
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท เงินติดล้อ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 2565 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
แบบย่อซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี 
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบใน
การใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน      
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ”  การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี  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 11 พฤษภาคม 2565 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั  



หมายเหตุ “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที ณ วนัที

31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2565 2564

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.1 4,574,782 3,994,739

เงินใหกู้ย้มืและลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ

ทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6 22,900,383 21,792,601

ลูกหนีหมุนเวียนอืน

    ลูกหนีตวัแทนรับชาํระหนี 188,085 320,604

    สินทรัพยที์เกิดจากสญัญาหมุนเวียน 318,549 309,679

    ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 182,939 183,919

    ภาษีมูลค่าเพิมจ่ายล่วงหนา้แทนลูกคา้ 10,916 9,922

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 21.1 772,509 61,586

ทรัพยสิ์นรอการขาย 76,724 59,082

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 29,024,887 26,732,132

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินใหกู้ย้มืและลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ

ทีครบกาํหนดชาํระเกินกว่าหนึงปี 6 40,185,797 37,054,685

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 7 1,436,477 1,394,382

ค่าความนิยม 294,001 294,001

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยม 308,805 332,019

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 641,800 621,019

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 103,414 97,161

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 42,970,294 39,793,267

รวมสินทรัพย์ 71,995,181 66,525,399

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

บริษทั เงินติดล้อ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที ณ วนัที

31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2565 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนั 8 และ 21.1 8,515,000 3,300,000

เจา้หนีหมุนเวียนอืน

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 21.1 9,830 4,421

เจา้หนีกรมสรรพากร 173,665 93,475

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 603,630 1,178,005

เจา้หนีหมุนเวียนอืน 402,455 240,172

หุน้กูร้ะยะสนั 9 999,615 999,368

เงินกูย้มืระยะยาวทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 10,879,977 8,049,734

หุน้กูร้ะยะยาวทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 3,849,020 7,826,893

หนีสินตามสญัญาเช่าทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 355,495 340,159

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 651,193 413,780

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 15,560 10,809

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 670 441

หนีสินหมุนเวียนอืน 52,273 46,034

รวมหนีสินหมุนเวียน 26,508,383 22,503,291

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวทีครบกาํหนดชาํระเกินกว่าหนึงปี 10 13,720,000 13,220,000

หุน้กูร้ะยะยาวทีครบกาํหนดชาํระเกินกว่าหนึงปี 11 7,790,884 7,789,354

หนีสินตามสญัญาเช่าทีครบกาํหนดชาํระเกินกว่าหนึงปี 12 389,637 368,898

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 125,660 120,164

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 115,472 118,736

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 22,141,653 21,617,152

รวมหนีสิน 48,650,036 44,120,443

บริษทั เงินติดล้อ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที ณ วนัที

31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2565 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

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 8,580,243

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 7,435,763 7,435,763

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 13 617,198 617,198

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,716,242 5,775,878

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (4,301)         (4,126)         

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 23,345,145 22,404,956

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 71,995,181 66,525,399

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565

หน่วย : พนับาท

บริษทั เงินติดล้อ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดด้อกเบียรบัจากลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ 330,390 282,567

รายไดด้อกเบียรบัจากเงินใหกู้ย้มื 2,434,532 2,048,274

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 15 591,199 544,876

รายไดอื้น 4,332 7,109

รวมรายได้ 3,360,453 2,882,826

ค่าใชจ่้าย

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 1,778,910 1,591,929

รวมค่าใชจ่้าย 1,778,910 1,591,929

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,581,543           1,290,897           

ผลขาดทุนจากการตดัรายการสินทรพัยท์างการเงิน

ทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย (144,330)            (173,127)            

ตน้ทุนทางการเงิน (268,743)            (289,895)            

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซึงเป็นไปตาม TFRS 9 4,507                  150,849              

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,172,977           978,724              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (232,613)            (195,386)            

กําไรสําหรับงวด 940,364              783,338              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด (219)                   565                     

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 44                       (113)                   

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (175)                   452                     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (175)                   452                     

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 940,189              783,790              

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 16 บาท 0.41                    0.37                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

บริษทั เงินติดล้อ จํากดั (มหาชน)

หน่วย : พนับาท

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



ทุนทอีอกและชําระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น รวม

หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารองตามกฎหมาย ผลกาํไร (ขาดทุน) ผลกาํไร (ขาดทุน) รวม

จากการ จากการวัดมูลค่าใหม่ องค์ประกอบอนื

ป้องกนัความเสียง ของผลประโยชน์ ส่วนของ

ในกระแสเงนิสด พนักงานทีกาํหนดไว้ ผู้ถือหุ้น

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

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2565 8,580,243 7,435,763 617,198 5,775,878 (304)                        (3,822)                            (4,126)                22,404,956

กาํไรเบด็เสร็จรวม -                          -                          -                           940,364 (175)                        -                             (175)                   940,189

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2565 8,580,243 7,435,763 617,198 6,716,242 (479)                        (3,822)                            (4,301)                23,345,145

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนื

องค์ประกอบอนืของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั เงนิตดิล้อ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2565

หน่วย: พันบาท

กาํไรสะสม

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 940,364              783,338              

ปรับรายการทีกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 232,613              195,386              

ตน้ทุนทางการเงิน 268,743              289,895              

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 207,401              187,165              

ขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่า

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 144,330              173,127              

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าซึงเป็นไปตาม TFRS9 (4,507)                (150,849)            

ขาดทุนจากการขายและดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 36,569                75,621                

ขาดทุนจากการขายและการตดัจาํหน่ายส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 249                     2,811                  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและตดัจาํหน่ายสินทรัพยอื์น 1,017                  104                     

กาํไรจากปรับมูลค่ายตุิธรรมดา้นความเสียงสินเชือ (1)                       (2)                       

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานระยะสัน 4,751                  4,807                  

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานระยะยาว 5,496                  4,825                  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 1,837,025           1,566,228           

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

เงินใหกู้ย้มืและลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ (4,543,952)         (2,388,933)         

ลูกหนีตวัแทนรับชาํระหนี 132,519              48,719                

สินทรัพยที์เกิดจากสญัญาหมุนเวียน (9,655)                16,560                

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 980                     (53,006)              

ภาษีมูลค่าเพิมจ่ายล่วงหนา้แทนลูกคา้ (1,077)                505                     

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (711,071)            (7,185)                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (6,253)                (4,842)                

