
 

 

 
 

บริษทั เฮงลิสซ่ิง แอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 

   



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เฮงลิสซ่ิง แอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับ                 
งวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลแบบยอ่ของ บริษทั เฮงลิสซ่ิง 
แอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็น
ผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน          
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได ้              
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดง
ควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี      
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 1.2 ขอ้ 3.1 และขอ้ 4.1 จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมในหลำยภำคส่วน สถำนกำรณ์
ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดในอนำคตของ
บริษทัฯ จำกผลกระทบดงักล่ำวบริษทัฯไดจ้ดัท ำงบกำรเงินโดยเลือกน ำแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งมำถือ
ปฏิบติั ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีขำ้งตน้แต่อยำ่งใด 

ศรัญญำ ผลดัศรี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 6768 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 10 สิงหำคม 2565 



บริษัท เฮงลสิซิง แอนด์ แคปปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 107,220                    511,114                    

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 45,332                      32,809                      

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ - ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3 1,748,075                 1,567,356                 

ลูกหนีเงินใหกู้ย้มื - ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4 1,474,077                 1,322,196                 

ลูกหนีอืน 25,044                      26,235                      

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 6 25,557                      19,948                      

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 5,388                        6,301                        

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,430,693                 3,485,959                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 50,000                      50,000                      

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3 3,951,828                 3,601,578                 

ลูกหนีเงินใหกู้ย้มื - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4 2,671,288 2,148,994 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 7 141,962                    138,348                    

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 8 137,493                    132,526                    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 9 9,388                        9,094                        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 149,649                    127,240                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 9,566                        8,154                        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,121,174                 6,215,934                 

รวมสินทรัพย์ 10,551,867               9,701,893                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท เฮงลสิซิง แอนด์ แคปปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 10 929,975                    1,028,589                 

เจา้หนีอืน 11 130,839                    143,467                    

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 64,512                      56,067                      

เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 1,581,181                 2,166,480                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 59,480                      19,161                      

หนีสินหมุนเวยีนอนื 11,526                      6,693                        

รวมหนีสินหมุนเวียน 2,777,513                 3,420,457                 

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 63,255                      66,570                      

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 2,734,948                 1,361,040                 

ประมาณการหนีสิน - สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 42,691                      38,351                      

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 2,840,894                 1,465,961                 

รวมหนีสิน 5,618,407                 4,886,418                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท เฮงลสิซิง แอนด์ แคปปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 715,342                    715,342                    

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 50,618                      50,618                      

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 357,500                    239,515                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,933,460                 4,815,475                 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,551,867               9,701,893                 

-                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ



บริษัท เฮงลสิซิง แอนด์ แคปปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้หน่วยเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดด้อกเบียจากสัญญาเช่าซือ 219,139          209,613          430,051          405,149          

รายไดด้อกเบียจากสัญญาเงินใหกู้ย้มื 217,637          148,488          418,653          280,916          

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 42,886            22,864            78,902            43,052            

รายไดอื้น 11,005            23,723            24,054            36,132            

รวมรายได้ 490,667          404,688          951,660          765,249          

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 237,423          193,320          466,367          376,339          

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 78,157            97,545            174,296          143,764          

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและจาํหน่ายสินทรัพย์ 15,423            9,617              24,260            20,993            

รวมค่าใช้จ่าย 331,003          300,482          664,923          541,096          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 159,664          104,206          286,737          224,153          

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (47,794)           (44,435)           (91,628)           (88,205)           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 111,870          59,771            195,109          135,948          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (22,341)           (11,629)           (39,024)           (26,893)           

กาํไรสําหรับงวด 89,529            48,142            156,085          109,055          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                      -                      -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 89,529            48,142            156,085          109,055          

กาํไรต่อหุ้น 15

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 0.02                0.02                0.04                0.04                

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุน้) 3,810,000       3,009,163       3,810,000       3,009,163       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดหกเดือน

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน สินสุดวนัที 30 มิถุนายน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เฮงลสิซิง แอนด์ แคปปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถิุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

ทุนจดทะเบียน จดัสรรแลว้

ทีออกจาํหน่าย  - สาํรอง

และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

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

กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                          109,055               109,055               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          109,055               109,055               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 14) -                          -                          -                          (204,623)             (204,623)             

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฏหมาย -                          -                          15,903                 (15,903)               -                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มถิุนายน 2564 3,009,163            -                          32,928                 333,361               3,375,452            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 3,810,000            715,342               50,618                 239,515               4,815,475            

กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                          156,085               156,085               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          156,085               156,085               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 14) -                          -                          -                          (38,100)               (38,100)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มถิุนายน 2565 3,810,000            715,342               50,618                 357,500               4,933,460            

-                          -                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม



บริษัท เฮงลสิซิง แอนด์ แคปปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 195,109                 135,948                 

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 59,173                   48,355                   

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 174,296                 143,764                 

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (282)                      4                            

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 166                        -                            

กาํไรจากการยกเลิกและเปลียนแปลงสัญญาเช่า (1,546)                   (106)                      

