
 

 
บริษทั เฮงลิสซ่ิง แอนด ์แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

(เดิมช่ือ “บริษทั เฮงลิสซ่ิง จาํกดั”) 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

   



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เฮงลิสซ่ิง แอนด ์แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

(เดิมช่ือ “บริษทั เฮงลิสซ่ิง จาํกดั”) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับ                 

งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของ บริษทั เฮงลิสซ่ิง 

แอนด ์แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น

ผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34    

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน          

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้              

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี      

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.2 ขอ้ 3.1 และขอ้ 4.1 จากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วน สถานการณ์

ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคต    

ของบริษทัฯ จากผลกระทบดงักล่าวบริษทัฯไดจ้ดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยเลือกนาํแนวปฏิบติั         

ทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งมาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

สมใจ คุณปสุต 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 5 พฤศจิกายน 2564 



บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 12,164                     35,940                     

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 2 23,525                     13,129                     

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3 1,620,987                 1,698,228                 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4 1,288,083                 993,491                   

ลูกหน้ีอ่ืน 6 15,290                     12,526                     

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 7 30,588                     23,241                     

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,405                       4,164                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,999,042                 2,780,719                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3 3,363,687                 3,753,715                 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4 1,854,995                 1,287,858 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 8 141,586                   139,047                   

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 9 122,361                   113,241                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 10 9,119                       10,186                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 142,896                   151,655                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,937                       5,760                       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,641,581                 5,461,462                 

รวมสินทรัพย์ 8,640,623                 8,242,181                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 12 1,405,215                 1,402,269                 

เจา้หน้ีอ่ืน 13 106,919                   98,683                     

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 50,438                     45,189                     

เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 2,255,982                 1,307,426                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 14,253                     24,305                     

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15 7,199                       6,279                       

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,840,006                 2,884,151                 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 61,038                     55,202                     

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 1,532,620                 1,794,187                 

ประมาณการหน้ีสิน - สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 43,541                     37,621                     

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,637,199                 1,887,010                 

รวมหน้ีสิน 5,477,205                 4,771,161                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 17

      หุน้สามญั 3,810,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

      (31 ธนัวาคม 2563: หุน้สามญั 601,832,540 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 3,810,000                 3,009,163                 

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 3,009,162,700 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

      (31 ธนัวาคม 2563: หุน้สามญั 601,832,540 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 3,009,163                 3,009,163                 

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 16 32,928                     17,025                     

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 121,327                   444,832                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,163,418                 3,471,020                 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,640,623                 8,242,181                 

-                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้หน่วยเป็นบาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดด้อกเบ้ียจากสญัญาเช่าซ้ือ 213,272           231,847           618,421           804,047           

รายไดด้อกเบ้ียจากสัญญาเงินใหกู้ย้มื 173,096           106,641           454,012           292,233           

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 26,606             18,985             69,658             81,885             

รายไดอ้ื่น 13,105             11,185             49,237             29,819             

รวมรายได้ 426,079           368,658           1,191,328        1,207,984        

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 202,361           180,718           578,700           547,297           

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 17,725             73,522             161,489           151,964           

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและจาํหน่ายสินทรัพย์ 16,292             11,219             37,285             77,089             

รวมค่าใช้จ่าย 236,378           265,459           777,474           776,350           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 189,701           103,199           413,854           431,634           

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (48,597)            (50,338)            (136,802)          (164,824)          

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 141,104           52,861             277,052           266,810           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11.2 (28,148)            (10,625)            (55,041)            (53,570)            

กําไรสําหรับงวด 112,956           42,236             222,011           213,240           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                       -                       -                       1,232               

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 11.2 -                       -                       -                       (247)                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                       -                       -                       985                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 112,956           42,236             222,011           214,225           

กําไรต่อหุ้น 20

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.04                 0.01                 0.07                 0.07                 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 3,009,163        3,009,163        3,009,163        3,009,163        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

ทุนจดทะเบียน จดัสรรแลว้

ท่ีออกจาํหน่าย  - สาํรอง

และชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 3,009,163            7,591                   238,567               3,255,321            

กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           213,240               213,240               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           985                      985                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           214,225               214,225               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                           -                           (114,348)              (114,348)              

โอนกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฏหมาย -                           9,434                   (9,434)                  -                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2563 3,009,163            17,025                 329,010               3,355,198            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 3,009,163            17,025                 444,832               3,471,020            

กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           222,011               222,011               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           222,011               222,011               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                           -                           (529,613)              (529,613)              

โอนกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฏหมาย -                           15,903                 (15,903)                -                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2564 3,009,163            32,928                 121,327               3,163,418            

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กาํไรสะสม



บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 277,052                 266,810                 

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 74,344                   65,096                   

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 161,489                 151,964                 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 4                            176                        

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 199                        2,363                     

กาํไรจากการยกเลิกและเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า (131)                       (373)                       

ขาดทุน (กลบัรายการ) จากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 2,005                     (14,093)                  

ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 35,077                   88,643                   

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 9,849                     11,278                   

รายไดด้อกเบ้ีย (1,072,433)             (1,096,280)             

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 132,660                 160,461                 

ตน้ทุนทางการเงินตดัจาํหน่ายสาํหรับหน้ีสินตามสัญญาเช่า 4,142                     4,363                     

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (375,743)                (359,592)                

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ (10,396)                  4,523                     

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 268,343                 100,210                 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื (939,817)                (704,303)                

ลูกหน้ีอ่ืน (2,764)                    3,339                     

ทรัพยสิ์นรอการขาย 116,271                 230,792                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4,241)                    (1,603)                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,177)                    (739)                       

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีอ่ืน 7,166                     (19,357)                  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,297                     2,655                     

ผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (3,929)                    (3,021)                    

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (944,990)                (747,096)                

เงินสดรับดอกเบ้ีย 1,027,259              1,077,933              

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (56,334)                  (123,593)                

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 25,935                   207,244                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (29,308)                  (27,625)                  

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,098)                    (3,402)                    

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 3                            103                        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (31,403)                  (30,924)                  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 2,946                     17,774                   

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,511,000              1,500,000              

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (832,075)                (1,331,156)             

ชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (45,591)                  (39,681)                  

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้มื -                            (9,500)                    

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (124,975)                (147,448)                

เงินสดจ่ายเงินปันผล (529,613)                (114,348)                

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (18,308)                  (124,359)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (23,776)                  51,961                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 35,940                   30,951                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 12,164                   82,912                   

-                            

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบกระแสเงินสด

รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังบกระแสเงินสด

รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหน้ีเพื่อชาํระหน้ี 183,461                 304,773                 

เจา้หน้ีตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึน 1,964                     558                        

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน 1,072                     567                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท เฮงลสิซ่ิง แอนด์ แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

บริษทั เฮงลิสซ่ิง แอนด ์แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัซ่ึงมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย และเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2564 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดักบั

กระทรวงพาณิชย ์และเปล่ียนช่ือจาก “บริษทั เฮงลิสซ่ิง จาํกดั” เป็น “บริษทั เฮงลิสซ่ิง แอนด์ แคปปิตอล 

จาํกดั (มหาชน)” โดยธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ สินเช่ือทะเบียนรถ สินเช่ือท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง สินเช่ือส่วนบุคคล และสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกาํกับโดยไม่มี

หลกัประกนั ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 69 หมู่ท่ี 7 ตาํบลสันทรายนอ้ย อาํเภอสันทราย จงัหวดั

เชียงใหม่ และมีสาขารวม 489 สาขา (31 ธนัวาคม 2563: 402 สาขา) 

ในเดือนตุลาคม 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษทัฯเป็นหลักทรัพย์                       

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และใหเ้ร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 19 ตุลาคม 2564 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และเกิด

ความผนัผวนในตลาดเงินและตลาดทุน สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบ

ต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของ

บริษทัฯ โดยผลกระทบดังกล่าวยงัไม่สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลในขณะน้ี อย่างไรก็ตาม                             

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว และประเมินผลกระทบทางการเงิน

เก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการบริหาร

จดัการกระแสเงินสดของบริษทัฯ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ ในการ

ประมาณการผลกระทบซ่ึงตอ้งมีการทบทวนอยา่งต่อเน่ืองหากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาล

แบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                   

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

1.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ              

งบการเงินของบริษทัฯ 

1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั

ใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่การปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน

ของบริษทัฯ 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น                     

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
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2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินสด 1,920 810 

เงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย ์ 16,206 35,434 

เงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวนั 17,563 12,825 

รวม 35,689 49,069 

หกั: เงินฝากธนาคารสาํหรับค่าเบ้ียประกนัภยั 

       ท่ีบริษทัไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยั (23,525) (13,129) 

รวม 12,164 35,940 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียอยูร่ะหวา่งร้อยละ 0.05 - 0.15 ต่อปี (31 ธนัวาคม 

2563: ร้อยละ 0.05 - 0.40 ต่อปี) ซ่ึงเป็นไปตามอตัราท่ีธนาคารกาํหนด 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ยอดคงเหลือจาํนวน 24 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 13 ลา้นบาท) เป็นเงินฝาก

ธนาคารสําหรับค่าเบ้ียประกันภยัท่ีบริษทัฯได้รับจากผูเ้อาประกันภยั ซ่ึงบริษทัฯตอ้งนําส่งเบ้ียประกัน

ดงักล่าวให้แก่บริษทัประกนัภยั และบริษทัฯไม่สามารถนาํเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวไปใชห้รือหาประโยชน์ 

