
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท เงินติดล้อ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ณ วนัท่ี  
30 กนัยายน 2564 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับ
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี       
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบั
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน      
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชี  และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ   
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้
ไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญทั้ งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้ น
ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได้ 
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ข้อสรุป 
 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐาน 
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 
วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั  



หมายเหตุ “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที ณ วันที

30 กนัยายน 31 ธันวาคม

2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.1 4,119,086 1,265,233

เงินใหกู้ย้มืและลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ

ทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6 20,592,071 20,035,028

ลูกหนีหมุนเวียนอืน

    ลูกหนีตวัแทนรับชาํระหนี 219,840 322,487

    สินทรัพยที์เกิดจากสัญญาหมุนเวียน 192,406 232,114

    ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 156,182 86,088

    ภาษีมูลค่าเพมิจ่ายล่วงหนา้แทนลูกคา้ 8,044 9,715

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 49,955 49,313

ทรัพยสิ์นรอการขาย 94,102 76,435

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 25,431,686 22,076,413

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินใหกู้ย้มืและลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ

ทีครบกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึงปี 6 33,407,555 28,533,003

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 7 1,438,105 1,301,907

ค่าความนิยม 294,001 294,001

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 362,288 381,720

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 618,836 664,310

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 94,010 84,168

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 36,214,795 31,259,109

รวมสินทรัพย์ 61,646,481 53,335,522

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท เงนิติดล้อ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

หน่วย : พันบาท



หมายเหตุ “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที ณ วันที

30 กนัยายน 31 ธันวาคม

2564 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนั 8 และ 22.1 -                  2,600,000

เจา้หนีหมุนเวียนอืน

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 22.1 2,422 7,408

เจา้หนีกรมสรรพากร 71,949 85,089

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 795,142 994,869

เจา้หนีหมุนเวียนอืน 320,837 294,020

หุน้กูร้ะยะสนั 9 999,123 -                  

เงินกูย้มืระยะยาวทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 7,919,484 4,559,663

หุน้กูร้ะยะยาวทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 8,854,055 3,398,262

หนีสินตามสัญญาเช่าทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 372,669 284,354

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 234,883 318,993

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 14,885 9,515

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 224 341

หนีสินหมุนเวียนอืน 48,211 45,045

รวมหนีสินหมุนเวียน 19,633,884 12,597,559

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวทีครบกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึงปี 10 11,620,000 20,768,747

หุน้กูร้ะยะยาวทีครบกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึงปี 11 8,236,149 7,738,305

หนีสินตามสัญญาเช่าทีครบกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึงปี 12 383,659 345,889

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 105,533 91,058

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 49,368 45,429

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 20,394,709 28,989,428

รวมหนีสิน 40,028,593 41,586,987

บริษัท เงนิติดล้อ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

หน่วย : พันบาท



หมายเหตุ “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที ณ วันที

30 กนัยายน 31 ธันวาคม

2564 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 13

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 2,318,984,570 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 3.7 บาท

ชาํระครบแลว้ 8,580,243

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

ชาํระครบแลว้ 7,800,221

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 7,435,763 720,034

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 14 458,751 458,751

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,138,936 2,765,419

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 4,195 4,110

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 21,617,888 11,748,535

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 61,646,481 53,335,522

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

หน่วย : พันบาท

บริษัท เงนิติดล้อ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายไดด้อกเบียรับจากลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 249,135 269,197

รายไดด้อกเบียรับจากเงินใหกู้ย้มื 2,205,986           1,947,296

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 16 459,673 454,577

รายไดอื้น 6,870 8,099

รวมรายได้ 2,921,664 2,679,169

ค่าใชจ่้าย

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 1,490,123 1,321,157

รวมค่าใชจ่้าย 1,490,123 1,321,157

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,431,541 1,358,012

ผลขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน

ทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย (164,683)            (73,725)              

ตน้ทุนทางการเงิน (268,073)            (280,882)            

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซึงเป็นไปตาม TFRS 9 13,222 16,842

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,012,007 1,020,247

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (199,285)            (209,380)            

กาํไรสําหรับงวด 812,722 810,867

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด (144)                   -                 

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 29 -                 

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (115)                   -                 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (115)                   -                 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 812,607 810,867

“ปรับปรุงใหม่”

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 17 บาท 0.37                   0.38                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2564

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

บริษัท เงนิติดล้อ จํากดั (มหาชน)

หน่วย : พันบาท

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายไดด้อกเบียรับจากลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 810,780 921,477              

รายไดด้อกเบียรับจากเงินใหกู้ย้มื 6,387,519 5,543,238           

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 16 1,503,462 1,218,351           

รายไดอื้น 20,756 23,214               

รวมรายได้ 8,722,517 7,706,280

ค่าใชจ่้าย

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 4,600,840 4,138,072           

รวมค่าใชจ่้าย 4,600,840 4,138,072

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,121,677 3,568,208

ผลขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน

ทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย (508,102)            (396,613)            

ตน้ทุนทางการเงิน (856,948)            (895,538)            

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า)

 ซึงเป็นไปตาม TFRS 9 204,057              (27,038)              

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,960,684 2,249,019

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (587,167)            (456,127)            

กาํไรสําหรับงวด 2,373,517 1,792,892

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด 106 -                 

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (21)                     -                 

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 85 -                 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 85 -                 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,373,602 1,792,892

“ปรับปรุงใหม่”

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 17 บาท 1.07                   0.85                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท เงนิติดล้อ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2564

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท



หมายเหตุ รวม

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารองตามกฎหมาย ผลกําไร (ขาดทุน) ผลกําไร รวม

จากการ จากการวัดมูลค่าใหม่ องค์ประกอบอืน

ป้องกันความเสียง ของผลประโยชน์ ส่วนของ

ในกระแสเงินสด พนักงานทีกําหนดไว้ ผู้ถือหุ้น

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

กาํไรเบด็เสร็จรวม -              -              -              -              -                           1,792,892 -                      -                             -                 1,792,892

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2563 8,214 7,792,007 199,800 520,234 337,945 2,262,974 -                      7,861 7,861 11,129,035

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

การเพมิทุน - หุ้นสามญั 13 -              780,022 -              6,715,729       -                           -                  -                          -                             -                 7,495,751

กาํไรเบด็เสร็จรวม -              -              -              -              -                           2,373,517 85 -                             85 2,373,602

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2564 -              8,580,243 -              7,435,763 458,751 5,138,936 (133)                        4,328 4,195 21,617,888

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เงนิติดล้อ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2564

หน่วย: พันบาท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น กําไรสะสมทุนทอีอกและชําระแล้ว

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2,960,684           2,249,019           

ปรับรายการทีกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ตน้ทุนทางการเงิน 856,948              895,538              

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 587,960              520,106              

ขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน

           ทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 508,102              396,613              

(กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า)  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า

 ซึงเป็นไปตาม TFRS9 (204,057)            27,038               

ขาดทุนจากการขายและดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 189,067              181,883              

ขาดทุนจากการขายและการตดัจาํหน่ายส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,831                 (664)                   

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและตดัจาํหน่ายสินทรัพยอื์น 531                    35,713               

กาํไรจากปรับมูลค่ายติุธรรมดา้นความเสียงสินเชือ (1)                       -                 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานระยะสนั 5,370                 7,343                 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 14,475               9,826                 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 4,921,910           4,322,415           

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

เงินลงทุนชวัคราว/สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน -                 2,022                 

เงินใหกู้ย้มืและลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ (5,997,610)         (1,634,282)         

ลูกหนีตวัแทนรับชาํระหนี 102,647              129,496              

สินทรัพยที์เกิดจากสัญญาหมุนเวียน 39,961               (60,012)              

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (69,364)              10,503               