บริษทั เงินติดล้อ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 5,409                  (4,119)                

เจา้หนีกรมสรรพากร 80,190                75,760                

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (540,389)            (412,020)            

เจา้หนีหมุนเวียนอืน 129,277              105,048              

หนีสินหมุนเวียนอืน 6,239                  3,085                  

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (3,388)                1,299                  

เงินสดจ่ายเพือการดาํเนินงาน (3,624,146)         (1,052,901)         

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 152,213              172,488              

รายไดด้อกเบียรบัจากลูกหนีสญัญาเช่าซือและเงินใหกู้ย้มื (2,764,922)         (2,330,841)         

เงินสดรับจากรายไดด้อกเบียจากลูกหนีสญัญาเช่าซือและเงินใหกู้ย้มื 2,723,732           2,321,648           

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายดอกเบีย (273,597)            (304,263)            

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (15,937)              (14,050)              

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (3,802,657)         (1,207,919)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซือส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 5.2 (42,106)              (168,487)            

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 19                       1,016                  

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5.2 (8,920)                (82,087)              

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (51,007)              (249,558)            

บริษทั เงินติดล้อ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนั 5.3 10,015,000         3,750,000           

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนั 5.3 (4,800,000)         (6,350,000)         

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 5.3 4,830,000           6,100,000           

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 5.3 (1,500,000)         (1,710,000)         

เงินสดจ่ายคืนหุน้กูร้ะยะยาว 5.3 (4,000,000)         -

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการกูย้มืและออกหุน้กู ้ 5.3 - (5,913)                

เงินสดจ่ายหนีสินตามสญัญาเช่า 5.3 (111,293)            (64,783)              

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 4,433,707           1,719,304           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 580,043              261,827              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 3,994,739           1,265,233           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 มีนาคม 5.1 4,574,782           1,527,060           

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

บริษทั เงินติดล้อ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)



 

 

บริษัท เงินติดล้อ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565  
“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 ทุนส ารองตามกฎหมาย 
14 การจดัการส่วนของทุน 
15 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 
16 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
17 ส่วนงานด าเนินงาน 
18 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 
19 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 
20 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
21 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
22 มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
23 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
24 การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 

 



 

 

บริษัท เงินติดล้อ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 
“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ” 

1. ข้อมูลท่ัวไปและกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เมื ่อวนั ท่ี               
24 ต ุล าคม  2549 โดยม ีที ่อยู ่จดทะเบ ียนของบ ริษทัตั้งอยู ่ที ่ 428 อาคารอารีย  ์ฮ ิลล ์ ชั้น  9 - 15               
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 บริษัทประกอบธุรกิจ 
การให้บริการสินเช่ือ ให้เช่าซ้ือรถทุกประเภท และประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัยและ              
ประกนัชีวิตโดยตรง  

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

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีผูถื้อหุ้นใหญ่คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารผูถื้อหุ้น”) ซ่ึงเป็นธนาคารท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยถือหุ้นร้อยละ 30     
ของทุนท่ีออกและช าระแล้วของบริษัท และสยาม เอเชีย เครดิต แอคเซส พีทีอี แอลทีดี  เป็นบริษัท            
จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยถือหุน้ร้อยละ 25 ของทุนท่ีออกและช 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  

บริษทัมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระส าคัญกับบริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน ดังนั้ น งบการเงินน้ีอาจจะ       
ไม่แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยู่หรือผลการด าเนินงานซ่ึงอาจเกิดขึ้ นในกรณีท่ีบริษัทได้ด าเนินงาน        
โดยปราศจากความสัมพนัธ์กนัดงักล่าว 
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กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท าให้เกิดการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าว อาจน ามาซ่ึงความ
ไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทั
จะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั
มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างสม ่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 2564 ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงิน
ของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 
มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจ าปีท่ีไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าว               
ในงบการเงินระหว่างกาล ดังนั้ น งบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี            
31 มีนาคม 2565 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดมี้
การตรวจสอบแลว้ 

2.5 ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหาร    
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวน
เงินท่ีรายงานเก่ียวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหน้ีสิน และการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

2.6 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจดัท าขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมี
เน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาท่ีแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบั
ภาษาไทยเป็นหลกั 
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3. กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มำถือปฏิบัติ  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์
และข้อก าหนดทางการบัญชีเก่ียวกับการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง ระยะท่ี 2 การน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั  

4. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
งบการเงินระหว่างกาลจดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบักระแสเงินสด 
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2565  2564 
เงินสดในมือ 132,488  13,998  
เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั  2,896,118  139,560 
เงินฝากธนาคารออมทรัพย ์ 1,546,176  3,841,181  
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,574,782  3,994,739  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 แสดงด้วย
ยอดสุทธิจากเงินฝากธนาคารส าหรับค่าเบ้ียประกนัภยัท่ีบริษทัไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยัเป็นจ านวน 
836.96 ลา้นบาท และ 648.36 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงบริษทัตอ้งน าส่งเบ้ียประกนัดงักล่าวให้แก่บริษทั
ประกนัภยั และบริษทัไม่สามารถน าเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวไปใชห้รือหาประโยชน์ หรือหักค่าใชจ่้ายใด ๆ  
ไดต้ามท่ีระบุไวใ้นสัญญานายหนา้ ยกเวน้เสียแตด่อกเบ้ียหรือผลประโยชน์อ่ืนซ่ึงเกิดจากการฝากเงิน 
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5.2 รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสาระส าคญัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบำท 

 2565  2564 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนส าหรับค่าซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารเช่า     

และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,137  58,372 
บวก ซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 76,300  125,710 
หกั  เงินสดจ่ายส าหรับค่าซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (42,106)  (168,487) 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนส าหรับค่าซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารเช่า    

และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 38,331  15,595 
    เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนส าหรับค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,180  38,404 
บวก ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,732  44,742 
หกั  เงินสดจ่ายส าหรับค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (8,920)  (82,087) 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนส าหรับค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 992  1,059 

5.3 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้ นจากกิจกรรมจัดหาเงินส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี  
31 มีนาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสดรับ  กำรเปลี่ยนแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   (จ่ำย) สุทธิ  ที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วันที่  
 1 มกรำคม  จำกกิจกรรม    31 มีนำคม 

