บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงานงบการเงิน
31 ธันวาคม 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั )
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาเนินงานและกระแส
เงินสดสาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของ
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุใน
ข้อกาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 และข้อ 7.1 จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วน สถานการณ์ดงั กล่าว
อาจนามาซึ่งความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริ ษทั
จากผลกระทบของสถานการณ์ดงั กล่าว กลุ่มบริ ษทั จึงได้จดั ทางบการเงินโดยเลือกนาแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบตั ิ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ี แต่อย่างใด

เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับ
เรื่ องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ
สาหรับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาเช่ าซื้อและสัญญาเช่ าการเงิน
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 7 และ 8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินเป็ นจานวน 47,911 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 97 ของยอดสิ นทรัพย์รวม)
และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็ นจานวน 1,485 ล้านบาท ซึ่งเป็ นจานวนที่มีสาระสาคัญ
อย่างมากต่องบการเงิน ในการคานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น บริ ษทั ฯได้พิจารณาแบบจาลอง
เพื่อคานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งแบบจาลองดังกล่าวมีความซับซ้อนและต้องอาศัย
ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญจากผูบ้ ริ หารในการพัฒนาแบบจาลอง รวมถึงการระบุเงื่อนไขการประเมิน
การเพิ่มขึ้นในความเสี่ ยงด้านเครดิตของลูกหนี้นบั ตั้งแต่การรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก ค่าความน่าจะเป็ นที่ลูกหนี้ จะ
ผิดนัดชาระหนี้ ร้อยละของความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ต่อจานวนเงินของยอดหนี้
ประมาณการยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระ การคานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
การเลือกข้อมูลการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ในแบบจาลอง และการปรับปรุ งส่ วนเพิ่มจากการ
บริ หารจัดการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่ องจากข้อจากัดของแบบจาลอง
ด้วยความมีสาระสาคัญและการที่ผบู ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสู งในการประมาณการดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงให้
ความสาคัญกับ การตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ ตามสัญญา
เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
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ข้าพเจ้าได้ศึกษา ทาความเข้าใจ ประเมินและสุ่มทดสอบความมีประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับ
กระบวนการปล่อยสิ นเชื่อ การรับชาระหนี้ การประเมินค่าความน่าจะเป็ นที่ลูกหนี้ จะผิดนัดชาระหนี้ ร้อยละของ
ความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ ต่อยอดหนี้ และประมาณการยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระ
รวมถึงการคานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ และสุ่ มทดสอบระบบการควบคุม
ภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบความสมเหตุสมผล
ของแบบจาลองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กลุ่มบริ ษทั ใช้ในการประเมินการ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบ ประสิ ทธิภาพของ
แบบจาลองสาหรับกลุ่มลูกหนี้ที่สาคัญ และกระบวนการกากับดูแลการพัฒนาแบบจาลอง โดยการสอบทาน
เอกสารประกอบการพัฒนาแบบจาลอง สุ่มทดสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่นามาใช้พฒั นา
แบบจาลอง ประเมินวิธีการคานวณและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคานวณ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินความ
สมเหตุสมผลของปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาค และความน่าจะเป็ นถ่วงน้ าหนักของสถานการณ์ที่แตกต่างกันและ
ความเหมาะสมของการปรับปรุ งส่ วนเพิ่มจากการบริ หารจัดการ อีกทั้งเปรี ยบเทียบนโยบายการบัญชีของกลุ่ม
บริ ษทั กับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และประเมินความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยการสุ่ มทดสอบการจัดกลุ่มลูกหนี้
และทดสอบการคานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงการ
ทดสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่นามาใช้ในการคานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
การรั บรู้รายได้ ดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั มีรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงินที่รับรู ้ในปี 2564 จานวน 3,430 ล้านบาท
(คิดเป็ นร้อยละ 81 ของรายได้รวม) กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้ดอกเบี้ยด้วยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่งรายได้ดอกเบี้ย
ดังกล่าวเกิดจากธุรกรรมการปล่อยสิ นเชื่อที่มีรายการจานวนมากและมีลูกค้าจานวนมากราย ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้
ความสาคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อได้รับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่ควร
และในระยะเวลาที่เหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ข้าพเจ้าได้ศึกษา ทาความเข้าใจ ประเมินและสุ่ มทดสอบความมีประสิ ทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการปล่อยสิ นเชื่อ กระบวนการรับรู ้รายได้ดอกเบี้ย การรับชาระเงิน และระบบการควบคุมภายในด้าน
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง โดยการสอบถามผูบ้ ริ หาร ทาความเข้าใจและประเมินวิธีการที่ผบู ้ ริ หารใช้ รวมทั้งสุ่ มทดสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลและการคานวณ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้สินเชื่อ เพื่อตรวจสอบการ
บันทึกรายการลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินและการรับรู ้รายได้วา่ มีการรับรู ้รายได้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญาและมีการปรับปรุ งด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการรับรู ้รายได้และ
เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และข้าพเจ้าได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ดอกเบี้ย
และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุ งบัญชีที่สาคัญที่ทาผ่านใบสาคัญทัว่ ไป
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้
ความเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏ
ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลทราบเพื่อให้
มีการดาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการ
ที่ดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทา
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• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ใน
การดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้อง
ให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อ
หากเห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไร
ก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่ อเนื่องได้
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรื อของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้
ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ี
ส่วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

ศรัญญา ผลัดศรี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6768
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 15 กุมภาพันธ์ 2565
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บริษทั ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
ภาษีซ้ือที่ยงั ไม่ได้รับใบกากับภาษี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วน
ที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2564

2563

2564

2563

6

476,222,151

1,043,794,649

253,636,722

867,595,830

7.1

17,985,276,348

17,724,120,201

17,985,276,348

17,724,120,201

8.1

218,532,668
81,269,120
98,317,408
92,847,656
7,777,979
18,960,243,330

237,817,536
75,591,780
67,307,160
52,627,807
8,642,674
19,209,901,807

218,532,668
68,049,096
98,317,408
92,847,579
7,097,746
18,723,757,567

237,817,536
65,148,267
67,307,160
52,627,807
8,115,489
19,022,732,290

2,000,000

2,000,000

-

-

7.1

29,386,215,547

28,334,302,842

29,386,215,547

28,334,302,842

8.1

321,006,791
19,326,498
66,994,863
12,824,541
31,800,995
421,586,988
1,455,776
30,263,211,999
49,223,455,329

451,719,886
187,572
19,326,498
80,191,139
20,386,106
22,984,697
375,560,584
1,449,775
29,308,109,099
48,518,010,906

321,006,791
3,999,700
19,326,498
66,341,252
12,824,541
31,662,179
421,450,508
1,445,775
30,264,272,791
48,988,030,358

451,719,886
187,572
3,999,700
19,326,498
79,220,970
20,386,106
22,779,449
375,443,055
1,439,776
29,308,805,854
48,331,538,144

12

10
13
14
15.1
16
17.1
18

บริษทั ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของหุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หุน้ กู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ประมาณการหนี้สิน - สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2564

2563

2564

2563

700,000,000
8,702,666,984
332,660,217
139,492,166
5,432,731

1,000,000,000
4,371,892,537
313,591,819
168,288,955
8,521,341

700,000,000
8,702,666,984
260,790,630
139,492,166
5,432,731

1,000,000,000
4,371,892,537
257,401,151
168,288,955
8,521,341

2,584,876,587

-

2,584,876,587

-

129,935,776
5,678,839,565
244,372,341
259,871,982
18,778,148,349

5,619,335,607
250,886,186
225,023,428
11,957,539,873

129,935,776
5,678,839,565
227,472,738
257,564,762
18,687,071,939

5,619,335,607
236,716,996
222,851,194
11,885,007,781

6,805,209

11,219,250

6,805,209

11,219,250

1,994,758,570
50,000,000

7,589,976,848
-

1,994,758,570
50,000,000

7,589,976,848
-

112,837,105
16,681,504,889
32,833,104
18,878,738,877
37,656,887,226

817,026,597
17,281,703,434
41,857,237
25,741,783,366
37,699,323,239

112,837,105
16,681,504,889
32,256,486
18,878,162,259
37,565,234,198

817,026,597
17,281,703,434
41,269,595
25,741,195,724
37,626,203,505

19

20
15.2
21
22

15.2
21

22

23

บริษทั ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 5,663,030,175 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 5,663,028,199 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2564

2563

2564

2563

5,663,030,175

5,663,030,175

5,663,030,175

5,663,030,175

5,663,028,199
319,888,163

5,663,028,199
319,888,163

5,663,028,199
319,888,163

5,663,028,199
319,888,163

557,500,000
5,026,140,661
11,566,557,023
11,080
11,566,568,103
49,223,455,329
-

471,500,000
4,364,262,505
10,818,678,867
8,800
10,818,687,667
48,518,010,906
-

557,500,000
4,882,379,798
11,422,796,160
11,422,796,160
48,988,030,358
-

471,500,000
4,250,918,277
10,705,334,639
10,705,334,639
48,331,538,144
-

24

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษทั ราชธานีลสิ ซิ่ ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้ อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริ การ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

17.2

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
17.2
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2564

2563

(หน่วย: บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

3,384,915,558
45,332,965
379,536,304
416,706,649
4,226,491,476

3,466,925,734
48,818,799
316,167,100
430,817,059
4,262,728,692

3,384,915,558
45,332,965
178,612,481
112,922,532
417,394,050
4,139,177,586

3,466,925,734
48,818,799
161,936,429
113,265,891
431,282,317
4,222,229,170

182,500,516
402,116,483
585,900,273
1,170,517,272
3,055,974,204
(913,212,540)
2,142,761,664
(433,566,235)
1,709,195,429

187,893,608
349,719,127
337,912,215
875,524,950
3,387,203,742
(1,063,465,148)
2,323,738,594
(463,526,783)
1,860,211,811

182,500,516
381,002,727
585,900,273
1,149,403,516
2,989,774,070
(913,212,540)
2,076,561,530
(397,708,859)
1,678,852,671

187,893,608
336,978,851
337,912,215
862,784,674
3,359,444,496
(1,063,465,148)
2,295,979,348
(435,332,913)
1,860,646,435

1,752,072
(350,414)
1,401,658

4,798,588
(959,718)
3,838,870

1,646,289
(329,258)
1,317,031

4,646,763
(929,353)
3,717,410

1,710,597,087

1,864,050,681

1,680,169,702

1,864,363,845

บริษทั ราชธานีลสิ ซิ่ ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่ งปันกาไร:
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
การแบ่ งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ ้น)
จานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2564

2563

(หน่วย: บาท )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

1,709,184,685
10,744
1,709,195,429

1,860,203,350
8,461
1,860,211,811

1,678,852,671

1,860,646,435

1,710,586,337
10,750
1,710,597,087

1,864,042,211
8,470
1,864,050,681

1,680,169,702

1,864,363,845

0.30
5,663,028,199

0.40
4,621,196,780

0.30
5,663,028,199

0.40
4,621,196,780

27

บริษทั ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยลดลง
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 24)
จัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยลดลง
จัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
กาไรสะสม

ทุนออกจาหน่าย
และชาระ
เต็มมูลค่าแล้ว
3,775,353,450
1,887,674,749
5,663,028,199

ส่ วนได้เสี ย
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ที่ไม่มีอานาจควบคุม
ยังไม่ได้จดั สรร
ของบริ ษทั ฯ
ของบริ ษทั ย่อย
3,197,776,638
7,671,018,251
8,825
1,860,203,350
1,860,203,350
8,461
3,838,861
3,838,861
9
1,864,042,211
1,864,042,211
8,470
(8,495)
1,887,674,749
(93,500,000)
(604,056,344)
(604,056,344)
4,364,262,505
10,818,678,867
8,800

ส่วนเกินมูลค่า
หุ ้นสามัญ
319,888,163
319,888,163

จัดสรรแล้ว - สารอง
ตามกฎหมาย
378,000,000
93,500,000
471,500,000

5,663,028,199
-

319,888,163
-

471,500,000
-

4,364,262,505
1,709,184,685
1,401,652
1,710,586,337

5,663,028,199
-

319,888,163
-

86,000,000
557,500,000
-

(86,000,000)
(962,708,181)
5,026,140,661
-

10,818,678,867
1,709,184,685
1,401,652
1,710,586,337
(962,708,181)
11,566,557,023
-

8,800
10,744
6
10,750
(8,470)
11,080

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
7,671,027,076
1,860,211,811
3,838,870
1,864,050,681
(8,495)
1,887,674,749
(604,056,344)
10,818,687,667
10,818,687,667
1,709,195,429
1,401,658
1,710,597,087
(8,470)
(962,708,181)
11,566,568,103
-

บริษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 24)
จัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
จัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนออกจาหน่าย
และชาระเต็มมูลค่าแล้ว
3,775,353,450
1,887,674,749
5,663,028,199
5,663,028,199
5,663,028,199
-

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
319,888,163
319,888,163
319,888,163
319,888,163
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
378,000,000
3,084,110,776
1,860,646,435
3,717,410
1,864,363,845
93,500,000
(93,500,000)
(604,056,344)
471,500,000
4,250,918,277
471,500,000
86,000,000
557,500,000
-

4,250,918,277
1,678,852,671
1,317,031
1,680,169,702
(86,000,000)
(962,708,181)
4,882,379,798
-

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
7,557,352,389
1,860,646,435
3,717,410
1,864,363,845
1,887,674,749
(604,056,344)
10,705,334,639
10,705,334,639
1,678,852,671
1,317,031
1,680,169,702
(962,708,181)
11,422,796,160
-

บริษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1.