ขาดทุน (กลบัรายการ) จากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 3,225                     (1,794)                   

ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 21,151                   22,783                   

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 5,411                     7,020                     

รายไดด้อกเบีย (848,704)                (686,065)                

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 88,526                   85,493                   

ตน้ทุนทางการเงินตดัจาํหน่ายสาํหรับหนีสินตามสัญญาเช่า 3,102                     2,712                     

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน (300,373)                (241,886)                

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ (12,523)                 (5,856)                   

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ (637,779)                223,876                 

ลูกหนีเงินใหกู้ย้มื (758,931)                (524,746)                

ลูกหนีอนื 1,191                     (582)                      

ทรัพยสิ์นรอการขาย 66,332                   74,269                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื 913                        (2,810)                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื (1,412)                   (1,288)                   

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีอนื (13,199)                 (10,220)                 

หนีสินหมุนเวียนอนื 5,046                     (676)                      

ผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (1,071)                   (2,258)                   

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (1,651,806)             (492,177)                

เงินสดรับดอกเบีย 769,656                 678,781                 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (21,114)                 (15,609)                 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน (903,264)                170,995                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



บริษัท เฮงลสิซิง แอนด์ แคปปิตอล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (23,263)                 (15,451)                 

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,033)                   (1,310)                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 370                        3                            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (24,926)                 (16,758)                 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินลดลง (98,614)                 (61,925)                 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,630,000              760,000                 

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (839,492)                (538,635)                

ชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (38,859)                 (29,937)                 

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้มื (6,250)                   -                            

เงินสดจ่ายดอกเบีย (84,389)                 (80,308)                 

เงินสดจ่ายเงินปันผล (38,100)                 (204,623)                

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 524,296                 (155,428)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (403,894)                (1,191)                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 511,114                 35,940                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 107,220                 34,749                   

-                            

ข้อมูลเพมิเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการทีไม่เกียวขอ้งกบังบกระแสเงินสด

รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหนีเพอืชาํระหนี 104,688                 109,325                 

เจา้หนีตามสัญญาเช่าเพิมขึน 163                        903                        

เจา้หนีค่าซือสินทรัพยเ์พมิขึน 571                        478                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท เฮงลสิซ่ิง แอนด์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

บริษทั เฮงลิสซ่ิง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนา
ในประเทศไทย โดยธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ สินเช่ือทะเบียนรถ สินเช่ือท่ีดินและ             
ส่ิงปลูกสร้าง สินเช่ือส่วนบุคคล และสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับโดยไม่มี
หลักประกัน ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี 69 หมู่ท่ี 7 ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย                
จงัหวดัเชียงใหม่ และมีสาขารวม 638 สาขา (31 ธนัวาคม 2564: 529 สาขา) 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และเกิด
ความผนัผวนในตลาดเงินและตลาดทุน สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบ
ต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของ
บริษทัฯ โดยผลกระทบดังกล่าวยงัไม่สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลในขณะน้ี อย่างไรก็ตาม         
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯยงัคงติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว และประเมินผลกระทบทาง     
การเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมถึง     
การบริหารจดัการกระแสเงินสดของบริษทัฯ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็น
ต่าง ๆ ในการประมาณการผลกระทบซ่ึงตอ้งมีการทบทวนอยา่งต่อเน่ืองหากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาล
แบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่  ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                   
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี 

  แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบจำกโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนำ 2019 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว               
และใหเ้ป็นทางเลือกกบัทุกกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
โดยมีการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีดงักล่าวระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 หรือ
จนกวา่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลง 

ภายใต้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี บริษัทฯจะสามารถเลือกปฏิบัติตามข้อก าหนดซ่ึงสอดคล้องกับ
หนงัสือเวียนของ ธปท. ท่ี ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 ลงวนัท่ี 3 กนัยายน 2564 เร่ือง แนวทางการใหค้วามช่วยเหลือ
ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแกห้น้ีอย่างย ัง่ยืน) ซ่ึงสามารถจ าแนกตาม
วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได ้2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1.    การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้แก่ลูกหน้ีโดยก าหนดเง่ือนไขในการช่วยลดภาระการจ่ายช าระหน้ีของลูกหน้ี
ท่ีมากกว่าการขยายระยะเวลาการช าระหน้ีเพียงอย่างเดียว การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีในลกัษณะน้ีจะมี
ทางเลือกส าหรับบริษทัฯในการใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวทางบญัชีส าหรับการจดัชั้นและการกันเงิน
ส ารอง (การใหค้วามช่วยเหลือรูปแบบท่ี 1) โดย  

- จดัชั้นลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL) เป็นชั้นท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียง
ดา้นเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ไดท้นัที หากมีการระบุรายละเอียดและเง่ือนไขการจ่ายช าระหน้ี
ในข้อตกลงหรือสัญญาใหม่ไวช้ัดเจน และพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกหน้ีสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข
ดงักล่าวได ้

