
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอคณะกรรมการ 

บริษัท เงินติดล้อ จํากดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 2565 และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับ

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ

เป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี       

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบั

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน      

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ   

สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้

ไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคัญทั้ งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้ น

ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้
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ข้อสรุป 
 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐาน 

การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 

วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั  



หมายเหตุ “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที� ณ วนัที�

30 กนัยายน 31 ธันวาคม

2565 2564

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.1 1,814,384 3,994,739

เงินใหกู้ย้มืและลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ

ที�ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 6 24,948,608 21,792,601

ลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น

ลูกหนี�ตวัแทนรับชาํระหนี� 196,329 320,604

สินทรัพยท์ี�เกิดจากสญัญาหมุนเวยีน 353,514 309,679

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 168,137 183,919

ลูกหนี� อื�น 108,343 53,370

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น 7, 11 และ 26 460,408 -                

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 26,881 18,138

ทรัพยสิ์นรอการขาย 141,755 59,082

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 28,218,359 26,732,132

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินใหกู้ย้มืและลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ

ที�ครบกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึ�งปี 6 47,997,934 37,054,685

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 8 1,614,451 1,394,382

ค่าความนิยม 294,001 294,001

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นนอกจากค่าความนิยม 256,344 332,019

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 616,495 621,019

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 116,376 97,161

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 50,895,601 39,793,267

รวมสินทรัพย์ 79,113,960 66,525,399

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

บริษัท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 กันยายน 2565

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที� ณ วนัที�

30 กันยายน 31 ธันวาคม

2565 2564

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี� สินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั�น 9 900,000 3,300,000

เจา้หนี�หมุนเวียนอื�น

เจา้หนี� กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 24.1 15,520 4,421

เจา้หนี�กรมสรรพากร 111,526 93,475

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,074,220 1,178,005

เจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 373,951 240,172

หุน้กูร้ะยะสั�น 10 5,746,698 999,368

เงินกูย้มืระยะยาวที�ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 11 6,870,000 8,049,734

หุน้กูร้ะยะยาวที�ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 12 5,746,786 7,826,893

หนี� สินตามสญัญาเช่าที�ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 13 399,898 340,159

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 287,397 413,780

ประมาณการหนี� สินหมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 19,236 10,809

หนี� สินทางการเงินหมุนเวียนอื�น 26 58 441

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 55,229 46,034

รวมหนี� สินหมุนเวียน 21,600,519 22,503,291

หนี� สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวที�ครบกาํหนดชาํระเกินกว่าหนึ�งปี 11 17,526,851 13,220,000

หุน้กูร้ะยะยาวที�ครบกาํหนดชาํระเกินกว่าหนึ�งปี 12 14,694,547 7,789,354

หนี� สินตามสญัญาเช่าที�ครบกาํหนดชาํระเกินกว่าหนึ�งปี 13 448,300 368,898

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 136,651 120,164

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 107,164 118,736

รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน 32,913,513 21,617,152

รวมหนี� สิน 54,514,032 44,120,443

บริษทั เงินตดิล้อ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2565

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที� ณ วนัที�

30 กันยายน 31 ธันวาคม

2565 2564

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 14

หุน้สามญั 2,497,367,998 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 3.7 บาท 9,240,261

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

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 2,497,336,063 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 3.7 บาท

ชาํระครบแลว้ 9,240,143 -           

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

ชาํระครบแลว้ -           8,580,243

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 7,435,763 7,435,763

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 15 617,198 617,198

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,303,316 5,775,878

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 3,508 (4,126)

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 24,599,928 22,404,956

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 79,113,960 66,525,399

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2565

หน่วย : พนับาท

บริษทั เงินตดิล้อ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดด้อกเบี�ยรับจากลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ 383,216 249,135

รายไดด้อกเบี�ยรับจากเงินใหกู้ย้มื 2,876,890 2,205,986

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 18 660,050 459,673

รายไดอื้�น 10,138 6,870

รวมรายได้ 3,930,294 2,921,664

ค่าใชจ่้าย

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 1,982,524 1,490,123

รวมค่าใชจ่้าย 1,982,524 1,490,123

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,947,770 1,431,541     

ผลขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย (242,319)      (164,683)      

ตน้ทุนทางการเงิน (313,489)      (268,073)      

(ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าซึ� งเป็นไปตาม TFRS 9 (270,606)      13,222          

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,121,356     1,012,007     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (220,271)      (199,285)      

กําไรสําหรับงวด 901,085        812,722        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด (16,158)        (144)             

ภาษีเงินไดข้องรายการที�อาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 3,232            29                 

รวมรายการที�อาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (12,926)        (115)             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (12,926)        (115)             

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 888,159        812,607        

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 19 บาท 0.37              0.37              

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2565

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

บริษทั เงินตดิล้อ จํากดั (มหาชน)

หน่วย : พนับาท

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดด้อกเบี�ยรับจากลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ 1,068,743 810,780

รายไดด้อกเบี�ยรับจากเงินใหกู้ย้มื 7,943,443 6,387,519

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 18 1,874,286 1,503,462

รายไดอื้�น 20,764 20,756

รวมรายได้ 10,907,236 8,722,517

ค่าใชจ่้าย

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 5,584,494 4,600,840

รวมค่าใชจ่้าย 5,584,494 4,600,840

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 5,322,742     4,121,677     

ผลขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย (600,803)      (508,102)      

ตน้ทุนทางการเงิน (868,557)      (856,948)      

(ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าซึ� งเป็นไปตาม TFRS 9 (335,956)      204,057

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,517,426     2,960,684     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (694,568)      (587,167)      

กําไรสําหรับงวด 2,822,858     2,373,517     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด 9,542            106

ภาษีเงินไดข้องรายการที�อาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,908)          (21)

รวมรายการที�อาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 7,634            85                 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 7,634            85                 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,830,492     2,373,602     

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 19 บาท 1.17              1.07              

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

บริษทั เงินตดิล้อ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2565

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ ทุนที�ออกและ ส่วนเกนิมูลค่า รวม

ชําระแล้ว หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารองตามกฎหมาย ผลกาํไร (ขาดทุน) ผลกาํไร (ขาดทุน) รวม

จากการ จากการวัดมูลค่าใหม่ องค์ประกอบอื�น

ป้องกนัความเสี�ยง ของผลประโยชน์ ส่วนของ

ในกระแสเงินสด พนักงานที�กาํหนดไว้ ผู้ถือหุ้น

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

การเพิ�มทุน - หุน้สามญั 14 780,022 6,715,729 -                            -                   -                       -                             -                  7,495,751

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม -                  -                  -                            2,373,517 85 -                             85 2,373,602

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

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

การเพิ�มทุน - หุน้สามญั 14 659,900 -                  -                            -                   -                       -                             -                  659,900

เงินปันผลจ่าย 17 -                  -                  -                            (1,295,420) -                       -                             -                  (1,295,420)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม -                  -                  -                            2,822,858 7,634 -                             7,634 2,830,492

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กนัยายน 2565 9,240,143 7,435,763 617,198 7,303,316 7,330 (3,822) 3,508 24,599,928

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั เงินตดิล้อ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2565

หน่วย: พนับาท

กาํไรสะสม

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 2,822,858 2,373,517

ปรับรายการที�กระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 694,568 587,167

ตน้ทุนทางการเงิน 868,557 856,948

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 648,787 587,960

ขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่า

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 600,803 508,102

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า)

ซึ� งเป็นไปตาม TFRS 9 335,956 (204,057)

ขาดทุนจากการขายและดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 176,255 189,067

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายและการตดัจาํหน่ายส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,223) 2,831

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและตดัจาํหน่ายสินทรัพยอื์�น

และปรับมูลค่ายติุธรรมดา้นความเสี�ยงสินเชื�อ 3,997 530

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานระยะสั�น 8,427 5,370

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 16,487 14,475

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนี� สินดาํเนินงาน 6,171,472 4,921,910

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

เงินใหกู้ย้มืและลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ (15,686,381) (5,997,610)

ลูกหนี�ตวัแทนรับชาํระหนี� 124,275 102,647

สินทรัพยที์�เกิดจากสัญญาหมุนเวยีน (46,013) 39,961

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 15,782 (69,364)