หรือหกัค่าใชจ่้ายใด ๆ ไดต้ามท่ีระบุไวใ้นสญัญานายหนา้ 

3. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ  

3.1 ณ วันท่ี 30 กันยายน  2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือมีระยะเวลาตามสัญญา

โดยประมาณ 12 ถึง 84 งวด โดยมีกาํหนดการจ่ายค่างวดเท่ากนัทุกงวดและคิดดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอายสุญัญา 

ซ่ึงลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือแบ่งตามระยะเวลาการครบกาํหนดชาํระตามสญัญาไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 

 

ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี (2) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกินกว่าหน่ึงปี รวม 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ                   2,962,894 4,572,215 7,535,109 

หกั: ดอกเบ้ียจากสญัญาเช่าซ้ือรอตดับญัชี (1) (905,365) (765,240) (1,670,605) 

  ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (182,844) (299,119) (481,963) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ี                

ตอ้งจ่ายตามสญัญา 1,874,685 3,507,856 5,382,541 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (253,698) (144,169) (397,867) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 1,620,987 3,363,687 4,984,674 

(1) สุทธิจากรายได้และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย 
(2) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี รวมลูกหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิต 
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(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 

 

ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี (2) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกินกว่าหน่ึงปี รวม 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ                   3,244,771 5,246,594 8,491,365 

หกั: ดอกเบ้ียจากสญัญาเช่าซ้ือรอตดับญัชี (1) (1,106,974) (948,077) (2,055,051) 

  ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (197,984) (343,280) (541,264) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ี                

ตอ้งจ่ายตามสญัญา 1,939,813 3,955,237 5,895,050 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (241,585) (201,522) (443,107) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 1,698,228 3,753,715 5,451,943 

(1) สุทธิจากรายได้และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย 

(2) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี รวมลูกหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิต 

บริษทัฯไดเ้ขา้โครงการช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบและเลือกใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกโดย                  

สภาวิชาชีพ เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจาก

สถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯมียอดคงเหลือของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีบริษทัฯให้ความช่วยเหลือ

เป็นจาํนวนร้อยละ 33 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือทั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ยลูกหน้ีท่ีอยู่ภายใตม้าตรการให้

ความช่วยเหลือลดค่างวดร้อยละ 21 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือทั้งหมด (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 33)                                   

โดยมีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือจาํนวน 937 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 17 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือทั้งหมด 

(31 ธนัวาคม 2563: 1,870 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 32) ซ่ึงบริษทัฯคงการจดัชั้นหน้ีตามเดิมก่อนเขา้มาตรการ 

และลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL) ท่ีบริษทัฯไดมี้การเจรจากบัลูกหน้ีและวิเคราะห์

ฐานะและกิจการของลูกหน้ีแล้วเห็นว่าลูกหน้ีจะสามารถปฏิบติัตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ได้  

บริษทัฯจึงไดป้รับการจดัชั้นหน้ีเป็นลูกหน้ีปกติทนัที (Stage 1) จาํนวน 624 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของ

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือทั้งหมด แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดพ้ิจารณาสถานการณ์ในปัจจุบนัและผลกระทบ

ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซ่ึงยงัไม่สามารถควบคุมได้ และกาํลังส่ง 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ดงันั้นในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน บริษทัฯไดมี้

การพิจารณาคาดการณ์ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และไดใ้ชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารใน

การตั้งสํารองเพิ่มเติม (Management Overlay) จากค่าท่ีไดจ้ากแบบจาํลองไปอีกระดบัหน่ึง เพื่อรองรับต่อ

การเพิ่มข้ึนของการผดินดัชาํระหน้ีของลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบ 
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3.2  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือแยกตามความเส่ียงดา้นเครดิตและ

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

ยอดลกูหน้ีหลงัหกัรายได ้                         

ทางการเงินรอรับรู้ (1) 

ค่าเผื่อผลขาดทุน                            

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึน

อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง                             

ดา้นเครดิต (Performing) 4,342,490 4,392,130 124,176 70,082 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการเพิ่มข้ึน 

 อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง                          

ดา้นเครดิต (Under - performing) 825,671 1,244,879 142,750 210,674 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการดอ้ยค่า 

 ดา้นเครดิต (Non - performing) 214,380 258,041 130,941 162,351 

รวม  5,382,541 5,895,050 397,867 443,107 

(1) สุทธิจากรายได้และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย 

3.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (หลงัหักรายไดท้างการเงินรอรับรู้) ส่วนหน่ึงจาํนวน 

4,909 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 5,487 ลา้นบาท) ไดถู้กนาํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร

พาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 12 และ 14 

4. ลูกหนีต้ามสัญญาเงินให้กู้ยืม 

4.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหน้ีตามสัญญาเงินใหกู้ย้ืมมีระยะเวลาตามสัญญา 6 ถึง