ภาษีมูลค่าเพมิจ่ายล่วงหนา้แทนลูกคา้ 1,391                 (30,688)              

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (1,164)                917                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (9,824)                (5,426)                

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2564

งบกระแสเงนิสด

บริษัท เงนิติดล้อ จํากดั (มหาชน)

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท



หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (4,986)                4,474                 

เจา้หนีกรมสรรพากร (13,140)              (109,486)            

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (206,901)            (299,833)            

เจา้หนีหมุนเวียนอืน 97,990               114,981              

หนีสินหมุนเวียนอืน 3,166                 5,781                 

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 3,855                 (1,082)                

เงินสดรับ (จ่าย) เพอืการดาํเนินงาน (1,132,069)         2,449,780           

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 530,647              589,056              

รายไดด้อกเบียรับจากลูกหนีสัญญาเช่าซือและเงินใหกู้ย้มื (7,198,299)         (6,464,715)         

เงินสดรับจากรายไดด้อกเบียจากลูกหนีสัญญาเช่าซือและเงินใหกู้ย้มื 6,719,475           6,264,185           

เงินสดรับจากผลประโยชน์พนกังานระยะยาว -                 3,093                 

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายดอกเบีย (757,347)            (885,274)            

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (625,824)            (623,343)            

เงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน (2,463,417)         1,332,782           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซือส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 5.2 (292,789)            (225,910)            

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1,401                 1,575                 

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5.2 (116,300)            (101,994)            

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (407,688)            (326,329)            

หน่วย : พันบาท

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2564

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

บริษัท เงนิติดล้อ จํากดั (มหาชน)

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนั 5.3 3,750,000           22,228,131         

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนั 5.3 (6,350,000)         (25,830,000)       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 5.3 8,600,000           16,930,000         

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 5.3 (14,390,000)       (9,250,000)         

เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะสนั 5.3 1,000,000           -                 

เงินสดจ่ายคืนหุน้กูร้ะยะสัน 5.3 -                 (2,000,000)         

เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 5.3 7,800,000           -                 

เงินสดจ่ายคืนหุน้กูร้ะยะยาว 5.3 (1,900,000)         (1,700,000)         

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการกูย้มืและออกหุน้กู้ 5.3 (22,386)              (3,870)                

เงินสดจ่ายหนีสินตามสัญญาเช่า 5.3 (258,407)            (274,890)            

เงินสดรับจากการเพมิทุน 7,495,751           -                 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 5,724,958           99,371               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึนสุทธิ 2,853,853           1,105,824           

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 30 กนัยายน 5.1 4,119,086           1,820,508           

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

หน่วย : พันบาท

บริษัท เงนิติดล้อ จํากดั (มหาชน)

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2564



 

 

บริษัท เงินติดล้อ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564  
“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ” 

 
หมำยเหต ุ เร่ือง 

1 ขอ้มูลทัว่ไปและการด าเนินงานของบริษทั 
2 เกณฑใ์นการจดัท าและน าเสนองบการเงินระหวา่งกาล 
3 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติั 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด 
6 เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
7 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 
8 เงินกูย้มืระยะสั้น 
9 หุน้กูร้ะยะสั้น 

10 เงินกูย้มืระยะยาว 
11 หุน้กูร้ะยะยาว 
12 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
13 ทุนเรือนหุ้น 
14 ทุนส ารองตามกฎหมาย 
15 การจดัการส่วนของทุน 
16 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 
17 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
18 ส่วนงานด าเนินงาน 
19 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 
20 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 
21 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
22 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
23 มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
24 การจดัประเภทรายการใหม่ 
25 การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 

 



 

 

บริษัท เงินติดล้อ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 
“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ” 

1. ข้อมูลท่ัวไปและกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
บริษทั เงินติดลอ้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 24 ตุลาคม 
2549 โดยมีที่อยู ่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู ่ที ่ 428 อาคารอารีย ์ฮิลล ์ ชั้น 9 - 15 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 บริษทัประกอบธุรกิจการให้บริการสินเช่ือ ให้เช่าซ้ือ
รถทุกประเภท และประกอบกิจการนายหนา้ประกนัวินาศภยัและประกนัชีวิตโดยตรง  

เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2563 บริษทัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์ไดเ้ปล่ียนช่ือจากบริษทั เงินติดลอ้ จ ากดั เป็นบริษทั เงินติดลอ้ จ ากดั (มหาชน)   

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีผูถื้อหุ้นใหญ่คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารผูถื้อหุ้น”) ซ่ึงเป็นธนาคารท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยโดยถือหุ้นร้อยละ 30 และ
ร้อยละ 50 ตามล าดบัของทุนท่ีออกและช าระแลว้ของบริษทั และสยาม เอเชีย เครดิต แอคเซส พีทีอี แอลทีดี 
เป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์โดยถือหุ้นร้อยละ 25 และร้อยละ 50 ตามล าดบั ของทุนท่ีออก
และช าระแลว้ของบริษทั  

บริษัท ใหญ่ และบ ริษัทใหญ่ ในล าดับ สู งสุ ดของธนาคารผู ้ถื อ หุ้ นคื อ  MUFG Bank, Ltd. และ 
บริษทั Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ตามล าดบั ทั้งสองบริษทัจดทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่ น  

ผูถื้อหุ้นใหญ่ในระดับสูงสุดของ สยาม เอเชีย เครดิต แอคเซส พีทีอี แอลทีดี คือกลุ่มนักลงทุนท่ีน าโดย 
กองทุน CVC Capital Partners Asia Fund IV  

บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดังนั้น งบการเงินน้ีอาจจะไม่
แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยู่หรือผลการด าเนินงานซ่ึงอาจเกิดขึ้นในกรณีท่ีบริษัทได้ด าเนินงานโดย
ปราศจากความสัมพนัธ์กนัดงักล่าว 
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กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ 
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่ง
สม ่าเสมอ 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำล 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้จัดท าขึ้นในสกุลเงินบาทและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 

เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ  และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตาม
ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) 

2.2 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงิน
ของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ได้ตรวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 2564 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจ าปีท่ีไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าว               
ในงบการเงินระหว่างกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.5 ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ี
รายงานเก่ียวกบัรายได ้ค่าใชจ่้าย สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

2.6 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดท าขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมี
เน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาท่ีแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบั
ภาษาไทยเป็นหลกั 
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3. กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มำถือปฏิบัติ  
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินส าหรับ

งวดบญัชีปัจจุบนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและกรอบแนวคิด
ส าหรับการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การปรับปรุงค านิยามของธุรกิจ การปรับปรุงค านิยามของความมีสาระส าคญั 
และขอ้ก าหนดทางการบญัชีเก่ียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง การน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินระหว่างกาล
ของบริษทั  

ขอ้ผอ่นปรนเก่ียวกบัการยนิยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19  
บริษทัได้เลือกถือปฏิบัติตามขอ้ผ่อนปรนเก่ียวกับการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 
ตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า ซ่ึงท าให้บริษทัไม่
จ าเป็นต้องประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดขึ้นอนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 และเขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้ถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ ซ่ึง
การลดลงใด ๆ ของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการจ่ายช าระซ่ึงเดิมจะครบก าหนดใน
หรือก่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น และไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเก่ียวกับเง่ือนไขและ
ขอ้ก าหนดอ่ืนของสัญญาเช่า 