 2565  จัดหำเงิน    2565 
เงินกูยื้มระยะส้ัน 3,300,000  5,215,000  -  8,515,000 
หุ้นกูร้ะยะส้ัน 999,368  -  247*  999,615 
เงินกูย้ืมระยะยาว 21,269,734  3,330,000  243*  24,599,977 
หุ้นกูร้ะยะยาว 15,616,247  (4,000,000)  23,657*  11,639,904 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 709,057  (111,293)  147,368  745,132 

รวม 41,894,406  4,433,707  171,515  46,499,628 
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หน่วย : พันบำท 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสดรับ  กำรเปลี่ยนแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   (จ่ำย) สุทธิ  ที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วันที่  
 1 มกรำคม  จำกกิจกรรม    31 มีนำคม 

 2564  จัดหำเงิน    2564 
เงินกูยื้มระยะส้ัน 2,600,000  (2,600,000)  -  - 
เงินกูย้ืมระยะยาว 25,328,410  4,390,000  376*  29,718,786 
หุ้นกูร้ะยะยาว 11,136,567  (5,913)**  23,095*  11,153,749 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 630,243  (64,783)  144,793  710,253 

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

* การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่เงินสดดังกล่าวประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมรอการตดับญัชีและค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ 
รอการตดับญัชี 

** กระแสเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินดังกล่าวแสดงด้วยยอดสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมและออกหุ้นกู้  

6. เงินให้กู้ยืมและลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ   
เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

(1) จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 
หน่วย : พันบำท 

 จ ำนวนเงินที่ถึงก ำหนดช ำระตำมสัญญำ 
 ไม่เกิน 1 ปี  มำกกว่ำ 1 - 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  รวม 
เงินให้กูย้ืม 19,674,313  35,302,197  83,377  55,059,887 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ  1,160,746    -    -    1,160,746  

 20,835,059  35,302,197  83,377  56,220,633 
หกั  ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (849,555)  (1,439,456)  (3,400)  (2,292,411) 
เงินให้กูย้ืม   19,985,504   33,862,741   79,977   53,928,222 

        ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  4,240,050    7,972,931    111,041   12,324,022 
หกั รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (1,223,303)  (1,616,292)  (6,421)  (2,846,016) 

  3,016,747    6,356,639    104,620    9,478,006  
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (101,868)  (214,647)  (3,533)  (320,048) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  2,914,879   6,141,992    101,087    9,157,958  

รวมเงินให้กูยื้มและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 22,900,383  40,004,733  181,064  63,086,180 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 
หน่วย : พันบำท 

 จ ำนวนเงินที่ถึงก ำหนดช ำระตำมสัญญำ 
 ไม่เกิน 1 ปี  มำกกว่ำ 1 - 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  รวม 
เงินให้กูย้ืม 18,717,077  32,581,395  127,130  51,425,602 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,119,556  -  -  1,119,556  

 19,836,633  32,581,395  127,130  52,545,158 
หกั  ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (853,109)  (1,401,220)  (5,467)  (2,259,796) 
เงินให้กูย้ืม  18,983,524  31,180,175  121,663  50,285,362 

        ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 4,024,943  7,378,950  90,382  11,494,275 
หกั รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (1,100,668)  (1,475,882)  (4,684)  (2,581,234) 

 2,924,275  5,903,068  85,698  8,913,041 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (115,198)  (232,543)  (3,376)  (351,117) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,809,077  5,670,525  82,322  8,561,924 

รวมเงินให้กูยื้มและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 21,792,601  36,850,700  203,985  58,847,286 

(2) จ าแนกตามประเภทการจดัชั้น 

หน่วย : พันบำท 
 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

เงินให้กู้ยืมและ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ 

 
 

 ค่ำเผ่ือผลขำดทุน 
ด้ำนเครดิตที่ 

คำดว่ำจะเกิดขึน้ 
 

 เงินให้กู้ยืมและ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ 

 
 

 ค่ำเผ่ือผลขำดทุน 
ด้ำนเครดิตที่ 

คำดว่ำจะเกิดขึน้ 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนัยส าคญั        
 ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 47,291,624  906,006  41,640,091  850,419 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญั        
 ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing) 8,270,159  928,437  10,340,127  945,058 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต  

(Non-performing) 
 

658,850 
  

457,968 
  

564,940 
 

 
464,319 

รวม 56,220,633  2,292,411  52,545,158  2,259,796 
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หน่วย : พันบำท 
 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

ลูกหนี้ตำมสัญญำ 
เช่ำซ้ือหลังหัก
ดอกเบี้ยที่ยัง 

ไม่ถือเป็นรำยได้ 

 ค่ำเผ่ือผลขำดทุน 
ด้ำนเครดิตที่ 

คำดว่ำจะเกิดขึน้ 
 

 ลูกหนี้ตำมสัญญำ 
เช่ำซ้ือหลังหัก
ดอกเบี้ยที่ยัง 

ไม่ถือเป็นรำยได้ 

 ค่ำเผ่ือผลขำดทุน 
ด้ำนเครดิตที่ 

คำดว่ำจะเกิดขึน้ 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนัยส าคญั        
 ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 6,981,674  73,858  6,128,891  83,318 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญั        
 ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing) 2,332,075  138,818  2,616,864  141,314 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต  

(Non-performing) 
 

164,257 
  

107,372 
  

167,286 
  

126,485 
รวม 9,478,006  320,048  8,913,041  351,117 

 

(3) ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

หน่วย : พนับำท 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2565  2564 

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 2,610,913  2,763,171 
การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผื่อผลขาดทุน 115,062  (102,235) 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า 264,961  1,372,689 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ/รับช าระคืน (378,477)  (1,422,712) 
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 2,612,459  2,610,913 

(4) เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือภายใตม้าตรการช่วยเหลือลูกคา้ 

บริษทัไดใ้ชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจาก       
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแกห้น้ีอย่างย ัง่ยืน) ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
(“ธปท.”) ในการจดัท างบการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ดงัต่อไปน้ี 
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การจดัชั้น 

หลักเกณฑ์การจัดชั้ นขึ้ นอยู่กับวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ซ่ึงสามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม 
ดงัต่อไปน้ี 

1. การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้แก่ลูกหน้ีโดยก าหนดเงื่อนไขในการช่วยลดภาระการจ่าย
ช าระหน้ีของลูกหน้ีท่ีมากกว่าการขยายระยะเวลาการช าระหน้ีเพียงอย่างเดียว 