84 งวด และมีกาํหนดจ่ายค่างวดเท่ากนัทุกงวด และคิดดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอายุสัญญา ซ่ึงลูกหน้ีตามสัญญา

เงินใหกู้ย้มืแบ่งตามระยะเวลาการครบกาํหนดชาํระตามสญัญาไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 

 

ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี (2) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกินกว่าหน่ึงปี รวม 

ลูกหน้ีตามสญัญาเงินใหกู้ย้มื        1,353,493 1,925,431 3,278,924 

หกั: รายไดท้างการเงินรอรับรู้ (1) (11,668) (8,372) (20,040) 

บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ 67,662 - 67,662 

 1,409,487 1,917,059 3,326,546 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (121,404) (62,064) (183,468) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเงินใหกู้ย้มื - สุทธิ 1,288,083 1,854,995 3,143,078 

(1) สุทธิจากรายได้และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้กู้ยืมรอตัดจ่าย 
(2) ลูกหนีต้ามสัญญาเงินให้กู้ยืมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี รวมลูกหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิต 
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(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 

 

ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี (2) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกินกว่าหน่ึงปี รวม 

ลูกหน้ีตามสญัญาเงินใหกู้ย้มื        1,029,520 1,343,061 2,372,581 

หกั: รายไดท้างการเงินรอรับรู้ (1) (20,024) (8,992) (29,016) 

บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ 38,141 - 38,141 

 1,047,637 1,334,069 2,381,706 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (54,146) (46,211) (100,357) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเงินใหกู้ย้มื - สุทธิ 993,491 1,287,858 2,281,349 

(1) สุทธิจากรายได้และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้กู้ยืมรอตัดจ่าย 

(2) ลูกหนีต้ามสัญญาเงินให้กู้ยืมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี รวมลูกหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิต 

บริษทัฯไดเ้ขา้โครงการช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบและเลือกใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกโดย

สภาวิชาชีพ เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับกิจการท่ีใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจาก

สถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย  

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัฯมียอดคงเหลือของลูกหน้ีตามสัญญาเงินให้กู ้ยืมท่ีบริษัทฯให้ความ

ช่วยเหลือเป็นจาํนวนร้อยละ 9 ของลูกหน้ีตามสัญญาเงินใหกู้ย้ืมทั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ยลูกหน้ีท่ีอยูภ่ายใต้

มาตรการใหค้วามช่วยเหลือลดค่างวดร้อยละ 5 ของลูกหน้ีตามสัญญาเงินใหกู้ย้มืทั้งหมด (31 ธนัวาคม 2563: 

ร้อยละ 9) โดยมีลูกหน้ีตามสัญญาเงินให้กูย้ืมจาํนวน 133 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของลูกหน้ีตามสัญญา

เงินให้กูย้มืทั้งหมด (31 ธนัวาคม 2563: 206 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9) ซ่ึงบริษทัฯคงการจดัชั้นหน้ีตามเดิม

ก่อนเขา้มาตรการ และลูกหน้ีตามสัญญาเงินใหกู้ย้มืท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL) ท่ีบริษทัฯไดมี้การเจรจา

กับลูกหน้ีและวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหน้ีแลว้เห็นว่าลูกหน้ีจะสามารถปฏิบติัตามสัญญาปรับ

โครงสร้างหน้ีใหม่ได ้บริษทัฯจึงไดป้รับการจดัชั้นหน้ีเป็นลูกหน้ีปกติทนัที (Stage 1) จาํนวน 122 ลา้นบาท คิด

เป็นร้อยละ 4 ของลูกหน้ีตามสัญญาเงินใหกู้ย้มืทั้งหมด แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดพ้ิจารณาสถานการณ์ใน

ปัจจุบนัและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซ่ึงยงัไม่สามารถควบคุม

ได ้และกาํลงัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ดงันั้นในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึน บริษทัฯได้มีการพิจารณาคาดการณ์ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และได้ใช้                              

ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการตั้งสาํรองเพิ่มเติม (Management Overlay) จากค่าท่ีไดจ้ากแบบจาํลองไปอีก

ระดบัหน่ึง เพื่อรองรับต่อการเพิ่มข้ึนของการผดินดัชาํระหน้ีของลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบ 
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4.2 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหน้ีตามสัญญาเงินให้กู้ยืมแยกตามความเส่ียงดา้น

เครดิตและค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

ลูกหน้ีตามสัญญาเงินใหกู้ย้มื                  

และดอกเบ้ียคา้งรับ (1) 

ค่าเผื่อผลขาดทุน                              

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีตามสัญญาเงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีการ

เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Performing) 2,851,026 2,050,619 60,420 30,541 