ลูกหนี� อื�น (55,272) (1,599)

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น (2,823) 1,826

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น (13,528) (9,824)

บริษัท เงินติดล้อ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2565

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจา้หนี� กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 11,099            (4,986)          

เจา้หนี�กรมสรรพากร 18,051            (13,140)        

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (189,858)         (206,901)      

เจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น 83,821            97,990         

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 9,195              3,166           

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น (11,806)           3,855           

เงินสดจ่ายเพื�อการดาํเนินงาน (9,571,986)      (1,132,069)   

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 562,715          530,647       

รายไดด้อกเบี�ยรับจากลูกหนี� สัญญาเช่าซื�อและเงินใหกู้ย้มื (9,012,186)      (7,198,299)   

เงินสดรับจากรายไดด้อกเบี�ยจากลูกหนี� สัญญาเช่าซื�อและเงินใหกู้ย้มื 8,830,609       6,719,475    

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย (708,198)         (757,347)      

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (818,335)         (625,824)      

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (10,717,381)    (2,463,417)   

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื�อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 5.2 (251,613)         (292,789)      

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 5,736              1,401           

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5.2 (15,986)           (116,300)      

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (261,863)         (407,688)      

บริษัท เงินติดล้อ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2565

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�น 5.3 35,016,307     3,750,000    

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั�น 5.3 (37,430,000)    (6,350,000)   

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 5.3 13,759,000     8,600,000    

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 5.3 (11,045,000)    (14,390,000) 

เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะสั�น 5.3 5,750,000       1,000,000    

เงินสดจ่ายคืนหุน้กูร้ะยะสั�น 5.3 (1,000,000)      -             

เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 5.3 12,197,512     7,800,000    

เงินสดจ่ายคืนหุน้กูร้ะยะยาว 5.3 (7,400,000)      (1,900,000)   

เงินสดจ่ายปันผล 17 (635,520)         -             

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการกูย้มืและออกหุน้กู้ 5.3 (57,857)           (22,386)        

เงินสดจ่ายหนี� สินตามสัญญาเช่า 5.3 (355,553)         (258,407)      

เงินสดรับจากการเพิ�มทุน -                7,495,751    

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 8,798,889       5,724,958    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ�มขึ�นสุทธิ (2,180,355)      2,853,853    

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 30 กนัยายน 5.1 1,814,384       4,119,086    

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2565

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

บริษัท เงินติดล้อ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)



 

 

บริษัท เงินติดล้อ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2565  

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ” 

หมายเหตุ เร่ือง 

1 ขอ้มูลทัว่ไปและการดาํเนินงานของบริษทั 

2 เกณฑใ์นการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาล 

3 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติั 

4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

5 ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด 

6 เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

7 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

8 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

9 เงินกูย้มืระยะสั้น 

10 หุน้กูร้ะยะสั้น 

11 เงินกูย้มืระยะยาว 

12 หุน้กูร้ะยะยาว 

13 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

14 ทุนเรือนหุ้น 

15 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

16 การจดัการส่วนของทุน 

17 เงินปันผลจ่าย 

18 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 

19 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

20 ส่วนงานดาํเนินงาน 

21 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 

22 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานและบริการ 

23 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

24 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

25 โครงการร่วมลงทุนสาํหรับพนกังาน 

26 มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 

27 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

28 การจดัประเภทรายการใหม่ 

29 การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 



 

 

บริษัท เงินติดล้อ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2565 

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ” 

1. ข้อมูลท่ัวไปและการดําเนินงานของบริษัท 

บริษทั เงินติดล้อ จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัที่จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 

24 ตุลาคม 2549 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู่ท่ี 428 อาคารอารีย ์ฮิลล์ ชั้น 9 - 15 ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 บริษทัประกอบธุรกิจการใหบ้ริการสินเช่ือ ใหเ้ช่า

ซ้ือรถทุกประเภท และประกอบกิจการนายหนา้ประกนัวินาศภยัและประกนัชีวิตโดยตรง  

เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2563 บริษทัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์และไดเ้ปล่ียนช่ือจากบริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั เป็นบริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน)   

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีผูถื้อหุ้นใหญ่คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จาํกัด (มหาชน) (“ธนาคารผูถื้อหุ้น”) ซ่ึงเป็นธนาคารท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยถือหุ้นร้อยละ 30 

ของทุนที่ออกและชาํระแลว้ของบริษทั และสยาม เอเชีย เครดิต แอคเซส พีทีอี แอลทีดี เป็นบริษทั

จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยถือหุน้ร้อยละ 25 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ของบริษทั  

บริษทัใหญ่และบริษทัใหญ่ในลําด ับสูงสุดของธนาคารผู ถ้ ือหุ ้นคือ  MUFG Bank, Ltd. และ

บริษทั Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ตามลาํดบั ทั้งสองบริษทัจดทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่ น  

ผูถื้อหุ้นใหญ่ในระดับสูงสุดของ สยาม เอเชีย เครดิต แอคเซส พีทีอี แอลทีดี คือกลุ่มนักลงทุนท่ีนําโดย 

กองทุน CVC Capital Partners Asia Fund IV  

บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระสําคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้น งบการเงินน้ีอาจจะ

ไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมีอยู่หรือผลการดาํเนินงานซ่ึงอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษทัได้ดาํเนินงาน

โดยปราศจากความสัมพนัธ์กนัดงักล่าว 
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การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทาํให้เกิดการชะลอตัวของ

เศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าว อาจนาํมาซ่ึงความ

ไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทั

จะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั

มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ 

2. เกณฑ์ในการจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาล 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้จดัทาํขึ้นในสกุลเงินบาทและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 

เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตาม

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

2.2 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงนํามาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงิน

ของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการดาํเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 2565 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจาํปีท่ีไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินมิไดน้ํามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าว               

ในงบการเงินระหวา่งกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.5 ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหาร   

ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวน

เงินท่ีรายงานเก่ียวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหน้ีสิน และการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้

2.6 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจดัทาํขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมี

เน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาท่ีแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบั

ภาษาไทยเป็นหลกั 
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3. การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ  

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสําหรับงวดบญัชี

ปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่า

เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํ

และคาํศพัท์ และขอ้กาํหนดทางการบัญชีเกี่ยวกับการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงระยะที่ 2 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัิน้ีไม ่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินระหว่างกาลของบริษทั  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

เม่ือวันที่  26 กันยายน 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาแลว้ โดยจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2566 เป็นตน้ไป ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการ

ปรับปรุงและเก่ียวขอ้งกบับริษทั มีดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดขึ้น 

การปรับปรุงน้ีได้อธิบายให้ชัดเจนว่า “ต้นทุนการปฏิบัติครบตามสัญญา” ประกอบด้วย “ต้นทุนท่ี

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสัญญา” ซ่ึงตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสัญญา ประกอบดว้ยตน้ทุนส่วนเพิ่มในการ

ปฏิบัติครบตามสัญญา (ตัวอย่างเช่น ค่าแรงงาน หรือค่าวตัถุทางตรง) และการปันส่วนต้นทุนอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งโดยตรงในการปฏิบติัครบตามสัญญา (ตวัอย่างเช่น การปันส่วนค่าเส่ือมราคาของรายการท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติัครบตามสัญญานั้น) การปรับปรุงดงักล่าวตอ้งถือปฏิบติักบัสัญญา

ซ่ึงยงัปฏิบติัไม่ครบตามภาระผูกพนัทั้งหมด ณ วนัเร่ิมตน้ของรอบระยะเวลารายงานประจาํปี ซ่ึงกิจการถือ

ปฏิบติัตามการปรับปรุงน้ีเป็นคร้ังแรก โดยไม่ตอ้งปรับปรุงยอ้นหลงัขอ้มูลเปรียบเทียบ แต่ตอ้งรับรู้

ผลกระทบสะสมของการเร่ิมตน้ถือปฏิบติัตามการปรับปรุงน้ีให้เป็นรายการปรับปรุงในกาํไรสะสมยกมา 

หรือองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ตามความเหมาะสม 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