ข้ อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาเนาในประเทศไทย
โดยมีบริ ษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จากัด เป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่ และมีบริ ษทั
ทุ นธนชาต จ ากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทมหาชนจดทะเบี ยนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นบริ ษ ัท ใหญ่ ของ
กลุ่มบริ ษ ทั ธุ รกิ จหลักของบริ ษ ทั ฯคือให้บริ การสิ นเชื่ อเช่ าซื้ อและสิ นเชื่ อลิ สซิ่ ง ที่ อยู่ตามที่ จดทะเบี ยนของ
บริ ษ ัทฯอยู่ที่ 77/35-36 ชั้น 11 ยูพี อาคารสิ นสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุ รี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุ งเทพมหานคร

1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมใน
หลายภาคส่วน สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนามาซึ่งความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน
และกระแสเงิ น สดในอนาคตของกลุ่ ม บริ ษ ัท ซึ่ งผลกระทบดัง กล่ าวยัง ไม่ ส ามารถประมาณได้อ ย่า ง
สมเหตุ ส มผลในขณะนี้ ฝ่ ายบริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษ ัท ติ ด ตามความคื บ หน้ า ของสถานการณ์ ดัง กล่ า ว
และประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการบริ หารจัดการกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการ
และดุล ยพิ นิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณการผลกระทบซึ่ งต้องมี ก ารประมาณการอย่างต่อเนื่ อง
หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

2.1 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงิ น นี้ จัด ท าขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ก าหนดในพระราชบัญ ญัติ วิช าชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ น ตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้า ลงวัน ที่
26 ธันวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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2.2 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
อาร์ ที เอ็น อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด (“บริ ษ ทั ย่อย”) ซึ่ งประกอบกิจการในประเทศไทยและดาเนิ น
ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย โดยบริ ษทั ฯถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 100

ข)

บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อถือเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิได้รับ
หรื อมี ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จการที่ เข้าไปลงทุ น และสามารถใช้อานาจในการสั่ งการ
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริ ษทั ฯนางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอานาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้นจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้ แล้ว

ฉ) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพ ย์สุทธิ ของ
บริ ษ ทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษ ทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั ฯจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ งจานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นการอธิ บ ายให้ชัด เจนเกี่ ย วกับ วิธี ป ฏิ บัติ ท างการบัญ ชี แ ละการให้ แ นวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี กับ ผูใ้ ช้
มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวมาถื อปฏิ บตั ิ น้ ี ไม่มี ผลกระทบอย่างเป็ นสาระส าคัญ ต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบัง คับ
ใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ระหว่า งประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการอธิ บ ายให้ ชัด เจนเกี่ ย วกับ วิ ธี ป ฏิ บัติ ท างการบัญ ชี และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ คราวกับผูใ้ ช้
มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษ ัท เชื่ อ ว่า การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานนี้ จะไม่ มี ผ ลกระทบอย่างเป็ นสาระส าคัญ ต่ อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
3.3 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง แนวทางการให้ ความช่ วยเหลือลูกหนี้ที่ได้ รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2565
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราว และ
ให้เป็ นทางเลือกกับทุกกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทาง
ในหนังสื อเวียนของ ธปท. ที่ ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 เรื่ อง แนวทางการให้ความช่ วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแก้หนี้อย่างยัง่ ยืน) หรื อมาตรการอื่นใดตามที่ ธปท.
กาหนดเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสิ นเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็ นประกัน ธุรกิจสิ นเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับ และกิจการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ ธปท. เช่น ธุ รกิจลิสซิ่ง ธุรกิจเช่าซื้ อ ธุ รกิจ
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และธุรกิจแฟคเตอริ่ ง เป็ นต้น
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้สาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ดงั กล่าวระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรื อจนกว่า ธปท. จะมีการเปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิบตั ิตามการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบตั ิกบั การจัดชั้นและการกันเงินสารองสาหรับลูกหนี้ ที่เข้าตามลักษณะซึ่งครอบคลุม
ถึงลูกหนี้ทุกประเภท คือ ลูกหนี้ ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี้ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกหนี้ รายย่อย
ดังนี้
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ก)

หากการปรับโครงสร้างหนี้ ให้แก่ลูกหนี้ เป็ นการกาหนดเงื่อนไขในการช่วยลดภาระการจ่ายชาระหนี้
ของลูกหนี้ที่มากกว่าการขยายระยะเวลาการชาระหนี้เพียงอย่างเดียว ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
- จัดชั้นลูกหนี้ที่ยงั ไม่ดอ้ ยคุณภาพ (Non-NPL) เป็ นชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความ
เสี่ ย งด้านเครดิ ต (Performing หรื อ Stage 1) ได้ทัน ที โดยไม่ต้อ งรอติ ดตามผลการปฏิ บัติตาม
เงื่อนไขของการปรับโครงสร้างหนี้ หากมีการระบุรายละเอียดและเงื่อนไขการจ่ายชาระหนี้ ใน
ข้อตกลงหรื อสัญญาใหม่ไว้ชัดเจน และพิจารณาแล้วเห็ นว่าลูกหนี้ สามารถปฏิบัติตามเงื่ อนไข
ดังกล่าวได้
- จัดชั้นลูกหนี้ที่ดอ้ ยคุณภาพ (NPL) เป็ นชั้น Performing หรื อ Stage 1 ได้ หากลูกหนี้ สามารถชาระ
เงินตามสัญ ญาปรับ โครงสร้ างหนี้ ใหม่ ได้ติดต่ อกันเป็ นเวลา 3 เดือนหรื อ 3 งวดการชาระเงิน
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
- การให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเป็ นเงินทุนหรื อเพื่อเสริ มสภาพคล่องให้ลูกหนี้ สามารถดาเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่ องในระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ สามารถจัดเป็ นชั้น Performing หรื อ Stage 1 ได้
ทันที หากพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกหนี้ สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการจ่ายชาระหนี้ ตามข้อตกลง
หรื อสัญญาใหม่ได้
- จัดชั้นลูกหนี้เป็ นชั้นที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Under-performing
หรื อ Stage 2) โดยพิจารณาเฉพาะจากจานวนวันค้างชาระเงินต้นหรื อดอกเบี้ ยที่ เกินกว่า 30 วัน
หรื อ 1 เดือน นับแต่วนั ถึงกาหนดชาระตามสัญญาหรื อข้อตกลง
- ใช้อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งใหม่เป็ นอัตราคิดคานวณมูลค่าปัจจุบนั ของสิ นเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ ได้
หากการปรับโครงสร้างหนี้ ทาให้อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งเดิมไม่สะท้อนประมาณการกระแสเงิน
สดที่จะได้รับจากสิ นเชื่อนั้นแล้ว

ข)

หากการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ เป็ นการขยายระยะเวลาเพียงอย่างเดียว เช่น การขยายเวลาการ
ชาระหนี้ การให้ระยะเวลาปลอดหนี้ เงินต้นและ/หรื อดอกเบี้ยหรื อการปรับหนี้ จากระยะสั้นเป็ นหนี้
ระยะยาว ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
- ถื อ ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การจัด ชั้น และการกัน เงิ น ส ารองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่
เกี่ยวข้อง
- นาแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิตตามเอกสารแนบ
ของหนังสื อเวียนของ ธปท. มาใช้เป็ นแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาเปลี่ยนการจัดชั้นเป็ นชั้น
Under-performing หรื อ Stage 2 ได้

ค)

คานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากยอดสิ นเชื่อคงค้างเฉพาะส่ วนของวงเงินที่เบิกใช้
แล้ว
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ง)

สาหรับลูกหนี้ รายย่อย และลูกหนี้ SMEs ที่อยู่ระหว่างกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ แต่ไม่สามารถ
ปรับโครงสร้างหนี้ ให้แล้วเสร็ จได้ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามแนวทางในหนังสื อเวียน
ของ ธปท. ที่ ธปท.ฝนส2.ว. 594/2564 เรื่ อง แนวทางการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้าง
หนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กิจการสามารถคง
การจัด ชั้ น ให้ กั บ ลู ก หนี้ ดั ง กล่ า วได้ ไ ม่ เกิ น วัน ที่ 31 มี น าคม 2565 หรื อ จนกว่ า ธปท. จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิบตั ิตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

สาหรับลูกหนี้ ที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ งเป็ นไป
ตามที่ระบุในข้อ ก) และข้อ ข) กิ จการสามารถนาหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงิ นสารองที่เกี่ยวข้อง
ตามที่กาหนดในแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ มาถือปฏิบตั ิกบั ลูกหนี้ รายดังกล่าวได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2565 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยในระหว่างปี 2564 กิจการยังคงสามารถถือปฏิบตั ิ ตามแนวปฏิบตั ิทางการ
บัญ ชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิ จการที่ ให้ความช่ วยเหลือลูกหนี้ ที่ ได้รับ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 17/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน
2563 ได้
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างประเมินผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั หากทางกลุ่มบริ ษทั
นาแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้มาใช้
4.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

4.1 เครื่ องมือทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่า
ในภายหลังด้วยราคาทุ น ตัดจาหน่ ายหรื อมูล ค่ ายุติ ธ รรมตามโมเดลธุ รกิ จของกลุ่ม บริ ษ ัทในการจัดการ
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น และตามลัก ษณะของกระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น นั้ น
โดยกลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ ที่เข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครอง
ตามโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกาหนดตามสัญญาของสิ น ทรัพย์
ทางการเงินทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็ นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้น
ในวันที่กาหนดเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั ด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย ซึ่งสิ นทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้ รับรู ้
รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ทารายการ (Trade date) และวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุ น
ตัดจาหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าหนี้ สินทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย หนี้ สินทางการเงิน
ดังกล่าวรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
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หนี้สินทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าหนี้ สินทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย หนี้ สินทางการเงิน
ดังกล่าวรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
การหักกลบ
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินจะนามาหักกลบกันและแสดงด้วยยอดสุ ท ธิ ในงบแสดงฐานะ
ทางการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มี สิทธิ บงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจานวนที่รับรู ้ และ
กิจการมีความตั้งใจที่จะชาระด้วยยอดสุทธิ หรื อตั้งใจที่รับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
การตัดรายการเครื่ องมือทางการเงินออกจากบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั ได้
สิ้ นสุ ดลง หรื อได้มีการโอนสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนี้ สินนั้นแล้ว มีการ
ยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรื อมีการสิ้ นสุ ดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนหนี้ สินทางการเงินที่มี
อยู่ใ ห้ เป็ นหนี้ สิ น ใหม่ จ ากผูใ้ ห้ กู้รายเดี ย วกัน ซึ่ งมี ข้อ ก าหนดที่ แ ตกต่ างกัน อย่างมาก หรื อ มี ก ารแก้ไ ข
ข้อกาหนดของหนี้ สินที่ มีอยู่อย่างเป็ นสาระสาคัญ จะถือว่าเป็ นการตัดรายการหนี้ สินเดิมและรับรู ้หนี้ สิน
ใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
4.2 การรับรู้ รายได้
ก)

ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ฯรั บรู ้ รายได้จากสั ญญาเช่ าซื้ อและเช่ าการเงิ นตามเกณฑ์คงค้าง ตามวิธี อตั ราผลตอบแทนที่
แท้จริ ง (Effective interest method) ตลอดระยะเวลาของสัญญาโดยคานวณจากมูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้น
ของลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อและเช่าการเงิน โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งคืออัตราที่ใช้คิดลดประมาณ
การกระแสเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้ของเครื่ องมือทางการเงิน โดยคานึงถึงส่ วนลดและ
ส่ วนเกิ น ในการได้ม าซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ และค่าธรรมเนี ย มตลอดจนต้ น ทุ น ที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของอัต รา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
สาหรับ ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่ าซื้ อและเช่ าการเงินที่ มีการด้อยค่าด้านเครดิ ตในภายหลัง บริ ษทั ฯรับ รู ้
รายได้ดอกเบี้ยตามวิธีอตั ราผลตอบแทนที่แท้จริ ง โดยคานวณจากยอดหนี้ สุทธิ ทางบัญชี ของลูกหนี้
นั้น (ยอดหนี้คงค้างสุ ทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) หากสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวไม่ดอ้ ยค่าด้านเครดิตแล้ว บริ ษทั ฯจะคานวณรายได้ดอกเบี้ยจากมูลค่าตามบัญชีดงั เดิม
รายได้และค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจากการให้เช่าซื้ อและเช่าการเงินจะถูกรับรู ้โดยการ
ปันส่ วนทยอยรับรู ้ตามวิธีอตั ราผลตอบแทนที่แท้จริ ง และแสดงหักจากรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่า
ซื้อและเช่าการเงินตลอดอายุของสัญญาเพื่อให้สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งของสัญญา
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ข)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าธรรมเนี ยมและบริ การถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นค่าธรรมเนี ยมที่ได้รวมคานวณเป็ น
ส่ วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง และรายได้ค่าปรับล่าช้ารับรู ้เป็ นรายได้ตามจานวนที่ได้รับจริ ง

4.3 การรับรู้ ค่าใช้ จ่าย
ก)

ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง

ข)

ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อ/เช่าการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจากการให้เช่าซื้ อ/เช่าการเงิน (เช่น ค่านายหน้า ค่าอากรแสตมป์ )
จะปั นส่ วนทยอยรับรู ้ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่แท้จริ ง และแสดงหั กจากรายได้ดอกเบี้ ยตลอดอายุของ
สัญญาเพื่อให้สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รายได้ดอกเบี้ ย จากการให้ เช่ าซื้ อ/เช่ าการเงิ น รอตัด บัญ ชี แสดงสุ ท ธิ จากค่ านายหน้าและค่ าใช้จ่าย
ทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่ มแรก