ผูบ้ริหารของบริษทัไดน้ าขอ้ผ่อนปรนดงักล่าวขา้งตน้มาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินส าหรับ
งวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ฉบบัปรับปรุง ไดเ้พิ่ม
ขอ้ก าหนดส าหรับขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง โดยกิจการตอ้งถือ
ปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกับงบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ได ้
ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงน้ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 
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นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การปรับปรุง ไดแ้ก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกนัภยั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 และจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี อนุญาตใหกิ้จการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี
มีผลบงัคบัใช้ การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว สืบเน่ืองมาจากการปฏิรูป
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ระยะท่ี 2 โดยไดเ้พิ่มขอ้ผ่อนปรนส าหรับการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสด
ตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน ท่ีเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ีย
อ้างอิง รวมทั้ งข้อยกเวน้ส าหรับการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของการบัญชีป้องกันความเส่ียง
โดยเฉพาะเป็นการชัว่คราว และการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตาม TFRS 7 

ผูบ้ริหารของบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงิน
ของบริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหารของบริษทัได้
ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว และเห็นว่าการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
บริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคญั 
งบการเงินระหว่างกาลจดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบักระแสเงินสด 
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563 
เงินสดในมือ 159,244  151,117 
เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั  165,069  110,694 
เงินฝากธนาคารออมทรัพย ์ 3,794,773  1,003,422 
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,119,086  1,265,233 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงดว้ย
ยอดสุทธิจากเงินฝากธนาคารส าหรับค่าเบ้ียประกนัภยัท่ีบริษทัไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยัเป็นจ านวน 
330.71 ลา้นบาท และ 459.64 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงบริษทัตอ้งน าส่งเบ้ียประกนัดงักล่าวให้แก่บริษทั
ประกนัภยั และบริษทัไม่สามารถน าเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวไปใชห้รือหาประโยชน์ หรือหักค่าใชจ่้ายใด ๆ  
ไดต้ามท่ีระบุไวใ้นสัญญานายหนา้ ยกเวน้เสียแตด่อกเบ้ียหรือผลประโยชน์อ่ืนซ่ึงเกิดจากการฝากเงิน 

5.2 รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสาระส าคญัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 2564  2563 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนส าหรับค่าซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารเช่า     

และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 58,372  24,106 
บวก ซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 262,142  209,429 
หกั  เงินสดจ่ายส าหรับค่าซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (292,789)  (225,910) 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนส าหรับค่าซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารเช่า    

และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 27,725  7,625 
    เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนส าหรับค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 38,404  6,829 
บวก ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 79,074  101,949 
หกั  เงินสดจ่ายส าหรับค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (116,300)  (101,994) 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนส าหรับค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 1,178  6,784 
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5.3 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ี เกิดขึ้ นจากกิจกรรมจัดหาเงินส าหรับงวดเก า้ เด ือน ส้ินสุดวันท่ี  
30 กนัยายน มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสดรับ  กำรเปลี่ยนแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   (จ่ำย) สุทธิ  ที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วันที่  
 1 มกรำคม  จำกกิจกรรม    30 กันยำยน 

 2564  จัดหำเงิน    2564 
เงินกูย้ืมระยะส้ัน 2,600,000  (2,600,000)  -  - 
หุ้นกูร้ะยะส้ัน -  999,010**  113*  999,123 
เงินกูย้ืมระยะยาว 25,328,410  (5,790,000)  1,074*  19,539,484 
หุ้นกูร้ะยะยาว 11,136,567  5,878,604**  75,033*  17,090,204 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 630,243  (258,407)  384,492  756,328 

รวม 39,695,220  (1,770,793)  460,712  38,385,139 

หน่วย : พันบำท 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสดรับ  กำรเปลี่ยนแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   (จ่ำย) สุทธิ  ที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วันที่  
 1 มกรำคม  จำกกิจกรรม    30 กันยำยน 

 2563  จัดหำเงิน    2563 
เงินกูย้ืมระยะส้ัน 7,558,340  (3,601,944)**  39,565*  3,995,961 
หุ้นกูร้ะยะส้ัน 1,997,621  (2,000,156)**  2,535*  - 
เงินกูย้ืมระยะยาว 16,599,164  7,678,050**  827*  24,278,041 
หุ้นกูร้ะยะยาว 10,937,959  (1,701,689)**  6,343*  9,242,613 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,057  (274,890)  970,962  697,129 

รวม 37,094,141  99,371  1,020,232  38,213,744 

* การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่เงินสดดังกล่าวประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมรอการตดับญัชีและค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ 
รอการตดับญัชี 

** กระแสเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินดังกล่าวแสดงด้วยยอดสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมและออกหุ้นกู้ 
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6. เงินให้กู้ยืมและลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ   
เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

(1) จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 
หน่วย : พันบำท 

 จ ำนวนเงินที่ถึงก ำหนดช ำระตำมสัญญำ 
 ไม่เกิน 1 ปี  มำกกว่ำ 1 - 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  รวม 
เงินให้กูย้ืม 17,773,555  28,982,315  503,941  47,259,811 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,002,529  -  -  1,002,529 

 18,776,084  28,982,315  503,941  48,262,340 
หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (880,666)  (1,359,375)  (23,637)  (2,263,678) 
เงินให้กูย้ืม  17,895,418  27,622,940  480,304  45,998,662 

        ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 3,812,153  6,783,359  91,131  10,686,643 
หกั รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (998,470)  (1,335,627)  (4,356)  (2,338,453) 

 2,813,683  5,447,732  86,775  8,348,190 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (117,030)  (226,587)  (3,609)  (347,226) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,696,653  5,221,145  83,166  8,000,964 

        รวมเงินให้กูยื้มและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 20,592,071  32,844,085  563,470   53,999,626  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
หน่วย : พันบำท 

 จ ำนวนเงินที่ถึงก ำหนดช ำระตำมสัญญำ 
 ไม่เกิน 1 ปี  มำกกว่ำ 1 - 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  รวม 
เงินให้กูย้ืม 17,393,736  24,838,751  84,059  42,316,546 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ 523,705  -  -  523,705 

 17,917,441  24,838,751  84,059  42,840,251 
หกั  ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (959,061)  (1,369,566)  (4,635)  (2,333,262) 
เงินให้กูย้ืม  16,958,380  23,469,185  79,424  40,506,989 

        ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 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 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (164,083)  (263,367)  (2,459)  (429,909) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 3,076,648  4,938,294  46,100  8,061,042 

        รวมเงินให้กูยื้มและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 20,035,028  28,407,479  125,524  48,568,031 
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(2) จ าแนกตามประเภทการจดัชั้น 

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2564 
หน่วย : พนับำท 

 
เงินให้กู้ยืมและ
ดอกเบีย้ค้ำงรับ 

 

 ค่ำเผ่ือผลขำดทุน 
ด้ำนเครดิตที่ 

คำดว่ำจะเกิดขึน้ 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
 ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 

37,899,712  874,460 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
 ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing) 

9,739,191  841,766 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 623,437  547,452 
รวม 48,262,340  2,263,678 

 

หน่วย : พันบำท 

 

ลูกหนีต้ำมสัญญำ 
เช่ำซ้ือหลังหัก
ดอกเบีย้ที่ยัง 

ไม่ถือเป็นรำยได้ 

 ค่ำเผ่ือผลขำดทุน 
ด้ำนเครดิตที่ 

คำดว่ำจะเกิดขึน้ 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
 ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 

6,219,406  96,273 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
 ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing) 

1,951,403  106,525 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 177,381  144,428 
รวม 8,348,190  347,226 

 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
หน่วย : พนับำท 

 
เงินให้กู้ยืมและ
ดอกเบีย้ค้ำงรับ 

 

 ค่ำเผ่ือผลขำดทุน 
ด้ำนเครดิตที่ 

คำดว่ำจะเกิดขึน้ 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
 ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 

 
32,481,754 

  
889,944 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
 ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing) 

 
9,708,899 

  
879,354 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 649,598  563,964 
รวม 42,840,251  2,333,262 
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หน่วย : พันบำท 