1.1 ส าหรับการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแก่ลูกหน้ีที่ยงัไม่ดอ้ยคุณภาพ บริษทัจดัชั้น
ลูกหน้ีดงักล่าวเป็นชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 
(ชั้นท่ี 1 Performing) ทนัที หากมีการระบุรายละเอียดและเง่ือนไขการจ่ายช าระหน้ี
ในขอ้ตกลงหรือสัญญาใหม่ไวช้ดัเจน และวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหน้ี
แลว้เห็นว่าลูกหน้ีสามารถปฏิบติัตามสัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได ้ 

1.2 ส าหรับการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแก่ลูกหน้ีที่ดอ้ยคุณภาพ บริษทัจดัชั้นลูกหน้ี
ดงักล่าวเป็นชั้นที่ไม่มีการเพิ ่มขึ้นอย่างมีน ัยส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต      
(ชั้นที่ 1 Performing)  หากลูกหน้ีสามารถช าระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้าง
หน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการช าระเงิน แลว้แต่ระยะเวลาใด
จะนานกว่า 

1.3 ส าหรับการให้สินเช่ือเพิ่มเติม (new money) เพื่อเป็นเงินทุนหรือเพื่อเสริมสภาพคล่อง
ใหลู้กหน้ีสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ืองในระหวา่งการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
บริษทัจดัชั้นสินเชื่อเพิ่มเติมเป็นชั้น performing หรือ stage 1 ทนัที หากพิจารณา
แลว้เห็นว่าลูกหน้ีสามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขการจ่ายช าระหน้ีตามขอ้ตกลงหรือ
สัญญาใหม่ได้ 

1.4 การพิจารณาเปล่ียนการจดัชั้นเป็นชั้นท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียง
ดา้นเครดิต (under-performing หรือ stage 2) บริษทัพิจารณาจดัชั้นลูกหน้ีจาก
จ านวนวนัคา้งช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียท่ีเกินกว่า 30 วนั หรือ 1 เดือน นับแต่วนัถึง
ก าหนดช าระตามสัญญาหรือขอ้ตกลง 
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2. การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้แก่ลูกหน้ีโดยการขยายระยะเวลาเพียงอย่างเดียว 

บริษทัยึดตามหลกัการมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
และใช้แนวทางในการพิจารณาการเพิ ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 
(Significant Increase in Credit Risk: SICR) ในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย 
เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(มาตรการแกห้น้ีอย่างย ัง่ยืน) ในการพิจารณาการเปล่ียนการจดัชั้นเป็นชั้น under-performing 
หรือ stage 2 

การกนัเงินส ารอง 

บริษทัยึดตามหลกัการมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน      
ที ่ก  าหนดให ้ค  านวณผลขาดท ุนด า้น เครด ิต ที ่ค าดว ่าจะ เก ิดขึ ้น  (Expected Credit Loss)  
โดยพ ิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจทั้งในอดีต ปัจจุบนั  และอนาคตภายใตส้มมติฐานและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ดงันั้น ในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น บริษทัจึงได้
มีการพิจารณาคาดการณ์ปัจจยัทางเศรษฐกิจในอนาคตที่สะทอ้นผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงไดพ้ิจารณาการตั้งส ารองเพิ่มเติมภายหลงั    
การค านวณตามแบบจ าลอง (Management Overlay) จากค่าท่ีไดจ้ากแบบจ าลองไปอีกระดบัหน่ึง 
เพื่อให้ส ารองของบริษทัสามารถรองรับต่อการเพิ่มขึ้นของการผิดนัดช าระหน้ีของลูกหน้ีเงินให้กูย้ ืม
และลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์น้ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับกรณีลูกหน้ีมีวงเงินที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช้ บริษทัมีมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีที่ไดรั้บ
ผลกระทบจาก COVID-19 ตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ย
มาตรการแกห้น้ีอย่างย ัง่ยืน บริษทัจึงค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากยอด
สินเช่ือคงคา้งเฉพาะส่วนของวงเงินท่ีเบิกใช้แลว้ 

ทั้งน้ีบริษทัจะด าเนินการติดตามอย่างใกลชิ้ดและประเมินผลกระทบจากมาตรการการช่วยเหลือ
ท่ีส าคญัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยสืบเน่ืองจากผลกระทบของการระบาดของ 
COVID-19 ดงักล่าวขา้งตน้ต่อไป 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินให้กู ้ยืมและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ
ภายใตม้าตรการการช่วยเหลือลูกคา้ของบริษทัเท่ากบั 2,774.89 ลา้นบาท และ 4,571.64 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
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(5) เงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ และการปรับโครงสร้าง
หน้ีท่ีมีปัญหา  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 เงินให้กูย้มืและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่และมีค่าเผื่อผลขาดทุนในจ านวนเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ(lifetime ECL) มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 

 
ส ำหรับงวดสำมเดือน 
ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 

 2565 2564 
เงินให้กู้ยืมและลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือท่ีมีกำร   
เปลีย่นแปลงเง่ือนไขระหว่ำงงวด    

ราคาทุนตดัจ าหน่ายก่อนการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข 16,104 17,244 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสุทธิ 3,364 2,967 

7. ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ 
รายการเคล่ือนไหวของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 มีดงัน้ี 

   หน่วย : พนับำท 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565   1,394,382 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึ้น   142,517 
ซ้ือสินทรัพย ์(รวมงานระหว่างก่อสร้าง)   76,300 
ราคาทุนของสินทรัพยท่ี์จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย   (73,238) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม - จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย   72,970 
ค่าเส่ือมราคา   (176,454) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565   1,436,477 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ราคาทุนของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ของบริษทัท่ีได้คิดค่าเส่ือมราคา
เตม็จ านวนแลว้และยงัคงใชง้านอยูมี่จ านวน 1,203.60 ลา้นบาท 
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8. เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
เงินกูย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2565  2564 

เงินกูย้มืระยะสั้น 8,515,000  3,300,000 
รวม  8,515,000  3,300,000 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เงินกู้ยืมระยะสั้ นเป็นเงินกู้ยืมไม่มีหลักประกันท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี                 
จากธนาคารผูถื้อหุ้น จ านวน 8,515 ล้านบาท มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปีตามท่ีตกลงกัน โดยมี
ก าหนดการจ่ายดอกเบ้ียทุกเดือน และจ่ายช าระคืนเงินตน้เม่ือทวงถามและภายในเดือนมีนาคม 2566       