ลูกหน้ีตามสัญญาเงินใหกู้ย้มืท่ีมีการเพิ่มข้ึน

อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 

(Under - performing) 365,784 285,086 59,161 44,278 

ลูกหน้ีตามสัญญาเงินใหกู้ย้มืท่ีมีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต (Non - performing) 109,736 46,001 63,887 25,538 

รวม  3,326,546 2,381,706 183,468 100,357 

(1) สุทธิจากรายได้และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้กู้ยืมรอตัดจ่าย 

4.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ลูกหน้ีตามสัญญาเงินใหกู้ย้ืม (หลงัหกัรายไดท้างการเงินรอรับรู้) ส่วนหน่ึงจาํนวน 

2,265 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 1,682 ลา้นบาท) ถูกนาํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร

พาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 12 และ 14 

5. ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ 

การเปล่ียนแปลงค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (ECL) ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและ

ลูกหน้ีตามสญัญาเงินใหกู้ย้มื เป็นดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

ผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่                        

จะเกิดข้ึนใน 12 

เดือนขา้งหนา้                          

(กลุ่มท่ี 1) 

ผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่                     

จะเกิดข้ึนตลอด                         

อายสุัญญา                            

(กลุ่มท่ี 2) 

ผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่                    

จะเกิดข้ึนตลอด                      

อายสุัญญา                               

(กลุ่มท่ี 3) รวม 

ยอดตน้งวด 100,623 254,952 187,889 543,464 

บวก (หกั): ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่                       

จะเกิดข้ึนในระหวา่งงวด 83,973 (53,041) 135,802 166,734 

หกั: หน้ีสูญตดับญัชี - - (128,863) (128,863) 

ยอดปลายงวด 184,596 201,911 194,828 581,335 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่          

จะเกิดข้ึนใน 12 

เดือนขา้งหนา้                

(กลุ่มท่ี 1) 

ผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่         

จะเกิดข้ึนตลอด          

อายสุัญญา           

(กลุ่มท่ี 2) 

ผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่          

จะเกิดข้ึนตลอด          

อายสุัญญา            

(กลุ่มท่ี 3) รวม 

ยอดตน้ปี 97,193 258,992 203,292 559,477 

บวก (หกั): การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนการจดัชั้น 11,452 (28,666) 17,214 - 

บวก (หกั): การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการ                        

วดัมูลค่าค่าเผ่ือผลขาดทุนใหม่ (59,605) 28,431 188,392 157,218 

บวก: สินทรัพยท์างการเงินท่ีไดม้า 65,854 52,346 13,293 131,493 

หกั: สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ 

(Derecognition) (14,271) (56,151) (31,804) (102,226) 

หกั: หน้ีสูญตดับญัชี - - (202,498) (202,498) 

ยอดปลายปี 100,623 254,952 187,889 543,464 

6. ลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,383 5,570 

รายไดค่้านายหนา้คา้งรับ 6,514 4,447 

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 1,519 1,866 

อ่ืน ๆ 1,874 643 

รวม 15,290 12,526 

7. ทรัพย์สินรอการขาย 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - ราคาทุน 41,194 31,842 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (10,606) (8,601) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ  30,588 23,241 
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8. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์  

 (หน่วย: พนับาท) 

ราคาทุน  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 246,930 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด 30,369 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (296) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 277,003 

ค่าเส่ือมราคาสะสม  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 107,883 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 27,623 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (89) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 135,417 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 141,586 

9. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สรุปได้

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 อาคาร 

เคร่ืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 89,466 446 23,329 113,241 

เพ่ิมระหว่างงวด 55,562 1,690 - 57,252 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (7,178) (417) - (7,595) 

ค่าเส่ือมราคาระหวา่งงวด (38,089) (382) (5,073) (43,544) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีตดัจาํหน่าย 2,760 247 - 3,007 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 102,521 1,584 18,256 122,361 
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10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564                 

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ราคาทุน  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 20,214 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด 2,110 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 22,324 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 10,028 

ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด 3,177 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 13,205 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 9,119 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอายกุารตดัจาํหน่ายคงเหลือ 1 - 5 ปี (31 ธนัวาคม 2563:                            

1 - 5 ปี) 

11. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

11.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและ

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ผลต่างตน้ทุนทรัพยสิ์นรอการขายระหวา่งบญัชีกบัภาษี 1,184 1,046 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 114,624 106,543 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 2,121 1,720 

ผลต่างระหวา่งการรับรู้รายไดด้อกเบ้ียทางบญัชีและภาษี 27,622 39,699 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8,708 7,524 

ค่าเส่ือมราคาสะสม - อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 3,655 2,906 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 733 540 

หน้ีสูญ - 9,473 

รวม 158,647 169,451 
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(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซ้ือ/ใหกู้ย้มืรอตดัจ่าย 13,529 13,963 

ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืรอตดับญัชี 2,222 3,833 

รวม 15,751 17,796 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 142,896 151,655 