 

ลูกหนีต้ำมสัญญำ 
เช่ำซ้ือหลังหัก
ดอกเบีย้ที่ยัง 

ไม่ถือเป็นรำยได้ 

 ค่ำเผ่ือผลขำดทุน 
ด้ำนเครดิตที่ 

คำดว่ำจะเกิดขึน้ 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
 ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 

 
5,927,872 

  
107,214 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
 ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing) 

 
2,362,646 

  
154,437 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 200,433  168,258 
รวม 8,490,951  429,909 

(3) ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

หน่วย : พนับำท 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563 

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 2,763,171  2,702,112 
การวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (62,517)  (447,514) 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า 1,127,723  2,068,678 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ/รับช าระคืน (1,217,473)  (1,560,105) 
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 2,610,904  2,763,171 

(4) เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือภายใตม้าตรการช่วยเหลือลูกคา้ 

บริษทัไดใ้ช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความ
ช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และมาตรการ
การช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีส าคญัจากผลกระทบของการระบาดของโควิด 19 (COVID-19) ตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ในการจัดท างบการเงินส าหรับงวดสามเดือนและ
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัต่อไปน้ี 
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การจดัชั้น 
บริษัทยึดตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ืองมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการท่ีให ้                  
ความช่วยเหลือลูกหน้ีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
โดยจดัชั้นหน้ีท่ียงัไม่ด้อยค่าดา้นเครดิตเป็นชั้นท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียง                      
ด้านเครดิต (ชั้นท่ี 1 Performing) ได้ทันที หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหน้ีแลว้ เห็นว่า
ลูกหน้ีสามารถปฏิบติัตามสัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได ้ส่วนหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต
แลว้ แต่ยงัมีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ บริษทัจะจดัเป็นชั้นท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้นท่ี 1 Performing) ได ้หากลูกหน้ีช าระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้าง
หน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการช าระเงิน แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

การกนัเงินส ารอง 
บริษัทยึดตามหลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน                    
ท่ีก าหนดให้ค  านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss) โดยพิจารณา
ถึงสภาพเศรษฐกิจทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคตภายใตส้มมติฐานและสถานการณ์ต่าง ๆ ดงันั้น 
ในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น บริษทัจึงไดมี้การพิจารณาคาดการณ์
ปัจจยัทางเศรษฐกิจในอนาคตท่ีสะทอ้นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว รวมถึงได้พิจารณาการตั้งส ารองเพิ่มเติมภายหลงัการค านวณตามแบบจ าลอง 
(Management Overlay) จากค่าท่ีได้จากแบบจ าลองไปอีกระดับหน่ึง เพื่อให้ส ารองของบริษัท
สามารถรองรับต่อการเพิ่มขึ้นของการผิดนัดช าระหน้ีของลูกหน้ีสินเช่ือท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์น้ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับกรณีลูกหน้ีมีวงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้ บริษทัยึดตาม
แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ืองมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ีใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ี
ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยค านวณผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจากยอดสินเช่ือคงคา้งเฉพาะส่วนของวงเงินท่ีเบิกใชแ้ลว้ 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินให้กู ้ยืมและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ
ภายใตม้าตรการช่วยเหลือลูกคา้ของบริษทัเท่ากบั 7,920.11 ลา้นบาท และ 14,146.84 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ทั้งน้ีบริษทัจะด าเนินการติดตามอย่างใกลชิ้ดและประเมินผลกระทบจากมาตรการการช่วยเหลือท่ี
ส าคัญตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย สืบเน่ืองจากผลกระทบของการระบาดของ 
COVID-19 ดงักล่าวขา้งตน้ต่อไป 
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(5) เงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ และการปรับโครงสร้าง
หน้ีท่ีมีปัญหา  

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีปรับโครงสร้างหน้ีและค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีดงัน้ี 

ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เงินให้กู ้ยืมและลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่และมีค่าเผื่อผลขาดทุนในจ านวนเท่ากบัผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ(lifetime ECL) มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 

 
ส ำหรับงวด 

สำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 
 30 กนัยำยน 2564 
เงินให้กู้ยืมและลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือท่ีมีกำร  
เปลีย่นแปลงเง่ือนไขระหว่ำงงวด   

ราคาทุนตดัจ าหน่ายก่อนการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข 28,607 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสุทธิ 9,792 

หน่วย : พนับำท 

 
ส ำหรับงวด 

เก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 
 30 กนัยำยน 2564 
เงินให้กู้ยืมและลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือท่ีมีกำร  
เปลีย่นแปลงเง่ือนไขระหว่ำงงวด   

ราคาทุนตดัจ าหน่ายก่อนการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข 78,468 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสุทธิ 23,199 
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7. ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ 
รายการเคล่ือนไหวของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 
2564 มีดงัน้ี 

   หน่วย : พนับำท 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564   1,301,907 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึ้น    370,118  
ซ้ือสินทรัพย ์(รวมงานระหว่างก่อสร้าง)    262,142  
จดัประเภท/ปรับปรุง   1,617 
ราคาทุนของสินทรัพยท่ี์จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย    (130,575) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม - จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย    126,380  
ค่าเส่ือมราคา    (493,484) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564   1,438,105 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ราคาทุนของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ของบริษทัท่ีไดค้ิดค่าเส่ือมราคา
เตม็จ านวนแลว้และยงัคงใชง้านอยูมี่จ านวน 746.13 ลา้นบาท 

8. เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
เงินกูย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563 

เงินกูย้มืระยะสั้น -  2,600,000 
รวม  -  2,600,000 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะสั้ นเป็นเงินกู้ยืมไม่มีหลกัประกันท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี                 
จากธนาคาร จ านวน 2,600 ล้านบาท มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1.20 ต่อปี โดยมีก าหนดการจ่ายดอกเบ้ีย 
ทุกเดือน และจ่ายช าระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม  
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9. หุ้นกู้ระยะส้ัน 
หุน้กูร้ะยะสั้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 

หุ้นกู้ อำยุหุ้นกู้ วันท่ีออกหุ้นกู้ วันที่ครบก ำหนด อัตรำดอกเบีย้ ณ วันที ่
    ร้อยละต่อปี 30 กันยำยน 
     2564 

1 1 ปี 19 สิงหาคม 2564 19 สิงหาคม 2565 0.97 1,000,000 
รวม     1,000,000 
หกั  ค่าใชจ้่ายในการออกหุ้นกูร้อการตดับญัชี   (877) 
หุ้นกู้ระยะส้ัน   999,123 

หุ้นกู้ดงักล่าวขา้งตน้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั ซ่ึงจ าหน่าย
ให้แก่นกัลงทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
มูลค่าต่อหน่วย 1,000 บาท ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และก าหนดช าระเงินต้นพร้อมดอกเบ้ีย 
งวดสุดทา้ยในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

หุ้นกูมี้ขอ้ตกลงในการรักษาอตัราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดและเงื่อนไขท่ีเกี่ยวขอ้ง  
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัยงัคงอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงท่ีก าหนดไว ้

10. เงินกู้ยืมระยะยำว 
เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563 

เงินกูย้มืระยะยาว  19,540,000  25,330,000 
หกั ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืรอการตดับญัชี (516)  (1,590) 
รวม 19,539,484  25,328,410 
หกั เงินกูย้มืระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (7,919,484)  (4,559,663) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11,620,000  20,768,747 
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ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลกัประกันท่ี
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจ านวน 7,919 ลา้นบาท และ 4,560 ลา้นบาท ตามล าดบั มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
2.80 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.89 ต่อปี และร้อยละ 2.96  ต่อปี ถึงร้อยละ 4.05 ต่อปี ตามล าดบั และเป็นเงินกูย้มืระยะยาว
ท่ีไม่มีหลกัประกนัจ านวน 11,620 ลา้นบาท และ 20,769 ลา้นบาท ตามล าดบั มีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
ร้อยละ 2.04 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.81 ต่อปี และร้อยละ 2.00  ต่อปี ถึงร้อยละ 3.81 ต่อปี ตามล าดบั เงินกูย้มืระยะยาว
ดงักล่าวมีวนัครบก าหนดในปี 2564 - 2567 

เพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารผูถื้อหุ้น ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะ
จ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีให้กบัธนาคารผูถื้อหุ้น เพื่อแลกกบัดอกเบ้ียลอยตวับวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 
ซ่ึงสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียจะครบก าหนดในเดือนพฤศจิกายน 2565 เช่นเดียวกับเงื่อนไข
การจ่ายช าระเงินกูย้มื 

เงินกูย้ ืมระยะยาวมีขอ้ตกลงในการรักษาอตัราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขในสัญญาของเงินกู ้ยืมของบริษทักับสถาบนัการเงินบางราย ก าหนดให้มีการด ารงสัดส่วน
การถือหุ้นของผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ในบริษทั และอตัราส่วนทางการเงินอื่นๆ ทั้งน้ีขึ้นอยู่ก ับเงื่อนไข
ในสัญญาเงินกู้ยืมแต่ละฉบับ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัยงัคงอยู่
ภายใตข้อ้ตกลงท่ีก าหนดไว ้

11. หุ้นกู้ระยะยำว 
หุน้กูร้ะยะยาว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563 

หุ้นกูร้ะยะยาว 17,090,204  11,136,567 
หกั หุ้นกูร้ะยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (8,854,055)  (3,398,262) 
หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8,236,149  7,738,305 
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หน่วย : พันบำท 
หุ้นกู้ อำยุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบก ำหนด อัตรำดอกเบีย้ ณ วันที่  ณ วันที่ 

    ร้อยละต่อปี 30 กันยำยน  31 ธันวำคม 
     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 
        

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

5 3 ปี 2 เมษายน 2564 2 เมษายน 2567 3.00 2,500,000  - 
        

6 2 ปี 2 เมษายน 2564 2 เมษายน 2566 2.65 1,000,000  - 
        

7 2 ปี 2 เมษายน 2564 21 เมษายน 2566 2.45 300,000  - 
        

8 2 ปี 19 สิงหาคม 2564 19 สิงหาคม 2566 1.17 4,000,000  - 
        

9 1.5 ปี 1 ตุลาคม 2563 1 เมษายน 2565 - 3,400,000  3,400,000 
หกั  ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู ้ (41,861)  (103,688) 

 3,358,139  3,296,312 
รวม     17,108,139  11,146,312 
หกั  ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อการตดับญัชี  (17,935)  (9,745) 
หุ้นกู้ระยะยำว    17,090,204  11,136,567 

หุ้นกู้ดงักล่าวขา้งตน้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั ซ่ึงจ าหน่าย
ให้แก่นกัลงทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
มูลค่าต่อหน่วย 1,000 บาท มีก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และก าหนดช าระเงินต้นพร้อมดอกเบ้ีย 
งวดสุดทา้ยในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ นอกจากน้ียงัรวมถึงหุ้นกูท่ี้ไม่มีการช าระดอกเบ้ียตลอดอายุ
ของหุน้กูด้ว้ย 

หุน้กูมี้ขอ้ตกลงในการรักษาอตัราส่วนทางการเงินและรักษาการด ารงสัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่
ในบริษทัตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
บริษทัยงัคงอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงท่ีก าหนดไว ้

ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูไ้ดมี้มติอนุมติัการแกไ้ขขอ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกูข้องบริษทั 
คร้ังท่ี 4/2560 ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564 และชุดท่ี 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2565 จากการด ารงสถานะ
ความเป็นบริษทัร่วมของธนาคารผูถื้อหุ้นให้มีสัดส่วนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั 
เป็นการด ารงสถานะความเป็นบริษทัร่วมของธนาคารผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นในบริษทัในสัดส่วนไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 30 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั 
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12. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564  
หน่วย : พนับำท 

 จ ำนวนเงินที่ถึงก ำหนดช ำระตำมสัญญำ 
 ไม่เกิน 1 ปี  มำกกว่ำ 1 - 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  รวม 
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่า 387,452  388,609  7,242  783,303 
หกั  ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี (14,783)  (12,175)  (17)  (26,975) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า 
 ท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 372,669 

 
376,434 

 
7,225 

 
756,328 

 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  
หน่วย : พนับำท 

 จ ำนวนเงินที่ถึงก ำหนดช ำระตำมสัญญำ 
 ไม่เกิน 1 ปี  มำกกว่ำ 1 - 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  รวม 
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่า 297,234  332,341  26,428  656,003 
หกั  ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี (12,880)  (12,550)  (330)  (25,760) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า 
 ท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 

 
284,354 

  
319,791 

  
26,098 

  
630,243 
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13. ทุนเรือนหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2563 มีมติอนุมติัการแปรสภาพบริษทัจาก
บริษทัจ ากดัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั และอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไวข้องหุ้นสามญัและ
หุ้นบุริมสิทธิจากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 37 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 3.7 บาท ท าให้จ านวนหุ้นทั้งหมด
เปล่ียนจาก 210,816,787 หุน้ เป็น 2,108,167,870 หุน้ และอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญั
ใหม่จ านวน 210,816,700 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 3.7 บาท รวมเป็นหุ้นสามญัจดทะเบียน 2,318,984,570 หุ้น
เพิ่มขึ้นจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 7,800,221,119 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 8,580,242,909 บาท 
โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering)  
ซ่ึงรวมถึงการกนัหุ้นบางส่วนส าหรับการเสนอขายต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลอ่ืนตามท่ี
ก าหนดต่อไป และการจดัสรรหุ้นส่วนเกินส าหรับกระบวนการจดัสรรหุ้นเกินกว่าจ านวนท่ีจดัจ าหน่าย ทั้งน้ี 
บริษทัจะด าเนินการดงักล่าวเม่ือไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่จากส านกังาน ก.ล.ต. แลว้ ทั้งน้ี บริษทั
ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2563 นอกจากน้ีท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 3/2563 ได้มีมติอนุมติัให้หุ้นบุริมสิทธิของบริษทัสามารถแปลงเป็นหุ้นสามญัได ้
ซ่ึงบริษัทได้จดทะเบียนแปลงหุ้นบุ ริมสิทธิของบริษัทจ านวน 2,220,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจ านวน 
2,220,000 หุน้ กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติอนุมติัให้โอนส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 199,800,000 บาท เป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั ท าให้ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั
เท่าก ับ 720,033,757 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญใน
วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

ในระหว่างวนัท่ี 22 - 26 เมษายน 2564 บริษทัได้เสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ให้แก่กรรมการของบริษทั 
ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทั และประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก และในระหว่างวนัท่ี 28 - 30 เมษายน 2564 
เสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนั และผูซ้ื้อหุ้นเบ้ืองตน้ในต่างประเทศ รวมเป็นจ านวน 907,428,600 หุ้น  
ซ่ึงประกอบดว้ย (1) หุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายโดยบริษทั จ านวน 210,816,700 หุน้ (2) หุน้สามญัเดิมท่ีเสนอ
ขายโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ านวน 284,144,300 หุ ้น และ (3) หุ ้นสามญัเดิมที่เสนอขายโดย 
สยาม เอเชีย เครดิต แอคเซส พีทีอี แอลทีดี จ านวน 412,467,600 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 3.7 บาท 
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 36.5 บาท นอกจากน้ียงัมีการจดัสรรหุ้นส่วนเกินอีกเป็นจ านวน 136,114,200 หุ้น 
โดยด าเนินการยืมหุ้นจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ สยาม เอเชีย เครดิต แอคเซส พีทีอี แอลทีดี    