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินกู้ยืมระยะสั้ นเป็นเงินกู้ยืมไม่มีหลกัประกันท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี                 
จากธนาคารผูถื้อหุ้น จ านวน 3,300 ล้านบาท มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปีตามท่ีตกลงกัน โดยมี
ก าหนดการจ่ายดอกเบ้ียทุกเดือน และจ่ายช าระคืนเงินตน้ภายในเดือนธนัวาคม 2565 

9. หุ้นกู้ระยะส้ัน 
หุน้กูร้ะยะสั้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
หุ้นกู้ อำยุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบก ำหนด อัตรำดอกเบีย้ ณ วันที่  ณ วันที่ 

    ร้อยละต่อปี 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
     2565  2564 

1 1 ปี 19 สิงหาคม 2564 19 สิงหาคม 2565 0.97 1,000,000  1,000,000 
รวม     1,000,000  1,000,000 
หกั  ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อการตดับญัชี  (385)  (632) 
หุ้นกู้ระยะส้ัน    999,615  999,368 

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

หุ้นกูร้ะยะสั้นมีขอ้ตกลงในการรักษาอตัราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดและเงื่อนไข    
ท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยงัคงอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงท่ีก าหนดไว ้
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10. เงินกู้ยืมระยะยำว 
เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2565  2564 

เงินกูย้มืระยะยาว  24,600,000  21,270,000 
หกั ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืรอการตดับญัชี (23)  (266) 
รวม 24,599,977  21,269,734 
หกั เงินกูย้มืระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (10,879,977)  (8,049,734) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13,720,000  13,220,000 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลักประกันท่ี   
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจ านวน 10,880 ล้านบาท และ 8,050 ล้านบาท ตามล าดับ มีอัตราดอกเบ้ีย       
ร้อยละ 2.51 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.59 ต่อปี และร้อยละ 2.62  ต่อปี ถึงร้อยละ 3.59 ต่อปี ตามล าดบั และเป็นเงินกูย้ืม
ระยะยาวท่ีไม่มีหลกัประกนัจ านวน 13,720 ลา้นบาท และ 13,220 ลา้นบาท ตามล าดบั มีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 2.04 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.81 ต่อปี และร้อยละ 2.04  ต่อปี ถึงร้อยละ 3.81 ต่อปี ตามล าดบั เงินกูย้มืระยะยาว
ดงักล่าวมีวนัครบก าหนดในปี 2565 - 2568 

เพื่อเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทั
มีภาระผูกพนัตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารผูถื้อหุ้น ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัจะจ่าย
ดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีให้กับธนาคารผูถ้ือหุ้น เพื่อแลกกับดอกเบ้ียลอยตวับวกอตัราร้อยละคงที่ต่อปี 
ซ่ึงสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียจะครบก าหนดในเดือนพฤศจิกายน 2565 เช่นเดียวกับเงื่อนไข
การจ่ายช าระเงินกูย้มื 

เงินกูย้ ืมระยะยาวมีขอ้ตกลงในการรักษาอตัราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขในสัญญาของเงินกู ้ยืมของบริษทักับสถาบนัการเงินบางราย ก าหนดให้มีการด ารงสัดส่วน
การถือหุ้นของผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ในบริษทั และอตัราส่วนทางการเงินอ่ืน  ๆ ทั้งน้ีขึ้นอยู่ก ับเงื่อนไข
ในสัญญาเงินกูย้ืมแต่ละฉบบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยงัคงอยู่ภายใต้
ขอ้ตกลงท่ีก าหนดไว ้
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11. หุ้นกู้ระยะยำว 
หุน้กูร้ะยะยาว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2565  2564 

หุ้นกูร้ะยะยาว 11,639,904  15,616,247 
หกั หุ้นกูร้ะยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (3,849,020)  (7,826,893) 
หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7,790,884  7,789,354 

 

หน่วย : พันบำท 
หุ้นกู้ อำยุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบก ำหนด อัตรำดอกเบีย้ ณ วันที่  ณ วันที่ 

    ร้อยละต่อปี 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
     2565  2564 

1 5 ปี 14 ธนัวาคม 2560 14 ธนัวาคม 2565 3.00 450,000  450,000 
2 2.5 ปี 24 กรกฎาคม 2562 24 มกราคม 2565 2.80 -  4,000,000 
3 3 ปี 2 เมษายน 2564 2 เมษายน 2567 3.00 2,500,000  2,500,000 
4 2 ปี 2 เมษายน 2564 2 เมษายน 2566 2.65 1,000,000  1,000,000 
5 2 ปี 7 เมษายน 2564 21 เมษายน 2566 2.45 300,000  300,000 
6 2 ปี 19 สิงหาคม 2564 19 สิงหาคม 2566 1.17 4,000,000  4,000,000 
7 1.5 ปี 1 ตุลาคม 2563 1 เมษายน 2565 - 3,400,000  3,400,000 
รวม     11,650,000  15,650,000 
หกั  ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อการตดับญัชี  (10,096)  (12,988) 
หกั  ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู ้  -  (20,765) 
หุ้นกู้ระยะยำว    11,639,904  15,616,247 

หุ้นกู้ดงักล่าวขา้งตน้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั ซ่ึงจ าหน่าย
ให้แก่นกัลงทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
มูลค่าต่อหน่วย 1,000 บาท มีก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และก าหนดช าระเงินต้นพร้อมดอกเบ้ีย 
งวดสุดทา้ยในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้นอกจากน้ีหุ้นกูข้า้งตน้ยงัรวมถึงหุ้นกูท่ี้ไม่มีการช าระดอกเบ้ีย
ตลอดอายขุองหุน้กูด้ว้ย 

หุ้นกูบ้างส่วนมีขอ้ตกลงในการรักษาอตัราส่วนทางการเงินและ/หรือรักษาการด ารงสัดส่วนการถือหุ้นของ     
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทัตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ    
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยงัคงอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงท่ีก าหนดไว ้
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12. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565      
หน่วย : พนับำท 

 จ ำนวนเงินที่ถึงก ำหนดช ำระตำมสัญญำ 
 ไม่เกิน 1 ปี  มำกกว่ำ 1 - 5 ปี  รวม 
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่า 369,750  399,754  769,504 
หกั  ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี (14,255)  (10,117)  (24,372) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า      
 ท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 355,495  389,637  745,132 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564      
หน่วย : พนับำท 