- จดัชั้นลูกหน้ีท่ีด้อยคุณภาพ (NPL) เป็นชั้น Performing หรือ Stage 1 ได ้หากลูกหน้ีสามารถช าระเงิน
ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือน หรือ 3 งวดการช าระเงินแลว้แต่
ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 
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- การให้สินเช่ือเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหรือเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ลูกหน้ีสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเน่ืองในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี สามารถจดัเงินให้สินเช่ือส่วนเพิ่มเป็นชั้น Performing 
หรือ Stage 1 ไดท้นัที หากพิจารณาแลว้เห็นว่าลูกหน้ีสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขการจ่ายช าระหน้ีตาม
ขอ้ตกลงหรือสัญญาใหม่ได ้

- จดัชั้นลูกหน้ีเป็นชั้นท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing หรือ 
Stage 2) โดยพิจารณาเฉพาะจากจ านวนวนัคา้งช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียท่ีเกินกว่า 30 วนั หรือ 1 เดือน 
นบัแต่วนัถึงก าหนดช าระตามสัญญาหรือขอ้ตกลง 

- ใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงใหม่เป็นอตัราคิดค านวณมูลค่าปัจจุบนัของสินเช่ือท่ีปรับปรุงโครงสร้างหน้ี
ได ้หากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท าให้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิมไม่สะทอ้นประมาณการกระแส         
เงินสดท่ีจะไดรั้บจากสินเช่ือนั้นแลว้ 

2.    การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้แก่ลูกหน้ีโดยการขยายระยะเวลาเพียงอย่างเดียว เช่น การขยายระยะเวลาการ
ช าระหน้ี การให้ระยะเวลาปลอดเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ีย (Grace period) หรือการปรับลกัษณะของหน้ีจาก
หน้ีระยะสั้นเป็นหน้ีระยะยาว การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีในลกัษณะน้ี บริษทัฯจะตอ้งถือปฏิบติัการจดัชั้น
และการกนัเงินส ารองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง (การให้ความช่วยเหลือรูปแบบท่ี 2) 
แต่ยงัคงสามารถน าแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตตามเอกสาร
แนบของหนังสือเวียนของ ธปท.ท่ี ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 น้ี มาใช้เป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการพิจารณา
เปล่ียนการจดัชั้นเป็นชั้น Under-performing หรือ Stage 2 ได ้

บริษทัฯพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีในทั้ง 2 รูปแบบ และเลือกท่ีจะใชม้าตรการผ่อนปรนชัว่คราวทาง
บัญชีทุกข้อตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีในการจัดชั้ นและการกันเงินส ารองส าหรับการให้                 
ความช่วยเหลือในรูปแบบท่ี 1 ส่วนการใหค้วามช่วยเหลือในรูปแบบท่ี 2 บริษทัฯจะถือปฏิบติัการจดัชั้นและ
การกนัส ารองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  

1.5 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                     
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
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2. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 
เงินสด 2,173 1,118 
เงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย ์ 133,945 326,766 
เงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวนั 16,434 15,810 
ตัว๋แลกเงินท่ีอายไุม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้า - 200,229 

รวม 152,552 543,923 
หกั: เงินฝากธนาคารส าหรับค่าเบ้ียประกนัภยั 
       ท่ีบริษทัไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยั (45,332) (32,809) 
รวม 107,220 511,114 

3. ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ  

3.1 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือมีระยะเวลาตามสัญญา
โดยประมาณ 12 ถึง 84 งวด โดยมีก าหนดการจ่ายค่างวดเท่ากนัทุกงวดและคิดดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอายุสัญญา 
ซ่ึงลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือแบ่งตามระยะเวลาการครบก าหนดช าระตามสัญญาไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2565 

 

ส่วนท่ีถึงก าหนด 
ช าระภายใน          
หน่ึงปี (2) 

ส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินหน่ึงปี  
แต่ไม่เกินสองปี 

ส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินสองปี   
แต่ไม่เกินสามปี 

ส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินสามปี            
แต่ไม่เกินส่ีปี 

ส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินส่ีปี            
แต่ไม่เกินห้าปี 

ส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินห้าปี รวม 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 3,098,556 2,380,211 1,589,945 915,269 442,741 141,749 8,568,471 
หกั: ดอกผลเช่าซ้ือรอตดับญัชี (1) (915,364) (532,143) (286,982) (132,743) (45,029) (11,120) (1,923,381) 
       ภาษีขายที่ยงัไม่ถึงก าหนด
  ช าระ (192,936) (155,713) (104,013) (59,877) (28,964) (9,273) (550,776) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงิน 
 ขั้นต ่า ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตาม
สัญญา 1,990,256 1,692,355 1,198,950 722,649 368,748 121,356 6,094,314 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
 ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (242,181) (56,719) (47,973) (29,930) (13,284) (4,324) (394,411) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 1,748,075 1,635,636 1,150,977 692,719 355,464 117,032 5,699,903 

(1) สุทธิจากรายได้และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย  
(2) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี รวมลูกหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิต  

 
  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 

 

ส่วนท่ีถึงก าหนด 
ช าระภายใน          
หน่ึงปี (2) 

ส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินหน่ึงปี  
แต่ไม่เกินสองปี 

