
 

 

 

บริษทั เฮงลิสซ่ิง แอนด ์แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

รายงาน และ งบการเงิน 

31 ธนัวาคม 2565 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เฮงลิสซ่ิง แอนด ์แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั เฮงลิสซ่ิง แอนด ์แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบดว้ย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ                    

ผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ                  

สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ผลการดาํเนินงานและ                   

กระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เฮงลิสซ่ิง แอนด ์แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

บริษทัฯตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี รวมถึงมาตรฐานเร่ืองความเป็นอิสระ ท่ีกาํหนด                   

โดยสภาวิชาชีพบญัชี (ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ                 

งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามประมวลจรรยาบรรณของ                               

ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็น

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 



2 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพจิารณาในบริบทของการตรวจสอบ              

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้

ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบ

สาํหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 และ 8 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัฯมีลูกหน้ีตามสัญญา 

เช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืเป็นจาํนวน 11,482 ลา้นบาท (คดิเป็นร้อยละ 94 ของยอดสินทรัพยร์วม) และค่าเผื่อ                             

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจาํนวน 539 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีมีสาระสาํคญัอยา่งมากต่องบการเงิน 

ในการคาํนวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื 

บริษทัฯไดพ้ฒันาแบบจาํลองเพื่อคาํนวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ซ่ึงแบบจาํลองดงักล่าวมี

ความซบัซอ้นและตอ้งอาศยัดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัจากผูบ้ริหารในการพฒันาแบบจาํลองผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นรวมถึงการระบุเง่ือนไขการประเมินการเพิ่มขึ้นในความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ี

นบัตั้งแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ค่าความน่าจะเป็นท่ีลกูหน้ีจะผิดนดัชาํระหน้ี ร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะ

เกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีผิดนดัชาํระหน้ีต่อจาํนวนเงินของยอดหน้ี ประมาณการยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีผิดนดัชาํระ การเลือก

ขอ้มูลการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใชใ้นแบบจาํลอง และการปรับปรุงส่วนเพิ่มจากการบริหารจดัการ

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นเน่ืองจากขอ้จาํกดัของแบบจาํลอง 

ดว้ยความมีสาระสาํคญัและการท่ีผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการประมาณการดงักลา่ว ขา้พเจา้จึงให้

ความสาํคญักบัการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื 
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ขา้พเจา้ไดศึ้กษา ทาํความเขา้ใจ ประเมินและสุ่มทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของ

บริษทัฯท่ีเก่ียวกบักระบวนการปลอ่ยสินเช่ือ การรับชาํระหน้ี การประเมินค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัชาํระ

หน้ี ร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีผิดนดัชาํระหน้ีต่อยอดหน้ี และประมาณการยอดหน้ีเม่ือ

ลกูหน้ีผิดนดัชาํระ รวมถึงการคาํนวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ

และลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื และสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบความสมเหตุสมผลของแบบจาํลองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดขึ้น หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษทัฯใชใ้นการประเมินการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 

ซ่ึงรวมถึงขอ้มลูท่ีใชใ้นการออกแบบ ประสิทธิภาพของแบบจาํลองสาํหรับกลุม่ลกูหน้ีท่ีสาํคญั และกระบวนการ

กาํกบัดูแลการพฒันาแบบจาํลอง โดยสอบทานเอกสารประกอบการพฒันาแบบจาํลอง สุ่มทดสอบความถูกตอ้ง

และความครบถว้นของขอ้มูลท่ีนาํมาใชพ้ฒันาแบบจาํลอง ประเมินวิธีการคาํนวณและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้น                 

การคาํนวณ รวมถึงวิธีการในการปรับปรุงเพิ่มเติมภายหลงัการคาํนวณตามแบบจาํลองเน่ืองจากขอ้จาํกดัของ

แบบจาํลอง ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความสมเหตุสมผลของปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์มหภาค และความน่าจะเป็น

ถ่วงนํ้าหนกัของสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั อีกทั้งเปรียบเทียบนโยบายการบญัชีของบริษทัฯกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน  

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นโดยการสุ่มทดสอบการจดักลุ่ม

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืตามการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตนบัตั้งแต่การรับรู้

รายการเม่ือเร่ิมแรก และทดสอบการคาํนวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลาบญัชี รวมถึงการทดสอบความครบถว้นของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการคาํนวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต

ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  

การรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื 

บริษทัฯมีรายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืท่ีรับรู้ในปี 2565 จาํนวน 1,861                 

ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 88 ของรายไดร้วม) ซ่ึงถือเป็นรายไดห้ลกัของกิจการ บริษทัฯรับรู้รายไดด้อกเบ้ียดว้ย             

วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงรายไดด้อกเบ้ียดงักล่าวเกิดจากธุรกรรมการปล่อยสินเช่ือท่ีมีรายการจาํนวนมากและ 

มีจาํนวนลกูคา้มากราย การรับรู้รายไดด้อกเบ้ียใชก้ารประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นหลกั ดงันั้น 

ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบวา่รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเงินใหกู้ย้มืได้

รับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีถกูตอ้งตามควรและในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ขา้พเจา้ไดศึ้กษา ทาํความเขา้ใจ ประเมินและสุ่มทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักระบวนการปล่อยสินเช่ือ การรับรู้รายไดด้อกเบ้ีย การรับชาํระเงิน และระบบการควบคุมภายในดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสอบถามผูบ้ริหาร ทาํความเขา้ใจและประเมินวิธีการท่ีผูบ้ริหารใช ้รวมทั้งสุ่มทดสอบ

ความถูกตอ้งของขอ้มูลและการคาํนวณ และไดสุ่้มตวัอยา่งสัญญาเช่าซ้ือและสญัญาเงินใหกู้ย้มื เพื่อตรวจสอบ              

การบนัทึกรายการลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเงินใหกู้ย้มื และการรับรู้รายไดว้า่มีการรับรู้รายไดเ้ป็นไปตาม

เง่ือนไขในสัญญาและมีการปรับปรุงดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้อง

บริษทัฯ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดด้อกเบ้ียท่ีรับรู้ตลอดระยะเวลาบญัชี

และสุ่มทดสอบรายการปรับปรุงบญัชีท่ีสาํคญัท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป  

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง                   

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม

เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มลูอ่ืนนั้นมี

ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม ่หรือปรากฏ

วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้า่

ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัแลว้ ขา้พเจา้จะตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่

พบวา่มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงานต่อเน่ือง            

การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง แต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                    

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน                                

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพือ่ตอบสนอง

ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก 

การทจุริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด                       

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูท่ีไม่ตรงตาม

ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ            

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การ

เปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บั

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้
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• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการ

ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง

ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระ และการดาํเนินการเพื่อขจดั

อุปสรรคหรือมาตรการป้องกนัของขา้พเจา้ (ถา้มี) 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการ

กระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ี                  

ผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

 

 

ศรัญญา ผลดัศรี 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6768 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 17 กุมภาพนัธ์ 2566 

 

 

 

 



บริษทั เฮงลสิซ่ิง แอนด์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 160,295,935         511,114,295         

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 6 52,154,108           32,808,928           

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 1,848,409,595      1,567,356,140      

ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 1,620,591,697      1,322,195,942      

ลูกหน้ีอ่ืน 10 33,125,046           26,235,469           

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 11 54,762,847           19,947,599           

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6,559,243             6,301,235             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,775,898,471      3,485,959,608      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 12 50,000,000           50,000,000           

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 4,586,322,783      3,601,578,125      

ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 3,426,240,949 2,148,993,728 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13 142,904,676         138,348,115         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 14 147,115,394         132,525,603         

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 15 9,250,418             9,093,786             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 114,680,630         127,239,666         

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 11,232,679           8,154,439             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,487,747,529      6,215,933,462      

รวมสินทรัพย์ 12,263,646,000    9,701,893,070      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั เฮงลสิซ่ิง แอนด์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 910,041,000         1,028,588,500      

เจา้หน้ีอ่ืน 18 169,332,317         143,466,908         

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 72,714,924           56,066,819           

เงินกูย้ืมระยะยาว - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 2,208,117,981      2,166,480,412      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 57,691,328           19,161,833           

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 21 9,158,635             6,692,619             

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,427,056,185      3,420,457,091      

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 67,926,243           66,569,947           

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 3,485,115,311      1,361,039,595      

ประมาณการหน้ีสิน - ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 39,206,513           38,351,082           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 3,592,248,067      1,465,960,624      

รวมหนีสิ้น 7,019,304,252      4,886,417,715      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั เฮงลสิซ่ิง แอนด์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 24
      หุ้นสามญั 3,810,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 3,810,000,000      3,810,000,000      

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้ 24

      หุ้นสามญั 3,810,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 3,810,000,000      3,810,000,000      

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 715,342,189         715,342,189         

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 25 73,674,426           50,618,196           

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 645,325,133         239,514,970         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,244,341,748      4,815,475,355      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,263,646,000    9,701,893,070      

-                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



บริษทั เฮงลสิซ่ิง แอนด์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2565 2564

ก ำไรหรือขำดทุน:

รำยได้

รายไดด้อกเบ้ียจากสญัญาเช่าซ้ือ 924,012,655     825,930,684           
รายไดด้อกเบ้ียจากสญัญาเงินให้กูย้ืม 937,385,321     645,404,502           
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 197,587,950     105,022,264           
รายไดอ่ื้น 65,377,487       68,067,223             
รวมรำยได้ 2,124,363,413   1,644,424,673        
ค่ำใช้จ่ำย

คา่ใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 1,000,536,764   790,818,719           
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 230,115,482     177,640,857           
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่และจ าหน่ายสินทรัพย์ 99,848,289       50,778,560             
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,330,500,535   1,019,238,136        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 793,862,878     625,186,537           
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน 27 (218,899,141)    (184,751,083)          
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 574,963,737     440,435,454           
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16.2 (113,839,134)    (86,633,170)            
ก ำไรส ำหรับปี 461,124,603     353,802,284           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ก  าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 7,302,238         5,108,321               
   ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 16.2 (1,460,448)        (1,021,664)              
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 5,841,790         4,086,657               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 466,966,393     357,888,941           

ก ำไรต่อหุ้น 30
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.12                  0.11                        
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 3,810,000,000   3,186,882,758        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั เฮงลิสซ่ิง แอนด์ แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