 จ ำนวนเงินที่ถึงก ำหนดช ำระตำมสัญญำ 
 ไม่เกิน 1 ปี  มำกกว่ำ 1 - 5 ปี  รวม 
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่า 354,090  379,554  733,644 
หกั  ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี (13,931)  (10,656)  (24,587) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า      
 ท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 340,159  368,898  709,057 

13. 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 ้

14. กำรจัดกำรส่วนของทุน 
วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพื่อด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองของบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อด ารง
ไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน บริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้น  
การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน 
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15. รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน 
 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 

 2565  2564 
รายไดค้่านายหนา้จากธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยัและประกนัชีวิต 387,908  326,678 
รายไดค้่าตอบแทนอ่ืนจากธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยั    
และประกนัชีวิต 158,101  123,044 

รายไดค้่าธรรมเนียมอ่ืน 38,749  87,995 
รายไดค้่าบริการอ่ืน 6,441  7,159 
รวม 591,199  544,876 

16. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ค  านวณจากก าไร
ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวด  
ในแต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงการค านวณดงัน้ี 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน 
 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 
 2565  2564 
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั (พนับาท) 940,364  783,338 
    จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น (พนัหุน้) 2,318,985  2,108,168 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.41  0.37 
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17. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
การจ าแนกส่วนงานทางธุรกิจได้จดัท าขึ้นตามเกณฑ์ท่ีใช้ในการจดัท ารายงานภายในท่ีเสนอต่อผูบ้ริหาร
(Management report) ของบริษทัท่ีสะทอ้นจากโครงสร้างการบริหารจดัการองค์กร ผลการด าเนินงานจ าแนก
ตามส่วนงานทางธุรกิจท่ีน าเสนอต่อผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
เก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากร และการประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงานมีการวดัค่าท่ีเป็นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู ้มี อ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของบริษัท                       
คือ คณะกรรมการของบริษทั 

ส่วนงานทางธุรกิจมีการจ าแนกไว้เป็นการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า โดยมีการเสนอผลิตภัณฑ ์
และบริการให้กับลูกค้า ซ่ึงแบ่งเป็นการให้สินเช่ือและให้เช่าซ้ือรถทุกประเภท และการเป็นนายหน้า 
ประกนัวินาศภยั ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงาน 
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ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 

 ธุรกิจนำยหน้ำประกันวินำศภัย  ธุรกิจให้สินเช่ือและให้เช่ำซ้ือรถ  รวม 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564 
รายไดด้อกเบ้ียรับจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ -  -  330,390  282,567  330,390  282,567 
รายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินให้กูยื้ม 34,445  19,923  2,400,087  2,028,351  2,434,532  2,048,274 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 333,972  259,599  257,227  285,277  591,199  544,876 
รายไดอ้ื่น 475  691  3,857  6,418  4,332  7,109 

รวมรำยได้ 368,892  280,213  2,991,561  2,602,613  3,360,453  2,882,826 

            
ค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหาร         1,778,910  1,591,929 

รวมค่ำใช้จ่ำย         1,778,910  1,591,929 
            

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน         1,581,543  1,290,897 
ผลขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย         (144,330)  (173,127) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (268,743)  (289,895) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9         4,507  150,849 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้         1,172,977  978,724 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (232,613)  (195,386) 
ก ำไรส ำหรับงวด         940,364  783,338 
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หน่วย : พนับำท 
 ธุรกิจนำยหน้ำประกันวินำศภัย  ธุรกิจให้สินเช่ือและให้เช่ำซ้ือรถ  รวม 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,679  2,561  4,572,103  3,992,178  4,574,782  3,994,739 
เงินให้กูยื้มและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 1,517,136  1,226,521  61,569,044  57,620,765  63,086,180  58,847,286 
สินทรัพยอ์ื่น 12,235  12,569  4,321,984  3,670,805  4,334,219  3,683,374 

สินทรัพย์รวม 1,532,050  1,241,651  70,463,131  65,283,748  71,995,181  66,525,399 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์ 
บริษทัด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
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18. เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 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 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัไดใ้ช้เงินฝากประจ าจ านวน 2 ลา้นบาท ส าหรับ
การด ารงสินทรัพยใ์นการประกอบธุรกิจนายหน้าประกนัชีวิต ตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัประกนัชีวิต 
พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกนัชีวิต 
และการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัชีวิต พ.ศ. 2562   

19. ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำร 
บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าพื้นท่ีส านักงานและบริการโดยมีจ านวนเงินค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต  
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2565  2564 

ภายใน 1 ปี 99,377  109,259 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 91,165  87,739 

 190,542  196,998 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดว้างเงินประกนัภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเช่า
จ านวน 103.19 ลา้นบาท และ 97.01 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษทับันทึกสัญญาเช่าด าเนินงานระยะยาว
เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจ านวน 25.68 ลา้นบาท และ 15.28 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
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20. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจจะเกดิขึน้ 
20.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีวงเงินค ้าประกันท่ีออกโดยธนาคาร

ส าหรับด าเนินงานทางธุรกิจจ านวน 6 ลา้นบาท ในแต่ละปี  

20.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารซ่ึงยงั
ไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวน 40 ลา้นบาท ในแต่ละปี 

20.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารจ านวน 9,801 ลา้นบาท และมีวงเงิน
ส าหรับกูย้มืระยะยาวจากธนาคารจ านวน 30,148 ลา้นบาท และ 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารจ านวน 8,801 ลา้นบาท และมีวงเงิน
ส าหรับกูย้มืระยะยาวจากธนาคารจ านวน 30,398 ลา้นบาท และ 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  

20.4 ในปี 2554 บริษทัถูกฟ้องร้องต่อศาลแพ่งขอ้หาละเมิด โดยจ านวนเงินท่ีฟ้องร้องดงักล่าวมีสาระส าคญั
และถูกฟ้องร้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือในขอ้หาเอกสารเท็จ โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างการจ าหน่าย                  
คดีชัว่คราว 

21. 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 ้โลตสั มนัน่ี 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 ดีเวลลอปเมน้ท ์ลีสซ่ิง จ ากดั 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนดเ์ซอร์วิส จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั  
บริษทั ศรีอยธุยาแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  
ธนาคารหตัถา จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 