ส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินสองปี   
แต่ไม่เกินสามปี 

ส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินสามปี            
แต่ไม่เกินส่ีปี 

ส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินส่ีปี            
แต่ไม่เกินห้าปี 

ส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินห้าปี รวม 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,853,518 2,307,319 1,501,443 715,240 264,698 69,753 7,711,971 
หกั: ดอกผลเช่าซ้ือรอตดับญัชี (1) (889,092) (479,968) (230,044) (86,208) (23,871) (5,471) (1,714,654) 
       ภาษีขายที่ยงัไม่ถึงก าหนด
  ช าระ (177,730) (150,946) (98,225) (46,791) (17,317) (4,563) (495,572) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงิน 
 ขั้นต ่า ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตาม
สัญญา 1,786,696 1,676,405 

 
1,173,174 

 
582,241 

 
223,510 

 
59,719 5,501,745 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
 ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (219,340) (45,434) 

 
(37,949) 

 
(20,873) 

 
(7,529) 

 
(1,686) (332,811) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 1,567,356 1,630,971 1,135,225 561,368 215,981 58,033 5,168,934 

(1) สุทธิจากรายได้และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย  
(2) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี รวมลูกหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิต  

ในระหว่างปี 2563-2564 บริษทัฯไดเ้ขา้โครงการช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัส           
โคโรนา 2019 และเลือกใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรน
ชั่วคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย ท่ีประกาศใชใ้นระหวา่งปี 2563 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 แนวปฏิบัติทางการบัญชีข้างต้นได้ส้ินสุดลง และในระหว่างปี 2564               
สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัใหม่ เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2565 โดยเป็นแนวปฏิบัติส าหรับกิจการท่ีให้ความ
ช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงมีการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ี
ดงักล่าวในระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทย
จะมีการเปล่ียนแปลงและใหถื้อปฏิบติัตามการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯได้เขา้โครงการช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และเลือกใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี เร่ือง แนวทางการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมียอดคงเหลือของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีไดรั้บความช่วยเหลือ
เป็นจ านวนร้อยละ 22 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือทั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ยลูกหน้ีดงัน้ี 

ก) ลูกหน้ีท่ีให้ความช่วยเหลือในระหว่างปี 2563-2564 ท่ีบริษทัฯให้ความช่วยเหลือโดยการลดค่างวดและ
ขยายระยะเวลาการจ่ายช าระหน้ีจ านวน 210 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ
ทั้งหมด โดยบริษทัฯถือปฏิบติัตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรค           
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (การให้ความช่วยเหลือแบบท่ี 2) (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564: มีลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าซ้ือท่ีอยูภ่ายใตม้าตรการใหค้วามช่วยเหลือโดยการลดค่างวดและขยายระยะเวลาการจ่ายช าระ
หน้ีคิดเป็นร้อยละ 14 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือทั้งหมด โดยมีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือจ านวน 691 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือทั้งหมด  ซ่ึงบริษทัฯคงการจดัชั้นหน้ีตามเดิม
ก่อนเขา้มาตรการตามเกณฑผ์อ่นปรนท่ีใชป้ระกาศในปี 2563) 

ข) ลูกหน้ีท่ีให้ความช่วยเหลือในระหวา่งปี 2563-2564 ซ่ึงเป็นลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ 
(Non-NPL) และบริษทัฯไดใ้ห้ความช่วยเหลือโดยการพิจารณาเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการช าระหน้ี
หรือปรับโครงสร้างหน้ี ท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการตดัรายการซ่ึงมีจ านวน 648 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11 
ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือทั้งหมด ซ่ึงลูกหน้ีดังกล่าวบริษทัฯถือปฏิบติัตามแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (การให้ความช่วยเหลือแบบท่ี 2) 
โดยจัดชั้นและกันเงินส ารองตามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง (31 ธันวาคม 2564:                
มีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีอยู่ภายใตม้าตรการให้ความช่วยเหลือโดยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการ
ช าระหน้ีหรือปรับโครงสร้างหน้ี จ านวน 959 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 17 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ
ทั้งหมด) 

ค) ลูกหน้ีท่ีให้ความช่วยเหลือในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ซ่ึงเป็นลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าซ้ือท่ียงัไม่ด้อยคุณภาพ (Non-NPL) และบริษทัฯได้ให้ความช่วยเหลือท่ีมากกว่าการขยาย
ระยะเวลาการช าระหน้ีเพียงอย่างเดียว โดยไดมี้การเจรจากบัลูกหน้ีและมีการวิเคราะห์ฐานะและกิจการ
ของลูกหน้ีแลว้เห็นวา่ลูกหน้ีจะสามารถปฏิบติัตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ได ้บริษทัฯจึงไดป้รับ
การจดัชั้นหน้ีเป็นลูกหน้ีปกติทนัที (Stage 1) ซ่ึงมีจ านวน 500 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าซ้ือทั้งหมด  