ทุนจดทะเบียน จดัสรรแลว้

ท่ีออกจ าหน่าย  - ส ารอง

และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 3,009,162,700     -                           17,025,171          444,831,689       3,471,019,560     

ออกหุ้นเพ่ิมทุนในระหว่างปี (หมายเหตุ 24) 800,837,300        715,342,189        -                           -                          1,516,179,489     

ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                           353,802,284       353,802,284        

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           4,086,657           4,086,657            

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           357,888,941       357,888,941        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) -                           -                           -                           (529,612,635)      (529,612,635)       

โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นส ารองตามกฎหมาย -                           -                           33,593,025          (33,593,025)        -                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 3,810,000,000     715,342,189        50,618,196          239,514,970       4,815,475,355     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2565 3,810,000,000     715,342,189        50,618,196          239,514,970       4,815,475,355     

ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                           461,124,603       461,124,603        

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           5,841,790           5,841,790            

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           466,966,393       466,966,393        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) -                           -                           -                           (38,100,000)        (38,100,000)         

โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นส ารองตามกฎหมาย -                           -                           23,056,230          (23,056,230)        -                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 3,810,000,000     715,342,189        73,674,426          645,325,133       5,244,341,748     

-                           -                           -                           -                          -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม



บริษัท เฮงลิสซ่ิง แอนด์ แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)
2565 2564

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 574,963,737          440,435,454          
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 123,442,857          101,180,697          
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 230,115,482          177,640,857          
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (1,015,360)             3,963                     
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 253,337                 437,979                 
ก าไรจากการยกเลิกและเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า (1,581,875)             (135,540)                
ขาดทุน (กลบัรายการ) จากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 24,931,775            (2,798,849)             
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 75,678,537            53,135,467            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9,487,989              9,733,116              
รายไดด้อกเบ้ีย (1,861,397,976)      (1,471,335,186)      
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 212,780,054          179,124,165          
ตน้ทุนทางการเงินตดัจ าหน่ายส าหรับหน้ีสินตามสัญญาเช่า 6,119,087              5,626,918              

ขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (606,222,356)         (506,950,959)         
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ (19,345,180)           (19,679,965)           
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (1,475,042,279)      78,829,563            
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื (1,719,740,139)      (1,301,383,887)      
ลูกหน้ีอ่ืน (6,889,577)             (13,709,120)           
ทรัพยสิ์นรอการขาย 168,824,679          169,600,916          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (258,008)                (2,136,626)             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,078,240)             (2,394,401)             

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีอ่ืน 24,686,962            44,364,656            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 769,221                 521,852                 
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,330,320)             (3,895,039)             

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (3,637,625,237)      (1,556,833,010)      
เงินสดรับดอกเบ้ีย 1,680,373,585       1,392,772,752       
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (64,211,051)           (57,019,595)           

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน (2,021,462,703)      (221,079,853)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท เฮงลิสซ่ิง แอนด์ แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)
2565 2564

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (43,674,181)           (36,488,182)           
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,837,069)             (3,252,397)             
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,938,229              2,951                     
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (46,573,021)           (39,737,628)           
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน -                             (50,000,000)           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (118,547,500)         (373,680,000)         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 4,845,000,000       1,685,000,000       
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (2,667,516,200)      (1,263,997,459)      
ช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (80,765,161)           (62,205,012)           
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้มื (21,500,000)           (5,500,000)             
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (201,353,775)         (168,829,497)         
เงินสดจ่ายเงินปันผล (38,100,000)           (529,612,635)         
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -                             1,561,632,735       
ตน้ทุนในการท ารายการท่ีเกิดจากการออกหุน้ -                             (56,816,558)           
เงนิสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ 1,717,217,364       735,991,574          
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (350,818,360)         475,174,093          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 511,114,295          35,940,202            
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 160,295,935          511,114,295          

-                             -                             
ข้อมูลเพิม่เติมประกอบกระแสเงนิสด

รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังบกระแสเงินสด
รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหน้ีเพ่ือช าระหน้ี 326,287,249          246,187,902          
เจา้หน้ีตามสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึน 3,414,610              2,960,624              
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 1,178,447              419,665                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 

1 

บริษัท เฮงลสิซ่ิง แอนด์ แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

บริษทั เฮงลิสซ่ิง แอนด์ แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัซ่ึงจดัตั้งและ           

มีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ สินเช่ือทะเบียนรถ สินเช่ือ

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง สินเช่ือส่วนบุคคล และสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตก้ารกาํกบัโดยไม่

มีหลกัประกนั ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 69 หมู่ท่ี 7 ตาํบลสันทรายนอ้ย อาํเภอสันทราย จงัหวดั

เชียงใหม่ และมีสาขารวม 678 สาขา (2564: 529 สาขา) 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่

แน่นอนและส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดในอนาคตของบริษทัฯ โดยผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผล

ในขณะน้ี อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯยงัคงติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว               

และประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น

อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการบริหารจดัการกระแสเงินสดของบริษทัฯ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและ

ดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณการผลกระทบซ่ึงต้องมีการทบทวนอย่างต่อเ น่ือง                

หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

  งบการเงินน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความใน

พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัให้มีขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบ

การเงินของบริษทัฯ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวันท่ี 1 มกราคม 2566 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั

ใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน

ของบริษทัฯ 

3.3 แนวปฏิบัติทางการบัญชี 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว               

และใหเ้ป็นทางเลือกกบัทุกกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

โดยมีการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีดงักล่าวระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 หรือ

จนกวา่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลง 

  



 

3 

ภายใต้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี บริษัทฯจะสามารถเลือกปฏิบัติตามข้อกําหนดซ่ึงสอดคล้องกับ

หนงัสือเวียนของ ธปท. ท่ี ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 ลงวนัท่ี 3 กนัยายน 2564 เร่ือง แนวทางการใหค้วามช่วยเหลือ

ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแกห้น้ีอย่างย ัง่ยืน) ซ่ึงสามารถจาํแนกตาม

วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได ้2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1.    การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้แก่ลูกหน้ีโดยกาํหนดเง่ือนไขในการช่วยลดภาระการจ่ายชาํระหน้ีของลูกหน้ี

ท่ีมากกว่าการขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีเพียงอย่างเดียว การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีในลกัษณะน้ีจะมี

ทางเลือกสําหรับบริษทัฯในการใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวทางบญัชีสําหรับการจดัชั้นและการกันเงิน

สาํรอง (การใหค้วามช่วยเหลือรูปแบบท่ี 1) โดย  

- จดัชั้นลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL) เป็นชั้นท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัสําคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ไดท้นัที หากมีการระบุรายละเอียดและเง่ือนไขการจ่ายชาํระหน้ี

ในข้อตกลงหรือสัญญาใหม่ไวช้ัดเจน และพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกหน้ีสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข

ดงักล่าวได ้

- จดัชั้นลูกหน้ีท่ีด้อยคุณภาพ (NPL) เป็นชั้น Performing หรือ Stage 1 ได ้หากลูกหน้ีสามารถชาํระเงิน

ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือน หรือ 3 งวดการชาํระเงินแลว้แต่

ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

- การให้สินเช่ือเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหรือเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ลูกหน้ีสามารถดาํเนินธุรกิจได้อย่าง

ต่อเน่ืองในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี สามารถจดัเงินให้สินเช่ือส่วนเพิ่มเป็นชั้น Performing 

หรือ Stage 1 ไดท้นัที หากพิจารณาแลว้เห็นว่าลูกหน้ีสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขการจ่ายชาํระหน้ีตาม

ขอ้ตกลงหรือสัญญาใหม่ได ้

- จดัชั้นลูกหน้ีเป็นชั้นท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัสําคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing หรือ 

Stage 2) โดยพิจารณาเฉพาะจากจาํนวนวนัคา้งชาํระเงินตน้หรือดอกเบ้ียท่ีเกินกว่า 30 วนั หรือ 1 เดือน 

นบัแต่วนัถึงกาํหนดชาํระตามสัญญาหรือขอ้ตกลง 

- ใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงใหม่เป็นอตัราคิดคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของสินเช่ือท่ีปรับปรุงโครงสร้างหน้ี

ได ้หากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีทาํให้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิมไม่สะทอ้นประมาณการกระแส         

เงินสดท่ีจะไดรั้บจากสินเช่ือนั้นแลว้ 
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2.    การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้แก่ลูกหน้ีโดยการขยายระยะเวลาเพียงอย่างเดียว เช่น การขยายระยะเวลาการ

ชาํระหน้ี การให้ระยะเวลาปลอดเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ีย (Grace period) หรือการปรับลกัษณะของหน้ีจาก

หน้ีระยะสั้นเป็นหน้ีระยะยาว การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีในลกัษณะน้ี บริษทัฯจะตอ้งถือปฏิบติัการจดัชั้น

และการกนัเงินสํารองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง (การให้ความช่วยเหลือรูปแบบท่ี 2) 

แต่ยงัคงสามารถนาํแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัสําคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตตามเอกสาร

แนบของหนังสือเวียนของ ธปท.ท่ี ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 น้ี มาใช้เป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการพิจารณา

เปล่ียนการจดัชั้นเป็นชั้น Under-performing หรือ Stage 2 ได ้

บริษทัฯพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีในทั้ง 2 รูปแบบ และเลือกท่ีจะใชม้าตรการผ่อนปรนชัว่คราวทาง

บัญชีทุกข้อตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีในการจัดชั้ นและการกันเงินสํารองสําหรับการให้                

ความช่วยเหลือในรูปแบบท่ี 1 ส่วนการใหค้วามช่วยเหลือในรูปแบบท่ี 2 บริษทัฯจะถือปฏิบติัการจดัชั้นและ

การกนัสาํรองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

ก) รายไดด้อกเบ้ียจากการใหบ้ริการสินเช่ือ 

 บริษทัฯรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากสัญญาเช่าซ้ือ/เงินให้กูย้ืมตามเกณฑค์งคา้งตามวิธีอตัราผลตอบแทนท่ี

แทจ้ริง (Effective interest method) ตลอดระยะเวลาของสัญญาและคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้

ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ/เงินใหกู้ย้มื 

 สําหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ/เงินให้กูย้ืมท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั บริษทัฯรับรู้รายได้

ดอกเบ้ียตามวิธีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง โดยคาํนวณจากยอดหน้ีสุทธิทางบญัชี (ยอดหน้ีคงคา้ง

สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น) ของลูกหน้ีนั้น  

 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจากการให้เช่าซ้ือ/การให้กูย้มืเงินจะถูกรับรู้โดยการ

ปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และแสดงหักจากรายไดด้อกเบ้ียจากสัญญาเช่าซ้ือ/

เงินใหกู้ย้มืตลอดอายขุองสัญญา เพื่อใหส้ะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสัญญา 

ข) รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 

 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง ยกเวน้ค่าธรรมเนียมท่ีไดร้วมคาํนวณ

เป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และรายไดจ้ากค่าปรับล่าช้ารับรู้เป็นรายไดต้ามจาํนวนท่ี

ไดรั้บชาํระจริง 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย - ดอกเบีย้จ่าย 

ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
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4.3 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัฯจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี เช่น ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ/เงินให้

กูย้ืมเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายุติธรรมตาม

โมเดลธุรกิจ (Business model) ของบริษัทฯในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและตามลักษณะของ                 

กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น โดยบริษทัฯจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินทั้งหมด

ของบริษทัฯ เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เน่ืองจากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ใน

การถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้กาํหนดตามสัญญา

ของสินทรัพย์ทางการเงิน ทําให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายชําระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจาก           

ยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนด ซ่ึงสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม ณ วนัท่ีทาํรายการ และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (ถา้มี)  

หนีสิ้นทางการเงิน 

บริษทัฯจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย หน้ีสินทางการเงิน

ดงักล่าวรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย

ราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

การหักกลบ 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแสดงหักกลบกนัในงบแสดงฐานะทางการเงินเม่ือบริษทัฯมี

สิทธิตามกฎหมายในการหกักลบจาํนวนดงักลา่ว และตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ยเกณฑสุ์ทธิ หรือรับรู้สินทรัพยแ์ละ

ชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

การตัดรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้

ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง

และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มี

การโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น  

บริษทัฯตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือได้มีการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ

ยกเลิกภาระผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น 
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4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี           

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัใน

การเบิกใช ้

4.5 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/เงินให้กู้ยืม 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิจากยอดคงเหลือของรายไดด้อกเบ้ียจากสัญญาเช่า

ซ้ือรอตดับญัชี ซ่ึงแสดงสุทธิจากรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดขึ้นเม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือรอตดั

บญัชี 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืแสดงยอดเฉพาะเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งรับ ซ่ึงแสดงสุทธิจากรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางตรง

ท่ีเกิดขึ้นเม่ือเร่ิมแรกจากการใหกู้ย้มืรอตดับญัชี 

4.6 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน  

บริษทัฯนําหลักการทั่วไปมาใช้ในการคาํนวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นของสินทรัพย์          

ทางการเงิน เช่น เงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ/เงินใหกู้ย้มื เป็นตน้ 

บริษทัฯจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินออกเป็น 3 ขั้น (three-stage approach) เพื่อวดัมูลค่าของค่าเผ่ือผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการจดักลุ่มสินทรัพยท์างการเงินจะพิจารณาจากการเปล่ียนแปลง

ของคุณภาพดา้นเครดิตนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1: สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing)  

สําหรับสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงความเส่ียงดา้นเครดิตไม่ไดมี้การเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัสําคญันบัตั้งแต่การรับรู้

รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัฯจะวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นเท่ากบัผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนขา้งหนา้  

ขั้นท่ี 2: สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-Performing)  

สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงความเส่ียงดา้นเครดิตมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการ

เม่ือเร่ิมแรก แต่ไม่ไดมี้การดอ้ยค่าดา้นเครดิต บริษทัฯจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ย

จาํนวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายท่ีุคาดไวข้องสินทรัพยท์างการเงิน  

ขั้นท่ี 3: สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-Performing)  

สําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต บริษทัฯจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นดว้ยจาํนวนเงินท่ีเทา่กบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายุท่ีคาดไวข้องสินทรัพยท์าง

การเงิน  
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ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน

เพิ่มขึ้นอย่างมีนยัสําคญันบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบความเส่ียงของการผิด

สัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน กบัความเส่ียงของการผิดสัญญาท่ีจะ

เกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ในการประเมินนั้น บริษทัฯอาจใชเ้กณฑ์

เชิงปริมาณหรือเกณฑเ์ชิงคุณภาพภายในของบริษทัฯและขอ้มูลคาดการณ์อนาคตเป็นเกณฑใ์นการประเมิน

การลดลงของคุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน เช่น ลูกหน้ีคา้งชาํระเกินกว่า 30 วนั โดยในการ

ประเมินว่าความเส่ียงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคญันับจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่จะ

พิจารณาเป็นรายสัญญาหรือรายกลุ่มของสินทรัพยท์างการเงินก็ได ้ 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ/เงินใหกู้ย้มืจะถือวา่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือ

หลายเหตุการณ์ท่ีทาํให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของลูกหน้ีตามสัญญา โดย

หลกัฐานท่ีแสดงว่าลูกหน้ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะรวมถึงการคา้งชาํระเกินกว่า 90 วนั หรือมีขอ้บ่งช้ีว่า

ลูกหน้ีกาํลงัประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนยัสําคญั สถานะกฎหมาย การเจรจาต่อรองเง่ือนไขใหม่หรือ

การปรับปรุงโครงสร้างหน้ี  

ในรอบระยะเวลาต่อมา หากคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้ น           

และประเมินไดว้่าความเส่ียงดา้นเครดิตไม่ไดเ้พิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคญันับจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก

เหมือนท่ีเคยประเมินไวใ้นงวดก่อน บริษทัฯจะเปล่ียนการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจาก

การรับรู้ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุท่ีคาดไวเ้ป็นรับรู้ด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหนา้ได ้

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ/เงินให้กูย้ืม ท่ีมีการเจรจาต่อรองเง่ือนไขใหม่หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของกระแส

เงินสดตามสัญญา เน่ืองจากลูกหน้ีประสบปัญหาทางการเงินจะถือวา่เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียง

ดา้นเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคญัหรือด้อยค่าด้านเครดิต ยกเวน้จะมีหลกัฐานท่ีแสดงว่าความเส่ียงท่ีจะ

ไม่ไดรั้บกระแสเงินสดตามสัญญานั้นลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั และไม่มีขอ้บ่งช้ีอ่ืนของการดอ้ยค่า 
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ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณจากค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วง

นํ้ าหนกัตลอดช่วงอายุท่ีคาดไวข้องสินทรัพยท์างการเงิน โดยอา้งอิงจากมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินสดท่ี

คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมด ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสินทรัพยท่ี์

บริษทัฯพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตมีลกัษณะร่วมกนั เช่น ประเภทของหลกัประกนั ระยะเวลาของ

สัญญา และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีสังเกตในปัจจุบนั บวกกบัการพยากรณ์ในอนาคต

ท่ีสนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ไดว้่ามีความสัมพนัธ์กนัทางสถิติ รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจ

อย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยใชข้อ้มูลเชิงเศรษฐศาสตร์

มหภาค และทาํการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบนัและการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และความ

น่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนกัในแต่ละสถานการณ์ (ทั้งสถานการณ์พื้นฐาน (base case scenario) สถานการณ์ขาขึ้น 

(best case scenario) และสถานการณ์ขาลง (worst case scenario)) มาใชใ้นการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิต

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงการนาํขอ้มูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใชเ้ป็นการเพิ่มระดบัของการใชดุ้ลยพินิจใน

การประเมินวา่การเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีเก่ียวขอ้งส่งผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดขึ้นอยา่งไร อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะจดัให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ ขอ้สมมติฐาน

และการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอยา่งสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึ้นยงัรวมถึงส่วนเพิ่มจากการบริหารจดัการเน่ืองจากโมเดลอาจไม่รองรับ (Management Overlay) 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นท่ีตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปีในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษทัฯมีนโยบายตดัจาํหน่ายลูกหน้ีออกจากบญัชีเม่ือ

บริษทัฯไดติ้ดตามทวงถามให้ชาํระหน้ีตามสมควรแก่กรณี โดยมีหลกัฐานการติดตามทวงถามอย่างชดัแจง้

และไม่ไดรั้บชาํระหน้ี 

4.7 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไข/การปรับปรุงโครงสร้างหนี ้

เม่ือมีการเจรจาต่อรองใหม่หรือมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการชาํระหน้ีหรือปรับโครงสร้างหน้ีของ

สินทรัพยท์างการเงิน หรือสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีอยู่ถูกแทนท่ีดว้ยสินทรัพยท์างการเงินใหม่ เน่ืองจาก

ลูกหน้ีประสบปัญหาทางการเงิน บริษทัฯจะทาํการประเมินว่าควรตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว

ออกจากบญัชีหรือไม่ และวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ดงัน้ี 

- ถ้าการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขไม่ทําให้มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี บริษัทฯ              

จะคาํนวณมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินใหม่ โดยคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแส

เงินสดท่ีตกลงใหม่หรือเปล่ียนแปลงใหม่ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์าง

การเงินเดิม และรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในกาํไรหรือขาดทุน  

- ถ้าการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทาํให้ต้องตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี จะถือว่ามูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่เป็นกระแสเงินสดสุดท้ายของสินทรัพย์ทางการเงินเดิม                  

ณ วนัท่ีตดัรายการออกจากบญัชี ผลต่างของมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินจะ

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  



 

9 

หาก ณ วนัทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีไม่เขา้เง่ือนไขการตดัรายการ ลูกหน้ีรายดงักล่าวจะถือเป็นลูกหน้ีท่ี

จดัประเภทเป็นกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 2) 

ต่อไปจนกว่าลูกหน้ีจะสามารถชําระเงินตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ได้ติดต่อกันเป็นระยะเวลา      

3 เดือน หรือ 3 งวดการชาํระเงินแลว้แต่ระยะใดจะนานกว่า หรือหากเป็นลูกหน้ีเดิมท่ีถูกจดัประเภทเป็น