4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึ ง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่ มีสภาพ
คล่ อ งสู ง ซึ่ งถึ ง ก าหนดจ่ า ยคื น ภายในระยะเวลาไม่ เกิ น 3 เดื อ นนับ จากวัน ที่ ไ ด้ม าและไม่ มี ข้อ จ ากัด ใน
การเบิกใช้
4.5 ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื้อและสัญญาเช่ าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินคงค้างสุ ทธิ
จากยอดคงเหลื อของรายได้ทางการเงินที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ ซึ่ งแสดงสุ ทธิ จากค่านายหน้าและค่าใช้จ่าย
ทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่ มแรกจากการให้เช่าซื้ อและเช่าการเงินรอตัดบัญชีและเงินรับล่วงหน้าจากลูกหนี้ ตาม
สัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
4.6 ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
บริ ษทั ฯนาหลักการทัว่ ไป (General Approach) มาใช้ในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน เช่น เงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
บริ ษ ัท ฯจัด กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ออกเป็ น 3 กลุ่ ม (three-stage approach) เพื่ อ วัด มู ล ค่ า ของค่ าเผื่ อ
ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้ น โดยการจัดกลุ่มจะพิ จารณาจากการเปลี่ ยนแปลงของคุ ณ ภาพ
ด้านเครดิตนับจากวันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก ดังนี้
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กลุ่มที่ 1: สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Performing)
สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่งความเสี่ ยงด้านเครดิ ตไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่การรับรู ้
รายการเมื่ อเริ่ มแรก บริ ษทั ฯจะรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นเท่ากับผลขาดทุนด้าน
เครดิ ต ที่ ค าดว่าจะเกิ ดขึ้ น ภายใน 12 เดื อนข้างหน้า ส าหรั บสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ มี ระยะเวลาคงเหลื อ
น้อยกว่า 12 เดือน บริ ษทั ฯจะใช้ความน่าจะเป็ นของการปฏิบตั ิผิดสัญญาที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือ
กลุ่ ม ที่ 2: สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ของความเสี่ ยงด้ า นเครดิ ต (UnderPerforming)
สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งความเสี่ ยงด้านเครดิตมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับตั้งแต่การรับรู ้รายการ
เมื่ อเริ่ มแรก แต่ไม่ได้มีการด้อยค่าด้านเครดิต บริ ษทั ฯจะรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วย
จานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มที่ 3: สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น จะถู ก ประเมิ น ว่าด้อยค่ าด้านเครดิ ต เมื่ อเหตุก ารณ์ ห นึ่ งหรื อหลายเหตุก ารณ์ ที่ อาจ
ก่ อ ให้ เกิ ด ผลเสี ย หายต่ อ ประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น นั้ น เกิ ด ขึ้ น
โดยบริ ษทั ฯจะรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทาการประเมินว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับจากวันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อไม่ โดยเปรี ยบเทียบความเสี่ ยงของการผิด
สัญญาที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ รายงาน กับความเสี่ ยงของการผิดสัญญาที่จะ
เกิดขึ้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก ในการประเมินนั้น บริ ษทั ฯอาจใช้เกณฑ์
เชิงปริ มาณหรื อเกณฑ์เชิงคุณภาพภายในของบริ ษทั ฯและข้อมูลคาดการณ์ อนาคตเป็ นเกณฑ์ในการประเมิน
การลดลงของคุณภาพด้านเครดิตของลูกหนี้ เช่น ลูกหนี้คา้ งชาระเกินกว่า 30 วัน และในการประเมินว่าความ
เสี่ ยงด้านเครดิ ตเพิ่ มขึ้นอย่างมี นัยสาคัญนับจากวันที่ รับรู ้รายการเมื่ อเริ่ มแรกหรื อไม่ จะพิ จารณาเป็ นราย
สัญญาหรื อรายกลุ่มของสิ นทรัพย์ทางการเงินก็ได้
ลูก หนี้ จะถื อว่ามี ก ารด้อยค่าด้านเครดิ ต เมื่ อเกิ ดเหตุการณ์ ใดเหตุก ารณ์ หนึ่ งหรื อหลายเหตุก ารณ์ ที่ ทาให้
เกิ ดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงิน สดในอนาคตของคู่สัญ ญา โดยหลัก ฐานที่ แสดงว่าสิ นทรัพ ย์
ทางการเงิ นมี ก ารด้อยค่าด้านเครดิต จะรวมถึงการค้างชาระเกิ นกว่า 90 วัน หรื อมี ข ้อบ่ งชี้ ว่าลูก หนี้ กาลัง
ประสบปั ญหาทางการเงินอย่างมีนัยสาคัญ สถานะกฎหมาย การเจรจาต่อรองเงื่ อนไขใหม่ หรื อการปรับ
โครงสร้างหนี้
ในรอบระยะเวลาต่อมา หากคุณภาพด้านเครดิตของสิ นทรัพ ย์ทางการเงินเปลี่ยนแปลงในทางที่ ดีข้ ึน และ
ประเมินได้วา่ ความเสี่ ยงด้านเครดิตไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับจากวันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเหมือน
ที่เคยประเมินไว้ในงวดก่อน บริ ษทั ฯจะเปลี่ยนการรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรับรู ้
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้เป็ นรับรู ้ดว้ ยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12
เดือนข้างหน้าได้
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ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ประมาณจากค่ า ความน่ าจะเป็ นของผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต
ถ่วงน้ าหนักตลอดช่วงอายุที่คาดไว้ของเครื่ องมือทางการเงิน โดยอ้างอิงจากมูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินสด
ที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมด ซึ่ งอ้างอิงจากข้อมูลประสบการณ์ ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสิ นทรัพย์ที่
บริ ษทั ฯพิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตมีลกั ษณะร่ วมกัน เช่น ประเภทของหลักประกั น ระยะเวลาของ
สัญญา และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุ งด้วยข้อมูลที่สังเกตในปัจจุบนั บวกกับการพยากรณ์ในอนาคต
ที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ได้ว่ามีความสัมพันธ์กนั ทางสถิติ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจ
อย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า จะเกิดขึ้นโดยใช้ขอ้ มูลเชิ งเศรษฐศาสตร์
มหภาค และท าการประเมิ น ทั้ง สถานการณ์ ปั จจุ บ ัน และการพยากรณ์ ส ภาวะเศรษฐกิ จในอนาคต และ
ความน่าจะเป็ นถ่วงน้ าหนักในแต่ละสถานการณ์ (ทั้งสถานการณ์พ้ืนฐาน (Base scenario) สถานการณ์ขาขึ้น
(Best scenario) และสถานการณ์ขาลง (Worst scenario)) มาใช้ในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิ ด ขึ้ น ซึ่ งการน าข้อ มู ล การคาดการณ์ ใ นอนาคตมาใช้ เป็ นการเพิ่ ม ระดับ ของการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ใน
การประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์ มหภาคที่เกี่ยวข้องส่ งผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะจัดให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ ข้อสมมติฐาน
และการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นยังรวมถึงส่วนเพิม่ จากการบริ หารจัดการเนื่องจากโมเดลอาจไม่รองรับ (Management Overlay)
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ต้ งั เพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี ในส่ วน
ของกาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ บริ ษทั ฯมีนโยบายตัดจาหน่ายลูกหนี้ ออกจากบัญชี เมื่ อ
เห็นว่าไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ได้
4.7

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข/การปรับโครงสร้ างหนี้
เมื่อมีการเจรจาต่อรองหรื อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชาระหนี้ หรื อปรับโครงสร้างหนี้ ของสิ นทรัพย์
ทางการเงิน หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีอยู่ถูกแทนที่ดว้ ยสิ นทรัพย์ทางการเงินใหม่ เนื่ องจากผูก้ ูป้ ระสบ
ปัญหาทางการเงิน บริ ษทั ฯจะทาการประเมินว่าควรตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวออกจากบัญชี
หรื อไม่ และวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้
-

ถ้าการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไม่ทาให้มีการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี บริ ษทั ฯจะ
คานวณมูลค่าตามบัญชี ข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินใหม่ โดยคานวณหามู ลค่าปั จจุบนั ของกระแส
เงินสดที่ตกลงใหม่หรื อเปลี่ยนแปลงใหม่ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ แท้จริ งเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์
ทางการเงินเดิม และรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนจากเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกาไรหรื อขาดทุน

-

ถ้าการเปลี่ ยนแปลงเงื่อนไขทาให้ต้องตัดรายการสิ น ทรัพย์ทางการเงิ นออกจากบัญชี จะถือว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินใหม่เป็ นกระแสเงินสดสุ ดท้ายของสิ นทรัพย์ทางการเงินเดิม ณ วันที่
ตัดรายการออกจากบัญชี ผลต่างของมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ใหม่จะ
รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
9

หาก ณ วันทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ไม่เข้าเงื่อนไขการตัดรายการ ลูกหนี้รายดังกล่าวจะถือเป็ นลูกหนี้ ที่จดั
ประเภทเป็ นกลุ่มสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Stage 2)
ต่อไปจนกว่าลูกหนี้ จะสามารถชาระเงินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ใหม่ได้ติดต่อกันเป็ นระยะเวลา
3
เดื อน หรื อ 3 งวดการช าระเงิน แล้วแต่ระยะใดจะนานกว่า หรื อหากเป็ นลู ก หนี้ เดิ ม ที่ ถู ก จัดประเภทเป็ น
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ มี ก ารด้อยค่ า ด้านเครดิ ต (Stage 3) ยัง คงต้อ งจัด ประเภทลู ก หนี้ ตามเดิ ม ไปตลอด
จนกว่าลูกหนี้รายดังกล่าวจะสามารถจ่ายชาระตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ใหม่ได้เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
12 เดือนนับจากวันที่มีการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ จึงจะถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการ
เพิ่ มขึ้นอย่างมี นัยส าคัญ ของความเสี่ ยงด้านเครดิ ต (Stage 1) และหาก ณ วันทาสั ญญาปรั บโครงสร้ างหนี้
เข้าเงื่ อ นไขการตัด รายการ สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ใหม่ จะถื อเป็ นสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ ไ ม่ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น
อย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Performing หรื อ Stage 1)
นอกจากนี้ สาหรับลูกหนี้ ที่บริ ษทั ฯได้ให้ความช่วยเหลือตามเกณฑ์ในหนังสื อเวียนของ ธปท.บริ ษทั ฯได้ถือ
ปฏิ บ ัติตามแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี เรื่ องมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรั บกิ จการที่ ให้ความช่ วยเหลื อ
ลูก หนี้ ที่ ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จไทย ตามที่ ก ล่ าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4.20
4.8 ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุ นเมื่อมีการจาหน่าย
และขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
4.9 สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทุน
บริ ษทั ฯจัดประเภทเงินลงทุน ในตราสารทุนเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่กาหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้
ภายหลังจากการรับรู ้รายการเมื่ อเริ่ มแรก กาไรหรื อขาดทุ นจากการเปลี่ยนแปลงในมู ลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะแสดงเป็ นรายการแยก
ต่างหากในส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและเมื่อมีการจาหน่าย กาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมสะสมจะโอนไปรับรู ้ในกาไรสะสม เงินปั นผลจากเงินลงทุนดังกล่าวรับรู ้ในกาไรหรื อ
ขาดทุน
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value)
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4.10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุน หลังจากนั้นบริ ษทั ฯจะบันทึกด้วย
ราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
4.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่ าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุป กรณ์ ค านวณจากราคาทุ นของสิ น ทรั พ ย์โดยวิธี เส้น ตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคารชุด
ส่วนปรับปรุ งอาคารชุด
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

-

20
5
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและส่วนปรับปรุ งอาคารระหว่างก่อสร้าง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจาหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจาหน่ ายสิ นทรัพ ย์ รายการผลกาไรหรื อ
ขาดทุ น จากการจ าหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์จ ะรั บ รู ้ ใ นส่ ว นของก าไรหรื อ ขาดทุ น เมื่ อ บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย
ตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.12 สัญญาเช่ า
ณ วันเริ่ มต้นสั ญ ญา กลุ่ ม บริ ษ ทั จะประเมิ นว่าสัญญาเป็ นสัญ ญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญ ญาเช่ าหรื อไม่
โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิ ในการควบคุมการใช้
สิ นทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการบัญชีเดียวสาหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสั ญญา เว้นแต่สัญญา
เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า ณ วันที่สัญญาเริ่ มมีผล (วันที่สินทรัพย์อา้ งอิงพร้อม
ใช้งาน) กลุ่ มบริ ษ ทั รั บรู ้ หนี้ สิ นตามสัญญาเช่ าตามการจ่ ายชาระตามสั ญญาเช่ าและสิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้
ซึ่งแสดงสิ ทธิในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิง
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สิ นทรั พย์สิทธิ การใช้
ณ วันที่สัญญาเช่ าเริ่ มมีผล กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้ ด้วยมูลค่ าราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่ มแรก ต้นทุน
ทางตรงเริ่ มแรกที่ เกิ ดขึ้น จานวนเงินที่ จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญ ญาเช่ าเริ่ มมี ผลหรื อก่ อนวันที่
สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้คานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรื ออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุ ง
6 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
หากความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงได้โอนให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื่อ สิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่าหรื อราคาทุนของ
สิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ า วได้ร วมถึ ง การใช้ สิ ท ธิ เลื อ กซื้ อ ค่ าเสื่ อ มราคาจะค านวณจากอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์
หนีส้ ิ นตามสัญญาเช่ า
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย
ตามสัญญาเช่า หนี้ สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยการจ่ายชาระคงที่หักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่า การจ่าย
ชาระค่าเช่าผันแปรที่ข้ ึนอยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตรา และจานวนเงินที่คาดว่าผูเ้ ช่าจะจ่ายชาระภายใต้การรับประกัน
มูลค่าคงเหลื อ นอกจากนี้ หนี้ สินตามสัญญาเช่ารวมถึงราคาใช้สิทธิ ของสิ ทธิ เลื อกซื้ อ ซึ่ งมีความแน่ นอน
อย่างสมเหตุส มผลที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท จะใช้สิ ท ธิ น้ ัน และการจ่ ายช าระค่ าปรั บ เพื่ อการยกเลิ ก สั ญ ญาเช่ า หาก
ข้อกาหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
การจ่ายชาระค่าเช่าผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนีหรื ออัตรารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรื อเงื่อนไขซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการจ่ายชาระนั้นเกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั คิดลดมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญา
เช่าหรื ออัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล มูลค่าตามบัญชี ของ
หนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้ สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาระตามสัญญา
เช่ า ที่ จ่ายช าระแล้ว นอกจากนี้ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ าจะถู ก วัดมู ล ค่ าใหม่ เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่ า การเปลี่ ยนแปลงการจ่ ายชาระตามสั ญญาเช่า หรื อมีการเปลี่ยนแปลงในการ
ประเมินสิ ทธิเลือกซื้อสิ นทรัพย์อา้ งอิง
สัญญาเช่ าระยะสั้นและสัญญาเช่ าซึ่ งสิ นทรั พย์อ้างอิงมีมูลค่ าตา่
สัญ ญาเช่ าที่ มี อายุสั ญ ญาเช่ า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่านับ ตั้งแต่ วนั ที่ สั ญ ญาเช่ าเริ่ ม มี ผ ล หรื อสั ญ ญาเช่ าซึ่ ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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4.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู ้เริ่ มแรก
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ
สิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดอย่างมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้
บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ายและวิธีการ
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดมีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 10 ปี
4.14 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน กับ บริ ษ ัท ฯ หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ มี อ านาจควบคุ ม บริ ษ ัท ฯ
และบริ ษทั ย่อย หรื อถูกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้
การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั และบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทางตรง
หรื อทางอ้อมซึ่ งทาให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ
อุป กรณ์ ห รื อ สิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ม่ มี ตัวตนอื่ น ของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยหากมี ข ้อบ่ ง ชี้ ว่าสิ น ทรั พ ย์ดังกล่ า ว
อาจด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
มีมู ลค่ าต่ ากว่ามู ลค่ าตามบัญ ชี ข องสิ นทรัพ ย์น้ ัน ทั้งนี้ มูล ค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึ ง มูลค่ายุติธ รรม
หักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
4.16 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ก)