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงยงัคงด าเนินอยู่            
และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดพ้ิจารณาคาดการณ์ถึงผลกระทบนั้น 
ในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และไดใ้ช้ดุลยพินิจในการตั้งส ารองเพิ่มเติม 
(Management Overlay) จากค่าท่ีได้จากแบบจ าลองไปอีกระดับหน่ึง เพื่อรองรับต่อการเพิ่มขึ้ นของ                 
การผิดนดัช าระหน้ีของลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบ 
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3.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือแยกตามความเส่ียงดา้นเครดิตและ
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 
ยอดลูกหน้ีหลงัหกัรายได ้                         
ทางการเงินรอรับรู้ (1) 

ค่าเผื่อผลขาดทุน                            
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น
อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง                             
ดา้นเครดิต (Performing) 5,101,328 4,671,329 119,555 109,283 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 
 อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง                          
ดา้นเครดิต (Under - performing) 756,301 636,497 126,608 105,656 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการดอ้ยค่า 
 ดา้นเครดิต (Non - performing) 236,685 193,919 148,248 117,872 

รวม  6,094,314 5,501,745 394,411 332,811 

(1) สุทธิจากรายได้และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือรอตัดจ่าย 

3.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (หลงัหักรายไดท้างการเงินรอรับรู้) ส่วนหน่ึงจ านวน 
4,628 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 4,130 ลา้นบาท) ไดถู้กน าไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร
พาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 10 และ 12 

4. ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืม 

4.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืมมีระยะเวลาตามสัญญา 6 ถึง 84 งวด             
และมีก าหนดจ่ายค่างวดเท่ากนัทุกงวด และคิดดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอายุสัญญา ซ่ึงลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมแบ่งตาม
ระยะเวลาการครบก าหนดช าระตามสัญญาไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2565 

 

ส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี (2) 

ส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินกว่าหน่ึงปี รวม 

ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม        1,570,168 2,768,517 4,338,685 
หกั: รายไดท้างการเงินรอรับรู้ (1) (5,360) (5,235) (10,595) 

บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ 104,815 - 104,815 

 1,669,623 2,763,282 4,432,905 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (195,546) (91,994) (287,540) 

ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม - สุทธิ 1,474,077 2,671,288 4,145,365 

(1) สุทธิจากรายได้และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้กู้ยืมรอตัดจ่าย 
(2) ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี รวมลูกหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิต 
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(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 

 

ส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี (2) 

ส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินกว่าหน่ึงปี รวม 

ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม        1,397,367 2,217,047 3,614,414 
หกั: รายไดท้างการเงินรอรับรู้ (1) (8,988) (7,227) (16,215) 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ 80,532 - 80,532 
 1,468,911 2,209,820 3,678,731 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (146,715) (60,826) (207,541) 

ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม - สุทธิ 1,322,196 2,148,994 3,471,190 

(1) สุทธิจากรายได้และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้กู้ยืมรอตัดจ่าย 
(2) ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี รวมลูกหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิต 

ในระหว่างปี 2563-2564 บริษทัฯไดเ้ขา้โครงการช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัส              
โคโรนา 2019 และเลือกใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรน
ชั่วคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย ท่ีประกาศใชใ้นระหวา่งปี 2563 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 แนวปฏิบัติทางการบัญชีข้างต้นได้ส้ินสุดลง และในระหว่างปี 2564               
สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัใหม่ เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2565 โดยเป็นแนวปฏิบัติส าหรับกิจการท่ีให้ความ
ช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงมีการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ี
ดงักล่าวในระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทย
จะมีการเปล่ียนแปลงและใหถื้อปฏิบติัตามการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯได้เขา้โครงการช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และเลือกใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี เร่ือง แนวทางการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมียอดคงเหลือของลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมท่ีได้รับความช่วยเหลือเป็น
จ านวนร้อยละ 11 ของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืทั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ยลูกหน้ีดงัน้ี 

ก) ลูกหน้ีท่ีให้ความช่วยเหลือในระหว่างปี 2563-2564 ท่ีบริษทัฯให้ความช่วยเหลือโดยการลดค่างวดและ
ขยายระยะเวลาการจ่ายช าระหน้ีจ านวน 42 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมทั้งหมด 
โดยบริษทัฯถือปฏิบติัตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (การให้ความช่วยเหลือแบบท่ี 2) (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564: มีลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมท่ีอยู่
ภายใตม้าตรการใหค้วามช่วยเหลือโดยการลดค่างวดและขยายระยะเวลาการจ่ายช าระหน้ีคิดเป็นร้อยละ 
3 ของลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืมทั้งหมด โดยมีลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืมจ านวน 96 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของ
ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมทั้งหมด ซ่ึงบริษทัฯคงการจัดชั้นหน้ีตามเดิมก่อนเขา้มาตรการตามเกณฑผ์่อนปรนท่ี
ใชป้ระกาศในปี 2563) 