การปรับปรุงน้ีไดอ้ธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการพิจารณาตดัรายการหน้ีสินทางการเงินดว้ยวิธีร้อยละ 10 

โดยให้กิจการรวมเฉพาะค่าธรรมเนียมจ่ายหรือรับระหว่างกิจการ (ผูกู้ ้ยืม) และผูใ้ห้กู ้ยืม โดยรวม

ค่าธรรมเนียมจ่ายหรือรับท่ีกิจการหรือผูใ้หกู้ย้มืกระทาํในนามของผูอ่ื้นดว้ย การปรับปรุงดงักล่าวใหถื้อ

ปฏิบติัแบบเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปกบัการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและการแลกเปล่ียนท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ีท่ีกิจการถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวคร้ังแรก 

ผูบ้ริหารของบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงิน

ของบริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหารของบริษทัอยู่

ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของ

บริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลจดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบักระแสเงินสด 

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2565  2564 

เงินสดในมือ 156,168  13,998  

เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั  119,729  139,560 

เงินฝากธนาคารออมทรัพย ์ 1,538,487  3,841,181  

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,814,384  3,994,739  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แสดงดว้ย

ยอดสุทธิจากเงินฝากธนาคารสําหรับค่าเบ้ียประกนัภยัท่ีบริษทัไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยัเป็นจาํนวน 

557.16 ลา้นบาท และ 648.36 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัตอ้งนาํส่งเบ้ียประกนัดงักล่าวให้แก่บริษทั

ประกนัภยั และบริษทัไม่สามารถนาํเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวไปใชห้รือหาประโยชน์ หรือหักค่าใชจ่้ายใด ๆ  

ไดต้ามท่ีระบุไวใ้นสัญญานายหนา้ ยกเวน้เสียแต่ดอกเบ้ียหรือผลประโยชน์อ่ืนซ่ึงเกิดจากการฝากเงิน 



 
- 5 - 

 

 

5.2 รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 

 2565  2564 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนสาํหรับค่าซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารเช่า     

และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,137  58,372 

บวก ซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 301,640  262,142 

หกั  เงินสดจ่ายสาํหรับค่าซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (251,613)  (292,789) 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนสาํหรับค่าซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารเช่า    

และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 54,164  27,725 

    เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนสาํหรับค่าซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,180  38,404 

บวก ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15,917  79,074 

หกั  เงินสดจ่ายสาํหรับค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (15,986)  (116,300) 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนสาํหรับค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2,111  1,178 

5.3 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมจดัหาเงินสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสดรับ  การเปลี่ยนแปลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี   (จ่าย) สุทธิ  ท่ีไม่ใช่เงินสด  ณ วันท่ี  

 1 มกราคม  จากกิจกรรม    30 กันยายน 

 2565  จัดหาเงิน    2565 

เงินกูยื้มระยะส้ัน 3,300,000  (2,413,761)**  13,761*  900,000 

หุ้นกูร้ะยะส้ัน 999,368  4,744,457**  2,873*  5,746,698 

เงินกูยื้มระยะยาว 21,269,734  2,676,573**  450,544*  24,396,851 

หุ้นกูร้ะยะยาว 15,616,247  4,782,693**  42,393*  20,441,333 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 709,057  (355,553)  494,694  848,198 

รวม 41,894,406  9,434,409  1,004,265  52,333,080 
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หน่วย : พันบาท 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสดรับ  การเปลี่ยนแปลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี   (จ่าย) สุทธิ  ท่ีไม่ใช่เงินสด  ณ วันท่ี  

 1 มกราคม  จากกิจกรรม    30 กันยายน 

 2564  จัดหาเงิน    2564 

เงินกูยื้มระยะส้ัน 2,600,000  (2,600,000)  -  - 

หุ้นกูร้ะยะส้ัน -  999,010**  113*  999,123 

เงินกูยื้มระยะยาว 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 

* การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่เงินสดดังกล่าวประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมรอการตดับญัชีและค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู ้

รอการตดับญัชี 

** กระแสเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินดังกล่าวแสดงด้วยยอดสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมและออกหุ้นกู้ 

6. เงินให้กู้ยืมและลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ 

เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

(1) จาํแนกตามประเภทสินเช่ือ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

หน่วย : พันบาท 

 จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระตามสัญญา 

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

เงินให้กูยื้ม 21,419,402  42,873,991  54,703  64,348,096 

บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,301,133  -  -  1,301,133 

 22,720,535  42,873,991  54,703  65,649,229 

หกั  ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (888,411)  (1,676,446)  (2,139)  (2,566,996) 

เงินให้กูยื้ม  21,832,124  41,197,545  52,564  63,082,233 

        
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 4,629,474  8,638,260  113,881  13,381,615 

หกั รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (1,401,971)  (1,757,861)  (6,076)  (3,165,908) 

 3,227,503  6,880,399  107,805  10,215,707 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (111,019)  (236,671)  (3,708)  (351,398) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 3,116,484  6,643,728  104,097  9,864,309 

รวมเงินให้กูยื้มและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 24,948,608  47,841,273  156,661  72,946,542 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

หน่วย : พันบาท 

 จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระตามสัญญา 

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

เงินให้กูยื้ม 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) 

เงินให้กูยื้ม  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 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (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) จาํแนกตามประเภทการจดัชั้น 

หน่วย : พันบาท 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 เงินให้กู้ยืมและ  ค่าเผ่ือผลขาดทุน  เงินให้กู้ยืมและ  ค่าเผ่ือผลขาดทุน 

 ดอกเบี้ยค้างรับ  ด้านเครดิตที่  ดอกเบี้ยค้างรับ  ด้านเครดิตที่ 

   คาดว่าจะเกิดขึน้    คาดว่าจะเกิดขึน้ 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนัยสําคญั        

 ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 54,041,506  916,986  41,640,091  850,419 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัสําคญั        

 ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing) 10,677,059  1,085,243  10,340,127  945,058 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต         

(Non-performing) 930,664  564,767  564,940  464,319 

รวม 65,649,229  2,566,996  52,545,158  2,259,796 

หน่วย : พันบาท 

 ณ วันที ่30 กันยายน 2565  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

ลูกหนี้ตามสัญญา 

เช่าซ้ือหลังหัก

ดอกเบี้ยที่ยัง 

ไม่ถือเป็นรายได้ 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุน 

ด้านเครดิตที่ 

คาดว่าจะเกิดขึน้ 

 

 ลูกหนี้ตามสัญญา 

เช่าซ้ือหลังหัก

ดอกเบี้ยที่ยัง 

ไม่ถือเป็นรายได้ 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุน 

ด้านเครดิตที่ 

คาดว่าจะเกิดขึน้ 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนัยสําคญั        

 ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 6,859,882  44,738  6,128,891  83,318 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัสําคญั        

 ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing) 3,135,340  171,373  2,616,864  141,314 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต        

(Non-performing) 220,485  135,287  167,286  126,485 

รวม 10,215,707  351,398  8,913,041  351,117 
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(3) ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

หน่วย : พนับาท 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2565  2564 

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 2,610,913  2,763,171 

การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผือ่ผลขาดทุน 217,384  (102,235) 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า 1,039,478  1,372,689 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ/รับชาํระคืน (949,381)  (1,422,712) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 2,918,394  2,610,913 

(4) เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือภายใตม้าตรการช่วยเหลือลกูคา้ 

บริษทัไดใ้ชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจาก

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจาก       

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแกห้น้ีอย่างย ัง่ยืน) ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

(“ธปท.”) ในการจดัทาํงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

ดงัต่อไปน้ี 

การจดัชั้น 

หลักเกณฑ์การจัดชั้ นขึ้ นอยู่กับวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ซ่ึงสามารถจําแนกได้เป็น 2 กลุ่ม 

ดงัต่อไปน้ี 

1. การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้แก่ลูกหน้ีโดยกาํหนดเงื่อนไขในการช่วยลดภาระการจ่าย

ชาํระหน้ีของลูกหน้ีท่ีมากกว่าการขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีเพียงอย่างเดียว 

1.1 สําหรับการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแก่ลูกหน้ีที ่ยงัไม่ดอ้ยคุณภาพ  (Non NPL) 