21.1 ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ ณ วันที่  ณ วันที่ 

  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  2565  2564 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด     
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ ่ 4,848,558  3,957,596 
     

เงินให้กู้ยืม     
กรรมการ  9  25 
     

ค่ำนำยหน้ำรอตัดจ่ำย     
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ ่ 6,481  6,337 
     

สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำหมุนเวียน     
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ ่ 715  49 

     
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน     

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ ่ 696,385*  533 
     

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ (แสดงรวมใน     
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์)     
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 904  1,172 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนด ์     

เซอร์วิส จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29,154  36,865 
  30,058  38,037 

     
*   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนจ านวน 696 ลา้นบาทเป็นเงินรอโอนเพ่ือจ่ายช าระหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีครบก าหนดไถ่ถอนใน

วนัท่ี 1 เมษายน 2565 
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    หน่วย : พันบำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ ณ วันที่  ณ วันที่ 

  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  2565  2564 

     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 3,503  3,549 
     

เงินกู้ยืมระยะส้ัน     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 8,515,000  3,300,000 
     

เจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 8,361  3,369 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนด ์เซอร์วิส จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14  - 
บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,455  1,052 

  9,830  4,421 

     ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 7,487  6,048 
     

หนี้สินทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน      
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 670  441 

     
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน      

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 143  201 
     

เงินกู้ยืมระยะยำว     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 11,150,000  8,820,000 
     

หุ้นกู้ระยะยำว     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 295,200  295,200 
     

ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 2,795  3,648 
     

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 1,266  1,542 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนดเ์ซอร์วิส จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 65,247  76,149 

  66,513  77,691 

     หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน      
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 67  67 
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21.2 รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

  หน่วย : พันบำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ 2565  2564 

รำยได้ดอกเบีย้รับจำกเงินให้กู้ยืม     
กรรมการ  1  - 

     
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 1  - 
     

รำยได้อ่ืน     
-  รายไดด้อกเบ้ียรับ     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 667  1,993 
-  รายไดอ่ื้น     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 139  111 
     

     
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำรและบริหำร     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 3,811  4,544 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนด์     

เซอร์วิส จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,612  10,776 
  11,423  15,320 

     ต้นทุนทำงกำรเงิน     
-  ดอกเบ้ียจ่าย     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 94,885  106,679 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนด์     

เซอร์วิส  จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 219  458 
  95,104  107,137 

     ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรป้องกันควำมเส่ียงกระแสเงินสด     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ (229)  228 
     

รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันเกิดขึ้นตามเง่ือนไขปกติของธุรกิจ ค่าบริการทั้งหมด   
คิดในอตัราท่ีตกลงกนัระหวา่งกิจการ 
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21.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัและกรรมการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

  หน่วย : พนับำท 
  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
  ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 
  2565  2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น  40,775  39,040 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  512  419 
  41,287  39,459 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแก่กรรมการและผูมี้อ  านาจในการจดัการ 

บริษทัไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อ่ืนแก่กรรมการและผูบ้ริหาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพึงจ่าย
ตามปกติ รวมถึงค่าตอบแทนท่ีผูกพนัตามสัญญาจา้งงานและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

บริษัทไม่มีการขาย ให้ หรือให้ เช่าทรัพย์สินใด ๆ ท่ีมีสาระส าคัญแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร  
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว หรือรับซ้ือหรือเช่าทรัพยสิ์นใด ๆ จากบุคคลดงักล่าวนั้น   

21.4 สัญญาท่ีส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

สัญญาการบริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ 

เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้ท าสัญญากับธนาคารผูถื้อหุ้น ส าหรับการใช้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ โดยมีระยะเวลา 5 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 สัญญา                     
จะขยายอายุสัญญาต่อไปอีก 1 ปี ถา้ไม่มีการบอกเลิกสัญญาก่อนก าหนด บริษทัมีภาระผูกพนัใน          
การจ่ายค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

สัญญาเช่ารถยนต ์

เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัไดท้ าสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยมีระยะเวลา    
3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 และจะขยายอายุสัญญาต่อไปอีก 1 ปี ถา้ไม่มีการบอกเลิกสัญญา
ก่อนก าหนด บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

สัญญาสนบัสนุนดา้นการตลาด 

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดท้ าสัญญากบัธนาคารผูถื้อหุ้น ส าหรับการใชบ้ริการแนะน า 
โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และจะขยายอายสุัญญาต่อไปอีก 1 ปี ถา้ไม่มีการบอก
เลิกสัญญาก่อนก าหนด บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
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22. มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำรเงิน 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของบริษทัก าหนดให้มีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลง
แลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั 
และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์อง
การวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมก าหนดโดยวิธีต่อไปน้ีโดยข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ
สมมติฐานในการก าหนดมูลค่ายติุธรรมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้น
ในสภาพปกติในตลาดหลกัระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ในกรณีท่ีไม่มีตลาดหลกั ใช้ราคาใน
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องสูงสุดท่ีสามารถเขา้ท ารายการได ้

การก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน มีดงัน้ี 
 ระดับ 1 - ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน         

   อยา่งเดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
 ระดบั 2 -  ราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่คล้ายคลึงกันในตลาดท่ีมีสภาพคล่องหรือ

  สินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันในตลาดท่ีไม่มีการซ้ือขายคล่อง           
  และมูลค่าท่ีได้จากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยใช้ ข้อมูล อ่ืน ท่ีสั งเกตได้ในตลาด                      
 เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการประเมินมูลค่า 

 ระดบั 3 -  มูลค่าท่ีไดจ้ากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยใชข้อ้มูลท่ีไม่มีในตลาดเป็นองคป์ระกอบส าคญั
 ในการประเมินมูลค่า 
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ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 
 วัดมูลค่ำด้วย

มูลค่ำ
ยุติธรรม 

 ไม่วัดมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม 

 รวมยอด
คงเหลือ 

 วัดมูลค่ำด้วย
มูลค่ำ

ยุติธรรม 

 ไม่วัดมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม 

 รวมยอด
คงเหลือ 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  -  4,574,782  4,574,782  -  3,994,739  3,994,739 
เงินให้กูยื้มและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ -  63,086,180  63,086,180  -  58,847,286  58,847,286 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน -  517,550  517,550  -  640,205  640,205 