ค่าใช ้จ่ายที ่เกี ่ยวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุ ้นสามญั จ านวน  199.1 ลา้นบาท แสดงหักจาก
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน ท าให้บริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
จ านวน 6,715.7 ลา้นบาท 
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ทั้งน้ี บริษทัได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจ าหน่ายและช าระแลว้กับกระทรวงพาณิชยเ์มื่อ
วนัที่ 6 พฤษภาคม 2564 และเร่ิมท าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่
วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 

14. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าส ารองดังกล่าวมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็น 
เงินปันผลไม่ได ้

15. กำรจัดกำรส่วนของทุน 
วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพื่อด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ืองของบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อด ารง
ไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน บริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น  
การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน 

16. รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน 
 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 

 2564  2563 
รายไดค้่านายหนา้จากธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยัและประกนัชีวิต 261,473  243,407 
รายไดค้่าตอบแทนอ่ืนจากธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยั 
และประกนัชีวิต 

124,616  84,830 

รายไดค้่าธรรมเนียมอ่ืน 67,096  118,968 
รายไดค้่าบริการอ่ืน 6,488  7,372 
รวม 459,673  454,577 
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หน่วย : พนับำท 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 
 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 

 2564  2563 
รายไดค้่านายหนา้จากธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยัและประกนัชีวิต 884,089  512,946 
รายไดค้่าตอบแทนอ่ืนจากธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยั 
และประกนัชีวิต 

366,501  161,705 

รายไดค้่าธรรมเนียมอ่ืน 232,523  522,101 
รายไดค้่าบริการอ่ืน 20,349  21,599 
รวม 1,503,462  1,218,351 

17. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 
ค  านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่าย
แลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั แสดงการค านวณดงัน้ี 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน 
 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 
 2564  2563 
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั (พนับาท) 812,722  810,867 
       “ปรับปรุงใหม่” 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม (พนัหุ้น) 2,108,168  2,105,948 
ผลกระทบจากหุ้นท่ีออกจ าหน่ายวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 (พนัหุ้น) 114,289  - 
    จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น (พนัหุน้) 2,222,457  2,105,948 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.37  0.38 
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 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 
 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 
 2564  2563 
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั (พนับาท) 2,373,517  1,792,892 
       “ปรับปรุงใหม่” 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม (พนัหุ้น) 2,108,168  2,105,948 
ผลกระทบจากหุ้นท่ีออกจ าหน่ายวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 (พนัหุ้น) 114,289  - 
    จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น (พนัหุน้) 2,222,457  2,105,948 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 1.07  0.85 

18. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
การจ าแนกส่วนงานทางธุรกิจได้จดัท าขึ้นตามเกณฑ์ท่ีใช้ในการจดัท ารายงานภายในท่ีเสนอต่อผูบ้ริหาร
(Management report) ของบริษทัท่ีสะทอ้นจากโครงสร้างการบริหารจดัการองค์กร ผลการด าเนินงานจ าแนก
ตามส่วนงานทางธุรกิจท่ีน าเสนอต่อผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
เก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากร และการประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงานมีการวดัค่าท่ีเป็นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของบริษัทคือ 
คณะกรรมการของบริษทั 

ส่วนงานทางธุรกิจมีการจ าแนกไว้เป็นการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า โดยมีการเสนอผลิตภัณฑ์ 
และบริการให้กับลูกค้า ซ่ึงแบ่งเป็นการให้สินเช่ือและให้เช่าซ้ือรถทุกประเภท และการเป็นนายหน้า 
ประกนัวินาศภยั ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงาน 
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ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 

 ธุรกิจนำยหน้ำประกันวินำศภัย  ธุรกิจให้สินเช่ือและให้เช่ำซ้ือรถ  รวม 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
รายไดด้อกเบ้ียรับจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ -  -  249,135  269,197  249,135  269,197 
รายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินให้กูยื้ม 16,662  15,583  2,189,324  1,931,713  2,205,986  1,947,296 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 218,291  206,386  241,382  248,191  459,673  454,577 
รายไดอ้ื่น 553  673  6,317  7,426  6,870  8,099 

รวมรำยได้ 235,506  222,642  2,686,158  2,456,527  2,921,664  2,679,169 
            

ค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหาร         1,490,123  1,321,157 
รวมค่ำใช้จ่ำย         1,490,123  1,321,157 
            

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน         1,431,541  1,358,012 
ผลขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย         (164,683)  (73,725) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (268,073)  (280,882) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9         13,222  16,842 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้         1,012,007  1,020,247 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (199,285)  (209,380) 
ก ำไรส ำหรับงวด         812,722  810,867 
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หน่วย : พนับำท 

 ธุรกิจนำยหน้ำประกันวินำศภัย  ธุรกิจให้สินเช่ือและให้เช่ำซ้ือรถ  รวม 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
รายไดด้อกเบ้ียรับจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ -  -  810,780  921,477  810,780  921,477 
รายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินให้กูย้ืม 54,984  42,212  6,332,535  5,501,026  6,387,519  5,543,238 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 708,509  552,800  794,953  665,551  1,503,462  1,218,351 
รายไดอ้ื่น 1,821  1,798  18,935  21,416  20,756  23,214 

รวมรำยได้ 765,314  596,810  7,957,203  7,109,470  8,722,517  7,706,280 
            

ค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหาร         4,600,840  4,138,072 
รวมค่ำใช้จ่ำย         4,600,840  4,138,072 
            

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน         4,121,677  3,568,208 
ผลขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย         (508,102)  (396,613) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (856,948)  (895,538) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9         204,057  (27,038) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้         2,960,684  2,249,019 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (587,167)  (456,127) 
ก ำไรส ำหรับงวด         2,373,517  1,792,892 
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หน่วย : พนับำท 
 ธุรกิจนำยหน้ำประกันวินำศภัย  ธุรกิจให้สินเช่ือและให้เช่ำซ้ือรถ  รวม 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 กันยำยน  31 ธันวำคม  30 กันยำยน  31 ธันวำคม  30 กันยำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  2,616  4,119,086  1,262,617  4,119,086  1,265,233 
เงินให้กูยื้มและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 682,796  771,390  53,316,830  47,796,641  53,999,626  48,568,031 
สินทรัพยอ์ื่น 11,522  9,145  3,516,247  3,493,113  3,527,769  3,502,258 

สินทรัพย์รวม 694,318  783,151  60,952,163  52,552,371  61,646,481  53,335,522 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์ 
บริษทัด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 บริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

 



 
- 24 - 

 

 

19. เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนั 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดใ้ช้เงินฝากประจ าจ านวน 1.1 ลา้นบาท ส าหรับ
การด ารงสินทรัพยใ์นการประกอบธุรกิจนายหน้าประกนัวินาศภยัตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภยั เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้า
ประกนัวินาศภยั และการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2562  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดใ้ชเ้งินฝากประจ าจ านวน 2 ลา้นบาท ส าหรับ
การด ารงสินทรัพย ์ในการประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัชีวิต ตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัประกนัชีวิต 
พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกนัชีวิต 
และการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัชีวิต พ.ศ. 2562   

20. ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำร 
บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าพื้นท่ีส านักงานและบริการโดยมีจ านวนเงินค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต  
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2564  2563 

ภายใน 1 ปี 110,168  117,774 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 103,078  141,997 