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดรายการ
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ข)

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ย่อยและพนัก งานได้ร่วมกัน จัด ตั้ง กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิน ที่
พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุน
สารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่าย
สมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ

ค)

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน)
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อยมี ภ าระส าหรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต้อ งจ่ า ยให้ แ ก่ พ นัก งานเมื่ อ ออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัทย่อยถื อว่าเงิน ชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยคานวณหนี้ สิ นตามโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนัก งาน
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ
ได้ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ส าหรั บโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ต้น ทุ น บริ ก ารในอดี ตจะถู ก รั บ รู ้ ท้ ังจานวนในก าไรหรื อขาดทุ น ทันที ที่ มี ก ารแก้ไขโครงการหรื อ
ลดขนาดโครงการ หรื อเมื่อกิจการรับรู ้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะ
เกิดขึ้นก่อน

4.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุ บนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่ วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐโดยคานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู ้ ห นี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี ข องผลแตกต่ างชั่ว คราวที่ ต้อ งเสี ย ภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี ในจานวน
เท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีน้ นั
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บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อยจะทบทวนมู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์ภาษี เงิน ได้รอการตัดบัญ ชี ทุ ก สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจะไม่มี กาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพ ย์ภาษี เงินได้รอการตัดบั ญชี ท้ งั หมดหรื อ
บางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
4.18 ประมาณการหนีส้ ิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษ ทั ฯจะเสี ยทรั พยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.19 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม คือ ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อราคาที่จ ะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้แก่
ผูอ้ ื่น โดยเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด (market participants) ณ วันที่วดั มูลค่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาตลาดในการวัดมูล ค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่มีตลาด
ซื้ อขายคล่องรองรับ แต่ก รณี ที่ไม่ส ามารถหาราคาตลาดได้จะประมาณมูล ค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการ
ประเมินมูลค่าที่ใช้อย่างแพร่ หลายในตลาด รวมถึงการวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด และแบบจาลองตาม
ทฤษฎีในการประเมินมูลค่า
ลาดับ ชั้น ของมู ลค่ ายุติธ รรมที่ บ ริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยใช้ในการวัดมูลค่าและเปิ ดเผยมูล ค่ายุติธ รรมของ
สิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ในงบการเงิ น แบ่งเป็ น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูล ที่ นามาใช้ใ นการวัดมูล ค่ า
ยุติธรรมดังนี้
ระดับ 1 ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงิน
ในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่ มีการ
วัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
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4.20 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ให้ ความช่ วยเหลือลูกหนี้ที่ได้ รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
ในปี 2563 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับ
กิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ เป็ นมาตรการผ่ อ นปรนชั่ ว คราวส าหรั บ กิ จ การที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ภาวะ
เศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยแล้ง และให้เป็ นทางเลือกกับ ทุกกิจการที่ให้ความช่วยเหลื อลูกหนี้ ตาม
มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ตามแนวทางในหนังสื อเวียนของธปท.ที่ ธปท. ฝนส. (23) ว. 276/2563
เรื่ อง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ไทย และหนังสื อเวีย นของธปท.ที่ ธปท. ฝนส. (01) ว. 380/2563 เรื่ อง มาตรการการให้ความช่ วยเหลื อ
ลู ก หนี้ เพิ่ ม เติ ม ในช่ วงสถานการณ์ ก ารระบาดของ COVID-19 หรื อมาตรการอื่ น ใดตามที่ ธ ปท.ก าหนด
เพิ่มเติม
ซึ่งแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี น้ ี มีผลบังคับใช้สาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูก หนี้ ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้นในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรื อจนกว่า
ธปท.จะมีการเปลี่ยนแปลง และให้ถือปฏิบตั ิตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบตั ิกบั ลูกหนี้ ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ลูกหนี้ ขนาดกลาง และขนาดย่อม และลูกหนี้ รายย่อยซึ่ งยังคงมีศกั ยภาพในการดาเนิ นธุรกิจหรื อ
สามารถชาระหนี้ได้ในอนาคต และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าวไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมโดย
มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
-

ลูกหนี้ที่ยงั ไม่ดอ้ ยคุณภาพ (Stage 1 หรื อ Stage 2) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563

-

ลูกหนี้ ที่ดอ้ ยคุณภาพ (Stage 3) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เว้นแต่กิจการสามารถพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้
ด้อยคุณภาพที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ
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โดยกลุ่มบริ ษทั ได้เข้าร่ วมโครงการที่จะให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบตามแนวทางของธปท.
และสาหรับลูกหนี้ ที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรการผ่อนปรนของ ธปท.สามารถใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราว
ดังนี้
(1) จัดชั้นลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ดอ้ ยคุณภาพ (Non-NPL) เป็ นชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยง
ด้านเครดิต (Performing หรื อ Stage 1) ทันที หากวิเคราะห์ ฐานะและกิ จการของลูก หนี้ แล้วเห็ นว่า
ลูกหนี้ สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ได้ โดยไม่ตอ้ งรอติดตามผลการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ และให้ถือว่าการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ดงั กล่าวเป็ นการปรับปรุ ง
โครงสร้างหนี้ ในลักษณะเชิงป้องกันโดยถือว่าไม่เป็ นการปรับโครงสร้างหนี้ ที่มีปัญหา ทั้งนี้ หากเป็ น
การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ตามแนวทางในหนังสื อเวียนของธปท.ที่ ธปท. ฝนส.(01)ว. 380/2563
ให้คงการจัดชั้นหนี้ของลูกหนี้ตามเดิมก่อนเข้ามาตรการ
(2) จัดชั้นลูกหนี้ ที่ ด้อยคุณภาพ (NPL) เป็ นชั้น Performing ได้หากลู กหนี้ สามารถชาระเงินตามสัญญา
ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ใหม่ได้ติดต่อกันเป็ นเวลา 3 เดือน หรื อ 3 งวดการชาระเงินแล้วแต่ระยะเวลา
ใดจะนานกว่า
(3) น าแนวทางการพิ จ ารณาการเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ของความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ของธนาคาร
แห่ งประเทศไทย ตามเอกสารแนบของหนังสื อเวียนฉบับดังกล่าวมาใช้เป็ นแนวทางเบื้องต้นในการ
พิจารณาเปลี่ยนการจัดชั้นเป็ น Stage 2
(4) ใช้อตั ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งที่ คานวณใหม่เป็ นอัตราคิดคานวณมู ลค่ าปั จจุ บ ันของสิ นเชื่ อที่ ป รั บ ปรุ ง
โครงสร้างหนี้ ภายใต้แนวทางการให้ความช่วยเหลือตามหนังสื อเวียนของธปท.ได้ หากการปรับปรุ ง
โครงสร้างหนี้ ทาให้อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งเดิมไม่สะท้อนประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับจาก
สิ นเชื่อนั้นแล้ว ทั้งนี้ หากเป็ นการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ตามแนวทางในหนังสื อเวียนของธปท. ที่
ธปท. ฝนส.(01)ว. 380/2563 กิ จการรั บ รู ้ รายได้ด อกเบี้ ย ในช่ วงระยะเวลาที่ พ ักชาระหนี้ ด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ งที่คานวณใหม่ หรื อหลักเกณฑ์ของธปท. กาหนด หากมีการเปลี่ยนแปลง
(5) พิจารณาน้ าหนักของข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่เกิดจากภาวะวิกฤตชัว่ คราว เป็ นน้ าหนักที่
น้อยกว่าข้อมูลที่สะท้อนความสามารถในการชาระหนี้ จากประสบการณ์ในอดีต ในกรณี ที่กิจการใช้
วิธีการทัว่ ไปในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ธปท.ได้ออกหนังสื อเวียนของ ธปท. เพิ่มเติมที่ ธปท. ฝนส. (01) ว.648/2563 เรื่ อง มาตรการทาง
ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ รายย่อยเพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 2 ลงวันที่
19 มิถนุ ายน 2563 และหนังสื อเวียนของ ธปท. ที่ ธปท. กปน.ว 480/2564 เรื่ อง มาตราการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้ รายย่อยในช่ วงสถานการณ์ แพร่ ระบาดของโรคติ ดต่อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 3
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็ นการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้เพิม่ เติม
เนื่ องจากกลุ่ ม บริ ษ ทั ได้เข้าร่ วมโครงการให้ ความช่ วยเหลื อแก่ ลูก หนี้ ที่ ได้รับ ผลกระทบและได้เลือกใช้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีขา้ งต้น โดยลูกหนี้ ที่เข้าร่ วมโครงการได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมข้อ 7.1
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5.

การใช้ ดลุ ยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดท างบการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ ห ารจาเป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จและ
การประมาณการในเรื่ อ งที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จและการประมาณการดัง กล่ า วนี้
ส่ งผลกระทบต่อจานวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมี
ดังนี้

5.1 การรับรู้ และการตัดรายการสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ น
ในการพิจารณาการรับรู ้หรื อการตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าว
แล้วหรื อไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู ้ได้ในสภาวะปัจจุบนั
5.2 ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับ
ของลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อ/สัญญาเช่าการเงิน การคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นขึ้นอยู่
กับแบบจาลองที่สลับซับซ้อน การใช้ชุดข้อมูลสมมติฐาน การพัฒนาแบบจาลองและการประเมินเกี่ยวกับ
การเพิ่มขึ้นของความเสี่ ยงด้านเครดิต รวมถึงการเลือกข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้ ซึ่ งการประมาณ
การมีตวั แปรที่เกี่ยวข้องจานวนมาก ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้
5.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้ อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซื้ อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ดัง กล่าว โดยใช้เทคนิ ค และแบบจาลองการประเมิ นมู ลค่ า ซึ่ งตัวแปรที่ ใช้ในแบบจาลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคานึงถึงความเสี่ ยงทางด้านเครดิตของคู่สัญญา สภาพคล่อง ข้อมูล
ความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของ
สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคานวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยลาดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรม
5.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการค านวณค่ าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ ห ารจาเป็ นต้องท าการประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และจะทบทวนอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
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5.5 สัญญาเช่ า
การกาหนดอายุสัญญาเช่ าที่มีสิทธิ การเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสัญญาเช่ า
ในการกาหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริ ษทั มีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่าโดยคานึ งถึง
ข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทาให้เกิดสิ่ งจูงใจในทางเศรษฐกิจสาหรับกลุ่มบริ ษทั ใน
การใช้หรื อไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ยืมส่ วน
กลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถกาหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้นจึงใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วน
เพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ในการคิดลดหนี้ สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มเป็ นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่ม
บริ ษทั จะต้องจ่ายในการกูย้ มื เงินที่จาเป็ นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้ มื และหลักประกันที่คล้ายคลึง
5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการบัน ทึ ก และวัดมู ล ค่ าของสิ น ทรั พ ย์ไม่มี ตัวตน ณ วันที่ ได้ม า ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน
ภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ หรื อ
หน่ วยของสิ นทรั พ ย์ที่ ก่อให้เกิ ดเงิ นสด รวมทั้งการเลื อกอัตราคิดลดที่ เหมาะสมในการค านวณหามู ลค่า
ปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
5.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี
เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั ฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่ างชั่วคราวนั้น ในการนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจาเป็ นต้อ งประมาณการว่าบริ ษ ัท ฯควรรั บ รู ้จานวนสิ นทรั พ ย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต
ในแต่ละช่วงเวลา
5.8 ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนั ก งานประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนใน
อนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
5.9 คดีฟ้องร้ อง
บริ ษ ัท ฯมี ห นี้ สิ น ที่ อ าจจะเกิ ดขึ้ น จากการถู ก ฟ้ อ งร้ อ งเรี ย กค่ าเสี ย หาย ซึ่ งฝ่ ายบริ ห ารได้ใช้ดุ ล ยพิ นิ จใน
การประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึกประมาณ
การหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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6.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
2564
4,215
472,007
476,222

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

2563
2,168
1,041,627
1,043,795

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
4,215
2,168
249,422
865,428
253,637
867,596

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 เงิ น ฝากออมทรั พ ย์มี อตั ราดอกเบี้ ย ระหว่างร้ อยละ 0.10 ถึ ง 0.40 ต่อ ปี (2563:
ร้อยละ 0.10 ถึง 0.55 ต่อปี )
7.

ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื้อ

7.1 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลู ก หนี้ ตามสั ญ ญาเช่ าซื้ อมี ระยะเวลาตามสั ญ ญาโดยเฉลี่ ยประมาณ
24 - 60 เดือน และมีกาหนดการจ่ายค่างวดเท่ากันทุกงวด และคิดดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา ซึ่ งลูกหนี้ ตาม
สัญญาเช่าซื้อแบ่งตามระยะเวลาการครบกาหนดชาระตามสัญญาได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

(1)

ภายใน 1 ปี
21,676,281
(2,667,173)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู ้ (2)
มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงิน
ขั้นต่าที่ลูกหนี้ตอ้ งจ่าย
ตามสัญญา
19,009,108
หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิต
(1,023,832)
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ 17,985,276
(1)
(2)

เกิน 1 ปี แต่
ไม่เกิน 2 ปี
15,245,383
(1,576,602)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระตามสัญญา
เกิน 2 ปี แต่ เกิน 3 ปี แต่ เกิน 4 ปี แต่
ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี ไม่เกิน 5 ปี
9,999,941
5,565,335
1,659,795
(779,869)
(266,561)
(42,536)

13,668,781

9,220,072

5,298,774

(210,433)
13,458,348

(143,954)
9,076,118

(73,679)
5,225,095

มากกว่า 5 ปี
28,316
(391)

รวม
54,175,051
(5,333,132)

1,617,259

27,925

48,841,919

(17,774)
1,599,485

(755)
27,170

(1,470,427)
47,371,492

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื ้อส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี รวมลูกหนีท้ ี่มีการด้ อยค่ าด้ านเครดิต
สุทธิ จากค่ าใช้ จ่ายทางตรงที่เกิดขึน้ เมื่อเริ่ มแรกจากการให้ เช่ าซื ้อรอตัดจ่ าย
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(หน่วย: พันบาท)

(1)

ภายใน 1 ปี
21,327,506
(2,753,172)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู ้ (2)
มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงิน
ขั้นต่าที่ลูกหนี้ตอ้ งจ่าย
ตามสัญญา
18,574,334
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
(850,214)
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ 17,724,120
(1)
(2)

เกิน 1 ปี แต่
ไม่เกิน 2 ปี
15,136,802
(1,036,658)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระตามสัญญา
เกิน 2 ปี แต่ เกิน 3 ปี แต่ เกิน 4 ปี แต่
ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี ไม่เกิน 5 ปี
9,977,715
4,846,161
1,195,000
(834,900)
(474,570)
(128,832)

14,100,144

9,142,815

4,371,591

(180,049)
13,920,095

(122,794)
9,020,021

(53,777)
4,317,814

มากกว่า 5 ปี
19,830
(351)

รวม
52,503,014
(5,228,483)

1,066,168

19,479

47,274,531

(9,183)
1,056,985

(91)
19,388

(1,216,108)
46,058,423

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื ้อส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี รวมลูกหนีท้ ี่ มีการด้ อยค่ าด้ านเครดิต
สุทธิจากค่ าใช้ จ่ายทางตรงที่เกิดขึน้ เมื่อเริ่ มแรกจากการให้ เช่ าซื ้อรอตัดจ่ าย

บริ ษทั ฯได้เข้าโครงการช่วยเหลือลูกหนี้เช่าซื้อที่ได้รับผลกระทบและเลือกใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ออก
โดยสภาวิ ช าชี พ เรื่ อ ง มาตรการผ่ อ นปรนชั่ว คราวส าหรั บ กิ จ การที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 บริ ษั ท ฯมี ย อดคงเหลื อ ของลู ก หนี้ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เป็ น
จานวนร้ อ ยละ 3.74 ของลู ก หนี้ ตามสั ญ ญาเช่ า ซื้ อ ซึ่ งประกอบด้ว ยลู ก หนี้ ที่ บ ริ ษ ัท ฯได้มี ก ารเจรจากับ
ลู ก หนี้ และวิเคราะห์ ฐ านะและกิ จ การของลู ก หนี้ แล้วเห็ น ว่า ลู ก หนี้ จะสามารถปฏิ บัติ ต ามสั ญ ญาปรั บ
โครงสร้างหนี้ ใหม่ได้ บริ ษทั ฯจึงได้ปรับการจัดชั้นหนี้ เป็ นลูกหนี้ ปกติทนั ที (Stage 1) จานวนร้อยละ 2.93
ของลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อ และในกรณี ที่ลูกหนี้ เป็ นสิ นเชื่อด้อยคุณภาพ บริ ษทั ฯคงการจัดชั้นเป็ นลูกหนี้
ด้อ ยคุ ณ ภาพ (NPL) เพื่ อ ติ ด ตามความสามารถในการช าระหนี้ ตามแผนปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ใหม่ ใ ห้ ไ ด้
ติดต่อกัน เป็ นเวลา 3 เดื อน หรื อ 3 งวดการชาระเงิ น แล้วแต่ระยะใดจะนานกว่าจานวนร้อยละ 0.44 ของ
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อ และอีกร้อยละ 0.37 ของลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อที่บริ ษทั ฯให้พกั ชาระเงินต้น ซึ่ ง
บริ ษทั ฯคงการจัดชั้นหนี้ของลูกหนี้กลุ่มนี้ตามเดิมก่อนเข้ามาตรการ
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7.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อแยกตามความเสี่ ยงด้านเครดิตและค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
ยอดลูกหนี้หลังหักรายได้
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
ทางการเงินรอรับรู ้
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Performing)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยง
ด้านเครดิต (Under - performing)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non - performing)
รวม

41,923,360

240,378

5,079,375
1,839,184
48,841,919

689,252
540,797
1,470,427

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ยอดลูกหนี้หลังหักรายได้
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
ทางการเงินรอรับรู ้
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Performing)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่มีการเพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยง
ด้านเครดิต (Under - performing)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non - performing)
รวม

39,976,003

180,370

5,810,580
1,487,948
47,274,531

642,625
393,113
1,216,108
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8.

ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าการเงิน

8.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน มีระยะเวลาตามสัญญาโดยเฉลี่ยประมาณ
36 ถึง 60 เดือน และมีกาหนดการจ่ายค่างวดเท่ากันทุกงวดและคิดดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา ซึ่ งลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าการเงินแบ่งตามระยะเวลาการครบกาหนดชาระตามสัญญาได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู ้ (2)
มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนขั้นต่า
ที่ลูกหนี้ตอ้ งจ่ายตามสัญญา
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
- สุทธิ
(1)
(2)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระตามสัญญา
เกิน 2 ปี แต่ เกิน 3 ปี แต่ เกิน 4 ปี แต่
ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี
102,252
49,815
12,138
(7,012)
(2,261)
(259)
-

ภายใน 1 ปี (1)
264,580
(31,612)

เกิน 1 ปี แต่
ไม่เกิน 2 ปี
182,306
(15,890)

232,968

166,416

95,240

47,554

11,879

-

554,057

(14,435)

(43)

(25)

(12)

(3)

-

(14,518)

218,533

166,373

95,215

47,542

11,876

-

539,539

รวม
611,091
(57,034)

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าการเงินส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี รวมลูกหนีท้ ี่มกี ารด้ อยค่ าด้ านเครดิต
สุทธิจากค่ าใช้ จ่ายทางตรงที่เกิดขึน้ เมื่อเริ่ มแรกจากการให้ เช่ าการเงินรอตัดจ่ าย

(หน่วย: พันบาท)

ภายใน 1 ปี
290,950
(41,187)

เกิน 1 ปี แต่
ไม่เกิน 2 ปี
228,638
(23,648)

249,763

204,990

153,405

71,434

22,056

34

701,682

(11,946)

(104)

(59)

(28)

(8)

-

(12,145)

237,817

204,886

153,346

71,406

22,048

34

689,537

(1)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู ้ (2)
มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนขั้นต่า
ที่ลูกหนี้ตอ้ งจ่ายตามสัญญา
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
- สุทธิ
(1)
(2)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระตามสัญญา
เกิน 2 ปี แต่ เกิน 3 ปี แต่ เกิน 4 ปี แต่
ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี
164,921
75,152
22,667
34
(11,516)
(3,718)
(611)
-

รวม
782,362
(80,680)

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าการเงินส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี รวมลูกหนีท้ ี่มีการด้ อยค่ าด้ านเครดิต
สุทธิจากค่ าใช้ จ่ายทางตรงที่เกิดขึน้ เมื่อเริ่ มแรกจากการให้ เช่ าการเงินรอตัดจ่ าย
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8.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงินแยกตามความเสี่ ยงด้านเครดิต และค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
ยอดลูกหนี้หลังหัก
ค่าเผื่อผลขาดทุน
รายได้ทางการเงิน
ด้านเครดิตที่คาดว่า
รอรับรู ้
จะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Performing)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Under - performing)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
(Non-performing)
รวม

525,476

143

4,379

-

24,202
554,057

14,375
14,518

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ยอดลูกหนี้หลังหัก
ค่าเผื่อผลขาดทุน
รายได้ทางการเงิน
ด้านเครดิตที่คาดว่า
รอรับรู ้
จะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ไม่มีการเพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Performing)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Under - performing)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
(Non-performing)
รวม

671,063

2,878

18,120

105

12,499
701,682

9,162
12,145
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9.

คุณภาพสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษ ทั ฯมี ลูกหนี้ ตามสั ญญาเช่ าซื้ อและเช่าการเงินที่ มีปั ญหาเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนรายลูกหนี้
2564
2563

1. บริ ษทั จดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิก
ถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
2. บริ ษทั อื่นที่มิใช่บริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ แต่มีผลการ
ดาเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกับบริ ษทั จดทะเบียนที่
เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพย์
3. บริ ษทั ที่มีปัญหาในการชาระหนี้หรื อ
ผิดนัดชาระหนี้

มูลหนี้
2564
2563
ล้านบาท ล้านบาท
1

ค่าเผื่อผลขาดทุนฯ
มูลค่าหลักประกัน ที่บนั ทึกในบัญชีแล้ว
2564
2563
2564
2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
1
-

-

1

9

7

5

5

-

-

5

5

488

423

958

664

-

-

285

226

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริ ษทั
บริ ษทั อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จากัด

ทุนเรี ยกชาระแล้ว
2564
2563
4,000

4,000

สัดส่วนเงินลงทุน
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
100
100

(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน
2564
2563
4,000

4,000

ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯได้รับเงินปันผลจากบริ ษทั ย่อย 113 ล้านบาท
และ 113 ล้านบาท ตามลาดับ
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11. ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
รายการเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 และ 2563 เป็ นดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ความเสี่ยงด้านเครดิต
ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่ าซื้อ
และเช่ าการเงิน
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยน
การจัดชั้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซ้ือหรื อได้มา
โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หัก: หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายปี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนใหม่
โอนจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและ
เช่าการเงิน
หัก: หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายปี

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ความเสี่ยงด้านเครดิต
สินทรัพย์ทางการเงิน
มีการเพิ่มขึ้น
ที่มีการด้อยค่า
อย่างมีนยั สาคัญ
ด้านเครดิต

รวม

183,248

642,729

402,275

1,228,252

85,951

(119,831)

33,880

-

(137,899)
109,221
240,521

11,635
154,719
689,252

572,310
44,999
(264,620)
(233,672)
555,172

446,046
308,939
(264,620)
(233,672)
1,484,945

137

629

940,493

941,259

(2)

(209)

(141,521)

(141,732)

135

420

264,620
(30,617)
1,032,975

264,620
(30,617)
1,033,530
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(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่ความเสี่ ยงด้าน
เครดิตไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญ
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื้อ
และเช่ าการเงิน
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยน
การจัดชั้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซ้ือหรื อได้มา

โอนไปสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หัก: หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายปี
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่

โอนจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
และเช่าการเงิน
หัก: หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายปี

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่ความเสี่ ยงด้าน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เครดิตมีการเพิ่มขึ้น
ที่มีการด้อยค่า
อย่างมีนยั สาคัญ
ด้านเครดิต

รวม

196,067

699,874

1,328,736

2,224,677

146,419

(201,681)

55,262

-

(222,599)
63,361
183,248

49,785
94,751
642,729

355,031
30,995
(950,308)
(417,441)
402,275

182,217
189,107
(950,308)
(417,441)
1,228,252

146

674

13,718

14,538

(9)

(45)

(2,718)

(2,772)

137

629

950,308
(20,815)
940,493

950,308
(20,815)
941,259

12. ทรัพย์สินรอการขาย
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุ ทธิ

ยอดยกมาต้นปี
102,125
(34,818)
67,307

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เพิม่ ขึ้น
จาหน่าย
639,751
(605,617)
(3,124)
636,627
(605,617)

ยอดปลายปี
136,259
(37,942)
98,317
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(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุ ทธิ

ยอดยกมาต้นปี
229,070
(72,888)
156,182

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิม่ ขึ้น
จาหน่าย
683,484
(810,429)
38,070
721,554
(810,429)

ยอดปลายปี
102,125
(34,818)
67,307

13. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นที่ดินที่ ถือไว้โดยไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ การลงทุนมีมูลค่าเท่ากับ 39 ล้านบาท ซึ่ งประเมินโดย
ผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (2563: 39 ล้านบาท)
14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2564
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนจากสินทรัพย์
สิทธิการใช้
31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2564
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนจากสินทรัพย์
สิทธิการใช้
31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

อาคารชุด

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เครื่ องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุ ง
ติดตั้งและ
อาคารชุด
อุปกรณ์
ยานพาหนะ

ส่วนปรับปรุ ง
อาคารระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

5,890
-

94,215
-

29,281
31
-

50,876
680
(3,861)

7,731
-

202
-

188,195
711
(3,861)

5,890

94,215

29,312

47,695

3,707
11,438

202

3,707
188,752

-

38,264
4,711
-

24,784
3,991
-

37,326
5,172
(3,854)

7,630
417
-

-

108,004
14,291
(3,854)

-

42,975

28,775

38,644

3,316
11,363

-

3,316
121,757

5,890

51,240

537

9,051

75

202

66,995
14,291
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ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนจากสินทรัพย์
สิทธิการใช้
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนจากสินทรัพย์
สิทธิการใช้
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

อาคารชุด

ส่วนปรับปรุ ง
อาคารระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

5,890
-

94,215
-

29,268
13
-

44,118
7,678
(920)

6,863
-

202
-

180,556
7,691
(920)

5,890

94,215

29,281

50,876

868
7,731

202

868
188,195

-

33,553
4,711
-

20,512
4,272
-

33,656
4,590
(920)

6,864
72
-

-

94,585
13,645
(920)

-

38,264

24,784

37,326

694
7,630

-

694
108,004

5,890

55,951

4,497

13,550

101

202

80,191
13,645

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2564
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนจากสินทรัพย์
สิทธิการใช้
31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2564
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนจากสิ นทรัพย์
สิทธิการใช้
31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เครื่ องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุ ง
ติดตั้งและ
อาคารชุด
อุปกรณ์
ยานพาหนะ

(หน่วย: พันบาท)

อาคารชุด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เครื่ องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุ ง
ติดตั้งและ
อาคารชุด
อุปกรณ์
ยานพาหนะ

(หน่วย: พันบาท)

ส่วนปรับปรุ ง
อาคารระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

5,890
-

94,215
-

29,281
31
-

49,293
680
(3,861)

7,731
-

202
-

186,612
711
(3,861)

5,890

94,215

29,312

46,112

3,707
11,438

202

3,707
187,169

-

38,264
4,711
-

24,784
3,991
-

36,713
4,856
(3,854)

7,630
417
-

-

107,391
13,975
(3,854)

-

42,975

28,775

37,715

3,316
11,363

-

3,316
120,828

5,890

51,240

537

8,397

75

202

66,341
13,975
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(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนจากสินทรัพย์
สิทธิการใช้
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนจากสิ นทรัพย์
สิทธิการใช้
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

อาคารชุด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เครื่ องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุ ง
ติดตั้งและ
อาคารชุด
อุปกรณ์
ยานพาหนะ

ส่วนปรับปรุ ง
อาคารระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

5,890
-

94,215
-

29,268
13
-

42,555
7,658
(920)