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการด้อยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) ยงัคงตอ้งจดัประเภทลูกหน้ีตามเดิมไปตลอด   

จนกว่าลูกหน้ีรายดังกล่าวจะสามารถจ่ายชําระตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ได้เป็นระยะเวลา             

ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัท่ีมีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี จึงจะถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงิน

ท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้ นอย่างมีนัยสําคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 1) และหาก ณ วนัทาํสัญญาปรับ

โครงสร้างหน้ี เขา้เง่ือนไขการตดัรายการ สินทรัพยท์างการเงินใหม่จะถือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มี

การเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing หรือ Stage 1) 

นอกจากน้ี บริษทัฯได้ถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ืองแนวทางการให้ความช่วยหลือลูกหน้ี             

ท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.3 

4.8 ทรัพย์สินรอการขาย  

ทรัพยสิ์นรอการขายเป็นสินทรัพยซ่ึ์งยึดมาจากลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมและแสดงตามราคาทุน

หรือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ หกัดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จเม่ือมีการจาํหน่าย 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

4.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลคา่ตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ

การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

 อาคาร -  10 ปี  

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า - 10 ปี  

 เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน - 5 ปี  

 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - 5 ปี  

 ยานพาหนะ  - 7 ปี  

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน  

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 
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บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ

จาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือตดัรายการสินทรัพย์

นั้นออกจากบญัชี 

4.10 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้สัญญาเช่า บริษทัฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดย

สัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษทัฯใชวิ้ธีการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญาเช่า

ระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า บริษทัฯรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ซ่ึงแสดงสิทธิในการ

ใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์           

สิทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ี

เกิดขึ้น จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล  

และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายกุารให้

ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

อาคาร 1 - 10 ปี  

อุปกรณ์ 4 - 5 ปี 

ยานพาหนะ  2 - 5 ปี  

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบับริษทัฯเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะคาํนวณจากอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย ์

บริษทัฯตอ้งประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเร่ือง 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า  

บริษทัฯบนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออตัราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไข               

ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั้นไดเ้กิดขึ้น 

บริษทัฯคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอตัราดอกเบ้ีย การกูย้ืมส่วนเพิ่ม            

ของบริษทัฯ หลังจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจาก

ดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชําระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่า            

ตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปล่ียนแปลง

การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้ งแต่วันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่า           

ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษทัฯจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพย์

ไม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้น

เกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาํหน่ายและวิธีการตัดจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ดงักล่าวทกุส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัฯเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ซ่ึงมีอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 3 - 5 ปี 
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4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้หรือสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนอ่ืนของบริษทัฯหากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจ            

ดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของ

สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 บริษทัฯจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(ถา้มี) 

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 

 บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ข)  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษทัฯและพนักงานได้ร่วมกันจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่าย

สะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก

จากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ี

เกิดรายการ 

ค) ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน) 

บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงาน ซ่ึงบริษทัฯถือวา่เงินชดเชย

ดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

บริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด       

แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เ ช่ียวชาญอิสระได้ทําการ

ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 

4.14 ภาษีเงินได้  

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ก) ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทัฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ             

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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ข) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องนั้น           

โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ       

แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีในจาํนวนเท่าท่ีมี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผล

แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษ ี

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีกาํไรทาง

ภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั

รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.15 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้มหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง

หรือทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของ

บริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.16 ประมาณการหนีสิ้น 

บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไว้ในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต            

ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ              

ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
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4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้ นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วม                  

ในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกาํหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค

การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลคา่ยติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของ

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรม

แบบเกิดขึ้นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

ในการจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ            

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี

เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

5.1 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/เงินให้กู้ยืม 

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นสําหรับ

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ/เงินให้กูย้ืม การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของบริษทัฯขึ้นอยู่

กบัแบบจาํลองท่ีสลบัซับซ้อน การใชชุ้ดขอ้มูลสมมติฐาน การประเมินเก่ียวกบัการเพิ่มขึ้นของความเส่ียง

ดา้นเครดิต รวมถึงการเลือกขอ้มูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใช ้ซ่ึงการประมาณการมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง

จาํนวนมาก ดงันั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้
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5.2 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

ในการประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากทรัพยสิ์นรอการขายแต่ละรายการ โดยคาํนึงถึงการวิเคราะห์

มูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีคาดว่าจะขายได้ การประมาณการจากข้อมูลสถิติจากการขายในอดีตและสภาวะ

เศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

5.3 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมลูค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และจะทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และ

มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 

ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต               

ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

5.4  การกาํหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลกิสัญญาเช่า  

ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษทัฯมีความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคาํนึงถึง

ขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีทาํให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสาํหรับบริษทัฯในการ

ใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น  

5.5  อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมส่วนเพิม่ 

บริษทัฯไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้นจึงใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่ม

ของบริษทัฯในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ี

บริษทัฯจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจาํเป็นเพื่อให้ได้มาซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิ           

การใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบันทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน

ภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ 

หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 
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5.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีเม่ือมีความ

เป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง

ชัว่คราวนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.8 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้ นตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนใน

อนาคต อตัรามรณะและอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

5.9 คดีฟ้องร้อง 

         บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้ นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน              

การประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณ

การหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

5.10 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้

ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

ดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตัวแปรท่ีใช้ในแบบจาํลองได้มาจากการ

เทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ 

และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยลาํดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรม 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

เงินสด 1,313 1,118 

เงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย ์ 147,243 326,766 

เงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวนั 63,894 15,810 

ตัว๋แลกเงินท่ีอายไุม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้า - 200,229 

รวม 212,450 543,923 

หกั: เงินฝากธนาคารสาํหรับคา่เบ้ียประกนัภยั 

       ท่ีบริษทัไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยั (52,154) (32,809) 

รวม 160,296 511,114 
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ณ 31 ธนัวาคม 2565 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียอยู่ระหวา่งร้อยละ 0.10 - 0.325 ต่อปี (2564: เงินฝาก

ออมทรัพย์และตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบ้ียอยู่ระหว่างร้อยละ 0.05 - 0.25 ต่อปี และร้อยละ 1.10 ต่อปี 

ตามลาํดบั) ซ่ึงเป็นไปตามอตัราท่ีธนาคารกาํหนด 

ณ 31 ธนัวาคม 2565 เงินฝากธนาคารจาํนวน 52 ลา้นบาท (2564: 33 ลา้นบาท) เป็นเงินฝากธนาคารสําหรับ

ค่าเบ้ียประกนัภยัท่ีบริษทัฯไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงบริษทัฯตอ้งนาํส่งเบ้ียประกนัดงักล่าวให้แก่บริษทั

ประกนัภยั และบริษทัฯไม่สามารถนาํเบ้ียประกนัภยัดงักล่าวไปใชห้รือหาประโยชน์ หรือหักค่าใชจ่้ายใด ๆ 

ไดต้ามท่ีระบไุวใ้นสัญญานายหนา้ 

7. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ  

7.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือมีระยะเวลาตามสัญญาโดยประมาณ 12 ถึง 84 

งวด โดยมีกาํหนดการจ่ายค่างวดเท่ากนัทุกงวดและคิดดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอายสุัญญา ซ่ึงลูกหน้ีตามสัญญา 

เช่าซ้ือแบ่งตามระยะเวลาการครบกาํหนดชาํระตามสัญญาไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 2565 

 

ส่วนท่ีถึงกาํหนด 

ชาํระภายใน          

หน่ึงปี (2) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกินหน่ึงปี  

แต่ไม่เกินสองปี 

ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกินสองปี   

แต่ไม่เกินสามปี 

ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกินสามปี            

แต่ไม่เกินส่ีปี 

ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกินส่ีปี            

แต่ไม่เกินห้าปี 

ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกินห้าปี รวม 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 3,213,742 2,488,007 1,826,789 1,230,888 650,820 340,351 9,750,597 

หกั: ดอกเบ้ียเช่าซ้ือรอตดับญัชี (1) (987,278) (655,947) (404,944) (217,239) (92,496) (31,006) (2,388,910) 

       ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนด

  ชาํระ (201,500) (162,767) (119,510) (80,525) (42,577) (22,266) (629,145) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงิน 

 ขั้นตํ่า ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตาม

สัญญา 

 

 

2,024,964 

 

 

1,669,293 

 

 

1,302,335 

 

 

933,124 

 

 

515,747 

 

 

287,079 6,732,542 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

 ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (176,555) (40,562) (36,432) (25,734) (12,644) (5,883) (297,810) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 1,848,409 1,628,731 1,265,903 907,390 503,103 281,196 6,434,732 

(1) สุทธิจากรายได้และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย 

(2) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อส่วนท่ีถึงกาํหนดชําระภายในหน่ึงปี รวมลูกหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิต 

(หน่วย: พนับาท) 

 2564 

 

ส่วนท่ีถึงกาํหนด 

ชาํระภายใน          

หน่ึงปี (2) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกินหน่ึงปี  

แต่ไม่เกินสองปี 

ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกินสองปี   

แต่ไม่เกินสามปี 

ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกินสามปี            

แต่ไม่เกินส่ีปี 

ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกินส่ีปี            

แต่ไม่เกินห้าปี 

ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกินห้าปี รวม 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,853,518 2,307,319 1,501,443 715,240 264,698 69,753 7,711,971 

หกั: ดอกเบ้ียเช่าซ้ือรอตดับญัชี (1) (889,092) (479,968) (230,044) (86,208) (23,871) (5,471) (1,714,654) 

       ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนด

  ชาํระ (177,730) (150,946) (98,225) (46,791) (17,317) (4,563) (495,572) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงิน 

 ขั้นตํ่า 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) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อส่วนท่ีถึงกาํหนดชําระภายในหน่ึงปี รวมลูกหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิต 
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บริษทัฯไดเ้ขา้โครงการช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดย ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯมียอดคงเหลือของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีได้รับความช่วยเหลือเป็นจาํนวน 

ร้อยละ 19 ของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือทั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ยลกูหน้ีดงัน้ี 

ก) ลูกหน้ีท่ีให้ความช่วยเหลือในระหวา่งปี 2563-2564 ซ่ึงเป็นลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ 