บริษทัจดัชั้นลูกหน้ีดงักลา่วเป็นชั้นท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัสําคญัของความเส่ียงดา้น

เครดิต (ชั้นท่ี 1 Performing) ทนัที หากมีการระบุรายละเอียดและเง่ือนไขการจ่ายชาํระหน้ี

ในขอ้ตกลงหรือสัญญาใหม่ไวช้ดัเจน และวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหน้ีแลว้เห็นว่า

ลูกหน้ีสามารถปฏิบติัตามสัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได ้ 

1.2 สําหรับการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแก่ลูกหน้ีที่ดอ้ยคุณภาพ บริษทัจดัชั้นลูกหน้ี

ดงักล่าวเป็นชั้นที่ไม่มีการเพิ ่มขึ้นอย่างมีน ัยสําคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต      

(ชั้นท่ี 1 Performing)  หากลูกหน้ีสามารถชาํระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่

ไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการชาํระเงิน แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 
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1.3 สําหรับการให้สินเช่ือเพิ่มเติม (New money) เพื่อเป็นเงินทุนหรือเพื่อเสริมสภาพคล่อง

ใหลู้กหน้ีสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ืองในระหวา่งการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

บริษทัจดัชั้นสินเชื่อเพิ่มเติมเป็นชั้น Performing หรือ stage 1 ทนัที หากพิจารณา

แลว้เห็นว่าลูกหน้ีสามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขการจ่ายชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงหรือ

สัญญาใหม่ได ้

1.4 การพิจารณาเปล่ียนการจดัชั้นเป็นชั้นท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Under-performing หรือ stage 2) บริษทัพิจารณาจดัชั้นลูกหน้ีจาก

จาํนวนวนัคา้งชาํระเงินตน้หรือดอกเบ้ียท่ีเกินกว่า 30 วนั หรือ 1 เดือน นับแต่วนัถึง

กาํหนดชาํระตามสัญญา 

2. การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้แก่ลูกหน้ีโดยการขยายระยะเวลาเพียงอย่างเดียว 

บริษทัยึดตามหลกัการมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

และใช้แนวทางในการพิจารณาการเพิ ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 

(Significant Increase in Credit Risk: SICR) ในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย 

เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(มาตรการแกห้น้ีอย่างย ัง่ยืน) ในการพิจารณาการเปล่ียนการจดัชั้นเป็นชั้น Under-performing 

หรือ stage 2 

การกนัเงินสาํรอง 

บริษทัยึดตามหลกัการมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน      

ที ่ก ําห น ด ให ้ค ําน วณ ผ ล ข าด ท ุน ด า้น เค รด ิต ที ่ค าด ว ่าจะ เก ิด ขึ ้น  (Expected Credit Loss)  

โดยพ ิจารณ าถึงสภาพเศรษฐกิจทั้งในอดีต ปัจจุบนั  และอนาคตภายใตส้มมติฐานและ

สถานการณ์ต่าง ๆ ดงันั้น ในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น บริษทัจึงได้

มีการพิจารณาคาดการณ์ปัจจยัทางเศรษฐกิจในอนาคตที่สะทอ้นผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงไดพ้ิจารณาการตั้งสํารองเพิ่มเติมภายหลงั    

การคาํนวณตามแบบจาํลอง (Management Overlay) จากค่าท่ีไดจ้ากแบบจาํลองไปอีกระดบัหน่ึง 

เพื่อให้สํารองของบริษทัสามารถรองรับต่อการเพิ่มขึ้นของการผิดนัดชาํระหน้ีของลูกหน้ีเงินให้กูย้ ืม

และลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์น้ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ี บริษทัจะดาํเนินการติดตามอย่างใกลชิ้ดและประเมินผลกระทบจากมาตรการการช่วยเหลือ

ท่ีสําคญัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยสืบเน่ืองจากผลกระทบของการระบาดของ 

COVID-19 ดงักล่าวขา้งตน้ต่อไป 
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(5) เงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ และการปรับโครงสร้างหน้ี

ท่ีมีปัญหา  

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 เงินให้กู ้ยืมและ

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่และมีค่าเผื ่อผลขาดทุนในจาํนวน

เท่ากับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ(Lifetime ECL) มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 สําหรับงวดสามเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 

 2565 2564 

เงินให้กู้ยืมและลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการ   

เปลีย่นแปลงเง่ือนไขระหว่างงวด    

ราคาทุนตดัจาํหน่ายก่อนการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข 34,247 28,607 

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสุทธิ 9,384  9,792 

หน่วย : พนับาท 

 สําหรับงวดเก้าเดือน 

 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 2565 2564 

เงินให้กู้ยืมและลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการ   

เปลีย่นแปลงเง่ือนไขระหว่างงวด    

ราคาทุนตดัจาํหน่ายก่อนการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข 79,218 78,468 

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสุทธิ 19,596 23,199 
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7. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์เพื่อการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด   460,408 

รวม   460,408 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนเงินตน้และอตัราดอกเบ้ียท่ีกาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงมีจาํนวนเงินตามสัญญา 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษทัจะจ่ายเงินตน้เป็น 

เงินบาทตามท่ีตกลงกนัและจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี ซ่ึงครบกาํหนดในเดือนเมษายน 2568  

รายการกระทบยอดผลกาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้น 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธข์องการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดของบริษทัสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ผลกําไร (ขาดทุน) จาก 

 การป้องกนัความเส่ียง 

 ในกระแสเงนิสด 

 2565  2564 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม (304)  (218) 

การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมส่วนท่ีมีประสิทธิผล    

 ของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตน้และอตัราดอกเบ้ีย 9,210  - 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมส่วนท่ีมีประสิทธิผล    

 ของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 332  106 

 ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัมูลค่าท่ีถูกโอนยา้ย (1,908)  (21) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 7,330  (133) 
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8. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

รายการเคล่ือนไหวของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

มีดงัน้ี 

   หน่วย : พนับาท 

มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565   1,394,382 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึ้น   479,525 

ซ้ือสินทรัพย ์(รวมงานระหว่างก่อสร้าง)   301,640 

โอนสินทรัพยอ์อก   (2,740) 

ราคาทนุของสินทรัพยท่ี์จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย   (251,423) 

ค่าเส่ือมราคาสะสม - จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย   250,262 

ค่าเส่ือมราคา   (557,195) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565   1,614,451 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ราคาทุนของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ของบริษทัท่ีไดค้ิดค่าเส่ือมราคา

เตม็จาํนวนแลว้และยงัคงใชง้านอยูมี่จาํนวน 908.57 ลา้นบาท 

9. เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

เงินกูย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2565  2564 

เงินกูย้มืระยะสั้น 900,000  3,300,000 

รวม  900,000  3,300,000 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 เงินกู้ยืมระยะสั้ นเป็นเงินกู้ยืมไม่มีหลักประกันท่ีครบกาํหนดชําระภายใน 1 ปี 

จาํนวน 900 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปีตามท่ีตกลงกนัและจ่ายชาํระคืนเงินตน้ภายในเดือน

กนัยายน 2566 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินกู้ยืมระยะสั้ นเป็นเงินกู้ยืมไม่มีหลกัประกันท่ีครบกาํหนดชําระภายใน 1 ปี                 

จากธนาคารผูถื้อหุ้น จํานวน 3,300 ล้านบาท มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปีตามท่ีตกลงกัน โดยมี

กาํหนดการจ่ายดอกเบ้ียทุกเดือน ทั้งน้ีบริษทัไดจ่้ายชาํระเงินกู ้ยืมระยะสั้ นดังกล่าวทั้งจาํนวนแลว้

ในเดือนเมษายน 2565 



 
- 13 - 

 

 

10. หุ้นกู้ระยะส้ัน 

รายการเคล่ือนไหวของหุ้นกูร้ะยะสั้น สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 999,368 

การออกหุน้กูร้ะยะสั้น 5,750,000 

จ่ายคืนหุน้กูร้ะยะสั้น (1,000,000) 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อการตดับญัชี - สุทธิ (2,670) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 5,746,698 

