 2564 

ครบกาํหนดวนัที 2 เมษายน 2567 มีอัตราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.00 ต่อปี เป็นจาํนวนเงิน 

2,500 ลา้นบาท  

- ชนิดไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้(PP10) ครังที 2/2564 เมือวนัที 7 เมษายน 2564 ครบกาํหนดวนัที 

21 เมษายน 2566 มีอตัราดอกเบียร้อยละ 2.45 ต่อปี เป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท  

ชาํระดอกเบียทุก 6 เดือนและกาํหนดชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบียงวดสุดทา้ยในวนัครบกาํหนด

ไถ่ถอนหุน้กู ้

23.2 ในระหว่างวนัที 22 - 26 เมษายน 2564 บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัทีออกใหม่ให้แก่กรรมการของ

บริษทั ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทั และประชาชนทวัไปเป็นครังแรก และในระหว่างวนัที 28 - 30 

เมษายน 2564 เสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบัน และผูซื้อหุ้นเบืองต้นในต่างประเทศ รวมเป็นจาํนวน 

907,428,600  หุน้ ซึงประกอบดว้ย (1) หุน้สามญัเพมิทุนทีเสนอขายโดยบริษทั จาํนวน 210,816,700 หุ้น 

(2) หุ้นสามญัเดิมทีเสนอขายโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจาํนวน 284,144,300 หุ้น และ (3) หุ้น

สามัญเดิมทีเสนอขายโดย สยาม เอเชีย เครดิต แอคเซส พีทีอี แอลทีดี จาํนวน 412,467,600 หุ้น 

มูลค่าหุ้นทีตราไวหุ้้นละ 3.7 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 36.5 บาท นอกจากนียงัมีการจดัสรร

หุ้นส่วนเกินอีกเป็นจาํนวน 136,114,200 หุ้น โดยผูจ้ัดหาหุ้นส่วนเกินได้ดําเนินการยืมหุ้นจาก

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํานวน 74,244,100 หุ้น และ สยาม เอเชีย เครดิต แอคเซส พีทีอี แอลทีดี 

จาํนวน 61,870,100 หุน้  
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หุ้นสามญัเพิมทุนทีเสนอขายโดยบริษทั จาํนวน 210,816,700 หุ้น  มูลค่าหุ้นทีตราไวหุ้้นละ 3.7 บาท 

ในราคาเสนอขายหุ้นละ 36.5 บาท คิดเป็นจาํนวนรวมทงัสิน 7,694.8 ลา้นบาท ซึงบริษทัไดรั้บ

ชาํระเงินค่าหุ้นเพิมทุนดงักล่าวแลว้ทงัจาํนวนเมือวนัที 6 พฤษภาคม 2564 และได้จดทะเบียน

เปลียนแปลงทุนทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้กับกระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 6 พฤษภาคม 2564  

ณ วนัปิดการเสนอขายหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัของธนาคารกรุงศรีอยุธยาและสยาม เอเชีย 

เครดิต แอคเซส พีทีอี แอลทีดี ไดเ้ปลียนแปลงจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 30 และจากร้อยละ 50 

เป็นร้อยละ 25 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของบริษทั ตามลาํดบั ซึงไดร้วมการจดัสรรหุน้ส่วนเกินแลว้ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษทัเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและให้เริมทาํการซือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยตงัแต่วนัที 10 พฤษภาคม 2564 

24. การจัดประเภทรายการใหม่ 

รายการในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

2563 ไดม้ีการจดัประเภทรายการใหม่ เพือให้สอดคลอ้งกับการแสดงรายการในงบการเงินงวดปัจจุบนั 

การจดัประเภทรายการดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิและส่วนของผูถ้ือหุ้นตามทีรายงานไว ้

การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัตอ่ไปนี 

รายการ จํานวนเงิน 

(พนับาท) 

การแสดงรายการเดมิ การแสดงรายการใหม่ 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของ 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 

60,409 ค่าใชจ้า่ยในการบริการ 

และบริหาร 

ผลขาดทนุจากการตดัรายการ

สินทรัพยท์างการเงินทีวดั

มูลค่าดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

25. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนีได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินระหว่างกาลจากคณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เมือวนัที 13 พฤษภาคม 2564 
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