รวม -  68,178,512  68,178,512  -  63,482,230  63,482,230 

            
หนี้สินทำงกำรเงิน            
เงินกูยื้มระยะสั้น -  8,515,000  8,515,000  -  3,300,000  3,300,000 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  1,189,580  1,189,580  -  1,516,073  1,516,073 
หุ้นกูร้ะยะสั้น -  999,615  999,615  -  999,368  999,368 
เงินกูย้ืมระยะยาว -  24,599,977  24,599,977  -  21,269,734  21,269,734 
หุ้นกูร้ะยะยาว -  11,639,904  11,639,904  -  15,616,247  15,616,247 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 670  -  670  441  -  441 

รวม 670  46,944,076  46,944,746  441  42,701,422  42,701,863 

หนีสิ้นทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

หน่วย : พันบำท 

 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 
 มูลค่ำยุติธรรม  มูลค่ำยุติธรรม 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม  ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

หนี้สินทำงกำรเงิน          
หนี้สินทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน          
หน้ีสินอนุพนัธ์          

- สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย - 670 - 670  - 441 - 441 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไม่มีการโอนเปล่ียนประเภทสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ระหว่างระดบั 1 และระดบั 2 
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วิธีการท่ีบริษทัไดใ้ชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน มีดงัน้ี 

อนุพนัธ์ทางการเงิน 
เทคนิคท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมส าหรับตราสารอนุพนัธ์ ขึ้นอยู่กบัประเภทตราสารอนุพนัธ์และ
การมีอยู่ของขอ้มูลตลาดท่ีจะน ามาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม โดยเทคนิคดงักล่าวประกอบดว้ย  
วิธีคิดลดกระแสเงินสด Option pricing model รวมทั้ งแบบจ าลองมาตรฐานท่ีใช้กันทั่วไปโดยผูร่้วม
ตลาด โดยขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่าก็จะเป็นขอ้มูลท่ีสังเกตได ้ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย 
และการปรับปรุงมูลค่าทางด้านเครดิต (Credit valuation adjustment) ซ่ึงเป็นการประมาณการของ 
การปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้คู่สัญญาอาจผิดนัดช าระหน้ี 
และบริษทัอาจไม่ไดรั้บช าระราคาเตม็ตามมูลค่าตลาดของรายการดงักล่าว 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่า
ยติุธรรมตามล าดบัของล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

หน่วย : พนับำท 
 ณ  วันที่ 31 มีนำคม 2565  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564   
 มูลค่ำ 

ตำมบัญชี 
 มูลค่ำ 

ยุติธรรม 
 มูลค่ำ 

ตำมบัญชี 
 มูลค่ำ 

ยุติธรรม 
 ล ำดับช้ัน 
มูลค่ำยุติธรรม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  4,574,782  4,574,782  3,994,739  3,994,739  มูลค่ายติุธรรมถือ 

         ตามยอดคงเหลือ 

เงินให้กูยื้มและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 63,086,180  62,902,986  58,847,286  58,939,676  ระดบั 3 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 517,550  517,550  640,205  640,205  มูลค่ายติุธรรมถือ 

         ตามยอดคงเหลือ 
          
หนี้สินทำงกำรเงิน          

เงินกูยื้มระยะสั้น 8,515,000  8,515,210  3,300,000  3,300,000  ระดบั 3 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,189,580  1,189,580  1,516,073  1,516,073  มูลค่ายติุธรรมถือ 

         ตามยอดคงเหลือ 

หุ้นกูร้ะยะสั้น 999,615  1,000,510  999,368  999,609  ระดบั 2 

เงินกูย้ืมระยะยาว 24,599,977  24,552,484  21,269,734  21,263,198  ระดบั 3 

หุ้นกูร้ะยะยาว 11,639,904  11,745,943  15,616,247  15,724,557  ระดบั 2 
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วิธีการท่ีบริษทัใชใ้นการประมาณมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม มีดงัน้ี 

สินทรัพยท่ี์จะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้ น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย ์   
ทางการเงินอ่ืน เช่น ลูกหน้ีตัวแทนรับช าระหน้ี  สินทรัพย์ท่ี เกิดจากสัญญา และภาษีมูลค่าเพิ่ม              
จ่ายล่วงหน้าแทนลูกค้าและหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้ น ได้แก่ เจ้าหน้ี
หมุนเวียนอ่ืน แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของเงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตลาดปัจจุบันของเงินให้กู ้ยืมและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีระยะเวลาและ
เง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

เงินกู้ยืมระยะสั้ น มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ี      
จะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

หุ้นกูร้ะยะสั้นและระยะยาวแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณตามอตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั ส าหรับเงินกูย้มืท่ีมี
ระยะเวลาและเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

23. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

23.1 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทประจ าปี 2565 มีมติอนุมัติในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี  

23.1.1 อนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

- อนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทั จ านวนไม่เกิน 178,383,428 หุ้น มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้้นละ 3.70 บาทให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัในอตัรา 13 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล 

รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกินประมาณ 660 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 

0.285 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ี ในกรณีมีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิม หลงัการจดัสรร

หุน้ปันผลแลว้ใหจ่้ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.285 บาท 
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- อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.274 บาท รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน
ประมาณ 635 ลา้นบาท  

โดยบริษทัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 29 เมษายน 2565 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

23.1.2 อนุมัติการเพิ่ มทุนจดทะเบียนเพื่ อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิม 
8,580,242,909 บาท  เป็ นทุ น จดทะเบี ยนจ านวน  9,240,261,593 บาท  แบ่ งออก เป็ น 
2,497,367,998 หุน้ โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 178,383,428 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 3.7 บาท  

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 
5 พฤษภาคม 2565 

23.2 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2565 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นและระยะยาว เป็นหุ้นกูช้นิดระบุ

ช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั ดงัต่อไปน้ี 

- ชนิดมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ (PP-II) คร้ังท่ี 1/2565 ชุดท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2565 ครบก าหนด
วนัท่ี 28 เมษายน 2566 มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.20 ต่อปี เป็นจ านวนเงิน 5,450 ลา้นบาท  

- ชนิดมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(PP-II) คร้ังท่ี 1/2565 ชุดท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2565 ครบก าหนด
วนัท่ี 28 เมษายน 2567 มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.88 ต่อปี เป็นจ านวนเงิน 2,850 ลา้นบาท  

 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือนและก าหนดช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

24. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินระหว่างกาลจากคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 
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