หุ้นกูด้งักล่าวขา้งตน้เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั ซ่ึงจาํหน่าย

ให้แก่นักลงทุนทั่วไป นักลงทุนสถาบันหรือผู ้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มูลค่าต่อหน่วย 1,000 บาท กาํหนดจ่ายดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และกาํหนด

ชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้

หุ้นกูร้ะยะสั้นมีขอ้ตกลงในการรักษาอตัราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเงื่อนไข   

ท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยงัคงอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงท่ีกาํหนดไว ้

11. เงินกู้ยืมระยะยาว 

เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2565  2564 

เงินกูย้มืระยะยาว  24,426,790  21,270,000 

หกั ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืรอการตดับญัชี (29,939)  (266) 

รวม 24,396,851  21,269,734 

หกั เงินกูย้มืระยะยาวท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (6,870,000)  (8,049,734) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17,526,851  13,220,000 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูย้ืมระยะยาวเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั

ท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 6,870 ลา้นบาท และ 8,050 ลา้นบาท ตามลาํดบั มีอตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละคงท่ีต่อปีตามท่ีตกลงกนั และเป็นเงินกูย้มืระยะยาวท่ีไม่มีหลกัประกนัสุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปีจาํนวน 17,527 ลา้นบาท และ 13,220 ลา้นบาท ตามลาํดบั มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปี

ตามท่ีตกลงกนั เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวมีวนัครบกาํหนดในปี 2565 - 2568 
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เพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 บริษทัมี

ภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินต้นและอัตราดอกเบ้ียกับธนาคารผูถื้อหุ้น ภายใต้สัญญาดังกล่าว 

บริษทัจะจ่ายชาํระเงินตน้เป็นเงินบาทตามท่ีตกลงกนัและจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีให้กับธนาคารผูถื้อหุ้น 

เพื่อแลกกบัเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐตามจาํนวนท่ีตกลงกนัและดอกเบ้ียลอยตวับวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

ซ่ึงสัญญาแลกเปล่ียนเงินตน้และอตัราดอกเบ้ียจะครบกาํหนดในเดือนเมษายน 2568 เช่นเดียวกบัเง่ือนไข

การจ่ายชาํระเงินกูย้มื 

เพื่อเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกับธนาคารผูถื้อหุ้น ภายใตส้ัญญาดงักล่าว 

บริษทัจะจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีให้กบัธนาคารผูถื้อหุ้น เพื่อแลกกบัดอกเบ้ียลอยตวับวกอตัราร้อยละ

คงท่ีต่อปี ซ่ึงสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียจะครบกาํหนดในเดือนพฤศจิกายน 2565 เช่นเดียวกับ

เง่ือนไขการจ่ายชาํระเงินกูย้มื 

เงินกู้ยืมระยะยาวมีขอ้ตกลงในการรักษาอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเง่ือนไขใน

สัญญาของเงินกูย้ืมของบริษทักบัสถาบนัการเงินบางราย กาํหนดให้มีการดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่ในบริษทั และอตัราส่วนทางการเงินอ่ืน ๆ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้ืมแต่ละฉบบั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยงัคงอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงท่ีกาํหนดไว ้

12. หุ้นกู้ระยะยาว 

รายการเคล่ือนไหวของหุ้นกูร้ะยะยาว สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 15,616,247 

การออกหุน้กูร้ะยะยาว 12,197,512 

จ่ายคืนหุน้กูร้ะยะยาว (7,400,000) 

ตดัจาํหน่ายส่วนลดหุน้กู ้ 34,001 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อการตดับญัชี - สุทธิ (6,427) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 20,441,333 

  หุน้กูร้ะยะยาวท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5,746,786 

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14,694,547 

รวม 20,441,333 
 

หุ้นกู้ดงักล่าวขา้งตน้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั ซ่ึงจาํหน่าย

ให้แก่นกัลงทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

มูลค่าต่อหน่วย 1,000 บาท มีกาํหนดจ่ายดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และกาํหนดชําระเงินต้นพร้อมดอกเบ้ีย 

งวดสุดทา้ยในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้นอกจากน้ี หุ้นกูข้า้งตน้ยงัรวมถึงหุน้กูท่ี้ไม่มีการชาํระดอกเบ้ีย

ตลอดอายขุองหุน้กูด้ว้ย 
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หุ้นกูบ้างส่วนมีขอ้ตกลงในการรักษาอตัราส่วนทางการเงินและ/หรือรักษาการดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นของ     

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทัตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยงัคงอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงท่ีกาํหนดไว ้

13. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2565     หน่วย : พนับาท 

 จํานวนเงินท่ีถึงกําหนดชําระตามสัญญา 

 ไม่เกิน 1 ปี  มากกว่า 1 - 5 ปี  รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่า 417,083  460,313  877,396 

หกั  ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี (17,185)  (12,013)  (29,198) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่า      

 ท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 399,898  448,300  848,198 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564     หน่วย : พนับาท 

 จํานวนเงินท่ีถึงกําหนดชําระตามสัญญา 

 ไม่เกิน 1 ปี  มากกว่า 1 - 5 ปี  รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่า 354,090  379,554  733,644 

หกั  ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี (13,931)  (10,656)  (24,587) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่า      

 ท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 340,159  368,898  709,057 

14. ทุนเรือนหุ้น 

ในระหว่างวนัท่ี 22 - 26 เมษายน 2564 บริษทัได้เสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ให้แก่กรรมการของบริษทั 

ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทั และประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก และในระหว่างวนัท่ี 28 - 30 เมษายน 2564 

เสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนั และผูซ้ื้อหุ้นเบ้ืองตน้ในต่างประเทศ รวมเป็นจาํนวน 907,428,600 หุ้น  

ซ่ึงประกอบด้วย (1) หุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายโดยบริษทั จาํนวน 210,816,700 หุ้น (2) หุ้นสามญัเดิมท่ี

เสนอขายโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) จาํนวน 284,144,300 หุ้น และ (3) หุ้นสามญั

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

ตราไวหุ้้นละ 3.7 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 36.5 บาท นอกจากน้ียงัมีการจดัสรรหุ้นส่วนเกินอีกเป็น

จาํนวน 136,114,200 หุ้น โดยดาํเนินการยืมหุ้นจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ สยาม เอเชีย เครดิต 

แอคเซส พีทีอี แอลทีดี 
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ค่าใช ้จ่ายที ่เกี ่ยวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุ ้นสามญั  จาํนวน  199.1 ลา้นบาท แสดงหักจาก

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน ทาํให้บริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น

จาํนวน 6,715.7 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี บริษทัได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้กับกระทรวงพาณิชยเ์มื่อ

วนัที่ 6 พฤษภาคม 2564 และเร่ิมทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 

เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัประจาํปี 2565 มีมติอนุมติัการเพิ่มทุน

จดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิม 8,580,242,909 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

จาํนวน 9,240,261,593 บาท แบ่งออกเป็น 2,497,367,998 หุ้น โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 178,383,428 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 3.7 บาท ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือ

วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 และบริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนท่ีออกจาํหน่ายและชําระแล้วจาํนวน 

9,240,143,433 บาท เป็นจาํนวน 2,497,336,063 หุน้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

15. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 

(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 

จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะนําไปจ่ายเป็น 

เงินปันผลไม่ได ้

16. การจัดการส่วนของทุน 

วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง

ต่อเน่ืองของบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อดาํรงไว้

ซ่ึงโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน บริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้น  

การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพือ่ลดภาระหน้ีสิน 
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17. เงินปันผลจ่าย 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2565 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

จากผลการดาํเนินงาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

- อนุมติัจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทั จาํนวนไม่เกิน 178,383,428 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 3.7 บาท 

ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัในอตัรา 13 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกินประมาณ 660 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 0.285 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิม  

หลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ใหจ่้ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุน้ละ 0.285 บาท 

- อนุมติัจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.274 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินไม่เกินประมาณ 635 ลา้นบาท  

บริษทัได้จ่ายปันผลแลว้ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 178,351,493 หุ้น