(Non-NPL) และบริษทัฯไดใ้ห้ความช่วยเหลือโดยการพิจารณาเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการชาํระหน้ี

หรือปรับโครงสร้างหน้ี ท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการตดัรายการซ่ึงมีจาํนวน 378 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของ

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือทั้งหมด ซ่ึงลูกหน้ีดงักล่าวบริษทัฯถือปฏิบติัตามแนวทางการใหค้วามช่วยเหลือ

ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (การให้ความช่วยเหลือแบบท่ี 2) โดยจดั

ชั้นและกนัเงินสาํรองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง (2564: มีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ

ท่ีอยู่ภายใต้มาตรการให้ความช่วยเหลือโดยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการชําระหน้ีหรือปรับ

โครงสร้างหน้ี จาํนวน 959 ลา้นบาท คดิเป็นร้อยละ 17 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือทั้งหมด) 

ข) ลูกหน้ีท่ีให้ความช่วยเหลือในระหว่างปี 2565 ซ่ึงเป็นลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ียงัไม่ด้อยคุณภาพ        

(Non-NPL) และบริษทัฯไดใ้หค้วามช่วยเหลือท่ีมากกวา่การขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีเพียงอยา่งเดียว 

(การให้ความช่วยเหลือแบบท่ี 1) บริษทัฯจึงไดป้รับการจดัชั้นหน้ีเป็นลูกหน้ีปกติทนัที (Stage 1) ซ่ึงมี

จาํนวน 896 ลา้นบาท คดิเป็นร้อยละ 13 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือทั้งหมด  

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงยงัคงดาํเนินอยู่            

และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดพ้ิจารณาคาดการณ์ถึงผลกระทบนั้น 

ในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และไดใ้ช้ดุลยพินิจในการตั้งสํารองเพิ่มเติม 

(Management Overlay) จากค่าท่ีได้จากแบบจําลองไปอีกระดับหน่ึง เพื่อรองรับต่อการเพิ่มขึ้ นของ                 

การผิดนดัชาํระหน้ีของลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบ 

7.2     ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือแยกตามความเส่ียงดา้นเครดิตและค่าเผื่อผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 

 

ยอดลูกหน้ีหลงัหกั 

ดอกเบ้ียเช่าซ้ือรอตดับญัชี (1) 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน                            

ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 2565 2564 2565 2564 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น

อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง                             

ดา้นเครดิต (Performing) 5,722,265 4,671,329 77,076 109,283 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 

 อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง                          

ดา้นเครดิต (Under - performing) 784,552 636,497 102,007 105,656 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการดอ้ยค่า 

 ดา้นเครดิต (Non - performing) 225,725 193,919 118,727 117,872 

รวม  6,732,542 5,501,745 297,810 332,811 

(1) สุทธิจากรายได้และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือรอตัดจ่าย 
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7.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (หลงัหักดอกเบ้ียเช่าซ้ือรอตดับญัชี) ส่วนหน่ึงจาํนวน 

5,382 ลา้นบาท (2564: 4,130 ลา้นบาท) ไดถู้กนําไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารพาณิชย์

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 และ 20 

8. ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืม 

8.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมมีระยะเวลาตามสัญญา 6 ถึง 84 เดือน และมีกาํหนด

จ่ายค่างวดเท่ากันทุกงวด และคิดดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอายุสัญญา ซ่ึงลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืมแบ่งตามระยะเวลา             

การครบกาํหนดชาํระตามสัญญาไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2565 

 

ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี (2) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกินกว่าหน่ึงปี รวม 

ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม        1,644,039 3,517,999 5,162,038 

หกั: รายไดท้างการเงินรอรับรู้ (1) (2,388) (3,432) (5,820) 

บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ 131,333 - 131,333 

 1,772,984 3,514,567 5,287,551 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (152,392) (88,326) (240,718) 

ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม - สุทธิ 1,620,592 3,426,241 5,046,833 

(1) สุทธิจากรายได้และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้กู้ยืมรอตัดจ่าย 
(2) ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี รวมลูกหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิต 

(หน่วย: พนับาท) 

 2564 

 

ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี (2) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกินกว่าหน่ึงปี 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) ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี รวมลูกหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิต 
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บริษทัฯไดเ้ขา้โครงการช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดย ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2565 บริษทัฯมียอดคงเหลือของลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมท่ีไดรั้บความช่วยเหลือเป็นจาํนวนร้อยละ 9 

ของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืทั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ยลูกหน้ีดงัน้ี 

ก) ลูกหน้ีท่ีให้ความช่วยเหลือในระหว่างปี 2563-2564 ซ่ึงเป็นลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืมท่ียงัไม่ด้อยคุณภาพ          

(Non-NPL) และบริษทัฯไดใ้ห้ความช่วยเหลือโดยการพิจารณาเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการชาํระหน้ี

หรือปรับโครงสร้างหน้ี ท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการตดัรายการซ่ึงมีจาํนวน 182 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของ

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืทั้งหมด ซ่ึงลูกหน้ีดงักล่าวบริษทัฯถือปฏิบติัตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ี

ท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (การให้ความช่วยเหลือแบบท่ี 2) โดยจดัชั้นและ

กนัเงินสํารองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง (2564: มีลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมท่ีอยู่ภายใต้

มาตรการให้ความช่วยเหลือโดยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการชาํระหน้ีหรือปรับโครงสร้างหน้ี จาํนวน 

300 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของลกูหน้ีเงินใหกู้ย้มืทั้งหมด) 

ข) ลูกหน้ีท่ีให้ความช่วยเหลือในระหว่างปี 2565 ซ่ึงเป็นลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL) 

และบริษทัฯไดใ้ห้ความช่วยเหลือท่ีมากกว่าการขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีเพียงอย่างเดียว (การให้

ความช่วยเหลือแบบท่ี 1) บริษทัฯจึงไดป้รับการจดัชั้นหน้ีเป็นลูกหน้ีปกติทนัที (Stage 1) ซ่ึงมีจาํนวน 

331 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืทั้งหมด  

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงยงัคงดาํเนินอยู่                

และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดพ้ิจารณาคาดการณ์ถึงผลกระทบ

นั้น ในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และได้ใช้ดุลยพินิจในการตั้งสํารอง

เพิ่มเติม (Management Overlay) จากค่าท่ีไดจ้ากแบบจาํลองไปอีกระดบัหน่ึง เพื่อรองรับต่อการเพิ่มขึ้นของ

การผิดนดัชาํระหน้ีของลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบ 

8.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมแยกตามความเส่ียงดา้นเครดิตและค่าเผื่อผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม                  และ

ดอกเบ้ียคา้งรับ (1) 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน                              

ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 2565 2564 2565 2564 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมี

นยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 

(Performing) 4,713,233 3,267,154 93,665 78,583 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมี

นยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 

(Under - performing) 437,821 291,028 69,039 52,525 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

(Non - performing) 136,497 120,549 78,014 76,433 

รวม  5,287,551 3,678,731 240,718 207,541 

(1) สุทธิจากรายได้และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้กู้ยืมรอตัดจ่าย 
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8.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืม (หลงัหักรายได้ทางการเงินรอรับรู้) ส่วนหน่ึงจาํนวน 3,383            

ลา้นบาท (2564: 2,110 ลา้นบาท) ถูกนาํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 และ 20 

9. ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ 

การเปล่ียนแปลงค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและ

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 

ผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นใน 12 เดือน

ขา้งหนา้ (กลุ่มท่ี 1) 

ผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นตลอดอายุ

สัญญา (กลุ่มท่ี 2) 

ผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นตลอดอายุ

สัญญา (กลุ่มท่ี 3) รวม 

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

บวก (หกั): การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจาก 

 การเปลี่ยนการจดัชั้น (7,868) (8,044) 15,912 - 

บวก (หกั): การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจาก 

 การวดัมูลค่าค่าเผ่ือผลขาดทุนใหม ่ (56,365) 13,992 184,686 142,313 

บวก: สินทรัพยท์างการเงินท่ีไดม้า 128,835 106,980 70,498 306,313 

หกั: สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ 

(Derecognition) (81,727) (100,063) (30,746) (212,536) 

หกั: หน้ีสูญตดับญัชี - - (237,914) (237,914) 

ยอดปลายปี 170,741 171,046 196,741 538,528 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 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 

 การวดัมูลค่าค่าเผ่ือผลขาดทุนใหม ่ (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 
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10. ลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 9,497 8,309 

รายไดค้่านายหนา้คา้งรับ 15,911 12,896 

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 1,966 2,235 

อ่ืน ๆ 5,751 2,795 

รวม 33,125 26,235 

11. ทรัพย์สินรอการขาย 

(หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - ราคาทุน 85,497 25,750 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (30,734) (5,802) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ  54,763 19,948 

12. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯมีเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกันจาํนวน 50 ล้านบาท (2564: 50                

ลา้นบาท) เพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 
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13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

      (หน่วย: พนับาท) 

 ท่ีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า 

เคร่ืองตกแต่ง

และเคร่ืองใช้

สาํนกังาน 

คอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์

ระหว่างติดตั้ง

และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2564 472 97,750 55,184 49,985 43,539 - 246,930 

ซ้ือเพ่ิม - 11,249 6,577 9,702 479 8,947 36,954 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (606) (40) (112) - - (758) 

โอนเขา้ (โอนออก) - 3,949 630 9 3,073 (7,661) - 

31 ธนัวาคม 2564 472 112,342 62,351 59,584 47,091 1,286 283,126 

ซ้ือเพ่ิม  -  11,926   9,954   323   8,494   14,552   45,249  

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย  - (510)  (1,077)  (105)  (2,489)   - (4,181)  

โอนเขา้ (โอนออก)  6,493   2,446   5,837   52   44  (15,269)  (397)  

31 ธนัวาคม 2565  6,965   126,204   77,065   59,854   53,140   569   323,797  

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

1 มกราคม 2564 - 29,788 29,528 29,403 19,164 - 107,883 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 10,481 10,801 9,431 6,495 - 37,208 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนท่ี

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (188) (22) (103) - - (313) 

31 ธนัวาคม 2564 - 40,081 40,307 38,731 25,659 - 144,778 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  -  11,868   11,418   8,516   7,432   -  39,234  