6,863
-

202
-

178,993
7,671
(920)

5,890

94,215

29,281

49,293

868
7,731

202

868
186,612

-

33,553
4,711
-

20,512
4,272
-

33,358
4,275
(920)

6,864
72
-

-

94,287
13,330
(920)

-

38,264

24,784

36,713

694
7,630

-

694
107,391

5,890

55,951

4,497

12,580

101

202

79,221
13,330

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯมีส่วนปรับปรุ งอาคารชุดและอุปกรณ์และยานพาหนะจานวนหนึ่งซึ่งตัด
ค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมี
จานวนเงินประมาณ 69 ล้านบาท (2563: 45 ล้านบาท)
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15. สัญญาเช่ า
กลุ่มบริ ษัทในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ทาสัญญาเช่าสิ นทรัพย์เพื่อใช้ในการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 2 - 6 ปี
15.1 สินทรัพย์ สิทธิการใช้
รายการเปลี่ ย นแปลงของบัญ ชี สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้ ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
อาคารและส่วน
ปรับปรุ ง
ยานพาหนะ
รวม
1 มกราคม 2563
สัญญาใหม่
ปิ ดสัญญา
ยกเลิกสัญญา
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
31 ธันวาคม 2563
สัญญาใหม่
ปิ ดสัญญา
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
31 ธันวาคม 2564

18,400
420
(572)
(4,894)
13,354
1,109
(4,894)
9,569

9,310
1,804
(173)
(3,909)
7,032
(3,707)
(70)
3,255

27,710
2,224
(173)
(572)
(8,803)
20,386
1,109
(3,707)
(4,964)
12,824

15.2 หนีส้ ินตามสั ญญาเช่ า

จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
12,663
20,597
(425)
(856)
12,238
19,741
(5,433)
(8,522)
6,805
11,219

การวิเคราะห์การครบกาหนดของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิ ดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมข้อ 32.3
31

การเปลี่ ย นแปลงของบัญ ชี ห นี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ าส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 มี
รายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยที่รับรู ้
จ่ายค่าเช่า
อืน่ ๆ
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
19,741
26,820
1,109
2,236
458
738
(9,070)
(9,582)
(471)
12,238
19,741

15.3 ค่าใช้ จ่ายเกีย่ วกับสัญญาเช่ าที่รับรู้ ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
8,279
8,803
458
738
1,489
1,412

15.4 อื่น ๆ
กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่ าสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 11
ล้านบาท (2563: 10 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 11 ล้านบาท 2563: 10 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่าย
ของ สัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

อายุการตัด
จาหน่ายคงเหลือ
0 - 5 ปี

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดยกมา
ต้นปี
เพิ่มขึ้น
ตัดจาหน่าย
58,663
13,083
(35,678)
(4,267)
22,985
13,083
(4,267)

ยอดคงเหลือ
ปลายปี
71,746
(39,945)
31,801
4,267

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

อายุการตัด
จาหน่ายคงเหลือ
0 - 5 ปี

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดยกมา
ต้นปี
เพิ่มขึ้น
ตัดจาหน่าย
50,044
8,619
(33,204)
(2,474)
16,840
8,619
(2,474)

ยอดคงเหลือ
ปลายปี
58,663
(35,678)
22,985
2,474

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี

อายุการตัด
จาหน่ายคงเหลือ
0 - 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดยกมา
ต้นปี
เพิ่มขึ้น
ตัดจาหน่าย
58,330
13,083
(35,551)
(4,200)
22,779
13,083
(4,200)

ยอดคงเหลือ
ปลายปี
71,413
(39,751)
31,662
4,200
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(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

อายุการตัด
จาหน่ายคงเหลือ
0 - 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดยกมา
ต้นปี
เพิ่มขึ้น
ตัดจาหน่าย
49,711
8,619
(33,143)
(2,408)
16,568
8,619
(2,408)

ยอดคงเหลือ
ปลายปี
58,330
(35,551)
22,779
2,408

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าตัดจาหน่ ายหมดแล้วแต่ยงั ใช้
งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวนเงินประมาณ 31 ล้านบาท
(2563: 29 ล้านบาท)
17. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
17.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
2564

2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

503,369
7,588
6,587
6
517,550

430,493
26,014
6,964
8,372
2,387
474,230

503,369
7,588
6,451
6
517,414

430,493
26,014
6,964
8,254
2,387
474,112

78,188
4,944
959
11,872
95,963
421,587

76,822
4,180
5,122
12,545
98,669
375,561

78,188
4,944
959
11,872
95,963
421,451

76,822
4,180
5,122
12,545
98,669
375,443

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หนี้สูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
อื่น ๆ
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย
ค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมในการกูย้ ืมรอตัดบัญชี
ผลต่างรายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ผลต่างรายได้ทางบัญชีและภาษี
รวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
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17.2 ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลสาหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของปี ก่อน
รายการปรับปรุ งภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายปี
ก่อนลดลง
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ลดลง
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

500,442

501,674

464,546

473,399

5,514

-

5,514

-

(26,014)

-

(26,014)

-

(72,390)

(38,147)

(72,351)

(38,066)

26,014

-

26,014

-

433,566

463,527

397,709

435,333

จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
กาไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

350

960

329

929

รายการกระทบยอดจานวนเงิ น ระหว่างค่าใช้จ่ายภาษี เงิน ได้กับผลคู ณ ก าไรทางบัญ ชี กับ อัตราภาษี ที่ ใช้
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คล
จานวนภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรื อค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ

งบการเงินรวม
2564
2563
2,142,762
2,323,739
20%
20%
428,552
464,748

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2,076,562
2,295,979
20%
20%
415,312
459,196

5,014

(1,221)

(17,603)

(23,863)

433,566

463,527

397,709

435,333
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18. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อซึ่ งศาลพิพากษาให้กลุ่มบริ ษทั ชนะคดีและ
อยู่ระหว่างติด ตามเพื่ อรับ ชาระหนี้ จานวนเงิน 1,019 ล้านบาท (2563: 930 ล้านบาท) กลุ่ม บริ ษทั ได้แสดง
ลู ก หนี้ ดัง กล่ า วไว้ภ ายใต้สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย นอื่ น ในงบแสดงฐานะการเงิ น กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ต้ ัง ค่ า เผื่ อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้เต็มจานวนสาหรับลูกหนี้ดงั กล่าวโดยไม่หกั หลักประกัน
19. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น - ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

คงที่

700,000
700,000

1,000,000
1,000,000

กิจการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น - ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ตัว๋ แลกเงิน

คงที่
คงที่

500,000
8,202,667
8,702,667

1,440,000
2,931,892
4,371,892

รวม

เงินกูย้ ืมระยะสั้นเป็ นเงินกูย้ ืมในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงินซึ่งจะครบกาหนดชาระตามที่ระบุไว้ในตัว๋ สัญญาใช้
เงินแต่ละฉบับและชาระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน และภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมระยะสั้น บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ไม่เกิน 10 ต่อ 1 เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯมีเงินกูย้ ืมในรู ปของตัว๋ แลกเงินที่จะครบกาหนดชาระคืนเงินต้น
ตามวันที่ที่ระบุไว้ในตัว๋ แลกเงินแต่ละฉบับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯมีวงเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันคงเหลือ
เป็ นจานวนเงิน 5,040 ล้านบาท (2563: 10,800 ล้านบาท)
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20. เจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้ค่าซื้อรถยนต์เช่าซื้อ
เจ้าหนี้อื่น - ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้อนื่

งบการเงินรวม
2564
2563
214,177
211,102
73,694
58,709
40,159
40,662
4,630
3,119
332,660
313,592

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
214,177
211,102
2,655
3,533
39,265
39,589
4,694
3,177
260,791
257,401

21. เงินกู้ยืมระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
ก) วงเงินกูย้ ืมระยะยาวจานวน 450 ล้านบาท จากธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง
โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้นคราวเดียวทั้งจานวนภายใน 3 ปี นับแต่
วันที่เบิกเงินกู้ คิดดอกเบี้ยตามอัตราคงที่ต่อปี โดยชาระดอกเบี้ยเป็ น
รายเดือน
ข) เงินกูย้ ืมระยะยาวในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ค) ตัว๋ แลกเงิน
ง) วงเงินกูย้ ืมระยะยาวจานวน 5,000 ล้านบาท จากธนาคารแห่งหนึ่ง
โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้นคราวเดียวทั้งจานวนภายใน 2 ปี นับจาก
วันที่ลงนามในสัญญาเงินกู้ คิดดอกเบี้ยตามอัตราคงที่ต่อปี โดยชาระ
ดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน
จ) วงเงินกูย้ ืมระยะยาวจานวน 3,000 ล้านบาท จากธนาคารพาณิ ชย์แห่ง
หนึ่ง โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้นคราวเดียวทั้งจานวนภายใน 4 ปี
นับแต่วนั ที่เบิกเงินกู้ คิดดอกเบี้ยตามอัตราคงที่ต่อปี โดยชาระดอกเบี้ย
เป็ นรายเดือน
รวม
หัก: ค่าใช้จ่ายในการกูย้ ืมรอตัดบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุ ทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

450,000
201,000
1,984,273

450,000
201,000
1,940,455

-

5,000,000

2,000,000
4,635,273
(5,638)
4,629,635
(2,584,877)
2,044,758

7,591,455
(1,478)
7,589,977
7,589,977

ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมข้างต้น บริ ษทั ฯมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุ
ในสัญ ญาแต่ล ะฉบับ เช่น การดารงอัตราส่ วนหนี้ สิ นต่ อส่ วนของผูถ้ ือหุ้นไม่เกิน 10 ต่อ 1 และการดารง
สัดส่วนการถือหุน้
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การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
7,591,455
651,000
2,000,000
6,990,455
(4,956,182)
(50,000)
4,635,273
7,591,455

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
บวก: กูเ้ พิ่มระหว่างปี
หัก: จ่ายคืนเงินกูใ้ นระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

22. หุ้นกู้
บริ ษทั ฯได้ออกหุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีหลักประกัน ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ปี ที่ออก

อายุหุ้นกู้

วันที่ครบกาหนดไถ่ถอน

2561
2 - 3 ปี
กุมภาพันธ์ 2564 - สิ งหาคม 2564
2561
3 - 4 ปี
มีนาคม 2564 - กรกฎาคม 2564
2562
2 ปี
มกราคม 2564 - ตุลาคม 2564
2562
2 - 3 ปี
กุมภาพันธ์ 2564 - ตุลาคม 2565
2562
3 - 4 ปี
กรกฎาคม 2565 - กรกฎาคม 2566
2562
5 ปี
กรกฎาคม 2567
2563
2 - 3 ปี
กุมภาพันธ์ 2566
2563
3 - 4 ปี
พฤศจิกายน 2566
2563
4 - 5 ปี
กุมภาพันธ์ 2567 - พฤษภาคม 2568
2563
6 - 7 ปี
เมษายน 2569 - เมษายน 2570
2564
3 ปี
มิถุนายน 2567
2564
4 ปี
กรกฎาคม 2568
รวม
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกูร้ อตัดบัญชี
หุ้นกู้
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ - สุ ทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
2.31 - 2.70
2.30 - 2.50
2.57 - 2.99
2.65 - 3.30
3.10 - 3.40
3.50
2.65
3.20
2.80 - 3.40
3.50 - 3.70
2.00
2.35

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
5,620,200
676,300
593,700
2,200,000
3,439,000
3,593,000
2,000,000
3,000,000
1,500,000
22,622,200
(19,083)
22,603,117
(5,808,775)
16,794,342

1,970,000
1,110,000
1,540,000
6,620,200
676,300
593,700
2,200,000
3,439,000
3,593,000
2,000,000
23,742,200
(24,134)
23,718,066
(5,619,336)
18,098,730

บริ ษทั ฯมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ อาทิเช่น การดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ณ วันสิ้ นปี บัญชีในอัตราส่วนไม่เกิน 10:1 ตลอดอายุของหุ้นกู้
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23. ประมาณการหนีส้ ิน - สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จ านวนเงิ น ส ารองผลประโยชน์ ร ะยะยาวของพนั ก งานซึ่ งเป็ นเงิ น ชดเชยพนั ก งานเมื่ อ ออกจากงาน
แสดงได้ดงั นี้

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั (1)
ต้นทุนดอกเบี้ย(1)
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ น
ประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทาง
การเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี
(1)

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2564
2563
41,857
49,049

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2564
2563
41,269
48,426

3,812
909

4,708
866

3,731
896

4,603
854

(1,218)

(394)

(1,176)

(381)

(3,651)
3,117
(11,993)
32,833

(4,496)
91
(7,967)
41,857

(3,551)
3,080
(11,993)
32,256

(4,375)
109
(7,967)
41,269

ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานรั บรู้ในค่ าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษ ัท ฯประมาณ 19 ปี (2563: 18 ปี ) และบริ ษ ัท ฯคาดว่ า จะจ่ ายช าระผลประโยชน์ ร ะยะยาวของ
พนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า จานวน 3 ล้านบาท
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สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
(ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2.92
4.89

1.99
4.79

2.92
4.89

1.99
4.79

0-7

0-7

0-7

0-7

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลง
อัตราคิดลด
ในอนาคต
ในจานวนพนักงาน
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)

(1,592)

1,752

1,633

(1,502)

(1,633)

1,961

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลง
อัตราคิดลด
ในอนาคต
ในจานวนพนักงาน
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(2,569)

2,233

2,081

(1,915)

(2,082)

2,500
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24. ทุนเรื อนหุ้น/เงินปันผล
ทุนเรื อนหุน้
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษ ทั ฯจานวน 1,888 ล้านบาท จากทุ นจดทะเบี ยนเดิ มจานวน 3,775 ล้านบาท เป็ นทุ นจดทะเบี ย น
จานวน 5,663 ล้านบาท โดยออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จานวน 1,888 ล้านหุ้ น มู ล ค่ าที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 1 บาท
บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
เงินปันผล
เมื่ อวันที่ 31 มี นาคม 2563 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้อนุ มัติจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจาก
ผลการดาเนิ นงานสาหรับปี 2562 ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็ นจานวนเงินรวม
604 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 27 เมษายน 2563
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ของบริ ษทั ฯได้อนุมตั ิจ่ายเงินปันผลจากกาไรสุทธิ
สาหรับปี 2563 ให้กบั ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท คิดเป็ นจานวนเงินรวม 963 ล้านบาท
โดยบริ ษทั ฯได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 27 เมษายน 2564
25. สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กาไรสุ ท ธิ ป ระจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นส ารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของก าไรสุ ทธิ ประจาปี หัก ด้ว ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปันผลได้
26. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญดังต่อไปนี้