รวมส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี   

รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 714  

รับรู้ในส่วนอ่ืน ๆ  (9,473)  

รวม (8,759)  

11.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 19,066 14,419 55,755 61,347 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         

นิติบุคคลของปีก่อน - (574) - (574) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล   

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างชัว่คราว 9,082 (3,220) (714) (7,203) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 28,148 10,625 55,041 53,570 
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จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสาม

เดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กาํไรจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั - - - (247) 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 141,104 52,861 277,052 266,810 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ

อตัราภาษี 28,220 10,572 55,410 53,362 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         

นิติบุคคลของปีก่อน - (574) - (574) 

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือ

เป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีได ้ (72) 627 (369) 782 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 28,148 10,625 55,041 53,570 
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12. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีเงินกูย้ืมในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินจากธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 วงเงิน/เง่ือนไขการชาํระคืน 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ก) ตัว๋สญัญาใชเ้งินวงเงิน 100 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ

คงท่ีต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละ

ฉบบัและกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

86,862 96,931 

ข) ตัว๋สญัญาใชเ้งินวงเงิน 300 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ

คงท่ีต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละ

ฉบบัและกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

36,805 93,082 

ค) ตัว๋สญัญาใชเ้งินวงเงิน 1,088 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัรา MOR ลบ                 

ร้อยละคงท่ีต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋ 

แต่ละฉบบัและกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน  

435,444 444,294 

ง) ตัว๋สญัญาใชเ้งินวงเงิน 410 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ

คงท่ีต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละ

ฉบบัและกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

360,135 378,491 

จ) ตัว๋สญัญาใชเ้งินวงเงิน 600 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ

คงท่ีต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละ

ฉบบัและกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

215,042 323,848 

ฉ) ตัว๋สญัญาใชเ้งินวงเงิน 100 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ

คงท่ีต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละ

ฉบบัและกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

77,492 65,623 

ช) ตัว๋สญัญาใชเ้งินวงเงิน 100 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ

คงท่ีต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละ

ฉบบัและกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

93,435 - 

ซ) ตัว๋สญัญาใชเ้งินวงเงิน 100 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ

คงท่ีต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละ

ฉบบัและกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

100,000 - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,405,215 1,402,269 
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เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นคํ้าประกนัโดยการโอนกรรมสิทธ์ิและสิทธิในการรับเงินตามสัญญา

สินเช่ือทะเบียนรถจกัรยานยนต ์รถยนต ์รถกระบะ และรถบรรทุกและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ จาํนองท่ีดิน

พร้อมส่ิงปลูกสร้างอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของกรรมการบริษทัฯ และคํ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัฯ นอกจากน้ี 

บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วน

ยอดเงินตน้คงเหลือตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเงินให้กูย้ืมสําหรับลูกหน้ีท่ีมีภาระหน้ีคา้งชาํระไม่เกิน                  

3 งวดติดต่อกนัต่อหน้ีเงินกูย้ืม การดาํรงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมดอ้ยคุณภาพ                 

(คา้งชาํระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือทั้งหมด การดาํรงอตัราส่วนจาํนวนเงินท่ีสามารถเรียกเกบ็ได้

จากลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมท่ีถึงกาํหนดชาํระในแต่ละเดือนต่อยอดมูลค่าลูกหน้ีเช่าซ้ือและ

ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมท่ีครบกาํหนดชาํระในแต่ละเดือน การดาํรงอตัราส่วนยอดหน้ีเงินทุนหมุนเวียนของทุก

สถาบันการเงินต่อเงินต้นของลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืม การดาํรงอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อ               

ส่วนของผูถื้อหุ้น การดาํรงสัดส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมท่ีค้างชาํระไม่เกิน 3 เดือน                     

ต่อลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือทั้งหมด การดาํรงสัดส่วนกาํไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีต่อค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย รวมถึง

การดาํรงอตัราส่วนการถือหุน้ของกรรมการในบริษทัฯ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสญัญาเงินกูย้มืแต่ละฉบบั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ียงัมิได้

เบิกใชค้งเหลือจาํนวน 769 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 865 ลา้นบาท) 

13. เจ้าหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เจา้หน้ีอ่ืน 49,695 36,738 

ค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย 29,677 36,278 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 18,878 18,416 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8,669 7,251 

รวม 106,919 98,683 
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14. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 จาํนวนดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 วงเงิน / เง่ือนไขการชาํระคืน 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ก) วงเงินกูจ้าํนวน 2,110 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน  

เดือนละเท่า ๆ กนั และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ีย 

ในอตัรา MLR ลบร้อยละคงท่ีต่อปี 

- 12,360 

ข) วงเงินกูร่้วมจาํนวน 5,950 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็น             

รายเดือนเดือนละเท่า ๆ กนั และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ีย