และเป็นเงินสดจาํนวน 635,519,986 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1,295,420,510 บาท 

18. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 สําหรับงวดสามเดือน 

 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 2565  2564 

รายไดค้า่นายหนา้จากธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยัและประกนัชีวิต 419,566  261,473 

รายไดค้่าตอบแทนอ่ืนจากธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยั    

และประกนัชีวิต 194,415  124,616 

รายไดค้่าธรรมเนียมอ่ืน 39,959  67,096 

รายไดค้่าบริการอ่ืน 6,110  6,488 

รวม 660,050  459,673 

หน่วย : พนับาท 

 สําหรับงวดเก้าเดือน 

 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 2565  2564 

รายไดค้่านายหนา้จากธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยัและประกนัชีวิต 1,203,130  884,089 

รายไดค้่าตอบแทนอ่ืนจากธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยั    

และประกนัชีวิต 535,762  366,501 

รายไดค้า่ธรรมเนียมอ่ืน 116,799  232,523 

รายไดค้่าบริการอ่ืน 18,595  20,349 

รวม 1,874,286  1,503,462 
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19. กาํไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 

คาํนวณจากกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่าย

แลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั แสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 สําหรับงวดสามเดือน 

 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 2565  2564 

กาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั (พนับาท) 901,085  812,722 

    จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม (พนัหุน้) 2,318,985  2,108,168 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่าย ณ    

วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 (พนัหุน้) -  114,289 

วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 (พนัหุน้) 87,542  - 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น (พนัหุน้) 2,406,527  2,222,457 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.37  0.37 
 

 

 

 สําหรับงวดเก้าเดือน 

 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 2565  2564 

กาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั (พนับาท) 2,822,858  2,373,517 

    จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม (พนัหุน้) 2,318,985  2,108,168 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่าย ณ    

วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 (พนัหุน้) -  114,289 

วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 (พนัหุน้) 87,542  - 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น (พนัหุน้) 2,406,527  2,222,457 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 1.17  1.07 
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20. ส่วนงานดําเนินงาน 

การจาํแนกส่วนงานทางธุรกิจได้จดัทาํขึ้นตามเกณฑ์ท่ีใช้ในการจดัทาํรายงานภายในท่ีเสนอต่อผูบ้ริหาร

(Management report) ของบริษทัท่ีสะทอ้นจากโครงสร้างการบริหารจดัการองค์กร ผลการดาํเนินงานจาํแนก

ตามส่วนงานทางธุรกิจท่ีนําเสนอต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจ

เก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากร และการประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานมีการวดัค่าท่ีเป็นไป

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู ้มี อ ํานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานของบริษัท                       

คือ คณะกรรมการของบริษทั 

ส่วนงานทางธุรกิจมีการจําแนกไว้เป็นการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า โดยมีการเสนอผลิตภัณฑ ์

และบริการให้กับลูกค้า ซ่ึงแบ่งเป็นการให้สินเช่ือและให้เช่าซ้ือรถทุกประเภท และการเป็นนายหน้า 

ประกนัวินาศภยั ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงาน 
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ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย  ธุรกิจให้สินเช่ือและให้เช่าซ้ือรถ  รวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565  2564  2565  2564  2565  2564 

รายไดด้อกเบ้ียรับจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ -  -  383,216  249,135  383,216  249,135 

รายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินให้กูยื้ม 32,989  16,662  2,843,901  2,189,324  2,876,890  2,205,986 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 344,884  218,291  315,166  241,382  660,050  459,673 

รายไดอ่ื้น 1,000  553  9,138  6,317  10,138  6,870 

รวมรายได้ 378,873  235,506  3,551,421  2,686,158  3,930,294  2,921,664 

            

ค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหาร         1,982,524  1,490,123 

รวมค่าใช้จ่าย         1,982,524  1,490,123 

            

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน         1,947,770  1,431,541 

ผลขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย         (242,319)  (164,683) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (313,489)  (268,073) 

(ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9         (270,606)  13,222 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         1,121,356  1,012,007 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (220,271)  (199,285) 

กําไรสําหรับงวด         901,085  812,722 
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หน่วย : พนับาท 

 ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย  ธุรกิจให้สินเช่ือและให้เช่าซ้ือรถ  รวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565  2564  2565  2564  2565  2564 

รายไดด้อกเบ้ียรับจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ -  -  1,068,743  810,780  1,068,743  810,780 

รายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินให้กูยื้ม 100,680  54,984  7,842,763  6,332,535  7,943,443  6,387,519 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,009,144  708,509  865,142  794,953  1,874,286  1,503,462 

รายไดอ่ื้น 2,117  1,821  18,647  18,935  20,764  20,756 

รวมรายได้ 1,111,941  765,314  9,795,295  7,957,203  10,907,236  8,722,517 

            

ค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหาร         5,584,494  4,600,840 

รวมค่าใช้จ่าย         5,584,494  4,600,840 

            

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน         5,322,742  4,121,677 

ผลขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย         (600,803)  (508,102) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (868,557)  (856,948) 

(ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9         (335,956)  204,057 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         3,517,426  2,960,684 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (694,568)  (587,167) 

กําไรสําหรับงวด         2,822,858  2,373,517 
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หน่วย : พนับาท 

 ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย  ธุรกิจให้สินเช่ือและให้เช่าซ้ือรถ  รวม 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  2,561  1,814,384  3,992,178  1,814,384  3,994,739 

เงินให้กูยื้มและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 1,541,094  1,226,521  71,405,448  57,620,765  72,946,542  58,847,286 

สินทรัพยอ่ื์น 6,912  12,569  4,346,122  3,670,805  4,353,034  3,683,374 

สินทรัพย์รวม 1,548,006  1,241,651  77,565,954  65,283,748  79,113,960  66,525,399 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 

บริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 บริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
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21. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดใ้ช้เงินฝากประจาํจาํนวน 1.1 ลา้นบาท สําหรับ

การดาํรงสินทรัพยใ์นการประกอบธุรกิจนายหน้าประกนัวินาศภยัตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัประกัน

วินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภยั เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้า

ประกนัวินาศภยั และการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2562  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัไดใ้ช้เงินฝากประจาํจาํนวน 2 ลา้นบาท สําหรับ

การดาํรงสินทรัพยใ์นการประกอบธุรกิจนายหน้าประกนัชีวิต ตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัประกนัชีวิต 

พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกนัชีวิต 

และการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัชีวิต พ.ศ. 2562   

22. ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและบริการ 

บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าพื้นท่ีสํานักงานและบริการโดยมีจาํนวนเงินค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2565  2564 

ภายใน 1 ปี 82,450  109,259 

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 89,294  87,739 

 171,744  196,998 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดว้างเงินประกนัภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเช่า

จาํนวน 110.42 ลา้นบาท และ 97.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 บริษทับนัทึกสัญญาเช่าดาํเนินงานระยะยาว

เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจาํนวน 28.56 ลา้นบาท และ 21.71 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 บริษทับนัทึกสัญญาเช่าดาํเนินงานระยะยาวเป็น

ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจํานวน 82.44 ล้านบาท และ 59.53 ล้านบาท 

ตามลาํดบั 
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23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

23.1 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีวงเงินหนังสือคํ้ าประกันสําหรับ

ดาํเนินงานทางธุรกิจจาํนวน 7.5 ลา้นบาท 

23.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารซ่ึงยงั

ไมไ่ดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 40 ลา้นบาท 

23.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินจาํนวน 43,399 ลา้นบาท และ 

100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินจาํนวน 39,199 ลา้นบาท และ 

100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  

23.4 ในปี 2554 บริษทัถูกฟ้องร้องต่อศาลแพ่งขอ้หาละเมิด โดยจาํนวนเงินท่ีฟ้องร้องดงักล่าวมีสาระสําคญั

และถูกฟ้องร้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือในขอ้หาเอกสารเท็จ โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างการจาํหน่าย                  

คดีชัว่คราว 

24. รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันได้แก่กิจการท่ีมีความเก่ียวข้องกับบริษทั โดยการมีผูถื้อหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการ

ร่วมกนั รายการที่มีขึ้นกบักิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัไดก้าํหนดขึ้นโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกนั

ตามสัญญา หากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

รายช่ือของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีความสัมพนัธ์กบัธนาคารผูถื้อหุน้และบริษทัใหญ่ และ/หรือมีกรรมการ

ร่วมกนัมีดงัน้ี 

บริษทั เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จาํกดั 

บริษทั โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 

บริษทั โลตสัส์ มนัน่ี เซอร์วิสเซส จาํกดั 

บริษทั โลตสัส์ เจเนอรัล อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั  

บริษทั โลตสัส์ ไลฟ์ แอสชวัรันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั  

บริษทั กรุงศรี เจเนอรัล อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั 
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บริษทั กรุงศรี ไลฟ์ แอสชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั  

บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั อยธุยา ดีเวลลอปเมน้ท ์ลีสซ่ิง จาํกดั 

บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั  

Hattha Bank Public Company Limited 

บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 

Hattha Services Company Limited 

บริษทั บริหารสินทรัพยก์รุงศรีอยธุยา จาํกดั 

บริษทั กรุงศรี ฟินโนเวต จาํกดั 

บริษทั กรุงศรี บริการเช่าสินเช่ือ จาํกดั 

สถาบนัการเงินจุลภาคท่ีไม่รับเงินฝาก กรุงศรี จาํกดั 

บริษทั กรุงศรี นิมเบิล จาํกดั 

SB Finance, Inc. (เดิมช่ือ SB Finance Company, Inc.) 

24.1 ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพันธ์ ณ วันที ่  ณ วันที่ 

  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

  2565  2564 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 1,740,471  3,957,596 

     
เงินให้กู้ยืม     

กรรมการ  18  25 

     
ค่านายหน้ารอตัดจ่าย     

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 6,843  6,337 

     
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน     

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 542  49 

     
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน     

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 460,408  - 

     
ลูกหนี้อ่ืน     

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 30,088  533 
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    หน่วย : พันบาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพันธ์ ณ วันที ่  ณ วันที่ 

  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

  2565  2564 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ (แสดงรวมใน     

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์)     

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 485  1,172 

บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,806  36,865 

  17,291  38,037 

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 3,437  3,549 

     
เงินกู้ยืมระยะส้ัน     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ -  3,300,000 

     
เจ้าหนี้กิจการที่เก่ียวข้องกัน     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 13,499  3,369 

บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,021  1,052 

  15,520  4,421 

     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 6,821  6,048 

     
หนีสิ้นทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน      

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 58  441 

     
หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน      

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 29  201 

     
เงินกู้ยืมระยะยาว     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 8,120,000  8,820,000 

     
หุ้นกู้ระยะยาว     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 295,200  295,200 

     
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอการตัดบัญชี     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 14,530  3,648 

     
หนี้สินตามสัญญาเช่า     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 841  1,542 

บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 51,908  76,149 

  52,749  77,691 

     
หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอ่ืน      

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 67  67 
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24.2 รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

  หน่วย : พันบาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพันธ์ 2565  2564 

รายได้ดอกเบีย้รับจากเงินให้กู้ยืม     

กรรมการ  1  - 

     
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 1  - 

     
รายได้อ่ืน     

-  รายไดด้อกเบ้ียรับ     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 510  1,406 

-  รายไดอ่ื้น     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 141  196 

     
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 4,867  3,924 

บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนด์     

เซอร์วิส จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,383  9,290 

  10,250  13,214 

     
ต้นทุนทางการเงิน     

-  ดอกเบ้ียจ่าย     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 78,912  90,487 

บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนด ์     

เซอร์วิส  จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 132  334 

  79,044  90,821 

     
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ (16,158)  (144) 

รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันเกิดขึ้นตามเง่ือนไขปกติของธุรกิจ ค่าบริการทั้งหมด   

คิดในอตัราท่ีตกลงกนัระหวา่งกิจการ 
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24.3 รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

  หน่วย : พันบาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพันธ์ 2565  2564 

รายได้ดอกเบีย้รับจากเงินให้กู้ยืม     

กรรมการ  1  - 

     
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 2  1 

     
รายได้อ่ืน     

-  รายไดด้อกเบ้ียรับ     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 1,519  6,973 

-  รายไดอ่ื้น     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 421  416 

     
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 13,989  14,258 

บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนด ์     

เซอร์วิส จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,669  30,269 

  33,658  44,527 

     
ต้นทุนทางการเงิน     

-  ดอกเบ้ียจ่าย     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 266,522  298,305 

บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลต้ีแอนด ์     

เซอร์วิส  จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 522  1,187 

  267,044  299,492 

     
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 9,542  106 

     
เงินปันผลจ่าย     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 388,626  - 

สยาม เอเชีย เครดิต แอคเซส พีทีอี แอลทีดี ผูถ้ือหุ้นใหญ่ 323,855  - 

  712,481  - 

รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันเกิดขึ้นตามเง่ือนไขปกติของธุรกิจ ค่าบริการทั้งหมด   

คิดในอตัราท่ีตกลงกนัระหวา่งกิจการ 
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24.4 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําคัญและกรรมการ สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน มีดงัน้ี 

   หน่วย : พนับาท 

 สําหรับงวดสามเดือน  สําหรับงวดเก้าเดือน 

 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน  ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 

 2565  2564  2565  2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 24,491  23,053  76,060  71,761 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 512  419  1,537  1,256 

 25,003  23,472  77,597  73,017 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแก่กรรมการและผูมี้อาํนาจในการจดัการ 

บริษทัไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อ่ืนแก่กรรมการและผูบ้ริหาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพึงจ่าย

ตามปกติ รวมถึงค่าตอบแทนท่ีผูกพนัตามสัญญาจา้งงานและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

บริษัทไม่มีการขาย ให้ หรือให้เช่าทรัพย์สินใด ๆ ท่ีมีสาระสําคัญแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร  

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว หรือรับซ้ือหรือเช่าทรัพยสิ์นใด ๆ จากบุคคลดงักล่าวนั้น   

24.5 สัญญาท่ีสาํคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

สัญญาการบริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ 

เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้ทําสัญญากับธนาคารผูถื้อหุ้น สําหรับการใช้บริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ โดยมีระยะเวลา 5 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 สัญญา                     

จะขยายอายุสัญญาต่อไปอีก 1 ปี ถา้ไม่มีการบอกเลิกสัญญาก่อนกาํหนด บริษทัมีภาระผูกพนัใน          

การจ่ายค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
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สัญญาเช่ารถยนต ์

เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยมีระยะเวลา    

3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 และจะขยายอายุสัญญาต่อไปอีก 1 ปี ถา้ไม่มีการบอกเลิกสัญญา

ก่อนกาํหนด บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

สัญญาสนบัสนุนดา้นการตลาด 

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดท้าํสัญญากบัธนาคารผูถื้อหุ้น สําหรับการใชบ้ริการแนะนาํ 

โดยมีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และจะขยายอายุสัญญาต่อไปอีก 1 ปี ถา้ไม่มีการ 

บอกเลิกสญัญาก่อนกาํหนด บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

25. โครงการร่วมลงทุนสําหรับพนักงาน 

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2565 ได้มีมติอนุมัติโครงการ 

ร่วมลงทุนสําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program: EJIP) ซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงการ

สวสัดิการพนักงานของบริษทัที่สนับสนุนให้พนักงานที่สมคัรใจเขา้ร่วมโครงการโดยการซ้ือหุ้น

ของบริษทั ซ่ึงสมาชิกตอ้งจ่ายเงินสะสมเขา้โครงการเป็นรายเดือน และบริษทัจะจ่ายเงินสมทบให้กบั

สมาชิกเป็นรายเดือนในจาํนวนท่ีเท่ากนั ในอตัราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 12 ของเงินเดือนพนักงาน ขึ้นอยู่

กบัระยะเวลาการร่วมงานกบับริษทัของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ โดยโครงการดงักล่าวมีอายุ 6 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  

1 ตุลาคม 2565 

26. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของบริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลง

แลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั 

และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์อง

การวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมกําหนดโดยวิธีต่อไปน้ีโดยข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ

สมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้น

ในสภาพปกติในตลาดหลกัระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ในกรณีท่ีไม่มีตลาดหลกั ใช้ราคาใน

ตลาดท่ีมีสภาพคล่องสูงสุดท่ีสามารถเขา้ทาํรายการได ้
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การกาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน มีดงัน้ี 

 ระดับ 1 - ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน         

   อยา่งเดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

 ระดบั 2 -  ราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่คล้ายคลึงกันในตลาดท่ีมีสภาพคล่องหรือ

  สินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันในตลาดท่ีไม่มีการซ้ือขายคล่อง           

  และมูลค่าท่ีได้จากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยใช้ข้อมูล อ่ืน ท่ีสั งเกตได้ในตลาด                      

 เป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการประเมินมลูค่า 

 ระดบั 3 -  มูลค่าท่ีไดจ้ากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยใชข้อ้มูลท่ีไม่มีในตลาดเป็นองคป์ระกอบสําคญั

 ในการประเมินมูลค่า 

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วันท่ี  30 กันยายน  2565 และ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พันบาท 

 ณ วันที ่30 กันยายน 2565  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 วัดมูลค่าด้วย

มูลค่า

ยุติธรรม 

 ไม่วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่า

ยุติธรรม 

 รวมยอด

คงเหลือ 

 วัดมูลค่าด้วย

มูลค่า

ยุติธรรม 

 ไม่วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่า

ยุติธรรม 

 รวมยอด

คงเหลือ 

สินทรัพย์ทางการเงิน            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  -  1,814,384  1,814,384  -  3,994,739  3,994,739 

เงินให้กูยื้มและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ -  72,946,542  72,946,542  -  58,847,286  58,847,286 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 460,408  -  460,408  -  -  - 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน -  658,186  658,186  -  683,653  683,653 

รวม 460,408  75,419,112  75,879,520  -  63,525,678  63,525,678 

            

หนี้สินทางการเงิน            

เงินกูยื้มระยะสั้น -  900,000  900,000  -  3,300,000  3,300,000 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  1,575,217  1,575,217  -  1,516,073  1,516,073 

หุ้นกูร้ะยะสั้น -  5,746,698  5,746,698  -  999,368  999,368 

เงินกูยื้มระยะยาว -  24,396,851  24,396,851  -  21,269,734  21,269,734 

หุ้นกูร้ะยะยาว -  20,441,333  20,441,333  -  15,616,247  15,616,247 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 58  -  58  441  -  441 

รวม 58  53,060,099  53,060,157  441  42,701,422  42,701,863 
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สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
หน่วย : พันบาท 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

 มูลค่ายุติธรรม  มูลค่ายุติธรรม 

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

สินทรัพย์ทางการเงิน          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน          

สินทรัพยอ์นุพนัธ์          

- สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตน้และอตัราดอกเบ้ีย - 460,408 - 460,408  - - - - 

          หนี้สินทางการเงิน          

หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน          

หน้ีสินอนุพนัธ์          

- สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย - 58 - 58  - 441 - 441 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไม่มีการโอนเปล่ียนประเภทสินทรัพยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ระหว่างระดบั 1 และระดบั 2 

วิธีการท่ีบริษทัไดใ้ชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน มีดงัน้ี 

อนุพนัธ์ทางการเงิน 

เทคนิคท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับตราสารอนุพนัธ์ ขึ้นอยู่กบัประเภทตราสารอนุพนัธ์และ

การมีอยู่ของขอ้มูลตลาดท่ีจะนํามาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม โดยเทคนิคดงักล่าวประกอบดว้ย 

วิธีคิดลดกระแสเงินสด Option pricing model รวมทั้ งแบบจาํลองมาตรฐานท่ีใช้กันทั่วไปโดยผูร่้วม

ตลาด โดยขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่าก็จะเป็นขอ้มูลท่ีสังเกตได ้ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย 

และการปรับปรุงมูลค่าทางด้านเครดิต (Credit valuation adjustment) ซ่ึงเป็นการประมาณการของ 

การปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้คู่สัญญาอาจผิดนัดชาํระหน้ี 

และบริษทัอาจไม่ไดรั้บชาํระราคาเตม็ตามมูลค่าตลาดของรายการดงักล่าว 
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สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ตามลาํดบัของลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

หน่วย : พนับาท 

 ณ  วันที ่30 กันยายน 2565  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564   

 มูลค่า 

ตามบัญชี 

 มูลค่า 

ยุติธรรม 

 มูลค่า 

ตามบัญชี 

 มูลค่า 

ยุติธรรม 

 ลําดับช้ัน 

มูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,814,384  1,814,384  3,994,739  3,994,739  มูลค่ายติุธรรมถือ 

         ตามยอดคงเหลือ 

เงินให้กูยื้มและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 72,946,542  72,593,604  58,847,286  58,939,676  ระดบั 3 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 658,186  658,186  683,653  683,653  มูลค่ายติุธรรมถือ 

         ตามยอดคงเหลือ 

          

หนี้สินทางการเงิน          

เงินกูยื้มระยะสั้น 900,000  899,155  3,300,000  3,300,000  ระดบั 3 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,575,217  1,575,217  1,516,073  1,516,073  มลูค่ายติุธรรมถือ 

         ตามยอดคงเหลือ 

หุ้นกูร้ะยะสั้น 5,746,698  5,739,475  999,368  999,609  ระดบั 2 

เงินกูยื้มระยะยาว 24,396,851  24,122,179  21,269,734  21,263,198  ระดบั 3 

หุ้นกูร้ะยะยาว 20,441,333  20,363,732  15,616,247  15,724,557  ระดบั 2 
 

วิธีการท่ีบริษทัใชใ้นการประมาณมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม มีดงัน้ี 

สินทรัพยท่ี์จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 

เช่น ลูกหน้ีตวัแทนรับชาํระหน้ี สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา และลูกหน้ีอ่ืนและหน้ีสินทางการเงินท่ีจะ

ครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่า

ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของเงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด

คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตลาดปัจจุบันของเงินให้กู ้ยืมและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีระยะเวลาและ

เง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

เงินกู้ยืมระยะสั้ น มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกับมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ี

จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
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หุ้นกูร้ะยะสั้ นและระยะยาวแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณตามอตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดย

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมลูค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของ

กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั สําหรับเงินกูย้มืท่ีมี

ระยะเวลาและเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

27. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ระหว่างวนัท่ี 5 - 17 ตุลาคม 2565 บริษทัเสนอขายตัว๋แลกเงินไม่มีหลกัประกนั ชาํระเงินตน้ในวนัครบ

กาํหนดไถ่ถอนตามวนัท่ีท่ีระบุไวใ้นตัว๋แลกเงินแต่ละฉบบั ดงัต่อไปน้ี 

- ตัว๋แลกเงิน บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน) มูลค่า 1,000 ลา้นบาท เมื่อวนัที่ 5 ตุลาคม 2565 

ครบกาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี 31 ตุลาคม 2565  

- ตัว๋แลกเงิน บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน) มูลค่า 1,000 ลา้นบาท เมื่อวนัที่ 17 ตุลาคม 2565 

ครบกาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 

28. การจัดประเภทรายการใหม่ 

รายการบางรายการในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ได้มีการจดัประเภทรายการใหม่

เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินงวดปัจจุบัน การจัดประเภทรายการดังกล่าวไม่มี

ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ กาํไรเบ็ดเสร็จรวม และส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีไดร้ายงานไว ้การจดัประเภทรายการใหม่

มีดงัต่อไปน้ี 

รายการ การแสดงรายการ การแสดงรายการ จํานวนเงิน  

 ที่แสดงไว้เดิม ในงวดปัจจุบัน พันบาท 

ลูกหน้ีอ่ืน สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-ลูกหน้ีอ่ืน 43,448 

ภาษีมลูค่าเพ่ิมจ่ายล่วงหนา้แทนลูกคา้ ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน- ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-ลูกหน้ีอ่ืน 9,922 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายล่วงหนา้แทนลูกคา้   

29. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินระหว่างกาลจากคณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2565 
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