ข) ลูกหน้ีท่ีให้ความช่วยเหลือในระหว่างปี 2563-2564 ซ่ึงเป็นลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืมท่ียงัไม่ด้อยคุณภาพ          
(Non-NPL) และบริษทัฯไดใ้ห้ความช่วยเหลือโดยการพิจารณาเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการช าระหน้ี
หรือปรับโครงสร้างหน้ี ท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการตดัรายการซ่ึงมีจ านวน 265 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของ
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืทั้งหมด ซ่ึงลูกหน้ีดงักล่าวบริษทัฯถือปฏิบติัตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ี
ท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (การให้ความช่วยเหลือแบบท่ี 2) โดยจดัชั้นและ
กนัเงินส ารองตามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  (31 ธนัวาคม 2564: มีลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมท่ี
อยูภ่ายใตม้าตรการให้ความช่วยเหลือโดยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการช าระหน้ีหรือปรับโครงสร้างหน้ี 
จ านวน 300 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืทั้งหมด) 

ค) ลูกหน้ีท่ีให้ความช่วยเหลือในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ซ่ึงเป็นลูกหน้ีเงินให้
กูย้ืมท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL) และบริษทัฯไดใ้ห้ความช่วยเหลือท่ีมากกว่าการขยายระยะเวลา   
การช าระหน้ีเพียงอยา่งเดียว โดยไดมี้การเจรจากบัลูกหน้ีและมีการวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหน้ี
แลว้เห็นว่าลูกหน้ีจะสามารถปฏิบติัตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ได ้บริษทัฯจึงไดป้รับการจดัชั้น
หน้ีเป็นลูกหน้ีปกติทนัที (Stage 1) ซ่ึงมีจ านวน 160 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืม
ทั้งหมด  

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงยงัคงด าเนินอยู่                 
และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯได้พิจารณาคาดการณ์ถึงผลกระทบ
นั้น ในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และได้ใช้ดุลยพินิจในการตั้งส ารอง
เพิ่มเติม (Management Overlay) จากค่าท่ีไดจ้ากแบบจ าลองไปอีกระดบัหน่ึง เพื่อรองรับต่อการเพิ่มขึ้นของ
การผิดนดัช าระหน้ีของลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบ 
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4.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมแยกตามความเส่ียงดา้นเครดิตและค่า
เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 
ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม                  และ

ดอกเบ้ียคา้งรับ (1) 
ค่าเผื่อผลขาดทุน                              

ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 
ลูกหน้ีเงินให้กูยื้มท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่ง  
 มีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 
(Performing) 3,792,573 3,267,154 86,866 78,583 

ลูกหน้ีเงินให้กูยื้มท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่ง         
มีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 
(Under - performing) 471,177 291,028 89,066 52,525 

ลูกหน้ีเงินให้กูยื้มท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Non - performing) 169,155 120,549 111,608 76,433 

รวม  4,432,905 3,678,731 287,540 207,541 

(1) สุทธิจากรายได้และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้กู้ยืมรอตัดจ่าย 

4.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืม (หลังหักรายได้ทางการเงินรอรับรู้) ส่วนหน่ึงจ านวน 2,760                
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 2,110 ลา้นบาท) ถูกน าไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย์
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 10 และ 12 

5. ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกดิขึน้ 

การเปล่ียนแปลงค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและ
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่า                        
จะเกิดขึ้นใน 12 
เดือนขา้งหนา้                          
(กลุ่มท่ี 1) 

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่า                     
จะเกิดขึ้นตลอด                         
อายสุัญญา                            
(กลุ่มท่ี 2) 

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่า                    
จะเกิดขึ้นตลอด                      
อายสุัญญา                               
(กลุ่มท่ี 3) รวม 

ยอดตน้งวด 187,866 158,181 194,305 540,352 
บวก: ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า 
 จะเกิดขึ้นตั้งเพ่ิมระหว่างงวด 18,555 57,493 101,082 177,130 
หกั: หน้ีสูญตดับญัชีในระหว่างงวด - - (35,531) (35,531) 

ยอดปลายงวด 206,421 215,674 259,856 681,951 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นใน 12 เดือน
ขา้งหนา้ (กลุ่มท่ี 1) 

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ
สัญญา (กลุ่มท่ี 2) 

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ
สัญญา (กลุ่มท่ี 3) รวม 

ยอดตน้ปี 100,623 254,952 187,889 543,464 
บวก (หกั): การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจาก 
 การเปลี่ยนการจดัชั้น 14,983 (30,323) 15,340 - 
บวก (หกั): การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจาก 
 การวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (29,082) 4,874 167,702 143,494 
บวก: สินทรัพยท์างการเงินท่ีไดม้า 136,059 90,959 41,334 268,352 
หกั: สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ 
(Derecognition) (34,717) (162,281) (30,354) (227,352) 
หกั: หน้ีสูญตดับญัชี - - (187,606) (187,606) 

ยอดปลายปี 187,866 158,181 194,305 540,352 

6. ทรัพย์สินรอกำรขำย 
(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 
ทรัพยสิ์นรอการขาย - ราคาทุน 34,584 25,750 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (9,027) (5,802) 
ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ  25,557 19,948 

7. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  

 (หน่วย: พนับาท) 
รำคำทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 283,126 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด 23,297 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (656) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 305,767 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 144,778 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 19,483 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (456) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 163,805 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 141,962 
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8. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2565    132,526 
เพิ่มระหวา่งงวด    62,909 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด    (31,433) 
ค่าเส่ือมราคาระหวา่งงวด    (37,413) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย    10,904 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2565    137,493 

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565                
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
รำคำทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 23,420 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด 2,571 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 25,991 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 14,326 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด 2,277 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 16,603 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 9,388 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอายุการตดัจ าหน่ายคงเหลือ 1 - 5 ปี (31 ธนัวาคม 2564:                        
1 - 5 ปี) 
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10. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีเงินกูย้ืมในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินจากธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 วงเงิน/เง่ือนไขการช าระคืน 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ก) ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 300 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ
คงท่ีต่อปี มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบั
และก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

- 18,422 

ข) ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 483 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัรา MOR ลบร้อยละ
คงท่ีต่อปี มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบั
และก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน  

361,268 357,039 

ค) ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 410 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ
คงท่ีต่อปี มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบั
และก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

290,796 339,620 

ง) ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 600 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ
คงท่ีต่อปี มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบั
และก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

106,237 178,774 

จ) ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 100 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ
คงท่ีต่อปี มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบั
และก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

58,736 71,240 

ฉ) ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 200 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: วงเงิน 100  
ลา้นบาท) คดิดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละคงท่ีต่อปี มีก าหนดช าระคืน
เงินตน้ทั้งจ านวนตามวนัท่ีระบใุนตัว๋แต่ละฉบบัและก าหนดช าระดอกเบ้ีย
ทุกส้ินเดือน 

112,938 63,494 

รวมเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 929,975 1,028,589 
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เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นค ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร การโอนกรรมสิทธ์ิและสิทธิในการ      
รับเงินตามสัญญาสินเช่ือทะเบียนรถจกัรยานยนต ์รถยนต ์รถกระบะ และรถบรรทุกและลูกหน้ีตามสัญญา
เช่าซ้ือ และค ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขบาง
ประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนยอดเงินตน้คงเหลือตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเงินให้
กู ้ยืมส าหรับลูกหน้ีท่ีมีภาระหน้ีคา้งช าระไม่เกิน 3 งวดติดต่อกันต่อหน้ีเงินกู้ยืม การด ารงอตัราส่วนของ
ลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมด้อยคุณภาพ (คา้งช าระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือทั้งหมด   
การด ารงอตัราส่วนจ านวนเงินท่ีสามารถเรียกเก็บไดจ้ากลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมท่ีถึงก าหนด
ช าระในแต่ละเดือนต่อยอดมูลค่าลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืมท่ีครบก าหนดช าระในแต่ละเดือน       
การด ารงอตัราส่วนยอดหน้ีเงินทุนหมุนเวียนของทุกสถาบนัการเงินต่อเงินตน้ของลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ี
เงินให้กู ้ยืม การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น การด ารงสัดส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือและ
ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมท่ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน ต่อลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือทั้งหมด การด ารงสัดส่วนก าไรก่อน
ดอกเบ้ียและภาษีต่อค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย รวมถึงการด ารงอตัราส่วนการถือหุ้นของกรรมการในบริษทัฯ ทั้งน้ี
ขึ้นอยูก่บัสัญญาเงินกูย้มืแต่ละฉบบั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ียงัมิได้
เบิกใชค้งเหลือจ านวน 388 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 393 ลา้นบาท) 

11. เจ้ำหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 
เจา้หน้ีอ่ืน 71,540 61,471 
ค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย 21,783 44,496 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 20,384 19,010 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 17,132 18,490 
รวม 130,839 143,467 
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12. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 จ านวนดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 วงเงิน / เง่ือนไขการช าระคืน 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ก) วงเงินกูร่้วมจ านวน 5,950 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคนืเงินตน้เป็น             
รายเดือนเดือนละเท่า ๆ กนั และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ีย
ในอตัรา MLR ลบร้อยละคงท่ีต่อปี  

651,120 1,090,640 

ข) วงเงินกูร่้วมจ านวน 1,650 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคนืเงินตน้เป็น             
รายเดือนเดือนละเท่า ๆ กนั และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ีย
ในอตัรา MLR ลบร้อยละคงท่ีต่อปี  

1,124,900 1,390,220 

ค) วงเงินกูจ้  านวน 800 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคนืเงินตน้ทั้งจ านวนเม่ือ
ครบก าหนดระยะเวลากูเ้งิน และช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน คดิดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

- 800,000 

ง) วงเงินกูจ้  านวน 100 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน
เดือนละเท่า ๆ กนั และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คดิดอกเบ้ียในอตัรา 
MLR ลบร้อยละคงท่ีต่อปี 

84,604 86,928 

จ) วงเงินกูจ้  านวน 200 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน
เดือนละเท่า ๆ กนั และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คดิดอกเบ้ียในอตัรา 
MLR ลบร้อยละคงท่ีต่อปี 

166,992 174,000 

ฉ) วงเงินกูร่้วมจ านวน 2,000 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคนืเงินตน้เป็น             
รายเดือนเดือนละเท่า ๆ กนั และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ีย
ในอตัรา MLR ลบร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,175,410 - 