 213,246  259,771 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดว้างเงินประกนัภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเช่า
จ านวน 94.14 ลา้นบาท และ 84.28 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 บริษทับนัทึกสัญญาเช่าด าเนินงานระยะยาว
เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจ านวน 21.71 ลา้นบาท และ 18.49 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 บริษทับนัทึกสัญญาเช่าด าเนินงานระยะยาว
เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจ านวน 59.53 ลา้นบาท และ 75.83 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
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21. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 
21.1 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีวงเงินค ้าประกันท่ีออกโดยธนาคาร

ส าหรับด าเนินงานทางธุรกิจจ านวน 6 ลา้นบาท ในแตล่ะปี  

21.2 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกับธนาคารซ่ึงยงั
ไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวน 40 ลา้นบาท และ 20 ลา้นบาท ตามล าดบั 

21.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารในประเทศ จ านวน 8,801 ลา้นบาท 
และมีวงเงินส าหรับกูย้มืระยะยาวจากธนาคารจ านวน 30,898 ลา้นบาท และ 100 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารในประเทศ จ านวน 9,801 ลา้นบาท 
และมีวงเงินส าหรับกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 30,348 ลา้นบาท  

21.4 ในปี 2554 บริษทัถูกฟ้องร้องต่อศาลแพ่งขอ้หาละเมิด โดยจ านวนเงินท่ีฟ้องร้องดงักล่าวมีสาระส าคญั
และฟ้องร้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือในขอ้หาเอกสารเท็จ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจ าหน่าย                  
คดีชัว่คราว 

22. รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันได้แก่กิจการท่ีมีความเก่ียวข้องกับบริษทั โดยการมีผูถื้อหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการ
ร่วมกนั รายการที่มีขึ้นกบักิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัไดก้ าหนดขึ้นโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกนั
ตามสัญญา หากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

รายช่ือของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีความสัมพนัธ์กบัธนาคารผูถื้อหุน้และบริษทัใหญ่ และ/หรือมีกรรมการ
ร่วมกนัมีดงัน้ี 

บริษทั เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จ ากดั 
บริษทั โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชัน่ส์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
บริษทั เทสโก ้คาร์ด เซอร์วิสเซส จ ากดั 
บริษทั โลตสัส์ เจเนอรัล อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั  
บริษทั โลตสัส์ ไลฟ์ แอสชวัรันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั  
บริษทั กรุงศรี เจเนอรัล อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั 
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บริษทั กรุงศรี ไลฟ์ แอสชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั  
บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อยธุยา คาร์ด เซอร์วิส จ ากดั 
บริษทั อยธุยา ดีเวลลอปเมน้ท ์ลีสซ่ิง จ ากดั 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนดเ์ซอร์วิส จ ากดั 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั  
บริษทั ศรีอยธุยาแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  
ธนาคารหตัถา จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ ากดั 
บริษทั หลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 

22.1 ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ ณ วันที่  ณ วันที่ 

  30 กันยำยน  31 ธันวำคม 
  2564  2563 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด     
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ ่ 2,863,346  942,069 
     

ค่ำนำยหน้ำรอตัดจ่ำย     
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ ่ 6,739  7,319 
     

สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำหมุนเวียน     
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ ่ 1,397  11 
     

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ     
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ ่ -  469 

 
 
 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน     
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ ่ 301  1,244 
     

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ (แสดงรวมใน     
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์)     
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 1,446  1,086 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนด ์     

เซอร์วิส จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45,221  75,468 
  46,667  76,554 

     ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน     
บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จ ากดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  10,759 
บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  56,630 
  -  67,389 
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    หน่วย : พันบำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ ณ วันที่  ณ วันที่ 

  30 กันยำยน  31 ธันวำคม 
  2564  2563 

     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 3,469  3,743 
     

เงินกู้ยืมระยะส้ัน     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ -  2,600,000 
     

เจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 1,545  7,174 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนด ์เซอร์วิส จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21  12 
บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 856  222 

  2,422  7,408 

     ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 22,713  16,239 
     

หนี้สินทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน      
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 224  341 

     
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน      

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 32  227 
     

เงินกู้ยืมระยะยำว     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 10,090,000  10,180,000 
     

หุ้นกู้ระยะยำว     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 1,144,800  1,144,800 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 5,139  4,620  
     

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 1,992  1,544 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนดเ์ซอร์วิส จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 75,959  74,771 

  77,951  76,315 

     หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน      
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 67  67 
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22.2 รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

  หน่วย : พันบำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ 2564  2563 

รำยได้อ่ืน     
-  รายไดด้อกเบ้ียรับ     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 1,406  2,971 
-  รายไดอ่ื้น     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 196  160 
  1,602  3,131 

     ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำรและบริหำร     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 3,924  13,968 
บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จ ากดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนด์     

เซอร์วิส จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,290  11,425 
กรรมการ  -  200 

  13,214  25,594 
 

ต้นทุนทำงกำรเงิน     
-  ดอกเบ้ียจ่าย     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 90,487  96,155 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนด์     

เซอร์วิส  จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 334  611 
  90,821  96,766 

     ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรป้องกันควำมเส่ียงกระแสเงินสด     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ (144)  - 

รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเกิดขึ้นตามเง่ือนไขปกติของธุรกิจ ค่าบริการทั้งหมดคิด
ในอตัราท่ีตกลงกนัระหวา่งกิจการ 

22.3 รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

  หน่วย : พันบำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ 2564  2563 

รำยได้อ่ืน     
-  รายไดด้อกเบ้ียรับ     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 6,973  7,121 
-  รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 1  - 
-  รายไดอ่ื้น     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 416  498 
บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จ ากดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  (4) 

  7,390  7,615 
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  หน่วย : พันบำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ 2564  2563 

     
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำรและบริหำร     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 14,258  30,413 
บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จ ากดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  4,569 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนด์     

เซอร์วิส จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,269  34,679 
กรรมการ  -  1,400 

  44,527  71,061 
 

-  ดอกเบ้ียจ่าย     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 298,305  425,800 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนด์     

เซอร์วิส  จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 1,187  2,058 
  299,492  427,858 

     ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรป้องกันควำมเส่ียงกระแสเงินสด     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 106  - 

รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเกิดขึ้นตามเง่ือนไขปกติของธุรกิจ ค่าบริการทั้งหมดคิด
ในอตัราท่ีตกลงกนัระหวา่งกิจการ 

22.4 ค่าตอบแทนผู ้บริหารส าคัญและกรรมการ ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน มีดงัน้ี 

  หน่วย : พนับำท 
  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
  ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 
  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น  18,589  17,791 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  419  336 
  19,008  18,127 

 

  หน่วย : พนับำท 
  ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 
  ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 
  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น  76,225  77,675 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        1,256            1,008 
  77,481  78,683 
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ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแก่กรรมการและผูมี้อ านาจในการจดัการ 

บริษทัไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อ่ืนแก่กรรมการและผูบ้ริหาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพึงจ่าย
ตามปกติ รวมถึงค่าตอบแทนท่ีผูกพนัตามสัญญาจา้งงานและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

บริษัทไม่มีการขาย ให้ หรือให้เช่าทรัพย์สินใด ๆ ท่ีมีสาระส าคัญแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร  
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว หรือรับซ้ือหรือเช่าทรัพยสิ์นใด ๆ จากบุคคลดงักล่าวนั้น   

22.5 สัญญาท่ีส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

สัญญาการบริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ 

เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดท้ าสัญญากบัธนาคารผูถื้อหุ้นใหญ่ ส าหรับการใชบ้ริการดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ โดยมีระยะเวลา 5 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 สัญญา                     
จะขยายอายุสัญญาต่อไปอีก 1 ปี ถา้ไม่มีการบอกเลิกสัญญาก่อนก าหนด บริษทัมีภาระผูกพนัใน          
การจ่ายค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