ในอตัรา MLR ลบร้อยละคงท่ีต่อปี (ในระหว่างปี 2564 ไดมี้การปรับ

เง่ือนไขโดยเดือน พ.ค. - ก.ค. 2564 จ่ายชาํระเฉพาะดอกเบ้ีย) 

1,380,080 2,068,040 

ค) วงเงินกูจ้าํนวน 3 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้รวมดอกเบ้ียเป็น             

รายเดือนเดือนละเท่า ๆ กนั คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละคงท่ี            

ต่อปี 

- 165 

ง) วงเงินกูร่้วมจาํนวน 1,650 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็น             

รายเดือนเดือนละเท่า ๆ กนั และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ีย

ในอตัรา MLR ลบร้อยละคงท่ีต่อปี (ในระหว่างปี 2564 ไดมี้การปรับ

เง่ือนไขโดยเดือน พ.ค. - ก.ค. 2564 จ่ายชาํระเฉพาะดอกเบ้ีย) 

1,522,880 240,220 

จ) วงเงินกูจ้าํนวน 800 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนเม่ือ

ครบกาํหนดระยะเวลากูเ้งิน และชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนคิดดอกเบ้ีย

ในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

800,000 800,000 

ช) วงเงินกูจ้าํนวน 100 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน

เดือนละเท่า ๆ กนั และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา 

MLR ลบร้อยละคงท่ีต่อปี 

96,750 - 

รวม  3,799,710 3,120,785 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืรอตดับญัชี (11,108) (19,172) 

เงินกูย้มืระยะยาว 3,788,602 3,101,613 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,255,982) (1,307,426) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,532,620 1,794,187 
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เ งินกู้ยืมระยะยาวข้างต้น คํ้ าประกันโดยการโอนสิทธิในการรับเงินตามสัญญาสินเช่ือทะเบียน

รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์รถกระบะและรถบรรทุกอยา่งมีเง่ือนไขใหธ้นาคาร จาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง

อนัเป็นกรรมสิทธ์ิของกรรมการบริษทัฯ คํ้าประกนัโดยกลุ่มผูถื้อหุ้นทั้งหมดของบริษทัฯ คํ้าประกนัโดย

กรรมการบริษทัฯและคํ้าประกนัโดยนิติบุคคล นอกจากน้ี บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไข

บางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนยอดเงินตน้คงเหลือตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญา

เงินให้กูย้ืมสําหรับลูกหน้ีท่ีมีภาระหน้ีคา้งชาํระไม่เกิน 3 งวดติดต่อกนัต่อหน้ีเงินกูย้ืม การดาํรงอตัราส่วน

ของลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืดอ้ยคุณภาพ (คา้งชาํระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือทั้งหมด

การดาํรงอตัราส่วนจาํนวนเงินท่ีสามารถเรียกเก็บไดจ้ากลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมท่ีถึงกาํหนด

ชาํระในแต่ละเดือนต่อยอดมูลค่าลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมท่ีครบกาํหนดชาํระในแต่ละเดือน      

การดาํรงสัดส่วนกาํไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีต่อค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ      

ผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสญัญาเงินกูย้มืแต่ละฉบบั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชจ้าํนวน 3 ลา้นบาท 

(31 ธนัวาคม 2563: 1,500 ลา้นบาท) 

15. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 504 882 

ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 1,841 1,369 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 643 439 

ภาษีขายคา้งจ่าย 379 525 

อ่ืน ๆ 3,832 3,064 

รวม 7,199 6,279 

16. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกั

ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ มีทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 32.93 ลา้นบาท 
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17. ทุนจดทะเบียน 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ไดมี้มติดงัต่อไปน้ี 

1. อนุมติัการแปรสภาพบริษทัฯจากบริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และอนุมติัการนาํบริษทัฯเขา้              

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

2. อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯจากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท 

จาํนวน 601.8 ลา้นหุ้น ให้เป็นมูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท จาํนวน 3,009.2 ลา้นหุ้น โดยการแตกหุ้น

สามญัจาํนวน 1 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท ให้เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 5 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ  

1 บาท และอนุมติัให้แกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง

มูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นดังกล่าว ทั้ งน้ี บริษัทฯได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้กับ            

กรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2564  

3. อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 3,009.2 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 3,009.2 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 

เป็น 3,810 ล้านบาท (หุ้นสามญั 3,810  ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่

จาํนวน 800.8 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนน้ีเพื่อเสนอขายให้แก่

ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering)  โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุน            

จดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2564 

18. เงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 3/2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.19 บาท คิดเป็น

จาํนวนเงินรวม 114.35 ลา้นบาท (เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลอตัราหุ้นละ 0.10 บาทซ่ึงบริษทัฯจ่ายวนัท่ี                      

30 เมษายน 2563 และคงเหลืออตัราหุน้ละ 0.09 บาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563)  

เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2564 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจาก             

ผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.34 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 204.62 

ลา้นบาท (เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลอตัราหุ้นละ 0.17 บาทซ่ึงบริษทัฯจ่ายวนัท่ี 29 เมษายน 2564 และ

คงเหลืออตัราหุน้ละ 0.17 บาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564) 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 4/2564 ได้มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล             

ระหว่างกาลจากกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็น

จาํนวนเงินรวม 324.99 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2564 
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19. ขาดทุนจากการด้อยค่าและจําหน่ายทรัพย์สินรอการขาย 

  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                         

วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด                         

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (โอนกลบั) 3,799 (19,790) 2,005 (14,093) 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย 12,294 28,646 35,076 88,643 

รวม 16,093 8,856 37,081 74,550 

20. กาํไรต่อหุ้น  

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนหุน้

สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวดและไดป้รับจาํนวนหุน้สามญัตามสัดส่วน

ท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุน้สามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ไดมี้มติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ี 

ตราไวข้องหุ้นสามญั จากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ดงันั้น ในการคาํนวณ

กาํไรต่อหุน้จึงไดป้รับปรุงจาํนวนหุน้สามญัท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ โดยถือเสมือนวา่การแตกหุน้ได้

เกิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                         

วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด                         

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกอยู่

ระหวา่งงวด (หุน้) 601,832,540 601,832,540 601,832,540 601,832,540 

จาํนวนหุน้สามญัเพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลง

มูลค่าท่ีตราไวจ้ากหุน้ละ 5 บาท เป็นหุน้ละ              

1 บาท (หุน้) 2,407,330,160 2,407,330,160 2,407,330,160 2,407,330,160 

รวม (หุน้) 3,009,162,700 3,009,162,700 3,009,162,700 3,009,162,700 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 112,956 42,236 222,011 213,240 

กาํไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.04 0.01 0.07 0.07 
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21. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ บริการสินเช่ือเช่าซ้ือและ

เงินให้กูย้ืม และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด (กรรมการ

ผูจ้ดัการ) ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน ซ่ึง

วดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้

กาํไรจากการดาํเนินงานและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน

ดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ นอกจากน้ี ในงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯไม่มี

รายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่ามากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

22. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น

ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน             

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับุคคล         

หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

    

 

ค่าเช่าจ่าย 2,767 2,498 8,077 7,831 ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

รายไดค้่าเช่า - 485 - 1,442 ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

รายไดค้่าบริการ 41 - 163 - ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาบริการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงประกอบดว้ยสัญญา

บริการจดัทาํบญัชีและการเงิน สัญญาบริการติดตามและจดัเก็บหน้ี และสัญญาบริการรับชาํระเงินค่าสินคา้

และบริการ 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 

2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

ลูกหน้ีอ่ืน 41 106 

เจา้หน้ีอ่ืน - 4 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 28,698 23,880 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์ของพนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                      

วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด                         

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,892 8,139 41,291 35,989 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 186 175 553 410 

รวม 13,078 8,314 41,844 36,399 

23. ภาระผูกพนั 

23.1  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาบริการอ่ืน ๆ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

จ่ายชาํระ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั รวม 

ภายใน 1 ปี 1,896 8,328 10,224 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 1,628 4,350 5,978 

บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสญัญาวา่จา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการใหค้าํปรึกษาและดาํเนินการต่าง ๆ เพื่อนาํ

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน โดยมี           

ค่าท่ีปรึกษาตอ้งจ่ายตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 
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24. เคร่ืองมือทางการเงิน 

มูลค่ายตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของเคร่ืองมือทางการเงินเปรียบเทียบกบัจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ

การเงิน แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่า 

ตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

มูลค่า 

ตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วย 

 มูลค่ายุติธรรม 

    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,164 12,164 35,940 35,940 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 23,525 23,525 13,129 13,129 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและเงินใหกู้ย้มื 8,127,752 7,981,189 7,733,292 7,895,525 

หนีสิ้นทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วย 

 มูลค่ายุติธรรม     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,405,215 1,405,215 1,402,269 1,402,269 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 111,476 111,476 100,391 100,391 

เงินกูย้มืระยะยาว 3,788,602 3,788,602 3,101,613 3,101,613 

25. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

บริษทัฯไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีดงัต่อไปน้ี เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีใน              

งวดปัจจุบนั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

สินทรัพย์หมุนเวยีน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35,940 49,069 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 13,129 - 

การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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26. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 ในระหว่างวนัท่ี 6 - 8 ตุลาคม 2564 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็น               

คร้ังแรกจาํนวน 800.8 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.95 บาท คิดเป็น

จาํนวนรวมทั้งส้ิน 1,562 ลา้นบาท และเร่ิมทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ตั้งแต่วนัท่ี 19 ตุลาคม 2564 

27. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 
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