ช) วงเงินกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคนืเงินตน้เป็นรายเดือน
เดือนละเท่า ๆ กนั และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คดิดอกเบ้ียในอตัรา 
MLR ลบร้อยละคงท่ีต่อปี 

329,270 - 

ซ) วงเงินกูจ้  านวน 800 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคนืเงินตน้ 
เป็นงวดราย 6 เดือน หลงัส้ินสุดระยะเวลาปลอดช าระเงินตน้ 1 ปี  
นบัจากวนัท่ีเบิกเงินกู ้และช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน คดิดอกเบ้ีย 
ในอตัรา MLR ลบร้อยละคงท่ีต่อปี 

800,000 - 

รวม  4,332,296 3,541,788 
หกั: ค่าใชจ้่ายในการกูย้ืมรอตดับญัชี (16,167) (14,268) 

เงินกูย้ืมระยะยาว 4,316,129 3,527,520 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,581,181) (2,166,480) 
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,734,948 1,361,040 
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เ งินกู้ยืมระยะยาวข้างต้นค ้ าประกันโดยการโอนสิทธิในการรับเ งินตามสัญญาสินเช่ือทะเบียน
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะและรถบรรทุกอย่างมีเง่ือนไขให้ธนาคาร ค ้ าประกันโดยกรรมการ 
บริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การ
ด ารงอตัราส่วนยอดเงินตน้คงเหลือตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเงินให้กูย้ืมส าหรับลูกหน้ีท่ีมีภาระหน้ีคา้ง
ช าระไม่เกิน 3 งวดติดต่อกนัต่อหน้ีเงินกูย้ืม การด ารงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืดอ้ย
คุณภาพ (คา้งช าระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือทั้งหมด การด ารงอตัราส่วนจ านวนเงินท่ีสามารถ
เรียกเก็บไดจ้ากลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมท่ีถึงก าหนดช าระในแต่ละเดือนต่อยอดมูลค่าลูกหน้ีเช่า
ซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กูย้มืท่ีครบก าหนดช าระในแต่ละเดือน การด ารงสัดส่วนก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีต่อ
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสัญญาเงินกูย้มืแต่ละฉบบั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้จ านวน 930          
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 2,039 ลา้นบาท) 

13. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2565 2564 2565 2564 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับงวด 34,937 21,770 61,433 36,689 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล   

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว (12,596) (10,141) (22,409) (9,796) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ 22,341 11,629 39,024 26,893 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2565 2564 2565 2564 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 111,870 59,771 195,109 135,948 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ
อตัราภาษี 22,374 11,955 39,022 27,190 

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ้่ายท่ีมีสิทธิ
หกัไดเ้พ่ิมขึ้นและค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถ
ใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายทางภาษีได ้ (33) (326) 2 (297) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จ 22,341 11,629 39,024 26,893 

14. เงินปันผล 

เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจาก             
ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.34 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 204.62 
ลา้นบาท (เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลอตัราหุ้นละ 0.17 บาท ซ่ึงบริษทัฯจ่ายวนัท่ี 29 เมษายน 2564 และ
คงเหลืออตัราหุน้ละ 0.17 บาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564) 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานส าหรับปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.118 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 363.09 ลา้นบาท 
(เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลอตัราหุน้ละ 0.108 บาท ซ่ึงบริษทัฯจ่ายวนัท่ี 17 สิงหาคม 2564 และคงเหลืออตัรา
หุน้ละ 0.010 บาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565) 

15. ก ำไรต่อหุ้น  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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16. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ บริการสินเช่ือ เช่าซ้ือและ
เงินให้กูย้ืม และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด (กรรมการ
ผูจ้ดัการ) ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน        
ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น 
รายได ้ก าไรจากการด าเนินงานและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วน
งานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ นอกจากน้ี ในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯไม่
มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่ามากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

17. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น
ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือน                     
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน                     
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2565 2564 2565 2564 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกิจกบับุคคล         
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

    
 

รายไดค้่าบริการ - 44 - 122 ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
ค่าเช่าจ่าย 1,451 2,864 3,345 5,310 ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 
2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
ลูกหน้ีอ่ืน - 41 
เจา้หน้ีอ่ืน - 10 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 7,010 26,755 
  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

19 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ของพนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,691 14,504 27,647 28,399 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 197 183 389 367 
รวม 13,888 14,687 28,036 28,766 

18. ภำระผูกพนั 

18.1  ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำร 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาบริการอ่ืน ๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2565 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
จ่ายช าระ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั รวม 

ภายใน 1 ปี 2,676 8,555 11,231 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 2,626 8,821 11,447 

19. มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

รายละเอียดของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีมูลค่าตามบญัชีแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม
อยา่งมีสาระส าคญั มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 
 มูลค่า 

ตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
มูลค่า 

ตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วัดมลูค่ำด้วย 
 มูลค่ำยุติธรรม 

    

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและเงินให้กูยื้ม 9,845,268 9,775,884 8,640,124 8,677,910 

20. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 
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