สัญญาเช่ารถยนต ์

เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2553 บริษทัไดท้ าสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2553 และจะขยายอายุสัญญาต่อไปอีก 1 ปี ถา้ไม่มีการบอกเลิกสัญญาก่อน
ก าหนด บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

สัญญาสนบัสนุนดา้นการตลาด 

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัได้ท าสัญญากับธนาคารผูถื้อหุ้นใหญ่ ส าหรับการใช้บริการ
แนะน า โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และจะขยายอายสุัญญาต่อไปอีก 1 ปี ถา้ไม่มี
การบอกเลิกสัญญาก่อนก าหนด บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

23. มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำรเงิน 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของบริษทัก าหนดให้มีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผู ้ซ้ือและผูข้ายตกลง
แลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั 
และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์อง
การวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมก าหนดโดยวิธีต่อไปน้ีโดยข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ
สมมติฐานในการก าหนดมูลค่ายติุธรรมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ 
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มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้น
ในสภาพปกติในตลาดหลกัระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ในกรณีท่ีไม่มีตลาดหลกั ใช้ราคาใน
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องสูงสุดท่ีสามารถเขา้ท ารายการได ้

การก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน มีดงัน้ี 
 ระดบั 1 - ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่าง

  เดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
 ระดบั 2 -  ราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีคลา้ยคลึงกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่องหรือ 

 สินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันในตลาดท่ีไม่มีการซ้ือขายคล่อง และ
  มูลค่ าท่ีได้จากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยใช้ข้อมูล อ่ืน ท่ีสั งเกตได้ในตลาดเป็น
 องคป์ระกอบส าคญัในการประเมินมูลค่า 

 ระดบั 3 -  มูลค่าท่ีไดจ้ากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยใชข้อ้มูลท่ีไม่มีในตลาดเป็นองคป์ระกอบส าคญั
 ในการประเมินมูลค่า 

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
 วัดมูลค่ำด้วย

มูลค่ำ
ยุติธรรม 

 ไม่วัดมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม 

 รวมยอด
คงเหลือ 

 วัดมูลค่ำด้วย
มูลค่ำ

ยุติธรรม 

 ไม่วัดมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม 

 รวมยอด
คงเหลือ 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  -  4,119,086  4,119,086  -  1,265,233  1,265,233 
เงินให้กูยื้มและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ -  53,999,626  53,999,626  -  48,568,031  48,568,031 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน -  420,290  420,290  -  564,316  564,316 

รวม -  58,539,002  58,539,002  -  50,397,580  50,397,580 

            
หนี้สินทำงกำรเงิน            
เงินกูยื้มระยะสั้น -  -  -  -  2,600,000  2,600,000 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  1,190,350  1,190,350  -  1,381,386  1,381,386 
หุ้นกูร้ะยะสั้น -  999,123  999,123  -  -  - 
เงินกูย้ืมระยะยาว -  19,539,484  19,539,484  -  25,328,410  25,328,410 
หุ้นกูร้ะยะยาว -  17,090,204  17,090,204  -  11,136,567  11,136,567 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 224  -  224  341  -  341 

รวม 224  38,819,161  38,819,385  341  40,446,363  40,446,704 
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หนีสิ้นทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

หน่วย : พันบำท 

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
 มูลค่ำยุติธรรม  มูลค่ำยุติธรรม 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม  ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

หนี้สินทำงกำรเงิน          
หนี้สินทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน          
หน้ีสินอนุพนัธ์          

- สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย - 224 - 224  - 341 - 341 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไม่มีการโอนเปล่ียนประเภทสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ระหว่างระดบั 1 และระดบั 2 

วิธีการท่ีบริษทัไดใ้ชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน มีดงัน้ี 

อนุพนัธ์ทางการเงิน 
เทคนิคท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมส าหรับตราสารอนุพนัธ์ ขึ้นอยู่กบัประเภทตราสารอนุพนัธ์และ
การมีอยู่ของขอ้มูลตลาดท่ีจะน ามาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม โดยเทคนิคดงักล่าวประกอบด้วย 
วิธีคิดลดกระแสเงินสด Option pricing model รวมทั้ งแบบจ าลองมาตรฐานท่ีใช้กันทั่วไปโดยผูร่้วม
ตลาด โดยขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่าก็จะเป็นขอ้มูลท่ีสังเกตได ้ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย 
และการปรับปรุงมูลค่าทางด้านเครดิต (Credit valuation adjustment) ซ่ึงเป็นการประมาณการของ 
การปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้คู่สัญญาอาจผิดนัดช าระหน้ี 
และบริษทัอาจไม่ไดรั้บช าระราคาเตม็ตามมูลค่าตลาดของรายการดงักล่าว 
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สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่า
ยุติธรรมตามล าดับของล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 

หน่วย : พนับำท 
 ณ  วันที่ 30 กันยำยน 2564  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563   
 มูลค่ำ 

ตำมบัญชี 
 มูลค่ำ 

ยุติธรรม 
 มูลค่ำ 

ตำมบัญชี 
 มูลค่ำ 

ยุติธรรม 
 ล ำดับช้ัน 
มูลค่ำยุติธรรม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  4,119,086  4,119,086  1,265,233  1,265,233  มูลค่ายติุธรรมถือ
ตามยอดคงเหลือ 

เงินให้กูยื้มและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 53,999,626  52,064,014  48,568,031  47,222,325  ระดบั 3 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 420,290  420,290  564,316  564,316  มูลค่ายติุธรรมถือ
ตามยอดคงเหลือ 

          
หนี้สินทำงกำรเงิน          

เงินกูยื้มระยะสั้น -  -  2,600,000  2,600,000  ระดบั 3 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,190,350  1,190,350  1,381,386  1,381,386  มูลค่ายติุธรรมถือ
ตามยอดคงเหลือ 

หุ้นกูร้ะยะสั้น 999,123  999,089  -  -  ระดบั 2 

เงินกูย้ืมระยะยาว 19,539,484  19,573,233  25,328,410  25,526,429  ระดบั 3 

หุ้นกูร้ะยะยาว 17,090,204  17,234,073  11,136,567  11,230,377  ระดบั 2 
 

วิธีการท่ีบริษทัใชใ้นการประมาณมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม มีดงัน้ี 

สินทรัพยท่ี์จะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพยท์าง
การเงินอ่ืน เช่น ลูกหน้ีตวัแทนรับช าระหน้ี สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา และภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
แทนลูกคา้และหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดง
มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของเงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตลาดปัจจุบันของเงินให้กู ้ยืมและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีระยะเวลาและ
เง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

เงินกูย้ืมระยะสั้น มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกับมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะ
ครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
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หุ้นกูร้ะยะสั้นและระยะยาวแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณตามอตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั ส าหรับเงินกูย้มืท่ีมี
ระยะเวลาและเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

24. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
รายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กันยายน 2563 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงิน 
งวดปัจจุบัน การจดัประเภทรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิและส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ี
รายงานไว ้

การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 
(พนับำท) 

กำรแสดงรำยกำรเดิม กำรแสดงรำยกำรใหม่ 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของ 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 

44,856 ค่าใชจ้่ายในการบริการ 
และบริหาร 

ผลขาดทนุจากการตดัรายการ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

รำยกำร จ ำนวนเงนิ 
(พนับำท) 

กำรแสดงรำยกำรเดิม กำรแสดงรำยกำรใหม่ 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของ 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 

146,238 ค่าใชจ้่ายในการบริการ 
และบริหาร 

ผลขาดทนุจากการตดัรายการ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่าย 

25. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินระหว่างกาลจากคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 
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