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าธรรมเนียมธนาคารและบริ การ
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
585,900
337,912
297,808
292,374
43,559
35,655
3,124
(38,070)
26,837
24,921
88,125
66,891

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
585,900
337,912
279,497
282,469
42,429
34,599
3,124
(38,070)
26,454
24,541
88,125
66,891
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27. กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น) ด้วยจานวนหุ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่ วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี และได้ปรับจานวนหุ้น สามัญตามลาดับที่
เปลี่ยนไปของจานวนหุน้ สามัญที่เกิดจากการออกหุน้ ปันผล
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุน้ )
กาไรสาหรับปี (พันบาท)
กาไรต่อหุ้น (บาทต่อหุน้ )

5,663,028
1,709,195
0.30

4,621,197
1,860,212
0.40

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
5,663,028
1,678,853
0.30

4,621,197
1,860,646
0.40

28. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสูงสุ ดด้านการดาเนินงานของ
บริ ษทั คือ กรรมการผูจ้ ดั การ
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์
และบริ การ บริ ษทั ฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 3 ส่วนงาน ดังนี้ (1) รถยนต์ใหม่ (2) รถยนต์เก่า และ (3) อื่น ๆ
ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดาเนิ นงานของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ น ใจเกี่ ยวกับ การจัดสรรทรั พ ยากรและการประเมิ น ผลการปฏิ บัติงาน บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์เดี ย วกับ ที่ ใ ช้ใ นการวัด ก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการด าเนิ น งานในงบการเงิ น อย่างไรก็ ต าม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบริ หารงานด้านการจัดหาเงิน ซึ่ งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นและภาษีเงินได้
ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานดาเนิ นงาน
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ข้อ มู ล รายได้ ก าไรและสิ น ทรั พ ย์รวมของส่ ว นงานของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

รายได้ จากบุคคลภายนอก
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้อื่น
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ไม่ได้ปันส่วน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

รถยนต์ใหม่

งบการเงินรวม
2564
รถยนต์เก่า

1,953,001
40,934
223,732

1,431,916
4,399
205,355

3,384,917
45,333
429,087
367,154

2,217,667
(64,233)

1,641,670
(92,611)

4,226,491
(156,844)
(3,124)
(26,837)
(397,812)
(585,900)
(913,213)
2,142,761
(433,566)
1,709,195

รวมส่วนงาน
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(หน่วย: พันบาท)

รายได้ จากบุคคลภายนอก
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้อื่น
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ไม่ได้ปันส่วน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

รถยนต์ใหม่

งบการเงินรวม
2563
รถยนต์เก่า

2,002,895
44,083
316,128

1,464,031
4,736
252,759

2,363,106
(60,797)

1,721,526
(67,497)

รวมส่วนงาน
3,466,926
48,819
568,887
178,097
4,262,729
(128,294)
(24,921)
(384,398)
(337,912)
(1,063,465)
2,323,739
(463,527)
1,860,212

สิ นทรัพย์แยกตามส่วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์ของส่ วนงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมสิ นทรัพย์

รถยนต์ใหม่

งบการเงินรวม
2564
รถยนต์เก่า

33,318,327

14,592,704

รวมส่วนงาน
47,911,031
1,312,424
49,223,455
(หน่วย: พันบาท)

รถยนต์ใหม่

งบการเงินรวม
2563
รถยนต์เก่า

32,304,173

14,443,787

รวมส่วนงาน

สินทรัพย์ของส่ วนงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่ วน
รวมสิ นทรัพย์

46,747,960
1,770,051
48,518,011
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ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศาสตร์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดาเนิ นธุ รกิ จในเขตภูมิศาสตร์ เดียว คือประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสิ นทรัพย์ที่
แสดงอยูใ่ นงบการเงินจึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2564 และ 2563 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัทย่อย ไม่มี รายได้จากลูก ค้ารายใดที่ มี มู ล ค่าเท่ากับ หรื อมากกว่า
ร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
29. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และพนักงานบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจะจ่ายสะสมเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 15 ของ
เงินเดือน และบริ ษทั ฯ จะจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้ บริ หารโดย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่างปี 2564 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ น
ค่าใช้จ่ายจานวน 7 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 7 ล้านบาท) (2563: 7 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ)
30. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาคัญ กับ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยกิ จการที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกันสามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อกิจการ
บริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จากัด
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) (1)
(เปลี่ยนชื่อจากธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตั้งแต่วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2564)
(1)

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
มีกรรมการและผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ในเครื อ
มีผถู ้ ือหุ้นร่ วมกัน (เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันจนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม
2564)
มีผถู ้ ือหุ้นร่ วมกัน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) และ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ได้ควบรวมกิจการแล้วเสร็จ
เป็ น ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2564
2563
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทใหญ่ ของกลุ่มบริษัท - บริษัท
ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

นโยบายการกาหนดราคา
(สาหรับปี 2564)

8,215

5,807

8,215

5,807

ค่าบริ การจ่าย
บริษัทย่อย - บริษัท อาร์ ทเี อ็น
อินชัวร์ รันส์ โบรกเกอร์ จากัด
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าบริ การ
รายได้เงินปันผล
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยรับ - ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย - ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน)
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย - ธนาคาร
ธนชาต จากัด (มหาชน)
ค่าบริ การจ่าย - ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน)

1,200

-

1,200

-

-

-

720
2,292
112,923

720
2,172
113,266

2,617

9,535

2,617

9,535

อัตราที่ธนาคารคิดกับลูกค้าทัว่ ไป

2,384

17,038

2,384

17,038

2,988

6,738

2,988

6,738

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญาและ
ตามที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวน
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

1,379

3,154

1,379

3,154

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับ - ธนาคารทหารไทยธนชาต
จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย - ธนาคารทหารไทยธนชาต
จากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย - ธนาคาร
ทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ค่าบริ การจ่าย - ธนาคารทหารไทยธนชาต
จากัด (มหาชน)

1,696

-

1,696

-

อัตราที่ธนาคารคิดกับลูกค้าทัว่ ไป

24,592

-

24,592

-

2,137

-

2,137

-

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญาและ
ตามที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวน
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

1,485

-

1,485

-

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

-

252

-

252

6,232

15,306

6,232

15,306

อัตราที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวน

1,790

3,805

1,790

3,805

อัตราที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวน

-

351

-

351

785

1,323

785

1,323

-

30

-

30

ดอกเบี้ยจ่าย - บริ ษทั บ้านร็อคการ์เด้น
จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย - บริ ษทั ธนชาต
ประกันภัย จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย - บริ ษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์
ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย - บริ ษทั
ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมจ่าย - บริ ษทั หลักทรัพย์
ธนชาต จากัด (มหาชน)
ผู้บริหาร กรรมการและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญาและ
ตามที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวน
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกัน
อัตราที่ประกาศจ่าย

อัตราที่ตกลงกัน
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จากัด
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
เงินกูย้ ืมระยะยาว
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
หุ้นกู้
บริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จากัด
บริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563

409,283

939,594
-

196,662

771,251
-

-

-

4,000

4,000

700,000

1,000,000
-

700,000

1,000,000
-

2,000,000

-

2,000,000

-

243,000
-

243,000
455,000
120,000

243,000
-

243,000
455,000
120,000

-

681

93
-

93
681

1,878
301

1,878
4,174
1,054
64
-

1,878
301

1,878
4,174
1,054
64
-
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ปลายปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
เงินกู้ยืมระยะยาว
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
หุ้นกู้ระยะยาว
บริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

1,000,000
-

3,000,000
700,000

(4,000,000)
-

700,000

-

2,000,000

-

2,000,000

243,000
455,000
120,000

-

(455,000)
(120,000)

243,000
-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ปลายปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
ผูบ้ ริ หาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้ระยะยาว
บริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

150,000

21,270,000

(20,420,000)

1,000,000

58,000
10,000

132,000
-

(190,000)
(10,000)

-

35,000
140,400
-

343,000
685,000
220,000

(100,000)
(35,000)
(370,400)
(100,000)

243,000
455,000
120,000
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่า งปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยมี ค่ าใช้จ่ ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

56,076
689
56,765

58,597
1,017
59,614

31. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้
31.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาบริการระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษ ทั ฯมี ภาระผูก พันตามสั ญ ญาแต่ งตั้งนายทะเบี ยนหุ้นกู้และสั ญ ญาแต่ งตั้ง
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ โดยมีค่าธรรมเนียมที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
จ่ายชาระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

191
220

31.2 คดีฟ้องร้ อง
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษ ัท ฯมี ค ดี ที่ ถู ก บุ คคลภายนอกฟ้ องเป็ นจาเลยหรื อจ าเลยร่ วมกับ บุ คคลอื่ น
เป็ นทุนทรัพย์รวม 7 ล้านบาท ซึ่ งผลของคดีท้ งั หมดยังไม่เป็ นที่สิ้นสุ ด อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ
ได้ใช้ดุล ยพิ นิ จในการประเมิ น ผลของคดี ที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น และเชื่ อ มั่น ว่าจะไม่ มี ค วามเสี ย หายใดเกิ ด ขึ้ น
อย่างมีนยั สาคัญจึงไม่ได้บนั ทึกหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว
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32. การบริหารความเสี่ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่ส าคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
“การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน ” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูก หนี้ /เจ้าหนี้
ตามสั ญ ญาเช่ า ซื้ อ และเช่ าการเงิน เงิน กู้ยืม เจ้าหนี้ อื่ น และหุ้น กู้ บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยมี ค วามเสี่ ย งที่
เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
32.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ เงินให้กูย้ ืมตามสัญญาเช่าซื้ อและเช่าการเงิน
ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม
ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญ จากการให้สินเชื่ อ นอกจากนี้ การให้
สิ นเชื่ อของบริ ษ ัท ฯไม่ มี ก ารกระจุ ก ตัวเนื่ องจากบริ ษ ัทฯมี ลู ก หนี้ อยู่จานวนมากราย จานวนเงิ น สู งสุ ดที่
บริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ เงินให้กูย้ มื หักด้วยค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสูญที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้มีการบริ หารความเสี่ ยงในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ การวิเคราะห์
ความเสี่ ยง การวิเคราะห์ความสามารถในการชาระหนี้ และการสอบทานสิ นเชื่อ เพื่อตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพสิ นเชื่อเพื่อเป็ นการป้องกันและแก้ไขสิ นเชื่อที่จะเป็ นปัญหาในอนาคต
ฐานะเปิ ดสู งสุ ดต่ อความเสี่ยงด้ านเครดิต
ตารางด้านล่างนี้ แสดงฐานะเปิ ดสู งสุ ดต่อความเสี่ ยงการให้สินเชื่อสาหรับเครื่ องมือทางการเงินที่รับรู ้และยัง
ไม่รับรู ้ ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงสู งสุ ดเป็ นมูลค่าขั้นต้นของเครื่ องมือทางการเงินโดยไม่คานึ งถึงหลักประกัน
และการดาเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ฐานะเปิ ดสู งสุ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต คื อ
มูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ณ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต มีดงั นี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
รวมฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต

งบการเงินรวม
2564
2563
476
1,044
49,396
47,976
49,872
49,020

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
254
868
49,396
47,976
49,650
48,844
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การวิเคราะห์ คุณภาพด้านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิต เป็ นความเสี่ ยงที่ลูกหนี้ หรื อคู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตามสัญญาส่ งผลให้บริ ษทั ฯ
ขาดทุน บริ ษทั ฯกาหนดนโยบายในการป้องกันความเสี่ ยงด้านเครดิต โดยทาการวิเคราะห์เครดิตจากข้อมูล
ของลูกค้า และติดตามสถานะของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน จานวนเงินที่แสดงในตาราง
สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิน คือ มูลค่าตามบัญชี ข้ นั ต้น (ก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิ ดขึ้ น) ค าอธิ บ ายของผลขาดทุ น ด้านเครดิ ตที่ ค าดว่าจะเกิ ดขึ้ น ภายใน 12 เดื อน ผลขาดทุน ด้านเครดิ ต
ที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้ น ตลอดช่ วงอายุที่ ค าดไว้ และการด้ อยค่ าด้านเครดิ ต อธิ บ ายไว้ในหมายเหตุป ระกอบ
งบการเงินข้อ 4.6
(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญ
ของความเสี่ ยง
ด้านเครดิต
(12-mth ECL)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
กลุ่มระดับลงทุน
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื้อและเช่ าการเงิน
ไม่คา้ งชาระ
ค้างชาระ 1 - 30 วัน
ค้างชาระ 31 - 60 วัน
ค้างชาระ 61 - 90 วัน
มากกว่า 90 วันขึ้นไป
รวม
หักค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

งบการเงินรวม
2564
สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี สินทรัพย์ทางการเงิน
นัยสาคัญของความ
ที่มีการด้อยค่า
เสี่ยงด้านเครดิต
ด้านเครดิต
(Lifetime ECL - not
(Lifetime ECL credit impaired)
credit impaired)

รวม

476
476

-

-

476
476

476

-

-

476

37,195
5,254
42,449

196
86
3,415
1,387
5,084

1,863
1,863

37,391
5,340
3,415
1,387
1,863
49,396

(241)
42,208

(689)
4,395

(555)
1,308

(1,485)
47,911
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(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญ
ของความเสี่ยง
ด้านเครดิต
(12-mth ECL)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
กลุ่มระดับลงทุน
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื้อและเช่ าการเงิน
ไม่คา้ งชาระ
ค้างชาระ 1 - 30 วัน
ค้างชาระ 31 - 60 วัน
ค้างชาระ 61 - 90 วัน
มากกว่า 90 วันขึ้นไป
รวม
หักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

งบการเงินรวม
2563
สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการเพิม่ ขึ้นอย่างมี สินทรัพย์ทางการเงิน
นัยสาคัญของความ
ที่มีการด้อยค่า
เสี่ยงด้านเครดิต
ด้านเครดิต
(Lifetime ECL - not
(Lifetime ECL credit impaired)
credit impaired)