ค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนท่ี

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย  - (256)  (997)  (98)  (1,769)   - (3,120)  

31 ธนัวาคม 2565  -  51,693   50,728   47,149   31,322   -  180,892  

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

31 ธนัวาคม 2564 472 72,261 22,044 20,853 21,432 1,286 138,348 

31 ธนัวาคม 2565  6,965   74,511   26,337   12,705   21,818   569   142,905  

ค่าเส่ือมราคาที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี    

2564       37,208 

2565       39,234 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯมีเคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้สํานักงาน และคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของ

สินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 43 ลา้นบาท (2564: 22 ลา้นบาท) 
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14. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 อาคาร เคร่ืองใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

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

เพ่ิมขึ้น 82,091 1,690 - 83,781 

ตดัจาํหน่าย (7,503) (417) - (7,920) 

ค่าเส่ือมราคา (52,369) (523) (6,783) (59,675) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีตดัจาํหน่าย 2,852 247 - 3,099 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 114,537 1,443 16,546 132,526 

เพ่ิมขึ้น 104,276 1,188 10,068 115,532 

ตดัจาํหน่าย (32,796) - (1,109) (33,905) 

ค่าเส่ือมราคา (69,533) (776) (9,220) (79,529) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีตดัจาํหน่าย 11,496 - 995 12,491 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 127,980 1,855 17,280 147,115 
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: พนับาท) 

 คอมพิวเตอร์ สินทรัพย ์          

 ซอฟทแ์วร์ ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน    

1 มกราคม 2564 20,214 - 20,214 

ซ้ือเพ่ิม 3,146 60 3,206 

โอนเขา้ (โอนออก) 60 (60) - 

31 ธนัวาคม 2564 23,420 - 23,420 

ซ้ือเพ่ิม 2,696 2,140  4,836  

โอนเขา้ (โอนออก) 2,140  (2,140)  - 

31 ธนัวาคม 2565 28,256 - 28,256 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม    

1 มกราคม 2564 10,028 - 10,028 

ค่าตดัจาํหน่าย 4,298 - 4,298 

31 ธนัวาคม 2564 14,326 - 14,326 

ค่าตดัจาํหน่าย 4,680 - 4,680 

31 ธนัวาคม 2565 19,006 - 19,006 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

31 ธนัวาคม 2564   9,094 

31 ธนัวาคม 2565   9,250 

ค่าตัดจําหน่ายท่ีรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี 

2564   4,298 

2565   4,680 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอายกุารตดัจาํหน่ายคงเหลือ 1 - 5 ปี (2564: 1 - 5 ปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงตดัค่าตดัจาํหน่ายหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ 

มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนเงินประมาณ 5 ล้านบาท                 

(2564: 1 ลา้นบาท) 
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16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

16.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษี

เงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี   

ผลต่างตน้ทุนทรัพยสิ์นรอการขายระหว่างบญัชีกบัภาษ ี  1,072  654 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  106,626  106,733 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย  6,147  1,160 

ผลต่างระหว่างการรับรู้รายไดด้อกเบ้ียทางบญัชีและภาษ ี  14,779  24,453 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  7,841  7,670 

ค่าเส่ือมราคาสะสม - อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  5,066  3,920 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  624  761 

รวม 142,155 145,351 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าใชจ้่ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซ้ือ/ให้กูยื้มรอตดัจ่าย 22,266 15,258 

ค่าธรรมเนียมในการกูยื้มรอตดับญัชี 5,208 2,853 

รวม 27,474 18,111 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 114,681 127,240 
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16.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 102,740 72,713 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    

รายการโอนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีกบัภาษีเงินได ้                                    

นิติบุคคลคา้งจ่ายของปีก่อน   

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง - 9,473 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายลดลง - (9,473) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ 

 การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 11,099 13,920 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 113,839 86,633 

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไรจากการประมาณการ 

 ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,460) (1,022) 

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้รับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   

ภาษีเงินไดข้องตน้ทุนในการทาํรายการสาํหรับการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 

(หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24) - (11,364) 
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รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

 2565 2564 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 574,964 440,435 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 114,993 88,087 

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มขึ้นและ                              

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีได ้ (1,154) (1,454) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 113,839 86,633 

17. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯมีเงินกู้ยืมในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินจากธนาคารพาณิชย ์           

ในประเทศดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 วงเงิน/เง่ือนไขการชาํระคืน 2565  2564 

ก) ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 300 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ

คงท่ีต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบั

และกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

- 18,422 

ข) ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 483 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัรา MOR ลบร้อยละ

คงท่ีต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบั

และกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน  

327,212 357,039 

ค) ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 410 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ

คงท่ีต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบั

และกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

400,187 339,620 

ง) ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 600 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ

คงท่ีต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบั

และกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

40,278 178,774 

จ) ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 100 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละ

คงท่ีต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบั

และกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

46,232 71,240 

ฉ) ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 200 ลา้นบาท (2564: วงเงิน 100 ลา้นบาท)  

คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละคงท่ีต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้ง

จาํนวนตามวนัท่ีระบใุนตัว๋แต่ละฉบบัและกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทกุส้ินเดือน 

96,132 63,494 

รวมเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 910,041 1,028,589 
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เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นคํ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร การโอนกรรมสิทธ์ิและสิทธิในการ      

รับเงินตามสัญญาสินเช่ือทะเบียนรถจกัรยานยนต ์รถยนต ์รถกระบะ และรถบรรทุกและลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือ และคํ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบาง

ประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนยอดเงินตน้คงเหลือตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเงินให้

กู ้ยืมสําหรับลูกหน้ีท่ีมีภาระหน้ีคา้งชาํระไม่เกิน 3 งวดติดต่อกันต่อหน้ีเงินกู้ยืม การดาํรงอตัราส่วนของ

ลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมด้อยคุณภาพ (คา้งชาํระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือทั้งหมด  

การดาํรงอตัราส่วนจาํนวนเงินท่ีสามารถเรียกเก็บได้จากลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมท่ีถึงกาํหนด

ชาํระในแต่ละเดือนต่อยอดมูลค่าลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืมท่ีครบกาํหนดชาํระในแต่ละเดือน    

การดาํรงอตัราส่วนยอดหน้ีเงินทุนหมุนเวียนของทุกสถาบนัการเงินต่อเงินตน้ของลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ี

เงินให้กู ้ยืม การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น การดาํรงสัดส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือและ

ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมท่ีคา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน ต่อลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือทั้งหมด การดาํรงสัดส่วนกาํไรก่อน

ดอกเบ้ียและภาษีต่อค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย รวมถึงการดาํรงอัตราส่วนการถือหุ้นของกรรมการในบริษัทฯ        

ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสญัญาเงินกูย้มืแต่ละฉบบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ียงัมิได้

เบิกใชค้งเหลือจาํนวน 339 ลา้นบาท (2564: 393 ลา้นบาท) 

18. เจ้าหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

เจา้หน้ีอ่ืน  87,968  61,471 

ค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย  45,606  44,496 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร  21,846  19,010 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  13,912  18,490 

รวม 169,332 143,467 

19. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

  (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 147,096 131,640 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดับญัชี (6,455) (9,003) 

รวม 140,641 122,637 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (72,715) (56,067) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 67,926 66,570 
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 การเปล่ียนแปลงของบัญชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564                 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี 122,637 100,391 

เพิ่มขึ้น 114,533 83,893 

ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ 6,119 5,627 

จ่ายค่าเช่า (80,765) (62,205) 

ลดลง (21,883) (5,069) 

ยอดคงเหลือปลายปี 140,641 122,637 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมายเหตุขอ้ 34.3

ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 79,529 59,675 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 6,119 5,627 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 8,439 4,028 

รวม 94,087 69,330 

 บริษทัฯมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 จาํนวน 89 ลา้นบาท 

(2564: 66 ลา้นบาท) 
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20. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 จาํนวนดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 วงเงิน / เง่ือนไขการชาํระคืน 2565 2564 

ก) วงเงินกูร่้วมจาํนวน 5,950 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคนืเงินตน้เป็นรายเดือนเดือนละ 

เท่า ๆ กนั และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละคงท่ี 

ต่อปี   

348,670 1,090,640 

ข) วงเงินกูร่้วมจาํนวน 1,650 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคนืเงินตน้เป็นรายเดือนเดือนละ 

เท่า ๆ กนั และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละคงท่ี 

ต่อปี   

860,610 1,390,220 

ค) วงเงินกูจ้าํนวน 800 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคนืเงินตน้ทั้งจาํนวนเม่ือครบกาํหนด

ระยะเวลากูเ้งิน และชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน คดิดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ี 

ต่อปี 

- 800,000 

ง) วงเงินกูจ้าํนวน 100 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนเดือนละเท่า ๆ กนั 

และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คดิดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละคงท่ีต่อปี 

61,600 86,928 

จ) วงเงินกูจ้าํนวน 200 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนเดือนละเท่า ๆ กนั 

และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คดิดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละคงท่ีต่อปี 

131,689 174,000 

ฉ) วงเงินกูร่้วมจาํนวน 2,000 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคนืเงินตน้เป็นรายเดือนเดือนละ 

เท่า ๆ กนั และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละคงท่ี 

ต่อปี 

1,642,870 - 

ช) วงเงินกูจ้าํนวน 500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคนืเงินตน้เป็นรายเดือนเดือนละเท่า ๆ กนั 

และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คดิดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละคงท่ีต่อปี 

434,153 - 

ซ) วงเงินกูจ้าํนวน 800 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคนืเงินตน้เป็นงวดราย 6 เดือน  

หลงัส้ินสุดระยะเวลาปลอดชาํระเงินตน้ 1 ปี นบัจากวนัท่ีเบิกเงินกู ้และชาํระดอกเบ้ีย

เป็นรายเดือน คดิดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละคงท่ีต่อปี 

800,000 - 

ฌ) วงเงินกูจ้าํนวน 100 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนเดือนละเท่า ๆ กนั 

และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คดิดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละคงท่ีต่อปี 

92,950 - 

ญ) วงเงินกูร่้วมจาํนวน 3,000 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคนืเงินตน้เป็นรายเดือนเดือนละ 

เท่า ๆ กนั และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละคงท่ี 

ต่อปี 

1,346,730 - 

รวม 5,719,272 3,541,788 

หกั: ค่าใชจ้่ายในการกูยื้มรอตดับญัชี (26,039) (14,268) 

เงินกูยื้มระยะยาว 5,693,233 3,527,520 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,208,118) (2,166,480) 

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,485,115 1,361,040 
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เ งินกู้ยืมระยะยาวข้างต้นคํ้ าประกันโดยการโอนสิทธิในการรับเ งินตามสัญญาสินเช่ือทะเบียน

รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์รถกระบะและรถบรรทุกอย่างมีเง่ือนไขให้ธนาคาร คํ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัฯ 

นอกจากน้ี บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรง

อตัราส่วนยอดเงินตน้คงเหลือตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเงินให้กูย้ืมสําหรับลูกหน้ีท่ีมีภาระหน้ีคา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 งวดติดต่อกันต่อหน้ีเงินกู้ยืม การดาํรงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืมด้อย

คุณภาพ (คา้งชาํระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือทั้งหมด การดาํรงอตัราส่วนจาํนวนเงินท่ีสามารถ

เรียกเก็บได้จากลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมท่ีถึงกาํหนดชาํระในแต่ละเดือนต่อยอดมูลค่าลูกหน้ี                

เช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมท่ีครบกาํหนดชาํระในแต่ละเดือน การดาํรงสัดส่วนกาํไรก่อนดอกเบ้ียและ                  

ภาษีต่อค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสัญญาเงินกู้ยืม                 

แต่ละฉบบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้จาํนวน 1,638              

ลา้นบาท (2564: 2,039 ลา้นบาท) 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 3,541,788 

บวก: กูเ้พิ่ม 4,845,000 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (2,667,516) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 5,719,272 

21. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 2,470  773 

ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 2,855  1,978 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,973  1,626 

ภาษีขายคา้งจ่าย 249  379 

อ่ืน ๆ 1,612  1,937 

รวม 9,159 6,693 
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22. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 38,351 37,621 

ส่วนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน:   

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั   8,160 7,815 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 828 575 

ผลขาดทนุท่ีเกิดขึ้นจากการจ่ายชาํระผลประโยชน ์ 69 1,343 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน:   

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (2,345) (564) 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (3,207) (1,921) 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (1,750) (2,623) 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหว่างปี (899) (3,895) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 39,207 38,351 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี

ขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 2.8 ลา้นบาท (2564: 1.6 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ของบริษทัฯประมาณ 9.44 ปี (2564: 10.58 ปี) 

สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 2565 2564 

อตัราคิดลด 2.74 1.92 

อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 3 3 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ขึ้นกบัช่วงอาย)ุ 9 - 20 8 - 20 
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 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2565 

 อตัราเพ่ิมขึ้น อตัราลดลง 

 ร้อยละ 

หน้ีสินเพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) ร้อยละ 

หน้ีสินเพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) 

อตัราคิดลด 1.0 (3,306) 1.0 3,800 

อตัราการขึ้นเงินเดือน  1.0 3,964 1.0 (3,508) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน

จากฐานเดิม 1.0 (3,649) 1.0 2,686 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2564 

 อตัราเพ่ิมขึ้น อตัราลดลง 

 ร้อยละ 

หน้ีสินเพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) ร้อยละ 

หน้ีสินเพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) 

อตัราคิดลด 1.0 (3,707) 1.0 4,288 

อตัราการขึ้นเงินเดือน  1.0 4,404 1.0 (3,875) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน

จากฐานเดิม 1.0 (4,017) 1.0 3,079 

23. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของ

เงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั และจะจ่าย

ให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2565

บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 9.60 ลา้นบาท (2564: 7.95 ลา้นบาท) 
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24. ทุนจดทะเบียน 

ในระหวา่งปี 2565 และ 2564 รายการเปล่ียนแปลงของทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาํระเป็นดงัน้ี 

 จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน 

 (ลา้นหุ้น) (ลา้นบาท) 

ทุนออกจําหน่ายและเรียกชําระแล้ว   

ทุนออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ ณ 1 มกราคม 2564 602 3,009 

แตกหุ้นสามญั (จาก 602 ลา้นหุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 5 บาท  

 เป็น 3,009 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 2,407 - 

เพ่ิมทุนหุ้นสามญั (801 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท) 801 801 

ทุนออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ ณ 31 ธนัวาคม 2564 3,810 3,810 

ทุนออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ ณ 31 ธนัวาคม 2565 3,810 3,810 

25. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี           

หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ                     

ทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัฯมีทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 73.67 ลา้นบาท (2564: 50.62 ลา้นบาท) 

26. เงินปันผล 

เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2564 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจาก             

ผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.34 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 204.62 

ลา้นบาท (เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลอตัราหุ้นละ 0.17 บาท ซ่ึงบริษทัฯจ่ายวนัท่ี 29 เมษายน 2564 และ

คงเหลืออตัราหุน้ละ 0.17 บาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564) 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 4/2564 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล             

ระหว่างกาลจากกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็น

จาํนวนเงินรวม 324.99 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2564 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานสาํหรับปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.118 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 363.09 ลา้นบาท 

(เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลอตัราหุน้ละ 0.108 บาท ซ่ึงบริษทัฯจ่ายวนัท่ี 17 สิงหาคม 2564 และคงเหลืออตัรา

หุน้ละ 0.01 บาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565) 
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27. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

   2565 2564 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของเงินกูย้มื   212,780 179,124 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่า   6,119 5,627 

รวม   218,899 184,751 

28. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

 2565 2564 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน  561,958  480,826 

ค่าส่งเสริมการขาย  94,658  47,290 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  123,443  101,181 

ค่าเช่าและบริการพื้นท่ี  98,294  71,413 

ค่าท่ีปรึกษา และค่าบริการวิชาชีพ  33,268  19,948 

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีอ่ืน  43,465  29,536 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  230,115  177,641 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและจาํหน่ายสินทรัพย ์  99,848  50,779 

29. ขาดทุนจากการด้อยค่าและจําหน่ายทรัพย์สินรอการขาย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

 2565 2564 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (โอนกลบั) 24,932 (2,799) 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย 75,678 53,135 

รวม 100,610 50,336 
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30. กาํไรต่อหุ้น  

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจาํนวน              

หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปีและไดป้รับจาํนวนหุ้นสามญัตามสัดส่วน

ท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุน้สามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้

31. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ บริการสินเช่ือเช่าซ้ือและ

เงินให้กูย้ืม และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด (กรรมการ

ผูจ้ดัการ) ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน                        

ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น 

รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงานและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วน

งานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ ในปี 2565 และ 2564 บริษทัฯไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่า

มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

32. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดังกล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น

ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

รายไดค้่าบริการ - 205 ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ค่าเช่าจ่าย 6,266 10,852 ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ค่าท่ีปรึกษา - 342 ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564                    

มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2565 2564 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

ลูกหน้ีอ่ืน - 41 

เจา้หน้ีอ่ืน 78 10 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 6,686 26,755 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหวา่งปี บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 53,554 54,382 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 786 743 

รวม 54,340 55,125 

33. ภาระผูกพนั 

33.1  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาบริการอ่ืน ๆ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

จ่ายชาํระ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั รวม 

ภายใน 1 ปี 762 8,690 9,452 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 1,495 6,972 8,467 

34. การบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคาร

ท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและเงินให้กูย้ืม เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั หน้ีสิน

ตามสัญญาเช่า และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน บริษทัฯมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือ

ทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

34.1  ความเส่ียงด้านเครดิต 

 บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและเงินให้กูย้ืม ฝ่ายบริหารควบคุม

ความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี การให้

สินเช่ือของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมาก

ราย บริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ จาํนวนเงินสูงสุดท่ี

บริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและเงินให้กู ้ยืม         

หกัดว้ยค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงด้านเครดิต 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงสูงสุดเป็นการแสดงมูลค่าขั้นต้นของเคร่ืองมือทางการเงินโดยไม่ค ํานึงถึง

หลักประกันและการดําเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีรับรู้ใน           

งบแสดงฐานะการเงิน ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต คือ มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ก่อนหักค่าเผื่อ           

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

การวิเคราะห์คุณภาพด้านเครดิต 

ความเส่ียงดา้นเครดิต เป็นความเส่ียงท่ีลูกหน้ีหรือคู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามสัญญา ส่งผลใหบ้ริษทัฯ

ขาดทุน บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายในการป้องกันความเส่ียงดา้นเครดิต โดยทาํการวิเคราะห์เครดิตจาก

ขอ้มูลของลูกคา้ และติดตามสถานะของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง  

ตารางดา้นลา่งแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัคณุภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน จาํนวนเงินท่ีแสดงในตาราง 

สําหรับสินทรัพยท์างการเงิน คือ มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ (ก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้น) คาํอธิบายของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน ผลขาดทุนด้านเครดิต                

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดช่วงอายุท่ีคาดไว ้และการด้อยค่าด้านเครดิต อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบ             

งบการเงินขอ้ 4.6 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2565 

 

สินทรัพยท์าง

การเงินท่ีไม่มีการ

เพ่ิมข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญัของความ

เส่ียงดา้นเครดิต           

(12-month ECL) 

สินทรัพยท์าง

การเงินท่ีมีการ

เพ่ิมข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญัของความ

เส่ียงดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL - not 

credit impaired) 

สินทรัพยท์างการ 

เงินท่ีมีการดอ้ยค่า           

ดา้นเครดิต       

(Lifetime ECL -

credit impaired) รวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     

Investment grade 160 - - 160 

รวม 160 - - 160 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต                  

ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน - - - - 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 160 - - 160 

     

เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากัดในการใช้     

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 52 - - 52 

รวม 52 - - 52 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต                  

ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน - - - - 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 52 - - 52 

     

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและเงินให้กู้ยืม     

ไม่คา้งชาํระ  8,509 - - 8,509 

คา้งชาํระ 1 - 30 วนั  1,927 - - 1,927 

คา้งชาํระ 31 - 60 วนั - 927 - 927 

คา้งชาํระ 61 - 90 วนั - 295 - 295 

มากกว่า 90 วนัข้ึนไป  - - 333 333 

ลูกหน้ีกฎหมาย - - 29 29 

รวม 10,436 1,222 362 12,020 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต                  

ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (171) (171) (197) (539) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 10,265 1,051 165 11,481 

     

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกัน     

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 50 - - 50 

รวม 50 - - 50 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต                  

ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน - - - - 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 50 - - 50 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 

 

สินทรัพยท์าง

การเงินท่ีไม่มีการ

เพ่ิมข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญัของความ

เส่ียงดา้นเครดิต           

(12-month ECL) 

สินทรัพยท์าง

การเงินท่ีมีการ

เพ่ิมข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญัของความ

เส่ียงดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL - not 

credit impaired) 

สินทรัพยท์างการ 

เงินท่ีมีการดอ้ยค่า           

ดา้นเครดิต       

(Lifetime ECL -

credit impaired) รวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     

Investment grade 511 - - 511 

รวม 511 - - 511 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต                  

ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน - - - - 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 511 - - 511 

     

เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากัดในการใช้     

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 33 - - 33 

รวม 33 - - 33 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต                  

ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน - - - - 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 33 - - 33 

     

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและเงินให้กู้ยืม     

ไม่คา้งชาํระ  6,609 - - 6,609 

คา้งชาํระ 1 - 30 วนั  1,329 - - 1,329 

คา้งชาํระ 31 - 60 วนั - 627 - 627 

คา้งชาํระ 61 - 90 วนั - 301 - 301 

มากกว่า 90 วนัข้ึนไป  - - 273 273 

ลูกหน้ีกฎหมาย - - 41 41 

รวม 7,938 928 314 9,180 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต                  

ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (188) (158) (194) (540) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 7,750 770 120 8,640 

     

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกัน     

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 50 - - 50 

รวม 50 - - 50 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต                  

ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน - - - - 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 50 - - 50 
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 หลกัประกนัและการดําเนินการใด ๆ เพ่ือเพิม่ความน่าเช่ือถือ 

บริษทัฯมีหลกัประกนัท่ีถือไวแ้ละการดาํเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ โดยรายละเอียดของฐานะเปิด

ต่อความเส่ียงท่ีมีหลกัประกนัท่ีบริษทัฯถือไวส้าํหรับสินทรัพยท์างการเงินแต่ละประเภทมีดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ฐานะเปิดต่อความเส่ียงท่ีมีหลกัประกนั  

 2565 2564 ประเภทของหลกัประกนัหลกั 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและเงินให้กูยื้ม 11,549 8,574 รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์และท่ีดิน 

34.2 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯอาจได้รับความเสียหายอันสืบ

เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนและราคาของหลกัทรัพย ์ซ่ึงส่งผลกระทบ

ต่อฐานะการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและ

ไม่มีเงินลงทนุในหลกัทรัพย ์ดงันั้น ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดจึงมีเฉพาะความเส่ียงดา้น

อตัราดอกเบ้ียเท่านั้น บริษทัฯไดมี้การบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย โดยการปรับ

โครงสร้างและสัดส่วนการถือครองสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีระยะเวลาการปรับอตัราดอกเบ้ียท่ีแตกต่างกนั

ใหเ้หมาะสมเพื่อใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับได ้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา

ดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถจาํแนกตามวนัท่ีครบกาํหนด 

หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2565 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี    

 มีระยะเวลาครบกาํหนด/            

กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ อตัราดอกเบ้ีย   

รายการ 

ภายใน                  

1 ปี 

มากกว่า           

1 ถึง 5 ปี 

ปรับขึ้นลง        

ตามราคาตลาด 

ไม่มี               

ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 95,089 65,207 160,296 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ - - 52,154 - 52,154 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและเงินให้กูย้ืม (1) 3,469,001 8,012,564 - - 11,481,565 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 50,000 - - - 50,000 

หนีสิ้นทางการเงิน      

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - 910,041 - 910,041 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 72,715 67,926 - - 140,641 

เงินกูย้ืมระยะยาว (2) 200,000 600,000 4,919,272 - 5,719,272 

(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและเงินให้กู้ยืมส่วนท่ีมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีและจะครบกาํหนดภายในหน่ึงปี รวมลูกหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิต 
(2) เงินกู้ยืมระยะยาวแสดงด้วยยอดก่อนหักค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมรอตัดบัญชี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 2564 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี    

 มีระยะเวลาครบกาํหนด/            

กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ อตัราดอกเบ้ีย   

รายการ 

ภายใน                  

1 ปี 

มากกว่า           

1 ถึง 5 ปี 

ปรับขึ้นลง        

ตามราคาตลาด 

ไม่มี               

ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 200,229 - 293,957 16,928 511,114 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ - - 32,809 - 32,809 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและเงินให้กูย้ืม (1) 2,889,552 5,750,572 - - 8,640,124 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 50,000 - - - 50,000 

หนีสิ้นทางการเงิน      

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - 1,028,589 - 1,028,589 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 56,067 66,570 - - 122,637 

เงินกูย้ืมระยะยาว (2) 800,000 - 2,741,788 - 3,541,788 

(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและเงินให้กู้ยืมส่วนท่ีมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีและจะครบกาํหนดภายในหน่ึงปี รวมลูกหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิต 
(2) เงินกู้ยืมระยะยาวแสดงด้วยยอดก่อนหักค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมรอตัดบัญชี 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย  

ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของบริษทัฯจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตรา

ดอกเบ้ียของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกัดในการใช้ เงินกู้ยืมระยะสั้น             

และเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2565 และ 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

  ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษ ี

 เพ่ิมขึ้น / ลดลง 2565 (1) 2564 (1) 

 (ร้อยละ)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด +0.5% 475 1,470 

 -0.5% (475) (1,470) 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ +0.5% 261 164  
-0.5% (261) (164) 

เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน +0.5% (4,550) (5,143) 

 -0.5% 4,550 5,143 

เงินกูยื้มระยะยาว +0.5% (24,596) (13,709)  
-0.5% 24,596 13,709 

(1) การวิเคราะห์ผลกระทบนี้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นจริงอาจมีผลแตกต่างจาก           

การวิเคราะห์ข้างต้น 
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การวิเคราะห์ผลกระทบขา้งตน้จดัทาํขึ้นโดยใช้สมมติฐานว่าจาํนวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                     

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด และตัวแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนว่าอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกัด              

ในการใช ้เงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินดงักล่าวไมไ่ดมี้อตัราดอกเบ้ียท่ีกาํหนด

ไวแ้ลว้ ดงันั้น การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบ้ียตลอด 12 เดือนเตม็ 

34.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัไดเ้ม่ือครบกาํหนด 

เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตามความตอ้งการ

ในเวลาท่ีเหมาะสมซ่ึงอาจทาํให้เกิดความเสียหายได้ บริษทัฯมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงด้าน           

สภาพคล่อง โดยจดัให้มีโครงสร้างแหล่งเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัฯมี        

การควบคุมดูแลการบริหารจดัการการดาํรงสภาพคล่อง เพื่อให้มัน่ใจว่ามีฐานะสภาพคล่องท่ีเพียงพอต่อ

ความตอ้งการในปัจจุบนัและอนาคต 

วนัท่ีท่ีครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

และ 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2565 

รายการ เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีกาํหนด       รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 160,296 - - - 160,296 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ - 52,154 - - 52,154 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและเงินให้กูย้ืม (1) - 3,469,001 8,012,564 - 11,481,565 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั - 50,000 - - 50,000 

หนีสิ้นทางการเงิน      

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 910,041 - - 910,041 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 72,715 67,926 - 140,641 

เงินกูย้ืมระยะยาว - 2,208,118 3,485,115 - 5,693,233 
(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและเงินให้กู้ยืมท่ีไม่เกิน 1 ปี รวมลูกหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิต 
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(หน่วย: พนับาท) 

 2564 

รายการ เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีกาํหนด       รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 310,885 200,229 - - 511,114 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ - 32,809 - - 32,809 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและเงินให้กูย้ืม (1) - 2,889,552 5,750,572 - 8,640,124 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั - 50,000 - - 50,000 

หนีสิ้นทางการเงิน      

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 1,028,589 - - 1,028,589 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 56,067 66,570 - 122,637 

เงินกูย้ืมระยะยาว - 2,166,480 1,361,040 - 3,527,520 
(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและเงินให้กู้ยืมท่ีไม่เกิน 1 ปี รวมลูกหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิต 

34.4 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่มี

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงมูลค่าดว้ยราคาทุนและตอ้งเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดง

ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2565 

 

มูลค่า          

ตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 160,296 160,296 160,296 - - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 52,154 52,154 52,154 - - 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและเงินให้กูย้ืม  11,481,565 11,201,231 - - 11,201,231 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 50,000 50,000 50,000 - - 

หนีสิ้นทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 910,041 910,041 - 910,041 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 140,641 140,641 - 140,641 - 

เงินกูย้ืมระยะยาว 5,693,233 5,693,233 - 5,693,233 - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 2564 

 

มูลค่า          

ตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 511,114 511,114 310,885 200,229 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 32,809 32,809 32,809 - - 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและเงินให้กูย้ืม  8,640,124 8,677,910 - - 8,677,910 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 50,000 50,000 50,000 - - 

หนีสิ้นทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,028,589 1,028,589 - 1,028,589 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 122,637 122,637 - 122,637 - 

เงินกูย้ืมระยะยาว 3,527,520 3,527,520 - 3,527,520 - 

การจดัลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 

2564 เป็นไปตามท่ีกาํหนดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.17  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตาม

หลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอันสั้ น ได้แก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากัดในการใช้ และเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน            

แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงใน

งบแสดงฐานะการเงิน 

ค) มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและเงินให้กูย้ืม ประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแส          

เงินสดคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตลาดปัจจุบนัของเงินใหสิ้นเช่ือประเภทเดียวกนั 

ง) เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราลอยตวัและใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่า

ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

จ) มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินตามสัญญาเช่าประมาณว่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี เน่ืองจากจ่ายดอกเบ้ีย

ในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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35. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วันท่ี                      

31 ธนัวาคม 2565 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.34:1 (2564: 1.02:1)  

36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2566 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2566 ได้มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2565 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา                    

หุน้ละ 0.0666 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 253.7 ลา้นบาท 

37. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2566 
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