รวม

1,044
1,044

-

-

1,044
1,044

1,044

-

-

1,044

35,566
5,081
40,647

3,635
2,194
5,829

1,500
1,500

35,566
5,081
3,635
2,194
1,500
47,976

(183)
40,464

(643)
5,186

(402)
1,098

(1,228)
46,748
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(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญ
ของความเสี่ ยง
ด้านเครดิต
(12-mth ECL)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
กลุ่มระดับลงทุน
รวม
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื้อและเช่ าการเงิน
ไม่คา้ งชาระ
ค้างชาระ 1 - 30 วัน
ค้างชาระ 31 - 60 วัน
ค้างชาระ 61 - 90 วัน
มากกว่า 90 วันขึ้นไป
รวม
หักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี สินทรัพย์ทางการเงิน
นัยสาคัญของความ
ที่มีการด้อยค่า
เสี่ยงด้านเครดิต
ด้านเครดิต
(Lifetime ECL - not
(Lifetime ECL credit impaired)
credit impaired)

รวม

254
254

-

-

254
254

254

-

-

254

37,195
5,254
42,449

196
86
3,415
1,387
5,084

1,863
1,863

37,391
5,340
3,415
1,387
1,863
49,396

(241)
42,208

(689)
4,395

(555)
1,308

(1,485)
47,911
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(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญ
ของความเสี่ยง
ด้านเครดิต
(12-mth ECL)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
กลุ่มระดับลงทุน
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื้อและเช่ าการเงิน
ไม่คา้ งชาระ
ค้างชาระ 1 - 30 วัน
ค้างชาระ 31 - 60 วัน
ค้างชาระ 61 - 90 วัน
มากกว่า 90 วันขึ้นไป
รวม
หักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี สินทรัพย์ทางการเงิน
นัยสาคัญของความ
ที่มีการด้อยค่า
เสี่ยงด้านเครดิต
ด้านเครดิต
(Lifetime ECL - not
(Lifetime ECL credit impaired)
credit impaired)

รวม

868
868

-

-

868
868

868

-

-

868

35,566
5,081
40,647

3,635
2,194
5,829

1,500
1,500

35,566
5,081
3,635
2,194
1,500
47,976

(183)
40,464

(643)
5,186

(402)
1,098

(1,228)
46,748

หลักประกันและการดาเนินการใด ๆ เพื่อเพิม่ ความน่ าเชื่ อถือ
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ห ลัก ประกัน ที่ ถื อ ไว้แ ละการด าเนิ น การใด ๆ เพื่ อ เพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ โดย
รายละเอียดของฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงที่มีหลักประกันที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือไว้สาหรับสิ นทรัพย์ทาง
การเงินแต่ละประเภทมีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงที่มีหลักประกัน
2564
2563
ประเภทของหลักประกันหลัก
49,396
47,976
รถยนต์
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32.2 ความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงของราคาตลาด
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยอาจได้รับ
ความเสี ยหายอันสื บเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลัก ทรัพย์
ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มี
ธุ รกรรมที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศและมี เงิ นลงทุ นในหลัก ทรั พ ย์เป็ นจานวนน้อย ดังนั้น ความเสี่ ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเฉพาะความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น
ความเสี่ ย งด้า นอัต ราดอกเบี้ ย คื อ ความเสี่ ย งที่ มู ล ค่ าของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น จะเปลี่ ย นไปเนื่ อ งจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
แนวทางการบริหารความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบีย้
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัทย่อยได้มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ ย โดยการปรั บ
โครงสร้างและสัดส่วนการถือครองสิ นทรัพย์และหนี้สินที่มีระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันให้
เหมาะสมและเป็ นไปตามทิศทางของดอกเบี้ยในตลาด เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ ยง
ที่ยอมรับได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ ย และส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ มี อัต ราดอกเบี้ ยคงที่ ส ามารถแยกตามวัน ที่
ครบกาหนด หรื อ วันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ ยใหม่ถึงก่อน) ได้
ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์อื่น (1)
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หุ้นกู้
(1)

งบการเงินรวม
2564
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา
มีระยะเวลาครบกาหนด/
ดอกเบี้ย
กาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
ปรับขึ้นลง
ภายใน
มากกว่า 1
มากกว่า
ตามอัตรา
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
ตลาด

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

19,009
233
-

29,805
321
-

28
-

468
-

8
1,019

476
48,842
554
1,019

9,403
5
2,585
5,809

7
2,045
16,794

-

-

289
-

9,403
289
12
4,630
22,603

สิ นทรั พย์ อื่นที่ไม่ มีดอกเบีย้ เป็ นส่ วนของลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื ้อที่ศาลพิพากษาให้ บริ ษัทฯชนะคดีและอยู่ระหว่ างติดตามเพื่อรั บชาระหนี้
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รายการ
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์อื่น (1)
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หุ้นกู้
(1)

งบการเงินรวม
2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา
มีระยะเวลาครบกาหนด/
ดอกเบี้ย
กาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
ปรับขึ้นลง
ภายใน
มากกว่า 1
มากกว่า
ตามอัตรา
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
ตลาด

(หน่วย: ล้านบาท)

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

18,574
250
-

28,681
452
-

19
-

1,018
-

26
930

1,044
47,274
702
930

5,372
9
5,619

11
7,590
18,099

-

-

270
-

5,372
270
20
7,590
23,718

สิ นทรั พย์ อื่นทีไ่ ม่ มีดอกเบีย้ เป็ นส่ วนของลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื ้อที่ศาลพิพากษาให้ บริ ษัทฯชนะคดีและอยู่ระหว่ างติดตามเพื่อรั บชาระหนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์อื่น (1)
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หุ้นกู้
(1)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา
มีระยะเวลาครบกาหนด/
ดอกเบี้ย
กาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
ปรับขึ้นลง
ภายใน
มากกว่า 1
มากกว่า
ตามอัตรา
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
ตลาด

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

19,009
233
-

29,805
321
-

28
-

254
-

1,019

254
48,842
554
1,019

9,403
5
2,585
5,809

7
2,045
16,794

-

-

217
-

9,403
217
12
4,630
22,603

สิ นทรั พย์อื่นที่ไม่มีดอกเบีย้ เป็ นส่ วนของลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื ้อที่ศาลพิพากษาให้ บริ ษัทฯชนะคดีและอยู่ระหว่ างติดตามเพื่อรั บชาระหนี ้
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

รายการ
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์อื่น (1)
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หุ้นกู้
(1)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มีระยะเวลาครบกาหนด/
กาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
ภายใน
มากกว่า 1
มากกว่า
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา
ตลาด

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

18,574
250
-

28,681
452
-

19
-

846
-

22
930

868
47,274
702
930

5,372
9
5,619

11
7,590
18,099

-

-

215
-

5,372
215
20
7,590
23,718

สิ นทรั พย์อื่นที่ไม่ มีดอกเบีย้ เป็ นส่ วนของลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื ้อที่ศาลพิพากษาให้ บริ ษัทฯชนะคดีและอยู่ระหว่ างติดตามเพื่อรั บชาระหนี้

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
การวิ เคราะห์ ค วามอ่ อ นไหวต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของอัตราดอกเบี้ ย เป็ นการแสดงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ยที่ เป็ นไปได้ต่องบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและส่ วนของเจ้าของของบริ ษทั ฯและ
บริ ษ ัท ย่อ ย โดยก าหนดให้ ตัวแปรอื่ น คงที่ อย่างไรก็ ต าม สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ ความอ่อนไหวต่อ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
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32.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันได้
เมื่อครบกาหนด เนื่ องจากไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้หรื อไม่สามารถจัดหาเงิ นได้เพียงพอ
ตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจทาให้เกิดความเสี ยหายได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อยมี น โยบายในการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ ง โดยจัด ให้ มี โ ครงสร้ า ง
แหล่งเงินทุ นระยะสั้ นและระยะยาวที่ เหมาะสม นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัทย่อยมี นโยบายในการด ารง
สภาพคล่อง เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีฐานะสภาพคล่องที่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบนั และอนาคต
วันที่ ที่ค รบกาหนดของเครื่ องมื อทางการเงินนับจากวันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (2)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (2)
สิ นทรัพย์อื่น (1)
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หุ้นกู้

เมื่อทวงถาม

น้อยกว่า 1 ปี

งบการเงินรวม
2564
มากกว่า 1 ปี

ไม่มีกาหนด

รวม

476
-

17,170
238
-

29,833
316
-

1,839
1,019

476
48,842
554
1,019

700
-

8,703
289
5
2,585
5,809

7
2,045
16,794

-

9,403
289
12
4,630
22,603

(1) สิ นทรั พย์ อื่นที่ไม่ มีกาหนดชาระเป็ นส่ วนของลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื ้อที่ศาลพิพากษาให้ บริ ษัทฯชนะคดีและอยู่ระหว่ างติดตามเพื่อรั บชาระหนี ้ และอยู่
ระหว่ างดาเนินคดี
(2) ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื ้อ/เช่ าการเงินที่ไม่ มีกาหนดชาระเป็ นส่ วนของลูกหนีท้ ี่มีการด้ อยค่ าด้ านเครดิต
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(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (2)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (2)
สิ นทรัพย์อื่น (1)
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หุ้นกู้

งบการเงินรวม
2563
มากกว่า 1 ปี

เมื่อทวงถาม

น้อยกว่า 1 ปี

ไม่มีกาหนด

รวม

1,044
-

17,086
276
-

28,700
413
-

1,488
13
930

1,044
47,274
702
930

440
-

4,932
270
9
5,619

11
7,651
18,099

-

5,372
270
20
7,651
23,718

(1) สิ นทรั พย์ อื่นที่ไม่ มีกาหนดชาระเป็ นส่ วนของลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื ้อที่ศาลพิพากษาให้ บริ ษัทฯชนะคดีและอยู่ระหว่ างติดตามเพื่อรั บชาระหนี ้ และอยู่
ระหว่ างดาเนินคดี
(2) ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื ้อ/เช่ าการเงินที่ไม่ มีกาหนดชาระเป็ นส่ วนของลูกหนีท้ ี่มีการด้ อยค่ าด้ านเครดิต

รายการ
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (2)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (2)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์อื่น (1)
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หุ้นกู้

เมื่อทวงถาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
น้อยกว่า 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
ไม่มีกาหนด

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

254
-

19,009
238
-

29,805
316
-

28
4
1,019

254
48,842
554
4
1,019

700
-

8,703
217
5
2,585
5,809

7
2,045
16,794

-

9,403
217
12
4,630
22,603

(1) สิ นทรั พย์ อื่นที่ไม่ มีกาหนดชาระเป็ นส่ วนของลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื ้อที่ศาลพิพากษาให้ บริ ษัทฯชนะคดีและอยู่ระหว่ างติดตามเพื่อรั บชาระหนี ้ และอยู่
ระหว่ างดาเนินคดี
(2) ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื ้อ/เช่ าการเงินที่ไม่ มีกาหนดชาระเป็ นส่ วนของลูกหนีท้ มี่ ีการด้ อยค่ าด้ านเครดิต
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รายการ
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (2)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (2)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์อื่น (1)
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หุ้นกู้

เมื่อทวงถาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
น้อยกว่า 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
ไม่มีกาหนด

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

868
-

17,086
276
-

28,700
413
-

1,488
13
4
930

868
47,274
702
4
930

440
-

4,932
215
9
7,651
5,619

11
18,099

-

5,372
215
20
7,651
23,718

(1) สิ นทรั พย์ อื่นที่ไม่ มีกาหนดชาระเป็ นส่ วนของลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื ้อที่ศาลพิพากษาให้ บริ ษัทฯชนะคดีและอยู่ระหว่ างติดตามเพื่อรั บชาระหนี ้ และอยู่
ระหว่ างดาเนินคดี
(2) ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื ้อ/เช่ าการเงินที่ไม่ มีกาหนดชาระเป็ นส่ วนของลูกหนีท้ ี่มีการด้ อยค่ าด้ านเครดิต
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32.4 การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม แต่มีสินทรัพ ย์และหนี้ สินที่ วดั มูลค่าด้ว ยราคาทุน แต่ตอ้ งเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม ซึ่ งสามารถแยก
แสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2564
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตาม
บัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

476
47,371
540
19

476
-

-

47,215
529
38

476
47,215
529
38

หนีส้ ินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หุ้นกู้

9,403
289
12
4,630
22,603

-

-

9,403
289
12
4,642
22,973

9,403
289
12
4,642
22,973

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2563
มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตาม
บัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

1,044
46,058
689
19

1,044
-

-

45,726
689
38

1,044
45,726
689
38
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2563
มูลค่ายุติธรรม

หนีส้ ินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หุ้นกู้

มูลค่าตาม
บัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

5,372
270
20
7,590
23,718

-

5,372
270
20
7,599
23,967

-

รวม
5,372
270
20
7,599
23,967
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตาม
บัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

254
47,371
540
19

254
-

-

47,215
529
38

254
47,215
529
38

หนีส้ ินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้อนื่
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หุ้นกู้

9,403
217
12
4,630
22,603

-

9,403
217
12
4,642
22,973

-

9,403
217
12
4,642
22,973
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตาม
บัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

868
46,058
689
19

868
-

-

45,726
689
38

868
45,726
689
38

หนีส้ ินทีเ่ ปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หุ้นกู้

5,372
215
20
7,590
23,718

-

5,372
215
20
7,599
23,967

-

5,372
215
20
7,599
23,967

การจัดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน เป็ นไปตามที่ กาหนดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4.19
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก)

สิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ จะครบก าหนดในระยะเวลาอัน สั้ น ได้แก่ เงิน สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเจ้าหนี้ อื่น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี
ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข)

มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อและเช่าการเงิน ประมาณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบนั ของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน

ค)

หุ้นกู้ เงินกูย้ ืมระยะยาวและหนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้ อและเช่าการเงินที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดง
มูลค่ายุติธรรมโดยการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย
โดยประมาณในตลาดปัจจุบนั สาหรับเงินกูย้ มื ที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน

ง)

มูลค่ายุติธรรมของอสังหริ มทรัพย์เพื่ อการลงทุน แสดงตามราคาประเมิ นโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด
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33. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษทั ฯคือการจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม
และการดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 3.26 (2563: 3.48:1)
34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี ของบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุ ทธิ สาหรับปี 2564 ให้กับผูถ้ ือหุ้นของ
บริ ษทั ฯเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.17 บาท จานวนเงินรวม 963 ล้านบาท
35. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
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